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Algorithmic programming language for developing randomly 
generated tasks 

 
1,*Polina Dolmatova 

1American University of Central Asia, Applied Mathematics and Informatics Department 
*dolmatova_p@auca.kg 

 

Abstract: This work presents the algorithmic programming language for creating 
randomly generated (parameterized) tasks of different types: text, graphical, sound 
– in both questions and answers. The software for creating tutorials and exams by 
teachers independently from software developers implements this language. We 
introduce the incorporation of this language into the learning management system 
Moodle. The developed software and the language are tested and used in 
secondary and higher educational institutions. 
Keywords: algorithmic programming language, randomly generated task, 
parameterized question, learning management system (LMS) 

 

1. Introduction 

Nowadays, many teachers use various learning management systems (LMS). Such 
systems allow creating a test or a quiz containing tasks of different types: true/false, 
multiple choice, matching, drag-and-drop etc. However, majority of such tasks involve 
randomness only as shuffling the questions and/or answers and choosing a random 
question from the question bank. The process of creating a randomly generated task 
is complicated (or practically impossible) in many LMS. 

There are special software packages for learning or testing languages or other 
subjects. Most of such software use methods of studying the language with the help of 
an intermediary language (most often, a native language for a person). Software for 
language, mathematics etc. proficiency testing do not completely involve possibilities 
brought by up-to-date computers: tasks are unvaried; most are textual, based on 
multiple choice. 

We decided to develop the algorithmic programming language and the software for 
creating tutorials and exams that implements this language with the following options: 

1. The algorithmic language allows creating randomly generated tasks of all types 
(textual, graphic, audio, or combined) with properly generated responds (textual, 
actions with graphic objects, voice, or their combinations). 
2. The algorithmic language has rather simple syntax for teachers to develop their 
own tutorials and exams independently from software developer. 
3. User-learner and user-examinee can give a text response, a voice response, 
and a response in the form of actions (parallel transfer, rotation, and other 
transformations) with graphical objects on the screen. 
4. Applications have a modular structure. Each module is an isolated part of the 
set of task types that are required in order to develop a tutorial or complex exam 
application. 
5. The possibility to embed the algorithmic language in LMS or other software 
exists. 
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1.1. Preceding works 

Asher (1966) proposed the method of studying the language Total Physical 
Response (TPR). The essence of this method is the following. A person who studies 
the language should understand new words and react to them in a corresponding 
way without translation into a language known to him. However, Choo (2006) 
mentions in his review of Live Action English Interactive – TPR on a computer that 
this technique did not appear earlier in the study of languages using computer 
programs. 

Kashy et al. (1993) suggested using personalized assignments while conducting 
learning and testing on computers. 

Pankov (1992) proposed to study languages using various "actions" with objects on 
the screen without any other intermediate language. This is as follows: computer 
demonstrates the word and the corresponding actions to the user; the same word 
and the corresponding initial situation appear; the user needs to perform the action 
(with the cursor); the computer checks the correctness of the action performed by the 
user. 

If the set of situations is fixed, then the user can form a connection of a certain 
concept, not only with the word being studied, but also with other words present in 
the corresponding commands. Therefore, situations (tasks) should be generated 
randomly, that is, when the program is restarted, other, but similar, tasks should 
appear (Pankov, 1996). 

To improve the efficiency of testing, Pankov and Janalieva (1995) formulated the 
following principles of complex examination: 

- generativity (a complete task must not exist before the testing and must be 
randomly generated just before it); 

- uniqueness (all examinees must obtain different versions of tasks); 

- full confidence (if the testing is official and is conducted by a computer program 
(generating tasks) then nobody must know answers before the end of testing). 

Pankov and Alimbay (2005) presented the software for interactive learning of natural 
language. However, each new concept and every scene had to be programmed 
anew that made this software dependent on the developer. 

Kustova and Paducheva (1994) suggested mathematical definition of the elementary 
movements using the only example. Using this definition, Pankov and Dolmatova 
(2008) proposed a draft of algorithmic language for independent representation of 
natural languages’ notions. Pankov and Dolmatova (2009) presented the first version 
of algorithmic programming language TaskLang for developing exams on natural 
languages. 

LMS Canvas (‘Создание контрольных работ’, 2022), Blackboard (‘Tests and 
Assignments in the Blackboard App’, 2022), ProprofsLMS (‘Quiz Maker’, 2022), 
TalentLMS (Andriotis, 2017), Docebo (‘Creating Tests and Managing Test 
Questions’, 2022), LearnUpon (‘Quiz Builder’, 2022) do not support the creating of 
parameterized tasks. Lawrence (2009) described the question types “calculated”, 
“calculated simple”, and “calculated multichoice” that allow to use the numerical 
values for parameters in LMS Moodle.  
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2. Materials and Methods 

As we mentioned above, the algorithmic language allows creating randomly generated 
tasks of all types (textual, graphic, audio, or combined) with properly generated 
responds (textual, actions with graphic objects, voice, or their combinations). To 
provide that we used the method of TPR (Asher, 1966). 

To implement the algorithmic language we used a recursive descent parser approach. 

To describe the algorithmic language we used Backus-Naur form. 

To process collision in graphical tasks, we used Box2D engine in order to enhance 
user experience with scenes. For graphical output, we used OpenGL library. 

3. Findings 

3.1. Algorithmic programming language TaskLang 

We developed a special algorithmic language with simple syntax for teachers who do 
not know the programming languages, to learn it quickly and create tasks using it. 
We call the developed language TaskLang. Programming in TaskLang consists of 
(Dolmatova, 2011): 

- defining primary objects; 

- forming extended objects; 

- composing random tasks; 

- forming of examination. 

All this we do in the interpreter of TaskLang – “Language Education System” (LES). 
User can write a set of instructions in TaskLang (TaskLang program) in special 
editor. Each program execution generates a new random task. 

3.2. Objects in TaskLang 

There are two types of objects: primary and extended (set of homogeneous primary 
objects). A primary object is a string. This string can identify various types of 
information: text, graphics, and sound. If we use an extended object, then program 
randomly substitutes a primary object from the corresponding set. If we use an 
extended object in the task several times, it takes the same value. You can query the 
second value of the same object, and then it takes a different value from the first, but 
it remains constant. If we run the task for the second time, the extended object values 
will change according to this rule. 

The definition of a primary object includes: 

- the name of the object (object-name); 

- the C# class, capable of responding to external events and drawing instances of 
this class (object-class). We can take such classes from the standard class library, or 
write in C#; 

- the text word or the list of its grammar forms (object-word); 

- the attribute values. The standard attribute is object-word. 

The definition of an extended object includes: 

- the name of the object; 
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- list of primary objects. 

Extended objects are of two types: 

- random sequence of primary objects; 

- fixed sequence of primary objects. 

3.3. Random text task 

A random text task is a sequence of: 

- the string constants (including words, spaces, and punctuation marks); 

- the names of primary objects; 

- the names of extended objects (considered as references to object-words) with 
definitions of necessary grammatical forms of object-words; 

- the operators of TaskLang. 

3.4. Random graphic task 

A random graphic task is a sequence of: 

- the arranging of extended objects in the graphical window; 

- the assigning number of layers to extended objects; 

- the assigning the direction of slow motion to some extended objects; 

- the setting the sequence of actions as the correct answer to the task and the set 
of incorrect actions. 

3.5. Response in random task 

In the case of a random text task, the response is an array. 

In the case of a random graphic task, the textual response is a special function that 
displays an invitation to enter a text. 

User can give the response in form of actions with graphical objects on the screen. 
To analyze such response, random graphic tasks use the concept of an event. Event 
is some action performed as a reaction to certain actions of the user. In TaskLang, 
there are two types of events: 

- correct events. Occur when the user has performed some action correctly; such 
events are performed strictly in turn and allow you to change the state of the scene 
during the execution of tasks; 

- incorrect events. Occur in response to incorrect user actions; the occurrence of 
an incorrect event stops the task, and it means that the user failed with this task. 

3.6. Logic of TaskLang program execution 

The execution of TaskLang program is from the top down. Normal text is output in the 
same form as it is in the text of the program. Special constructions in TaskLang, 
enclosed in [] (brackets) are output in a different form. 

The simplest constructions are the branching structure, a comment, a set of primary 
objects, a set of extended objects, and a reference to an extended object. 

Table 1 contains the syntax of TaskLang. 
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Table 1 TaskLang syntax 
TaskLang construction Syntax 

Comment [<plain-text>] 
Branching structure [<plain-text>|<plain-text>|…] 
Declaring primary object [Declare*<object-name>#<object-

class>|word=<object-word>|<attribute-
name2>=<attribute-meaning2>|…] 

Declaring extended object as random 
sequence of primary objects 

[<extended-object-name>~<primary-object-
name1>|<primary-object-name2>|…] 

Declaring extended object as fixed 
sequence of primary objects 

[<extended-object-name>=<primary-object-
name1>|<primary-object-name2>|…] 

Extended object reference [<extended-object-name>#<number>] 

Function that returns the value of the 
object’s property 

[GetProperty*[<extended-object-
name1>#<number1>]|<attribute-name1>] or 
[GetProperty*<primary-object-name1>|<attribute-
name1>] 

Function that sets the value of the object’s 
property 

[SetProperty*[<extended-object-
name1>#<number1>]|<attribute-
name1>=<attribute-meaning1>] or 
[SetProperty*<primary-object-name1>|<attribute-
name1>=<attribute-meaning1>] 

Function describing the word-formation 
algorithm 

[<language-code>*<word>|<primary-form-of-affix>] 
or [Gram=word|grammar-form-1|grammar-form-
2|grammar-form-3|…] 

Function showing the interpreter that the 
sequence of characters following the prefix 
should be recognized as an arithmetic 
expression 

[MATH*<numeric-expression>] 

Function that displays the object on the 
screen 

[Draw*[<extended-object-name1>#<number1>]] or 
[Draw*<primary-object-name1>] 

Function that sets the response [Answer*[GetProperty*[<extended-object-
name1>#<number1>]|<attribute-name1>]] or 
[Answer* [GetProperty*<primary-object-
name1>|<attribute-name1>]] or 
[Answer*<plain-text>] 

Function that plays the sound [Playsound*<file-name>] 

Function of speech recognition [Speech*< plain-text >|<probability>] 

Correct event [Event*<Boolean-Condition>] 

Incorrect event [IncorrectEvent*<Boolean-Condition>] 

Function that specifies the delay between 
events 

[Delay*<number-of-seconds>] 

Mouse grasping event [Grasp*<primary-object-name1>] 

Mouse ungrasping event [Ungrasp*<primary-object-name1>] 

Function of two objects intersection Intersect(<object-name1>, <object-name2>) 

Function of two objects superposition Subset(<object-name1>, <object-name2>) 

 

3.7. Procedure for generating an extended task 

First, the TaskLang program is loaded from a binary file. Then an instance of the 
Parser class is created, and the text of the TaskLang program is transferred to it. 
Next, the TaskLang interpreter parses the program text. In the parser, a TaskLang 
expression is analyzed (Figure 1). First, we enter the random number table with a 
seed offset. Then an instance of the ParserEnvironment class is created. It declares 
lng, answer, and default variables. Then the ParseLanguage subroutine is called, 
where ParserEnvironment is passed as a parameter. After that, the current position 
of the cursor in the Listing TaskLang program is checked. If it is less than the length 
of Listing, an error message is displayed in Listing. If not, then the randomly 
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generated task text, the correct answer, and the default value for the input field are 
output. 

Consider the ParseLanguage subroutine (Figure 1). The value of the Escaped flag is 
set, indicating whether the next character of the TaskLang text will be screened. 
Further, in the cycle, the program performs a symbol-by-symbol processing and the 
ready TaskLang text of the random task is returned. 

 

Figure 1. Flowchart for analyzing TaskLang expressions and the formation of a 
random task text in ParseLanguage subroutine 

 

The subroutine ParseExpression extracts from the TaskLang program expressions 
containing special constructs and functions in TaskLang, processes them and returns 
the result in the form of text, which will be further included in the corresponding 
section of the TaskLang task (Figures 2, 3). 
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Figure 2. Flowchart for processing text of TaskLang performed in the routine 
ParseExpression 

 

Figure 3. Flowchart for search and analysis of special TaskLang constructions 
performed in the routine ParseExpression 
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3.8. Language Education System 

We developed the interpreter of TaskLang - the software “Language Education  

System” (LES) for creating tutorials and complex examinations (Dolmatova, 2018). 

Figure 4. Language Education System components 

 

Teachers can use LES to compose tutorials and exams independently from developers 
of LES. Applications in Language Education System have a modular structure. Each 
module is an isolated part of the set of task types that are required in order to develop 
a tutorial or complex exam application. The editor, the tutorial, and the tester use a 
common module factory in their work, which provides access to the modules using the 
IEditor, ITutorial, and ITester interfaces, respectively (Figure 4). This library uses two 
main modules - a module of textual tasks (a random text generator) and a module of 
graphic tasks (a scene generator), accessed through the IBolt interface. The module 
of textual tasks uses the implementation of the TaskLang interpreter, and the graphic 
tasks module, in turn, uses the implementation of the TaskLang interpreter with support 
for graphical functions that are located in the namespaces RandomTextGenerator and 
SceneGenerator, respectively. 
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4. Results 

The algorithmic programming language TaskLang combines the following ideas: 

- development of randomly generated tasks of all types (textual, graphic, audio) 
with properly generated responds (textual, actions with graphic objects, voice) in 
tutorials and exams; 

- possibility for using total physical response approach in tutorials; 
- easy-to-use for teachers for designing tutorials and exams independently from 

LES developers. 
Special module for Moodle was developed; this module allows creating tasks on 
TaskLang in Moodle. Tasks in TaskLang in Moodle can be used for any aademic 
course. 

TaskLang was used for developing complex exam on Kyrgyz language 
(Dolmatova, 2012) that was demonstrated in a number of universities, schools and 
the Institute of Theoretical and Applied Mathematics of the National Academy of 
Sciences of Kyrgyz Republic. Version 1.1 of LES that was developed within the 
framework of the projects of the National Academy of Sciences of Kyrgyz Republic is 
available on http://math.aknet.kg/library/programms.html. Faculty members in 
American University of Central Asia used TaskLang in Moodle and LES for 
developing tests and exams on Kyrgyz language and mathematical courses. 
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Abstract: DNS systems have become an integral and important part of internet 
traffic, with the rapid growth of this traffic. DNS are the target of attackers because 
they have certain security vulnerabilities. In this study, the effect of normalizing the 
data, in the dataset related to DNS traffic over HTTPS, on the training and testing 
process in machine learning-based classification was examined. Min-max and 
normal distribution methods were applied on DoHHBrw2020 before modelling. In 
the min-max method, each variable is mapped to a value in the range (0,1), while 
the mean and standard deviation values in the normal distribution are similarly 
adjusted to (0,1). According to the classification results made with RandomForest 
after the data normalization process and there was no loss in classification 
performance in both normalization methods. In the min-max normalization method, 
the average processing time gain was 11.21% and 5.21%, respectively, during the 
training and testing process, while the gain in the normal distribution was 6.86% 
and 4.96%. As a result, mapping the data to a value in the range (0,1) allows much 
faster training than unnormalized raw data. 
Keywords: Data Normalization, DNS Traffic, Malicious attack, CIRA-CIC-
DoHBrw2020 

 

1. Introduction 

In today's digital environment, where many independent electronic devices are used, 
it is one of the important issues to ensure the security and confidentiality of the data of 
individuals and institutions. Renewal and rapid development of technology raises 
concerns about this issue and creates a series of threats and difficulties for people. In 
recent years, various attacks and malware samples have been frequently encountered. 
Cybersecurity refers to the protection of information and other devices against 
unauthorized access. The work to be done in this area may be in the form of collecting 
a series of data, performing some statistical analyzes on security threats, exploiting 
the vulnerabilities, identifying malware types and defining defense mechanisms 
(Riesco, 2020). Security analysts, on the other hand, can take a number of defensive 
measures such as collecting data, identifying threats, neutralizing cyber attacks before 
they happen. The subject that requires the most expertise is the instantaneous analysis 
of cyber attacks, determining the type of attack, and responding to the attacks by 
finding solution methods(Halim, 2021). 

The fact that hackers adopt different ways to launch an attack on target systems makes 
it difficult to detect and neutralize them. If this problem is not resolved, it will be possible 
to use the target computer to gain unauthorized access to personal information such 
as commercial activity information, passwords, contact information or to be used for 
malicious activities. When this problem is examined, it is understood that cyber 
attackers have adopted approaches with similar life cycles. The first stage starts with 
collecting information about the target computer and ends with exploiting security 
vulnerabilities(Conti, 2018). Defense in cyber security basically consists of prevention, 
detection and response stages. This study is about the detection phase. 
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DNS is a protocol that plays an important role in activities such as web browsing and 
e-mail (Singh, 2020). Used to access online information using domain names. Web 
browsers communicate with each other using internet protocol (IP)(Liu, 2006; 
Gulbrandsen, 2000). Users, on the other hand, want to access using their domain 
name. In order to meet these two requests, it is necessary to convert between domain 
names and IP addresses. DNS servers meet this requirement. Thus, it is possible to 
use a name such as www.kayseri.edu.tr instead of an address such as 
95.183.224.201, which is difficult to memorize. DNS working structure is shown in 
Figure-1. Accordingly, in the first step, a request is made on the client side to access 
any web page (www.sinan.com). This request goes to a DNS resolver. The DNS 
resolver forwards this to one of the TLD nameservers for .com domains. The TLD 
nameserver then gives the details to the DNS resolver. The .com nameserver searches 
for the sinan.com address and finds the IP address associated with the website and 
returns it to the DNS resolver.  Now the DNS resolver has an IP address and transmits 
it to the web browser. The web browser, on the other hand, sends a request to access 
the www.sinan.com page to the IP address it receives from the DNS resolver. In 
response to this request, it sends the relevant web page. In this way, access to the 
desired page is achieved. 

 

Client Server

DNS Solver

Root Server

TLD Server

Web Server

1

8

9

10

 
Figure 1. Domain Name Server(DNS) Structure 

 

The use of DNS servers only in the conversion process is considered less by security 
experts than other protocols where attacks are more common, since they are not used 
for data transfer such as web servers and file servers. In addition, monitoring tools or 
plans are not available in most cases(Aljaz, 2021). In addition, since DNS servers are 
located in every network topology, all traffic passes over it. 

Due to some restrictions on DNS servers, it is the target of attackers. Many threats can 
be exposed by attackers targeting DNS servers. It is possible to use DNS servers entry 

http://www.sinan.com/
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point to extract all critical data by using or to infect systems with malicious applications. 
Presence of one or two redundant DNS servers in many institutions, problems that 
may arise from these servers, or abnormal increases in web requests will prevent legal 
persons from accessing websites. The main reason for this is that DNS servers can be 
defense against security breaches due to large volumes of traffic. The basis of security 
in DNS servers has been to check whether the requests are valid or not. However, 
encryption of internet traffic and its submission by content distribution companies 
prevent access to detailed information about services(Jafar, 2021). 

It has been suggested to use encryption techniques over TLS (DoT) and over HTTPS 
(DoH) to separate DNS traffic from the UDP infrastructure and make it more secure. In 
the DoH paradigm, it is aimed to transmit data encrypted between the computer and 
the DNS server(Amaizu, 2021). Any application sends a DNS request to the DNS 
resolution server, and the DNS resolver sends a query to the name server if it cannot 
find it in its table. The name server transmits the necessary information to the 
application. Today, platforms such as Google and Cloudfare use DoH. In addition, 
Firefox enabled the DoH process in 2020. Also, all popular web browsers such as 
Chrome and Edge support it (ISPs, 2020). It is expected that big technology companies 
will support this structure and make this security structure more visible and usable. It 
can be done as traffic and load analysis to analyze DoH traffic. Today, the approach 
of using both methods together regarding detection is more adopted. The features 
obtained by both methods are classified by machine learning techniques. There are 
many methods such as RF(Breiman, 2003) , DT(Breslow, 1997), 
XGBoost(Tianqi,2016) as machine learning techniques. 

In this study, while achieving the highest level of success by classifying with different 
machine learning techniques, the effect of normalization in the data preprocessing 
stage on learning and testing time was examined. Tests were carried out with 2 
different normalization methods as linear min-max and normal distribution. The data 
was matched to a value in the range (0,1), close to 0 or far from 0. We aimed to 
investigate whether data normalization works in terms of speed and performance. 

Main contributions of this work: 

- The effect of the normalization process on the learning and testing time in the 
preprocessing stage has been demonstrated by conducting experiments. 

- We have shown that it significantly speeds up the learning and testing phase. It 
has also been proven that lower training error levels can be achieved as long 
as sufficient training data is provided. 

- The effect of the normalization process in developing faster models without any 
loss of data is explained. 

- In addition, the results of the methods (min-max, normal distribution, etc.) that 
can be used to map the data to an appropriate range were compared. 

In the second part of this study, current studies on the subject are mentioned 
comparatively. In the third part, the model structure, dataset and evaluation metrics 
created for the normalization process tests are explained. Next, the test results and 
the processing times needed for the test are shown before and after normalization, and 
the results are discussed. In the last part, a general evaluation of the article was made. 
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2. Related Works 

DoH and DoT are new technologies in internet standards. However, various studies 
have been conducted on these technologies. In this section, some of these studies are 
summarized. In addition, studies examining the effect of the normalization process on 
classification are included.  

A framework has been designed to analyze DoH traffic (Singh, 2021). Mozilla Firefox 
browser, which offers DoH activation feature, was used to test this design. Zeek tool 
was used to keep logs of traffic. As a result, requests from real customers and DoH 
requests from cyber hackers were wanted to be analyzed. Similarly, Vekshin et al. 
(Vekshin, 2020), analyzed DoH encrypted traffic using machine learning techniques 
and an average success rate of 99.9% was achieved with 5 different techniques. Siby 
et al. have provided a feature set for use in security systems research on DoH-related 
attacks. It is stated that the features they offer are efficient but not enough to completely 
stop the attackers (Siby, 2019). 

Jin et al. conducted a study using a linear neural network to predict tropical cyclone 
tracks in the South China Sea. In this study, the data were normalized using the 
standard normal distribution. It has been shown that better results can be obtained 
than normalization with min-max and normal distribution. For this, each variable is 
matched with the range (-1,1) and (0.1), and the mean and standard deviation values 
of each variable are chosen as (0,1) and (100.1). As a result, it has been claimed that 
the use of min-max has similar effects with the normal distribution, and that data 
normalization contributes to the decision-making process (Jian, 2015). Aksu et al. 
(Aksu, 2019), was made a comparison of different normalization algorithms. The effect 
of different sample sizes on the neural network training process was observed. In this 
comparison, the effect of the normalization process on the classification performance 
was examined. It has been stated that the min-max normalization method gives better 
results than other normalization methods. It has been explained that the effect level is 
higher in cases where there are more than 1000 samples. As a result, it has been 
claimed that the min-max normalization process in artificial neural network modeling 
can affect the classification performance. Sola et al. demonstrated the effect of data 
normalization before neural network training in order to speed up calculations and 
obtain good results in nuclear power plant application (Sola, 1997). In another study, 
it has been stated that normalizing the data by using various statistical methods 
increases the reliability of feed-forward backpropagation networks and contributes to 
the classification performance of the model in diabetes data where neural networks 
are used (Jayalakshmi, 2011). Zhang et al. (Zhang, 2009) showed that this procedure 
is important, but not applicable to all data, by normalizing a safety data obtained from 
the UCI repository. 

Studies on DoH are as mentioned in this section. Not enough work has been done in 
this area yet. However, nowadays, DNS-based services are used more and more 
widely. For this reason, more studies are needed to increase security in these 
environments. While the effect of the normalization process on the classification 
process was observed in this study, the log records of DoH content were studied in the 
experiments. 
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3. Methodology and Results 

3.1.  Methodology 

In this study, it is aimed to observe whether data should be normalized and its effect 
in the classification of DoH traffic. It has been stated in the literature that the 
normalization process can improve performance. Studies basically examine the effect 
of normalization process on improving classification performance in machine learning 
algorithms. In this study, the effect of the normalization process on the training and test 
times was investigated for a dataset that had been studied before and had a very high 
classification success of 99.9%. It has been demonstrated whether a faster training 
and testing time can be achieved. For this, a test environment shown in Figure-2 has 
been prepared. 

Dataset

Normalization of 

Data

DataSplit DataSplit

Training Samples Test Samples Training Samples Test Samples

Trained Model

Without Normalization

Trained Model

Comparison of Two Model For 

Classification Results and 

Learning Time

Performance: 

Precision,

 Recall, Accuracy, 

F score

Performance: 

Precision,

 Recall, Accuracy, 

F score

See the Effect of Normalization 

Process

 
Figure 2. Flow-chart of Testing Methodology 

 

3.2. Dataset 

In this study, it was desired to observe the effect of the normalization process on the 
training and testing process. In order to make this observation, it is necessary to select 
a suitable data set that is suitable for the Machine learning model and where it is 
possible to normalize the data. The fact that the data has properties in various value 
ranges will provide objectivity of the experiments. In this research, the CIRA-CIC-
DoHBrw-2020 dataset, which is openly shared by the Canadian Institute of 
Cybersecurity, was used (Mohammadreza, 2020). The topology for collecting the 
dataset is as in Figure-3. 
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Figure 3. Network Topology of DoHBrw Dataset (Muhammadreza, 2020) 

 

In the dataset, traffic is primarily divided into DoH and Non-DoH. A data collection 
environment has been established for the transmission of DNS traffic over the HTTPS 
protocol. DoH traffic was then split into Malicious and Benign. For this reason, in the 
dataset, two separate data files, Doh-Non-DoH, and benign and malicious traffic, were 
shared. During the data capture process, the malicious DNS server and the benign 
DNS server were replicated in the browsers. There are 269,299 and 889,809 samples 
respectively as Doh and NonDoh traffic. While there are 249,553 malicious examples 
in Doh traffic, there are 19,746 benign examples. Example data are shown in Figure-
3. Since the training and test times will be examined in the datasets, all the tests were 
performed on the raw data. Except for the normalization process, no pre-processing 
(feature selection, data augmentation/reduction,) steps was applied on the data. A 
training data containing a total of 1,159,108 samples was obtained. As a result, 
experiments were carried out with the dataset that can be used for two different binary 
classifications and the results were given comparatively. 
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Figure 4. Dataset Sample Data 
 

3.3. Normalization methods 

Two normalization methods, min-max and normal distribution, were used in the 
experiments. The min-max method linearly maps the original values to one value 
according to the assigned min-max value range (Figure-5). The original minimum value 
Xmin and the maximum value Xmax are obtained from the data in the statistically 
existing dataset. Ymin and Ymax values are assigned by us. And as a result, the y 
value is calculated according to Equation-1 using the original X value. 
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Xmin Xmaxx1 x2 x3

Ymin Ymaxy1 y2 y3  
Figure 5. Normalization with min-max method (Jian, 2015) 

 

𝑦 =  
(𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛) ∗ (𝑦𝑚𝑎𝑥 − 𝑦𝑚𝑖𝑛)

𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛
+ 𝑦𝑚𝑖𝑛 (1) 

 

In the normal distribution, it maps the original values to a value in the new range 
according to the new mean and deviation value (Figure-6). According to the normal 
distribution, new values are calculated according to Equation-2. As the difference from 
the min-max calculation, mean and standard deviation values are used instead of min 
and max values. 
 

x1 x3-xstd x2 xmean

ystdy2 ymean y3

xstd

-ystd
 

Figure 6. Normalization with normal distribution  (Jian, 2015) 
 

𝑦 =  
(𝑥 − 𝑥𝑚𝑒𝑎𝑛) ∗  𝑦𝑠𝑡𝑑

𝑥𝑠𝑡𝑑
+ 𝑦𝑚𝑒𝑎𝑛  (2) 

 

As can be seen in Equation-1 and 2, in the min-max method, ymin and ymax 
parameters and ymean and ystd values in normal distribution should be determined. 
Accordingly, the tests performed were determined as ymin value=0 and ymax value=1 
for the min-max method. In the normal distribution, ymean value = 0 and ystd value = 
1 in order to make comparisons. 

4. Experimental setup and evaluation metrics 

The entire development and testing environment was carried out on a laptop with an 
i7 processor and 8 GB of ram. Libraries such as Numpy and sklearn were used for 
model development, the time library was used to calculate the training and testing 
process, and the standard scaler library was used for data normalization with min-max 
and normal distribution. While the classification results were made according to the 
precision, recall, fscore values calculated according to the formula given in Equation 
3-5, the temporal comparison was evaluated in seconds. During the entire testing 
process, the device was used for only one operation. 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑃
 (3) 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝑓𝑁
  (4) 
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𝐹 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 =  2 𝑥
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑥 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
 (5) 

5. Results 

In this study, while the effect of normalization methods on the DNS over HTTPS 
problem on the training and test time was examined, it was evaluated whether it had a 
negative effect on the classification result. For this process, considering the general 
structure of the dataset, min-max and normal distribution were applied to classify the 
traffic as DoH-NonDoH, and the results were as shown in Table-1 and Table-2, 
respectively. Tests were carried out with the Random Forest classifier. The tests were 
repeated with 10 different test sets consisting of randomly selected samples. 
Accordingly, after the min-max normalization process, while there was no increase in 
the F-score value for some tests, small increases were observed for others. This 
proves that the normalization process is a preprocessing step that does not adversely 
affect the classification. In addition, an average of 11.21% and 5.21% shortening was 
achieved in training and testing times, respectively. It has been shown that for 
situations working with large amounts of data, the normalization process provides a 
significant advantage in processing time without affecting the classification 
performance. 
 

Table 1 DoH-NonDoH classification with min-max normalization 
Min-Max 

Normalization 
Before Normalization After Normalization 

  
  

Classifier: Random 
Forest                                                      

Dataset:  
889809(DoH) / 

269299(NonDoH) 

F-
score 

Training 
Time(s) 

Testing 
Time(s) 

F-
score 

Training 
Time(s) 

Testing 
Time(s) 

Training 
Time 

Difference 
(proportional) 

Testing  
Time 

Difference 
(proportional) 

Test1 
DoH-
NonDoH 

0,9977 676,700849 5,937571 0,9980 599,515065 5,625082 11,41% 5,26% 

Test2 
DoH-
NonDoH 

0,9977 674,246043 5,890699 0,9977 608,000403 5,671948 9,83% 3,71% 

Test3 
DoH-
NonDoH 

0,9977 673,351411 5,859466 0,9977 595,295918 5,562566 11,59% 5,07% 

Test4 
DoH-
NonDoH 

0,9977 677,040213 5,890695 0,9980 595,547448 5,609441 12,04% 4,77% 

Test5 
DoH-
NonDoH 

0,9977 677,848042 5,921915 0,9980 604,092754 5,625088 10,88% 5,01% 

Test6 
DoH-
NonDoH 

0,9977 676,542075 5,921952 0,9980 606,093280 5,625077 10,41% 5,01% 

Test7 
DoH-
NonDoH 

0,9977 672,543597 5,953195 0,9977 605,686571 5,687589 9,94% 4,46% 

Test8 
DoH-
NonDoH 

0,9977 669,620437 5,843826 0,9977 608,762171 5,671928 9,09% 2,94% 

Test9 
DoH-
NonDoH 

0,9977 703,374589 6,234432 0,9977 607,797960 5,640641 13,59% 9,52% 

Test10 
DoH-
NonDoH 

0,9977 692,412786 6,047516 0,9977 601,475182 5,681254 13,13% 6,06% 

Average 0,9977 679,368004 5,950127 0,9978 603,226675 5,640061 11,21% 5,21% 

 

In Table-2, the results of the situation where the same data are normalized with a 
normal distribution are given. Random Forest was used as a classifier and tests were 
repeated with 10 different test sets. As a result, while no increase in classification 
performance was achieved for some tests, slight increases were possible in others. In 
addition, the effect of the normalization process in the training and test periods was 
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proportionally 6.86% and 4.96%, respectively. While it did not adversely affect the 
result, it provided an advantage in training and testing times.  

When min-max and normal distribution are compared among themselves, it has been 
shown that the min-max normalization method contributes more to the problem 
discussed in this study. 
 

Table 1 DoH-NonDoH classification with normal distribution 

Normal Distribution Before Normalization After Normalization   
  

Classifier: Random 
Forest                                                      

Dataset:  
889809(DoH) / 

269299(NonDoH) 

F-
score 

Training 
Time(s) 

Testing 
Time(s) 

F-
score 

Training 
Time(s) 

Testing 
Time(s) 

Training 
Time 

Difference 
(proportional) 

Testing  
Time 

Difference 
(proportional) 

Test1 
DoH-
NonDoH 0,9977 686,974590 5,921940 0,9980 637,741487 5,637819 

7,17% 4,80% 

Test2 
DoH-
NonDoH 0,9976 680,140662 5,953213 0,9980 626,899175 5,612570 

7,83% 5,72% 

Test3 
DoH-
NonDoH 0,9976 688,990100 5,890699 0,9976 637,096754 5,659448 

7,53% 3,93% 

Test4 
DoH-
NonDoH 0,9977 679,229216 5,890640 0,9980 627,872600 5,543823 

7,56% 5,89% 

Test5 
DoH-
NonDoH 0,9970 675,944225 5,890677 0,9980 628,867051 5,528195 

6,96% 6,15% 

Test6 
DoH-
NonDoH 0,9970 668,699960 5,890698 0,9980 626,899128 5,659446 

6,25% 3,93% 

Test7 
DoH-
NonDoH 0,9977 666,603663 5,906323 0,9980 629,105384 5,643822 

5,63% 4,44% 

Test8 
DoH-
NonDoH 0,9977 673,492000 5,953160 0,9977 630,996461 5,628192 

6,31% 5,46% 

Test9 
DoH-
NonDoH 0,9977 665,322292 5,921949 0,9977 631,714406 5,596947 

5,05% 5,49% 

Test10 
DoH-
NonDoH 0,9977 680,443955 5,968819 0,9977 624,837458 5,739609 

8,17% 3,84% 

Average 0,9975 676,584066 5,918812 0,9979 630,202990 5,624987 6,86% 4,96% 

 

For the classification of DoH traffic, which is the second stage of the dataset, as 
benign and malicious, the tests performed above were repeated and the results were 
as shown in Table-3 and Table-4. Accordingly, since the classification value of the 
original data was at the level of 0.99, no increase was possible after normalization. 
However, a significant advantage has been achieved in the processing time required 
for training and testing. The time required for training and testing decreased by 
14.93% and 7.80%, respectively. Thus, a faster classification process was possible. 
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Table 3 Benign-Malicious classification with min-max normalization 

Min-Max Normalization Before Normalization After Normalization 
  
  

Classifier: Random 
Forest                                                      

Dataset:  
249553 (Malicious) / 

19746 (Benign) 

F-
score 

Training 
Time(s) 

Testing 
Time(s) 

F-
score 

Training 
Time(s) 

Testing 
Time(s) 

Training 
Time 

Difference 
(proportional) 

Testing  
Time 

Difference 
(proportional) 

Test1 
Malicious-
Benign 0,999 90,788900 0,8480840 0,999 77,212195 0,828136 14,95% 2,35% 

Test2 
Malicious-
Benign 0,999 88,096519 0,8224735 0,999 73,575034 0,796848 16,48% 3,12% 

Test3 
Malicious-
Benign 0,999 87,559047 0,8380997 0,999 74,231246 0,796901 15,22% 4,92% 

Test4 
Malicious-
Benign 0,999 94,059635 0,8437085 0,999 76,496228 0,812496 18,67% 3,70% 

Test5 
Malicious-
Benign 0,999 81,871879 0,8525290 0,999 76,008563 0,796831 7,16% 6,53% 

Test6 
Malicious-
Benign 0,999 84,245636 0,8324514 0,999 77,835755 0,805317 7,61% 3,26% 

Test7 
Malicious-
Benign 0,999 83,278456 0,8581192 0,999 77,527452 0,812476 6,91% 5,32% 

Test8 
Malicious-
Benign 0,999 96,027429 0,8951840 0,999 79,134577 0,812475 17,59% 9,24% 

Test9 
Malicious-
Benign 0,999 85,428889 0,8475920 0,999 78,558810 0,828101 8,04% 2,30% 

Test10 
Malicious-
Benign 0,999 87,421944 0,8642773 0,999 74,372313 0,796885 14,93% 7,80% 

Average 0,999 87,877833 0,8502519 0,999 76,495217 0,808647 12,95% 4,89% 

 

Table 4 Benign-Malicious classification with normal distribution 

Normal Distribution Before Normalization After Normalization 
  
  

Classifier: Random 
Forest                                                      

Dataset:  
249553 (Malicious) / 

19746 (Benign) 

F-
score 

Training 
Time(s) 

Testing 
Time(s) 

F-
score 

Training 
Time(s) 

Testing 
Time(s) 

Training 
Time 

Difference 
(proportional) 

Testing  
Time 

Difference 
(proportional) 

Test1 
Malicious-
Benign 

0,999 83,090165 0,808426 1,000 79,184372 0,792456 4,70% 1,98% 

Test2 
Malicious-
Benign 

0,999 86,963111 0,843760 0,999 81,622030 0,808120 6,14% 4,22% 

Test3 
Malicious-
Benign 

0,999 84,199588 0,816852 0,999 78,731385 0,788083 6,49% 3,52% 

Test4 
Malicious-
Benign 

0,999 82,621395 0,812531 0,999 77,836362 0,796850 5,79% 1,93% 

Test5 
Malicious-
Benign 

0,999 89,115947 0,828080 0,999 86,679651 0,798764 2,73% 3,54% 

Test6 
Malicious-
Benign 

0,999 82,605948 0,812510 0,999 75,242249 0,796901 8,91% 1,92% 

Test7 
Malicious-
Benign 

0,999 84,044040 0,812511 0,999 78,296543 0,796845 6,84% 1,93% 

Test8 
Malicious-
Benign 

0,999 86,172070 0,812456 0,999 77,075013 0,802512 10,56% 1,22% 

Test9 
Malicious-
Benign 

0,999 87,653307 0,843763 0,999 80,694609 0,812527 7,94% 3,70% 

Test10 
Malicious-
Benign 

0,999 82,794372 0,812453 0,999 77,559056 0,792530 6,32% 2,45% 

Average 0,999 84,925994 0,820334 0,999 79,292127 0,798559 6,63% 2,65% 

 

As a result, the effect of normalization operations on the processing time in the data 
preprocessing stage in classification problems is shown. The two most commonly used 



IV. International Turkic World Congress on Science and Engineering  
23-24 June 2022, Niğde - Türkiye 

 

33 

normalization methods in the tests were used in two different test stages, and as a 
result, its positive contribution to the training and testing processes was demonstrated. 

6. Discussion 

In the experiments performed in this study, it was observed that the data normalization 
process affected the training and testing times. Regardless of whether the min-max or 
normal distribution method is used, it was useful to map the data to a certain range. 
However, it is not necessary to include the data in the (0,1) range. It is possible to 
match values in different ranges such as (0,1), (-1,1). In our experiments, raw data has 
values as low as 0.008872 and values as far from zero as 428125.773242632. While 
the classification performance is high, there is an increase in speed as well. While 
some of the data is around 0, some of it is far from 0. So there is a balanced distribution. 
In our experiments, separate tests were performed using both min-max and normal 
distribution for data normalization. More data configuration and model optimization can 
be done to provide more efficiency in speed increase. Tests can be performed with 
more modern classification algorithms. In addition, it is possible to expand the data 
range depending on the data size instead of a certain range of all data.  

Secondly, the normalization process, which is not considered in the results in this 
review, but used as an extra process, is also an important issue. As shown in our tests, 
an average of 690 seconds is needed for the Doh-NonDoh classification and 90 
seconds for the benign-malicious classification. For the normalization process before 
these operations, 0.88 seconds is needed for the normal distribution and 0.62 seconds 
for the min-max normalization. Therefore, it was not taken into account in the tests 
since its effect in the general process is quite low. 

A single normalization procedure was used for all values on the DoH data in the 
experiments. That is, all values are processed with a single normalization method. 
However, it can be applied to different variables in different methods for better results. 
For example, the “PacketLengthStandardDeviation” property should scale to an evenly 
distributed range, while the “PacketTimeSkewFromMode” property should scale to a 
normal distribution due to possible values. However, in this way, a temporal 
disadvantage may arise in hybrid methods. For these reasons, which normalization 
methods we use for which values, a faster learning and testing process can be 
performed with a better classification result. Therefore, it is a topic worthy of further 
investigation. 

7. Conclusion 

In this study, experimental schemes are proposed to map DoH data to different ranges, 
close to and far from 0, using min-max and normal distribution normalization methods.  
Afterwards, the normalized data were used in the classification model for 2 different 
binary classification problems, DoH-NonDoh and Benign-Malicious. In min-max and 
normal distribution, similar results are obtained if matching is done in the same range. 
It has been shown that matching the data in the 0-1 range provides a serious 
advantage in terms of speed for both training and testing phases for machine learning 
algorithms. With this advantage, there was no loss in classification performance. 

The effect of the normalization process on different datasets and multiple classification 
problems will be evaluated in future studies. In addition, with a hybrid approach where 
more than one normalization process is selected according to the state of the data, 
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research will be carried out on the effects of both classification performance and 
training and testing times. 
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Abstract: Induction motor (IM) is still widely used in the industry, and its high-
performance control is critical for most applications. Predictive torque control (PTC) 
is a recent control technique in the control of electrical machines and provides some 
advantages over conventional high-performance control techniques. However, it 
suffers from the selection of weighting factor (WF) and choosing a WF by trial-and-
error is a tedious process. In this paper, WF associated with the flux error term is 
optimized by a multi-objective genetic algorithm considering the torque and flux 
errors as well as switching frequency. The proposed method is validated under 
different operating conditions through simulation studies. Finally, a different 
framework for the selection of a WF is introduced to the literature. 
Keywords: Induction motor, predictive torque control, multi-objective optimization, 
weighting factor 

 

 
1. Introduction 

Induction motor (IM) is still widely used in the industry, and its high-performance control 
is critical for most applications. For nearly half a century, field-oriented control (FOC) 
and direct torque control (DTC) have been used for its high-performance control (Wang 
et al., 2017). Also, many attempts have been made to further improve the performance 
of FOC and DTC (Kumar et al., 2018). Despite all these efforts, FOC and DTC have 
some inherent disadvantages (Wang et al., 2018). To deal with these problems, 
researchers seek to develop more advanced control techniques, and model predictive 
control (MPC) is a strong candidate in the control of power converters and electrical 
machines (Kouro et al., 2009). A comparison study between FOC, DTC, and different 
MPC strategies is made by (Wang et al., 2018).  

Predictive torque control (PTC), an MPC strategy, with the ability to handle 
nonlinearities, ease inclusion of additional control objectives, dynamic response, and 
straightforward implementation is a recent control technique for electrical machines 
(Correa et al., 2007; Rodriguez et al., 2022).  Nevertheless, PTC has some problems 
with the weighting factor (WF) selection, torque ripples, parameter dependency, 
variable switching frequency, and torque ripples (Rodriguez et al., 2012). Although 
efficient solutions have been proposed for each problem, it is still open to develop. The 
most critical one is the selection of an appropriate WF that provides adequate control 
performance for all operating conditions as it directly affects the control performance. 
In the traditional approach, the WF is usually chosen by trial-and-error, which is a 
tedious process (Gurel and Zerdali, 2021). However, there are also different studies 
that optimize the WF with meta-heuristic optimization algorithms. Guazzelli et al. 
(2019) optimize the WFs associated with different control objectives through a multi-
objective genetic algorithm (MOGA) and discuss the results in detail. The authors 
evaluate three solutions among the Pareto set but do not propose a final selection 
method. To address this issue, Arshad et al. (2019) use a decision-making method 
called TOPSIS. Also, Gurel and Zerdali (2021) compare the performance of different 
decision-making methods in detail. For the sake of simplicity, Gurel ve Zerdali (2022) 
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consider the given problem as a single-objective rather than multi-objective, and they 
optimize the WF through the speed errors only. Contrary to all these offline optimization 
methods, Davari et al. (2021) use a simplified simulated annealing (SA) algorithm 
online to tune the WF. By nature, meta-heuristic optimization algorithms are not 
suitable for online optimization due to their low convergence rates and computational 
complexities. 

In this paper, the WF associated with the flux error term is optimized with a non-
dominated sorting genetic algorithm-II (NSGA-II) considering the torque and flux errors 
as well as the switching frequency. Thus, it is possible to reveal the relationship 
between the switching frequency/torque errors/flux errors and WF selection through a 
single optimization. Reducing the switching frequency without worsening torque and 
flux control is important for high power traction systems to improve system reliability 
and efficiency. To validate the proposed method, it is tested under different operating 
conditions through the simulation studies.    

The rest of this paper is organized as follows. Section 2 introduces the PTC of IM and 
the optimization of the PTC strategy. Section 3 presents the simulation results to 
validate the optimized PTC-based IM drive. Finally, Section 4 gives the conclusion.   

2. Material and Method 

This section first presents the PTC strategy of IM and then optimizes the WF 
associated with the flux error term considering the torque and flux errors as well as 
switching frequency.  

2.1. Predictive Torque Control of Induction Motor 

It is more appropriate to provide the mathematical model of the IM before presenting 
the PTC strategy. To this end, the mathematical model of IM can be given with the 
following set of equations: 

𝒗𝑠 = 𝑅𝑠𝒊𝑠 +
d𝝍𝑠

d𝑡
 

(1) 

 

0 = 𝑅𝑟𝒊𝑟 +
d𝝍𝑟

d𝑡
− 𝑗𝜔𝑟𝝍𝑟 

(2) 

 

𝝍𝑠 = 𝐿𝑠𝒊𝑠 + 𝐿𝑚𝒊𝑟 (3) 

 

𝝍𝑟 = 𝐿𝑚𝒊𝑠 + 𝐿𝑟𝒊𝑟 (4) 

 

𝜏𝑒 =
3

2
𝑝𝑝ℑ𝑚(𝝍𝑠𝒊𝑠) 

(5) 

 
d𝜔𝑚

d𝑡
=

1

𝐽𝑡
(𝜏𝑒 − 𝐵𝑡𝜔𝑚 − 𝜏𝑙) (6) 

where 𝒗𝑠 = 𝑣𝑠𝛼 + 𝑗𝑣𝑠𝛽, 𝒊𝑠 = 𝑖𝑠𝛼 + 𝑗𝑖𝑠𝛽, 𝒊𝑟 = 𝑖𝑟𝛼 + 𝑗𝑖𝑟𝛽, 𝝍𝑠 = 𝜓𝑠𝛼 + 𝑗𝜓𝑠𝛽 and 𝝍𝑟 = 𝜓𝑟𝛼 +

𝑗𝜓𝑟𝛽 are the stator voltage vector, stator current vector, rotor current vector, stator flux 

vector, and rotor flux vector, respectively. In addition, 𝑅𝑠 and 𝑅𝑟 are the stator and rotor 
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resistances, respectively; 𝐿𝑠, 𝐿𝑟, and 𝐿𝑚 are the stator, rotor, and mutual inductances, 

respectively; 𝜔𝑟 and 𝜔𝑚 are the rotor electrical and mechanical speeds, respectively; 
𝜏𝑒 and 𝜏𝑙 are the electromagnetic torque and load torque, respectively; 𝐽𝑡 and 𝐵𝑡 are 
the total inertia and viscous friction of the mechanical system, respectively; 𝑝𝑝 is the 

pole pairs. ℑ𝑚 refers to the imaginary part of a complex number. 

(a)          (b)  

Figure 1. 2L-VSI (a) Inverter topology (b) Possible voltage vectors 
 
If the stator terminals of the IM are fed by a two-level voltage source inverter (2L-VSI), 
stator voltage vectors defined in the stationary reference frame can be calculated as 
follows: 

𝒗𝑠 =
2

3
𝑉dc(𝑆𝑎 + 𝑎𝑆𝑏 + 𝑎2𝑆𝑐) (7) 

where 𝑆𝑥 ∈ {𝑆𝑎, 𝑆𝑏 , 𝑆𝑐} is the switching state of the upper switch on each leg, 𝑉dc is the 

dc-link voltage, and 𝑎 is the phase shift of 120 electrical degrees. As shown in Figure 
1, it is possible to generate seven different voltage vectors with the 2L-VSI. 
 

 
Figure 2. Block diagram of optimized PTC-based IM drive 

 
The PTC strategy is a straightforward and effective control technique that uses the 
discrete-time IM model and a predefined cost function to select the optimal voltage 

vector for next sampling time. To this end, the stator fluxes (𝝍𝑠
𝑝
) and electromagnetic 

torque (𝜏𝑒
𝑝
) are predicted through the discrete IM model for each voltage vector in 

Figure 1b. Finally, the predefined cost function, which is formed to control both flux and 
torque, is minimized to select the optimal voltage vector. 

To predict 𝝍𝑠
𝑝
 and 𝜏𝑒

𝑝
, at least one of the rotor (𝝍𝑟) and stator (𝝍𝑠) flux vectors must be 

known, and then the unknown flux vector can be calculated from the known. In this 
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paper, an open-loop rotor flux estimator based on the rotor current model of IM is used 
and the stator flux vector is calculated from this estimated rotor flux vector as follows: 

�̂�𝑟,𝑘 = �̂�𝑟,𝑘−1 + 𝑇 (𝑅𝑟𝑘𝑟𝒊𝑠,𝑘 − (
1

𝑇𝑟
− 𝑗𝜔𝑟,𝑘) �̂�𝑟,𝑘−1) (8) 

 

�̂�𝑠,𝑘 = 𝑘𝑟�̂�𝑟,𝑘 + 𝐿𝜎𝒊𝑠,𝑘 
(9) 

where 𝑘𝑟 = 𝐿𝑚/𝐿𝑟, 𝜏𝑟 = 𝐿𝑟/𝑅𝑟, and 𝐿𝜎 = 𝐿𝑠 − 𝐿𝑚
2 /𝐿𝑟. 

Using �̂�𝑟 and �̂�𝑠, 𝝍𝑠
𝑝
, 𝒊𝑠

𝑝
, and 𝜏𝑒

𝑝
 are predicted, respectively, as follows: 

𝝍𝑠,𝑘+1
𝑝 = �̂�𝑠,𝑘 + 𝑇(𝒗𝑠,𝑘 − 𝑅𝑠𝒊𝑠,𝑘) (10) 

 

𝒊𝑠,𝑘+1
𝑝 = (1 −

𝑇

𝜏𝜎
) 𝒊𝑠,𝑘 +

𝑇

𝜏𝜎𝑅𝜎
(𝑘𝑟 (

1

𝜏𝑟
− 𝑗𝜔𝑟,𝑘) �̂�𝑟,𝑘 + 𝒗𝑠,𝑘) (11) 

 

𝜏𝑒,𝑘+1
𝑝 =

3

2
𝑝𝑝ℑ𝑚(𝝍𝑠,𝑘+1

𝑝 𝒊𝑠,𝑘+1
𝑝 ) (12) 

where 𝑅𝜎 = 𝑅𝑠 + 𝑘𝑟
2𝑅𝑟 and 𝜏𝜎 = 𝐿𝜎/𝑅𝜎. 

To evaluate the performance of each voltage vector, the following cost function based 
on torque error, flux error, and overcurrent protection (𝐼𝑚) terms is often used. 

𝑔𝑖 = |𝜏𝑒
∗ − 𝜏𝑒,𝑘+1

𝑝 | + 𝜆𝜓 ||𝝍𝑠
∗| − |𝝍𝑠,𝑘+1

𝑝 || + 𝐼𝑚,𝑘+1 (13) 

 

𝐼𝑚,𝑘+1 = {
0, if |𝒊𝑠,𝑘+1

𝑝 | ≤ |𝑖𝑠,max|

∞, if |𝒊𝑠,𝑘+1
𝑝 | > |𝑖𝑠,max|

 (14) 

where 𝜆𝜓 is the WF of the flux component and |𝑖𝑠,max| is the maximum allowable 

amplitude of stator current. 

Table 1 NSGA-II parameters 

Parameter Value Parameter Value 

Population Size 50 Crossover Rate 0.8 

Max. Generation 30 Crossover Function @crossovertwopoint 

Lower Bound 1 Mutation Function @mutationadaptfeasible 

Upper Bound 200 Selection Function @tournament 

Pareto Fraction 1 Tournament Size 2 
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2.2. Weighting Factor Optimization for Predictive Torque Control 

This section focuses on optimizing the WF 𝜆𝜓 over torque and flux errors as well as 

total changes in switching states. Thus, it is possible to select a WF that reduces the 
average switching frequency (𝑓avg) without sacrificing the control performance. In this 

paper, NSGA-II, a popular multi-objective optimization algorithm, is used to optimize 
the WF. The entire drive system in Figure 2 is simulated in Matlab/Simulink to perform 
the optimization and test the optimized PTC strategy. The parameters of NSGA-II are 
presented in Table 1 and the cost functions used are as follows: 

𝑓1 =
1

𝑛
∑(𝜏𝑒

∗ − 𝜏𝑒
𝑝)

2
𝑛

𝑖=1

 (15) 

 

𝑓2 =
1

𝑛
∑(|𝝍𝑠

∗| − |𝝍𝑠
𝑝|)

2
𝑛

𝑖=1

 (16) 

 

𝑓3 =
2

𝑛
∑|𝑛𝑠𝑤,𝑘+1 − 𝑛𝑠𝑤,𝑘|

𝑛

𝑖=1

 (17) 

where 𝑛 is the length of the data captured during the simulation period and 𝑛𝑠𝑤 is the 
total state change in upper power switches for 2L-VSI. 

  
Figure 3. The Pareto set and the selected weighting factor with RSA 

 
At the end of the optimization process, the NSGA-II yields an optimal set of solutions 
called the Pareto front. A reasonable solution must be selected among the Pareto front 
considering three cost functions. However, this selection process is a tedious process, 
and a ranking-based selection algorithm (RSA) (Gurel and Zerdali, 2021) has been 
used in this paper to deal with this problem. The Pareto set and the selected WF with 
RSA are shown in Figure 3.  
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3. Results 

A three-phase squirrel cage IM with the specifications in Table 2 is used in simulation 
studies, and the proposed PTC-based drive system is implemented in Matlab/Simulink 
with a 20 kHz sampling frequency. A proportional-integral (PI) controller is used in the 
outer control loop as the speed controller. 

Table 2 Specifications of IM used in simulation studies 

Parameter Value Parameter Value 

𝑷 3 kW 𝑅𝑠 2.283 Ω 

𝑽 380 V 𝑅𝑟 2.133 Ω 

𝑰 6.9 A 𝐿𝑚 0.22 H 

𝒇 50 Hz 𝐿𝑠 0.2311 H 

𝒑𝒑 2 𝐿𝑟 0.2311 H 

𝒏𝒎 1430 r/min 𝐽𝑡 0.0183 kg.m2 

𝝉𝒍 20 Nm 𝐵𝑡 0.001 N.m.s 

 

(a)    (b)  
Figure 4. Control performance at (a) 5 rad/s and (b) 100 rad/s under load 

changes 
 
To validate the optimized PTC-based IM drive system, two scenarios at different 
speeds are performed under load changes. In these scenarios in Figure 4, low-speed 
results at 5 rad/s and high-speed results at 100 rad/s are presented, respectively. In 
both scenarios, a load change of 20 Nm is applied to test the optimized WF under load. 
To support the results quantitatively, statistics on flux (𝜓rip) and torque (𝜏rip) ripples, 
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total harmonic distortion (THD) of stator current, and average switching frequency (𝑓avg) 

for Figure 4 are given in Table 2. 

The statistics in Table 2 are calculated with the expressions in (18), (19), and (20), 
respectively. 

Table 3 Statistics for the simulation results in Figure 4 

Speed Load Condition 𝝍𝐫𝐢𝐩(%) 𝝉𝐫𝐢𝐩(%) 𝐓𝐇𝐃(%) 𝒇𝐚𝐯𝐠(𝐤𝐇𝐳) 

5 rad/s No-load 1.17 9.51 8.08 0.96 

5 rad/s 20 Nm 1.08 10.96 4.20 2.69 

100 rad/s No-load 1.17 9.26 8.86 8.90 

100 rad/s 20 Nm 1.10 9.21 4.33 8.65 

 

𝜒rip =
𝜒max − 𝜒avg

𝜒rated
× 100 (18) 

where 𝜒max, 𝜒avg, and 𝜒rated indicate the maximum, average, and nominal values of 

the dummy variable 𝜒, which represents flux or torque. 

𝑖THD = 100 × √(
𝐼rms

𝐼1,rms
)

2

− 1 (19) 

where 𝑖THD is the percentage THD of stator current for phase−𝑎. 𝐼rms and 𝐼1,rms are 

root mean square values of phase current and its fundamental component, 
respectively. 
 

𝑓avg =
𝑁

𝑛𝑠𝑤 × 𝑑
 (20) 

where 𝑓avg is the average switching frequency, 𝑁 is the total state variations in power 

switches in the time interval of 𝑑 seconds, 𝑛𝑠𝑤 is the number of power switches used 
in the power converter. 

The results in Figure 4 and their quantitative results in Table 3 show that the selected WF with 
RSA provides satisfactory control performance for different operating conditions. The selected 
WF enables sufficient torque and flux control without ignoring switching frequency. 

4. Conclusion 

In this article, a PTC-based IM driver has been optimized and tested at different speeds and 
loads. The results show that the proposed WF selection method provides sufficient torque and 
flux control without ignoring the switching frequency. This selection method helps to 
understand the relationship between switching frequency/torque errors/flux errors and WF 
selection through a single optimization. It is also possible to expand with additional control 
objectives and future work will focus on this issue. 
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Özet: Fosil yakıtlarının sınırlı olması dolayısıyla elektrikli araçların kullanımı bir 
zorunluluk olacaktır. Elektrikli araçlardaki en önemli problem ise elektrik enerjisinin 
akülerde depolanmasıdır. Aküler hem ağırlıkları hem de kapasiteleri dolayısıyla 
elektrikli araçlarda menzili kısa olmaktadır. Bu nedenle akülerin kısa zaman dilimleri 
içerisinde yeniden dolması gerekmektedir. Bu problemin üstesinden gelebilmek için 
yollara bobinler döşeyerek elektrik enerjisinin yoldan arabaya kablosuz enerji 
transferi en uygun yol olarak görülmektedir. Böylece hem akünün ağırlığından hem 
de menzil problemi ortadan kalkmaktadır. Projede doğru akımı 100khz’e 
dönüştüren invertör tasarlanarak elektrik enerjisini kablosuz olarak bobinler 
aracılığıyla arabaya transfer edilmesi sağlanmıştır. Alıcı bobinde indüklenen 
100khz alternatif akım tekrardan doğru akıma dönüştürülerek arabanın motorları 
enerjilendirerek aracın hareket etmesi sağlanmıştır. Yoldaki bobinlerin 
enerjilendirilmesi ise yol kenarında bulunan güneş panelleri veya rüzgâr gülleri 
yardımıyla elektrik enerjisi sağlanacaktır. Böylece çevreci, yenilenebilir enerji 
kullanan ekonomik ulaşım sağlanacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Elektrikli araçlar, Dinamik kablosuz şarj, Kablosuz enerji 
transferi, Manyetik rezonanslı kuplaj  

 

 
1. Giriş 

Artan insan popülasyonu ile beraber yerleşim yerleri olan kentlerinde gelişmesi paralel 
olarak büyümektedir. Bu büyümenin beraberinde getirmiş olduğu bazı problemlerin ve 
ihtiyaçlarında doğmasına sebep olmaktadır. Bu sebeple bu problemlerin ve 
gereksinimlerin giderilmesi için daha hızlı, daha ekonomik optimum çözümlerin 
sunulması gerekir. Bu sorunların çözümü için şehirlerin teknoloji ile entegre edilerek 
istenilen çözümler daha hızlı ve daha ekonomik olarak giderilebilir. Gelişen teknolojiyle 
beraber tüm dünyada devletlerin gelişim gösterebilmek için devletin kurum ve 
kuruluşları, özel sektör kurumları, araştırma ve geliştirme merkezleri, yerleşim yeri olan 
şehirlerin gelişimi ve iyileştirme için çevresel faktörlerinde olduğu problem ve 
gereksinimleri karşılayabilmek için şehirlere olan iyileştirme giderek artmaktadır. 
Şehirlere olan iyileştirme çalışmalarından dolayı birçok ülkede akıllı şehir kavramı 
giderek artmaktadır. Bu kavramın teknoloji, insan ve çevre faktörünün bir araya 
getirilerek daha modern olan şehirlerin oluşumu için akıllı şehir kavramı 
benimsenmiştir. Bu sayede ortaya çıkan sorunlar için insanlara daha iyi hizmet 
verebilme imkânı sağlanmış olur. Şehirlerin akıllı hale getirilmesiyle şehirde 
koordinasyonun sağlanması, daha kolay yönetilebilmesi sayesinde daha iyi hizmet 
sunma imkânı sağlanabilir (Kosmanos, 2018). Yerleşim yeri olan şehir merkezlerinde 
kullanılan fosil yakıtlı araçların egzoz dumanında dolayı çevrede oluşan hava kirliği, 
ses kirliliği insan yaşamı üzerinde olumsuz etkiler bırakmaktadır. Bu etkinin ortadan 
kaldırmak için daha çevreci olan elektrikli araçların tasarımı önemli bir hal almaktadır. 
Fakat günümüzde hali hazırda elektrik araçların şarj sorunu, menzil problemi ve alt 
yapının yetersiz olması gibi nedenlerden dolayı elektrikli araçlara olan talep azdır. Bu 
talebin artması ve elektrikli araçların kullanımını yaygınlaştırmak için şehir alt 
yapılarının elektrikli araçların kullanımına uygun hale getirilmesi, daha ekonomik, daha 
çevreci bir ulaşım imkânı sağlanabilir. Elektrikli araçların sorunu olan şarj problemi için 
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çözümler sunabilmek için birçok ülkede araştırma ve geliştirme çalışmaları 
yapılmaktadır. Bu çalışmalarda elektrikli araçların daha kısa sürede şarj etmek ve 
aracın menzil problemine çözüm sunan çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaların 
arasında kablolu veya kablosuz olarak şarj etme teknikleri üzerinde yapılan çalışmalar 
mevcuttur. Günümüzde kullanılan elektrikli araçların şarj edilmesi için daha basit ve 
daha kolay olan kablolu şarj tekniği kullanılmaktadır. Elektrikli araçların şarj edilmesi 
için kablolu şarj istasyonları ile yapılan şarj dulum üniteleri kullanılarak bu işlem 
gerçekleştirilmektedir. Fakat aracın şarj edilmesi için herhangi bir istasyonda 
beklenmesi gerekliliği, aracın şarj edilmesi esnasında kablonun çıkarılması ve 
takılması esnasında kıvılcımlara, elektrik çarpmalarına veya fiziksel arızalardan dolayı 
bu yöntemin kullanılması gibi bazı dezavantajları mevcuttur (Bagheri, 2018). Elektrikli 
araçların kablolu şarj etme tekniği yanı sıra araçların kablosuz olarak şarj etme tekniği 
olan statik ve dinamik olarak iki başlıkta analiz edilebilir. Statik kablosuz şarj etme 
sistemi olan iki bobinin sabit olarak konumlandırılak bobinler arasında herhangi bir 
fiziksel bağlantı olmadan güç aktarımı yapılan sistemdir. Bu da elektrikli araçlar için 
aracın park halinde ya da durağan olduğu durumda herhangi bir kablo bağlantısı ya da 
fiziksel bir bağlantı olmadan araç şarj edilebilir. Bu sayede aracın kablolu şarj etme 
tekniği ile yapılan şarj etme durumunda oluşabilecek olumsuz durumlar ortadan 
kalkmış olur. Dinamik kablosuz şarj tekniği ise sabit olan verici bobinlerin hareketli olan 
bir nesne üzerinde bulunan alıcı bobine güç aktarımı yapabilen sistemdir. Dinamik 
kablosuz tekniği sayesinde araç seyir halindeyken herhangi bir bağlantı ya da fiziksel 
temas olmadan aracın şarj olması sağlanarak aracın herhangi bir yerde beklemeyerek 
zaman kaybetmemiş olur.  

 

Şekil 1. Dinamik kablosuz enerji transferi modellemesi 

Fakat hali hazırda bu tekniğin tasarımının zor olması ve güç elektroniği teknolojinin 
pahalı olması kablosuz enerji aktarım tekniği sistemlerinin kullanımı yaygın değildir 
(Zhu ve diğerleri, 2016).  

Elektrikli araçların dinamik olarak şarj etmenin getireceği avantajlar ise; 

 Elektrikli araçların alt yapı sorununu ve ekonomik ulaşım sağlamak 

 Elektrikli araçlar için sınırsız menzil ve zaman tasarrufu sağlamak 

 Elektrikli aracın kullanılması ile fosil yakıt tüketimini azaltmak 

 Elektrikli araçların akü boyutlarını ve maliyetleri düşürmek 
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Elektrikli aracın dinamik olarak şarj etmenin getirmiş olduğu avantajlar sayesinde 
elektrikli araçların kullanımını yaygınlaştırarak daha çevreci, ekonomik, ucuz ulaşım 
sağlanabilir. 

2. Elektrikli Araçlar 

Elektrikli araçların araştırılması, geliştirilmesi ve kullanımı güncel olmadığı; elektrikli 
araçların çalışmaları daha eski olduğu görülmektedir. Elektrikli araç dünyada ilk olarak 
1835’te Profesör Straitingh tarafından Hollanda’da yapılmıştır. Daha sonraki 
süreçlerde geliştirilen kurşun-asit bataryaları sayesinde elektrikli araç kullanılmıştır. 
Daha sonraki süreçlerde ABD’de ve Avrupa’da elektrik araçların tasarımı ve geliştirme 
çalışmaları yapılmıştır. Bu süreç içerisinde geliştirilen elektrikli araçların kullanımı ise 
menzil probleminden dolayı aracın kullanımı çok yaygınlaşmamıştır (Şenlik, 2015). 

 

Şekil 2. İlk elektrikli araç örneği 

Elektrikli aracın kısa menzil mesafesine sahip olmasından dolayı aracın uzun 
mesafeler için çok kullanışlı olmamasından dolayı geliştirilen içten yanmalı motorlar 
sayesinde araç maliyetlerinin düşürülmesiyle beraber artan benzin istasyonlarıyla 
beraber içten yanmalı araçlara olan ilginin artmasına neden olmaktadır. Bu 
gelişmelerden dolayı elektrikli araçların kullanımı ise daha çok kısa mesafe aracı 
olarak kalmıştır. Bu tarihsel gelişim ise günümüzde halen çok yoğun çalışılan bir 
konudur. Günümüzde ise elektrikli araçların dizel yakıtlı araçlara göre daha avantajlı 
ve verimli olmasına rağmen kullanımları çok yaygın olmadığı görülmektedir. Bu 
olumsuz durumun oluşumu ise elektrikli araçların menzil sorunu, bataryanın saatlerce 
süren şarj dolum süresi ve elektrikli araçların hali hazırda pazar payındaki 
maliyetlerinin yüksek olması gibi nedenler olduğu görülmektedir. Bu nedenle elektrikli 
araçların kullanımın yaygınlaştırılması için aracın menzilinin arttırılması ve 
maliyetlerinin iyileştirilmesi gerekir (Tarlak & İşen, 2018). 

2.1 Elektrikli Aracın İç Yapısı  

Elektrikli araçlar fosil yakıtlı araçlara göre daha basit bir yapıya sahip olmaları araç için 
tasarımın daha kolay bir yapıda olmasıyla beraber fosil yakıtlı araçlara göre daha az 
dinamik yapıya sahip olan parçalar içermektedir. Genel olarak bir elektrikli araçta bulun 
parçalar ise motor, pil, sürücü devreleri, akım ve gerilim dönüştürücüleri içeren kısımlar 
mevcuttur. Fosil yakıtlı araçtan bulunan diğer kısımlar ise elektrikli araçlar içerisinde 
mevcuttur (Bire, 2020). 
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Şekil 3. Elektrikli Araç İç Yapısı 

Elektrik araç içerisinde aracın hareketi sağlamak amacıyla kullanılan motor ve motoru 
besleyecek piller ve sürücü devresi bulunmaktadır. Araçtan bulunan motor genellik 20-
30 kW gücüne sahip DC motor ya da AC motorlar kullanılır. Araç içerisinde bulunan 
piller ise lityum-iyon piller kullanılarak aracın ihtiyaç duyduğu enerjiyi 
sağlayabilmektedirler. Aracın ihtiyaç duyduğu enerjiyi karşılan pillerin çok sayıda 
olmasında dolayı aracın neredeyse ağırlığının %50 kısmını pillerden oluşmaktadır. Bu 
oluşumda elektrikli araçlar için bir dezavantaj olarak görülmektedir. Bu sebeple aracın 
daha uzun menzilde yol kat edebilmesi için aracın pil sayısı artırılarak menzili artırmak 
mümkündür; Buda aracın ağırlığının artmasına neden olacağı için aracın tasarımının 
değişmesi ve daha büyük boyutlarda tasarlanması gerekmektedir. Bu sebeple araç 
boyutunun daha büyük boyutta tasarlanması ise aracın maliyetinin artması gibi birçok 
parametre değişkenlik gösterecektir. 

 

Şekil 4. Tesla S modeli batarya hücresi 

Tesla elektrikli aracın içerisinde bulunan 18-650 lityum pillerinden oluşan hücrelerinden 
7014 adet pil kullanarak araç için ihtiyaç duyduğu enerji karşılamaktadır. Buda aracın 
sadece 540 kg pillerden oluştuğu yani aracın ağırlığının %50 kısmı pillerden 
oluşmaktadır. Bu nedenle aracın pil sayısı arttırıldığı zaman aracın boyut ve maliyetinin 
artmasına sebebiyet verir (Emir, 2017).  

Elektrikli aracın menzilini arttırmak için araç seyir halindeyken aracı dinamik olarak şarj 
edildiği zaman aracın akü boyutlarını daha küçük boyutta tasarlayarak aracın daha 
ekonomik bir boyutta imal edilerek aracın maliyeti düşürülebilir. Elektrikli aracın şehir 
merkezlerinde, garajlarda, park yerlerinde ve şehirler arası yolculukta statik ya da 
dinamik olarak şarj edilmesi kullanıcılar için çok kullanışlı ve ekonomik olması elektrik 
araçların kullanımı artırtılmış ve teşvik edilmiş olur.  
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3. Manyetik Rezonans Kuplaj Yöntemi ile Kablosuz Enerji Transferi 

İki iletken arasında herhangi bir fiziksel temas olmadan güç aktarımı çalışmaları 1900 
yıllarına bilim insanı olan Nikola TESLA tarafından yapılan çalışmaların sonunda 
keşfedilmiştir (Liu ve diğerleri, 2017). Bu çalışma enerji kaynağı ile alıcı kaynak 
arasında herhangi bir fiziksel bağlantı olmadan hava boşluğuyla güç aktarımı yapılarak 
gerçekleştirilir.  

Kablosuz enerji transferi biyomedikal cihaz teknolojisi, uzay teknolojilerinde, elektrikli 
araçların şarj edilmesi, elektrikli el aletleri, ya da kişisel elektrikli aletlerin şarj edilmesi 
gibi birçok cihazın güç ihtiyacını karşılamak için kullanılmaktadır (Issı & Kaplan, 2020). 
Manyetik rezonans kuplaj yöntemi ile güç aktarımı MIT tarafından 2007 yılında 60 W’lık 
bir lambanın yaklaşık olarak 2 metre mesafeden %40 verim ile lambayı kablosuz bir 
şekilde güç aktarımı yapılabilmiştir. Bu yöntem primer tarafındaki manyetik rezonans 
bobindeki enerji sekonder tarafında bobin tarafından çekilerek enerji transferi 
gerçekleştirilir (Ağçal ve diğerleri, 2018). 

3.1 Manyetik Rezonans Kuplaj Yöntemi Topolojisi 

Kablosuz enerji transferi topolojisinin eş değer devresinin giriş çıkış arasındaki güç 
aktarımının devre modeli basitleştirilerek kullanılması… 

 

Şekil 5. Kablosuz güç aktarımı 

Eş değer devre modelinde;  

V1: Primer giriş gerilimi 

I1: Primer giriş akımı 

R: Omik iç direnç 

C: Rezonans kondansatörü 

L1: Verici bobin 

L2: Alıcı bobin 

I2: Çıkış akımı 

Lm: Karşıt endüktans 

Zo: Yük empedansı ifade eder. 

Primer tarafı olan verici bobin kısmının çevre denklemi ise: 
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V1 = I1 (R + JL1ω + (
1

jωC1
)) − I2. (jLmω)                                                                  (1)                                         

Şeklinde ifade edilir.  

Sekonder tarafı olan alıcı bobin kısmının çevre denklemi ise: 

0 = I2. (jL2ω + (
1

jωC2
) + R + Zo) − I1. (jLmω)                                                            (2)                                 

Şeklinde ifade edilir. Bu iki denklem arasındaki ilişki sadeleştirilirse; 

𝐼2 = 𝐼1
𝑗𝐿𝑚𝜔

𝑗𝐿2𝜔+(
1

𝑗𝜔𝐶2
)+𝑅+𝑍𝑜

                                                                                              (3)                                        

I1 ile I2 akımı arasındaki bağıntı yazılır. Devrenin eşdeğer empedansı ise; 

Zeq = R +
1

jωC1
+ j(L1 − Lm)ω +

.

(
1

jLmω
+

1

j(L2−Lm)ω+(
1

jωC2
)+Zo+R

)

−1

                             (4)                                  

Şeklinde ifade edilir. Sistemin verimi ise; 

η= [
𝑗𝐿𝑚𝜔

𝑗𝐿2𝜔+
1

𝑗𝜔𝐶
+𝑍𝑜+𝑅2

]

2

×
Zo

(R+jL1ω+
1

jωC
+

Lm2ω2

jL2ω+
1

jωC
+Zo+R2)

                                                         (5)                                                                     

Şeklinde ifade edilir. Sistemin rezonans frekansının limitinin oluşumu ise; 

𝐿𝑚2 =
𝑍𝑜2−𝑅2

𝜔𝑜2                                                                                                               (6)                             

𝐿𝑚2 >
𝑍𝑜2−𝑅2

𝜔𝑜2                                                                                                               (7)                                                              

𝐿𝑚2 <
𝑍𝑜2−𝑅2

𝜔𝑜2                                                                                                               (8)                                                         

Şeklinde ifade edilir. Genel olarak kablosuz güç aktarımı eş değer devredeki bulunan 
devre elemanlarının değerlerine bağlı olarak denklem takımları ile işlem yapılarak 
sistemin tasarımı yapılabilir. Kablosuz enerji transfer sistemlerinde eş değer devre 
modelleri ise seri-seri, paralel-seri, seri-paralel ya da paralel-paralel olarak 
modellenmektedirler (Karalis ve diğerleri, 2008). Kablosuz güç aktarımı sisteminde 
verimin yüksek olması için iki bobin arasında rezonans frekansına bağlıdır. Bu sebeple 
sistemin tasarımında kullanılacak olan eleman değerlerinin seçimine çok dikkat 
edilmesi gerekir. 

3.2 Karşılıklı Konumlandırılmış İki Bobinin Manyetik Rezonans ile Güç 
Aktarılması 

Belli bir sarım, kesit ve çapa sahip iki adet bobinin birbirine karşı güç aktarımı 
yapılabilmek için bobinlerin birbirine karşı belli bir açı ile yerleştirilerek güç aktarımı 
yapılabilir (Tezcan ve diğerleri). Alternatif akım ile çalışan elektrik devrelerinde omik, 
endüktif ve kapasitif elemanlarını ile çalışan devrelerde endüktif reaktansı ile kapasitif 
elemanın eşleşmesi ile devre rezonansa girer. Bobin ve kondansatörler alternatif 
akıma gösterdiği zorluğa ise reaktans denir. Rezonans devreleri genellikle paralel 
olarak ya da seri olarak iki şekilde modellenirler. Kablosuz güç aktarımı yapılan 
sistemlerde ise iki bobin arasındaki güç aktarımı maximum verim ile çalışabilmesi için 
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devrenin rezonansa girmesi gerekir. Belli bir frekans ile çalışan bir sistemde ise ‘’fo’’ 
değerine sahip frekans değeri için ‘’Xl’’ reaktansına sahip olan bobin ve ‘’Xc’’ 
reaktansına sahip olan kondansatörün Xl=Xc olması durumunda devredeki reaktans 
değeri sıfır olur devrenin empedans değeri sıfır olacağından dolayı devre omik yük 
olur. Devrede bu durumun oluşması ise rezonans olayı olarak adlandırılmaktadır. 
Devrenin rezonans frekansı ise şu şekilde hesaplanabilir; 

Xl=Xc → 2𝜋𝑓𝐿 =
1

2𝜋𝑓𝐶
                                                                                                 (9)                       

L: Endüktif reaktans değeri 

C: Kapasitif reaktans değeri 

f: Sistemin çalışma frekansı 

𝑓𝑜 =
1

2𝜋√𝐿𝐶
                                                                                                                 (10)                                                        

Formülü ile sistemin rezonans frekansı belirlenir. Sistem rezonansa girdiği zaman 
sistemin empedansı minimum olacağından akım ve gerilim değeri ise maksimum olur. 
Bu sayede sistem daha verimli güç aktarımı yapılabilir. Sistemin tasarımında ise 
kullanılan elemanların teorik hesaplamada elde edilen değer ile aynı olmalıdır 
(Erbakanunı, 2021). 

4. Deneysel Çalışmalar ve Uygulama 

Yapılan bu uygulama model tasarımı gerçekleştirilerek kablosuz güç aktarımı için 
istenilen mesafede elde edilmek istenen güç ile sınırlandırılarak sistemin modeli 
tasarlanmıştır. Kablosuz güç aktarımı yüksek güçlerde çıkıldığı zaman sistemin 
tasarımı ve maliyeti giderek artmaktadır. Bu sebeple sistemin genel olarak nasıl bir 
yapıda olması gerektiği, sistemin genel bir modellemesi yapılarak aracın dinamik 
olarak kablosuz güç aktarımı yapılarak araç hareket ettirilmek istenmiştir. 

 

Şekil 6. Sistemin modellenmesi 

Sistemin modellemesi aracın altına yerleştirilen iki adet alıcı bobin ile aracın hareketini 
sağlayacak olan birbirine paralel bağlı olan verici bobinler ile yolun altına yerleştirilerek 
kablosuz bir şekilde bobinler arası manyetik kuplaj yöntemi ile kablosuz bir şekilde 
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enerji transferi yapılarak araç üzerinde herhangi bir pil ya da akü kaynağı olmadan araç 
yaklaşık olarak 80cm uzunluğa sahip yol üzerinde araç yol boyunca hareketi sağlandı.  

Genel olarak sistemin tasarımı ise şu şekildeki blok diyagramında özetleyecek olursak; 

 

Şekil 7. Sistemin elektriksel blok şeması 

Adım-1: 230-240V Ac 50Hz genlikli şebeke sinyali transformatör yardımı ile 12V 50Hz 
genlikli işarete düşürüldü. 

 

Şekil 8. Osilaskop ekran görüntüsü 

Adım-2: Sekonder tarafına indirgen alternatif akım köprü diyot, filtre ve regülatör 
devresi ile doğru akıma dönüştürüldü Filtre sayesinde dalgalı olan dc genlikli işaret tam 
dc işaretli gerilim elde edildi. 
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Şekil 9. Osilaskop ekran görüntüsü 

Adım-3: Elde edilen doğru akım yarım anahtarlama yöntemi ile anahtarlama elemanı 
olan mosfet yardımıyla yaklaşık olarak 100kHz frekansa sahip alternatif akım işaretine 
dönüştürüldü. 

 

Şekil 10. Osilaskop ekran görüntüsü 

Adım-4: Elde edilen 100 kHz’lik frekansa sahip olan alternatif akım genlikli işaretin tam 
sinüs işaret elde etmek için filtre işlemi yapıldı. 

 

Şekil 11. Osilaskop ekran görüntüsü 

Adım-5: Verici bobin ile alıcı bobin rezonansa sokarak iki bobin arasında güç aktarımı 
yapılarak alıcı bobin tarafına indüklenen gerilim yaklaşık 100khz frekansa sahip 
alternatif genlikli işaret olmasında dolayı elde edilen bu gerilim dc motoru 
çalıştırabilmek için alıcı devre tarafından doğrultucu ve filtre devresi tasarlayıp doğru 
akım elde edilerek dc motoru enerjilendirerek motor çalışır hale getirildi. 

 
Şekil 12. Osilaskop ekran görüntüsü 
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Sistemin 100kHz’lik frekansı kullanılması iki bobin arasındaki mesafeden dolayı güç 
aktarımı yapabilmek için sistemin frekansı deneysel olarak belirlenmiştir. İki bobin 
arasındaki güç aktarımı arttırmak için sistemin frekansı arttırılarak yapılabilir. Fakat 
sistemin frekansının arttırılması ise iletkenlerde deri olayının gerçekleşmesine neden 
olur. Deri etkisi iletkenlerde yüksek frekanslara çıkıldığı zaman akım iletken içerisinde 
homojen olarak dağılmayacağı için akım iletkenin dış yüzeyine doğru akacaktır. 
Yüksek frekanslarda iletkenin empedansı artacağında iletkenlerin akım taşıma 
kapasitesi azalacağından dolayı sistemin verimi düşecektir. Aynı zaman yüksek 
frekanslarda sistemin rezonansa girmesi gibi birçok zorluk ile karşılaşılacaktır. 

5. Sonuçlar 

Sistemimiz 3 amperlik akım kaynağı ile yolun altında bulanan bobinler enerjilendirilerek 
sistem çalıştırıldı. Yaptığımız teorik hesaplamalara göre verici bobinlerin tarafı için 19 
adet bobin ve kondansatör kullanıldı; değerleri için her bir bobin endüktansı 12mH ve 
her bir kondansatör değeri ise 220 nF olarak belirlendi. Alıcı bobin tarafı için her bir 
bobin 12 mH, kondansatör değerleri ise 230 nF olarak belirlendi. Seçilen bu değerler 
bobinlerin rezonansa sokarak bobinler arasında maximum güç aktarımı yapılarak işlem 
gerçekleştirilerek aracın yol boyunca hareketi sağlandı. Fakat hava ile güç aktarımı 
yapmanın sistem kayıplarının çok yüksek olmasına sebebiyet vermektedir. Bu 
kayıpların azaltılması ise iki bobin arasındaki mesafe, bobinlerin karşılıklı olarak 
yerleştirme açısı ve sistemin rezonansa girmesi gibi etkenler göz önün bulundurarak 
sistemin verimi arttırılabilir. Elektrikli aracın dinamik olarak şarj edilmesi gelecekte 
artan araç sayılarının şarj etme sorunu ya da menzil problemi için çözüm sunabilir. Bu 
sebeple elektrikli araç kullanımı yaygınlaştırarak daha çevreci ve ekonomik bir ulaşım 
sağlanabilir. Günümüzde kullanılan fosil yakıtlı araçların sayısının azalmasına ve 
çevrede oluşan ses ve hava kirliliği gibi Sistemimiz 3 amperlik akım kaynağı ile yolun 
altında bulanan bobinler enerjilendirilerek sistem çalıştırıldı. Yaptığımız teorik 
hesaplamalara göre verici bobinlerin tarafı için 19 adet bobin ve kondansatör kullanıldı; 
değerleri için her bir bobin endüktansı 12mH ve her bir kondansatör değeri ise 220 nF 
olarak belirlendi. Alıcı bobin tarafı için her bir bobin 12 mH, kondansatör değerleri ise 
230 nF olarak belirlendi. Seçilen bu değerler bobinlerin rezonansa sokarak bobinler 
arasında maximum güç aktarımı yapılarak işlem gerçekleştirilerek aracın yol boyunca 
hareketi sağlandı. Fakat hava ile güç aktarımı yapmanın sistem kayıplarının çok 
yüksek olmasına sebebiyet vermektedir. Bu kayıpların azaltılması ise iki bobin 
arasındaki mesafe, bobinlerin karşılıklı olarak yerleştirme açısı ve sistemin rezonansa 
girmesi gibi etkenler göz önün bulundurarak sistemin verimi arttırılabilir. Elektrikli 
aracın dinamik olarak şarj edilmesi gelecekte artan araç sayılarının şarj etme sorunu 
ya da menzil problemi için çözüm sunabilir. Bu sebeple elektrikli araç kullanımı 
yaygınlaştırarak daha çevreci ve ekonomik bir ulaşım sağlanabilir. Günümüzde 
kullanılan fosil yakıtlı araçların sayısının azalmasına ve çevrede oluşan ses ve hava 
kirliliği gibi olumsuz durumlarında azalmasına büyük bir katkı sağlanabilir. Böylece 
yerleşim yeri olan şehirler için daha kullanışlı ve daha temiz bir çevre imkânı sunulabilir. 
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Abstract: In general, conventional DC-DC converters are preferred due to their 
simple structure. However, they may also cause various problems such as a limited 
voltage transfer gain due to the effect of parasitic components and power switches. 
It must be also noted that in conventional converters, an increasing intended output 
voltage significantly contributes to a higher duty ratio, thus causing a higher number 
of switching losses for them. Luo converters with a very high step-up ability thanks 
to the voltage lift and super lift method can be used to cope with the setbacks of 
conventional converters. The super-lift Luo converter utilizes super-lift method that 
allows a high output voltage gain in geometric progression for high power 
applications. It also reduces current and voltage ripples and offers a low switching 
element loss, high output voltage and high power conversion efficiency compared 
to other conventional DC-DC converters. The present study focuses on the design 
and analysis of transformer-less high voltage gain super-lift Luo converter for single 
phase grid tied systems. The output voltage durability of positive output elementary 
super-lift Luo converter was used as a performance criterion.  
Keywords: High Voltage Gain, Transformer-less DC-DC converter. 

 

 
1. Introduction 

The super lift Luo series converters possess a super lift method that allows the output 
voltage to increase geometrically, which increases voltage gain considerably (Luo and 
Ye 2016). They have been a popular tool for many researchers to connect load or grid 
(Kececioglu, 2022), and are commonly used for DC voltage or current regulation in 
accordance with single-phase or three-phase grid-tied input requirements (Hossain 
and Rahim 2018). The main advantage of the proposed high gain converter topology 
is high power transfer efficiency for single phase grid-tied systems. The proposed high 
voltage gain of converter enables an operation without transformer (Kececioglu, 2019). 
With respect to the latest literature review, a few studies were carried out to design and 
analyze super lift Luo series converters (Tekade et al. 2016, Kaliannan et al. 2021, 
Glady and Manjunath 2017, Adlakha et al. 2020, Sener et al. 2018). In the present 
study, the design and analysis of positive output elementary Luo series super lift 
converter was performed for single-phase grid-tied systems. To this aim, a 24W 
positive output elementary Luo series super lift converter was analyzed in detail in 
Matlab/Simulink. The rest of the present study is structured as follows: In Section 2, 
material and method are described. Section 3 presents simulation studies. Finally, the 
conclusions are outlined in Section 4. 

2. Material and Method  

Introduced by Luo and He (Luo and Ye 2003), the super lift Luo series converter 
topologies offer a higher voltage gain compared to classical converters, resulting in a 
lower number of switching losses and a higher efficiency (Abjadi et al. 2018).The main 
series of this converter topology possesses three configurations, namely elementary, 
re-lift, and triple-lift circuit with respect to the value of voltage gain. The elementary 
circuit configuration used in the present study is shown in Figure 1 (a). While in steady-
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state, elementary circuit configuration is analyzed in two modes: switch (on) and switch 
(off). The equivalent circuit configurations during switch (on) and switch (off) are shown 
in Figure 1 (b) and (c), respectively. These modes were used to define mathematical 
equations of elementary circuit configuration. 

  

Figure 1. The elementary circuit configuration of super lift Luo converter (a) 
Equivalent circuits for switch on (b) and switch off (c) 

 

When the S switch is (on), input voltage (Vin) charges the inductor L1 and capacitor C1, 
and VC1 = Vin at steady state. On the other hand, when the S switch is (off), inductor L1 
and capacitor C1 lifts the output voltage (VO) from input voltage highly, which is 
expressed in the following equation (Luo and Ye, 2017):  
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Here, k is the duty cycle. The voltage gain (G) of elementary super lift Luo converter is 
expressed as follows:  
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The relation between duty cycle (k) and voltage gain (G) of elementary super lift Luo 
converter is illustrated in Figure 2. 

 
 

Figure 2. The relation between duty cycle and voltage gain of elementary super 
lift Luo converter 

Figure 2 clearly demonstrates that a very low variation in duty cycle leads to a large 
change in output voltage. 

2.1. Design Constraints of elementary super lift Luo converter 

In elementary super lift Luo converter analysis, element boundary values are 
calculated using Equation (3-4) based on current changes in inductors and voltage 
changes in capacitors. The variation ratio of the current through L1 inductor is 
calculated as: 
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Generally, ξ1 is a very small value, which means that this converter normally operates 
at continuous conduction mode. The variation ratio of voltage across C2 capacitor can 
be given as:  
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Similarly, the variation ratio of voltage across C1 capacitor is calculated using Equation 
4. The calculated boundary element values of elementary super lift Luo converter are 
given in Table 1. 
 

Table 1. The calculated boundary element values of elementary super lift Luo 
converter 

 

Parameter Symbol Value 

Inductance L1 0.25 mH 

Capacitance C1 2.5µF 

Capacitance C2 2.5µF 

Load Resistance R 150Ω 

Switching Frequency f 50kHz 

Duty Cycle k 0.77 

Variation ratio of voltage across capacitance ε 0.02 

Variation ratio of current through inductance ξ1 0.2 

 
Real converter values should be selected higher than boundary values for continuous 
conduction mode. The selected elementary super lift Luo converter parameters for 
simulation studies are given in Table 2. 
 

Table 2. The selected element values of elementary super lift Luo converter 
 

Parameter Symbol Value 

Inductance L1 10 mH 

Capacitance C1 47µF 

Capacitance C2 22µF 

Input Voltage Vin 60V 

Output Voltage  Vo                    320V 

 

 



IV. International Turkic World Congress on Science and Engineering  
23-24 June 2022, Niğde - Türkiye 

 

59 

3. Simulation Studies 

In this section, elementary super lift Luo converter are modeled using 
MATLAB/Simulink. To validate the design of elementary super lift Luo converter, its 
open loop response is analyzed based on constant duty cycle. For inverters used in 
single-phase grid-tied system to perform DC/AC conversion, the minimum peak value 
of the output voltage must be at least 311V for the converter. In this respect, the output 
voltage is adjusted to 320V. The open loop response of the converter for single-phase 
grid-tied system is shown in Figure 3. 

 

Figure 3. The open loop response of elementary super lift Luo converter for 
single-phase grid-tied system 

As shown in Figure 3, total simulation time was 0.15 s. According to the obtained 
results, transient response parameters of elementary super lift Luo converter are 
calculated as 0.04 s., 0.004 s. and 28.44% for settling time, rise time and overshoot, 
respectively.  

4. Conclusions 

The findings of the simulation study via Matlab/Simulink demonstrated that positive output of 
the elementary super-lift Luo converter topology was effective and durable for single phase 
grid-tied systems in terms of different performance requirements such as settling time, rise 
time and overshoot. Therefore, it can be stated that the positive output elementary super-lift 
Luo converter is feasible for a very high output voltage such as grid-tied systems. 
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Özet: Yapay zeka alanında yapılan çalışmalar ve teknolojik gelişmeler sayesinde 
görsel verilerin içerdiği bilgiler medikal tanı uygulamalarına da kaynak 
oluşturmaktadır. Hastalık teşhisinde kullanılan yardımcı araçlardan biri de kolay 
erişilebilen röntgen görüntüleridir. Radyoloji görüntüleme teknikleri kullanılarak elde 
edilen bulgular, zatürre hastalığının tespitinde yardımcı olmaktadır. Günümüzde 
yapay zeka tabanlı görüntü işleme teknolojilerinin temelinde derin öğrenme 
yöntemleri bulunmaktadır. Evrişimli sinir ağı (CNN), derin öğrenmede yaygın olarak 
bilgisayarla görme ve doğal dil işleme çalışmalarına uygulanan derin sinir 
ağlarındandır. Bu çalışmada röntgen veri seti üzerinde CNN modeli ile zatürre 
hastalığı tespit edilmeye çalışılırken insanın öğrenme modelinden etkilenerek 
geliştirilen transfer öğrenme yaklaşımının etkisi incelenmiştir. Transfer öğrenme 
uygulanmamış Faster R-CNN modeli ile transfer öğrenmeli Faster R-CNN modelleri 
karşılaştırılmış ve gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda transfer öğrenmeli Faster 
R-CNN ağının daha başarılı sonuçları daha kısa zaman diliminde elde ettiği 
görülmüştür. 
Anahtar Kelimeler: Yapay zeka, Derin öğrenme, Nesne tespiti, Faster R-CNN 

 

 
1. Giriş 

Günümüzde herhangi bir işi daha kısa sürede daha doğru yapma ile yarışır hâle geldik. 
Yapay zeka teknolojisi kullanan bilgisayarlar, bu yarışta; evde asistan, hastanede 
robot, tarımda sulama makinesi, telefonda görüntüleme ile yanımızda olmaktadır. 
Hayatımızın her alanında ortaya çıkan veriden öğrenerek, işlerimizi otomatikleştiren 
makine öğrenmesine; internet kullanımının yaygınlaşması ile veri setlerinin büyümesi, 
bilgisayar donanımı iyileşmeleri ile işlem gücünün artması, bilimsel çalışmaların 
yapılması ile de yeni algoritmaların geliştirilmesi sayesinde popülerlik kazanmıştır. 
Geleneksel programlamada bilgisayara girdi ve girdinin işlenme yöntemi verilerek çıktı 
alınırken, makine öğrenmesinde girdi ve çıktı verilerek ikisi arasındaki ilişki (özellik) 
çıkarılmaya çalışılmaktadır. Derin öğrenme, makine öğrenmesinden farklı olarak bu 
ilişki çıkarımını otomatikleştirmekte ve görüntü, ses gibi yüksek boyutlu verilerden daha 
doğru çıkarımların yapılmasını sağlamaktadır. Derin öğrenmenin görüntü verisini 
işlemede kullandığı evrişimli sinir ağı (CNN), bilgisayarla görme teknolojisi sayesinde 
görüntüleri anlamlandırmaktadır. Görüntüde vâr olan çeşitli renk ve şekildeki 
nesnelerin tespiti (sınıflandırma ve konumlandırma) ise CNN tabanlı derin öğrenme ve 
bilgisayarla görmenin birleşimiyle gerçekleşmektedir. Sağlıkta en genel başlık olarak 
yapay zeka tabanlı bilgisayar destekli tanı ile görüntü verisinden, hastalığa neden olan 
nesneyi veya hastalığı geçiren organı tespit sayesinde, yanlış teşhisi ve uzmana 
ihtiyacı en aza indirmek mümkündür. 

Dünya Sağlık Örgütü zatürre hastalığının, 2019 yılında 5 yaşın altındaki 740.180 
çocuğun ölümüne sebep olduğunu belirtmiştir (WHO, 2021). Bulaşıcı bir hastalık olan 
zatürrenin virüs ve bakteri olmak üzere iki çeşidi bulunmaktadır. Çoğu hastalıkta 
olduğu gibi erken teşhis ile hastanın; ölümüne yol açabilen durumunun kötüye gitmesi 
engellenebilmektedir (Aydogdu vd., 2010). Hastalık teşhisinde uzmana yardımcı 
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tekniklerden biri de görüntüleme teknolojileridir. Görüntüleme tekniklerinden röntgen 
geçmişte,uzmanın zatürre geçiren göğsü tespit etmesine yardımcı olan en başarılı 
eleman iken günümüzde, tomografi görüntüsü daha doğru tespitlere aracılık 
etmektedir (WHO, 2001). Ancak tomografi görüntüsünün eldesi için kullanılan cihazın 
ortama yaydığı radyasyon seviyesi daha fazladır ve bu cihaza erişim, röntgen cihazına 
erişimden daha zordur. Bu sebeplerden ötürü röntgen, tomografiye göre hâlâ daha sık 
tercih edilen bir görüntüleme tekniğidir.Bakteri veya virüs kökenli zatürre geçiren 
akciğerin röntgen görüntüleri uzman tarafından doğru yorumlanamadığında hastanın 
durumunu daha kötüye götüren tedavilere başlanabilmektedir (Davies vd., 1996; 
Hopstaken vd., 2004; Neuman vd., 2011). Aynı zamanda düşük gelirli ülkelerin 
özellikle kırsal alanlarındaki uzman sayısı az olduğu için uzun bekleme süreleri 
meydana gelebilmektedir. Bu yüzden uzmana ihtiyacı minimum düzeyde tutarak uzun 
bekleme sürelerini engellemek ve düşük doğruluklu teşhisi azaltmak adına yapay zeka 
teknolojisi kullanan bilgisayar destekli tanı (BDT) sistemlerinin göğüs röntgen 
filmlerinden zatürre tespiti yapmasında hayatımıza artı katacağı aşikârdır. 

Gündelik hayatta karşılaştığımız problemlere istemli veya istemsiz olarak çözümler 
üretiriz. Çözümlerimize yön veren tecrübe, farklı tip problemler için aynı kalabilir. 
Örneğin masa tenisi oynamayı bilen biri, tenis oynamayı öğrenirken fazla 
zorlanmayacaktır çünkü iki oyunun yetenek seti benzeşmektedir ve kişi,masa tenisi 
bilgisini tenise rahatlıkla aktarabilecektir. Veya sobada elini bir kere yakmış birisi,ocağa 
yaklaşırken daha dikkatli olacaktır. Bir makine öğrenmesi tekniği olarak transfer 
öğrenme de insanın bu tecrübe aktarımından ilham almıştır. Başarılı sonuç almak için 
eğitilen her bir derin öğrenme ağı, büyük veri setlerine ihtiyaç duymaktadır. Fakat çoğu 
zaman, ilgili alana ait büyük veri setine sahip olmayız. Bu sebeple önceden büyük veri 
setinden öğrenmiş ağın çıktısını (ağırlık), yeterince büyük olmayan veri setli alana ait 
ağın eğitimine aktarırız. Tenis örneğindeki yetenek setinin benzeşmesi gibi, ağda 
eğitilen verinin türü (ses, görüntü, yazı), her iki alanda (aktaran, aktarılan) da aynı 
olmalıdır. Kısıtlı veri seti probleminin üstesinden gelen bu tekniğe transfer öğrenme 
denmektedir.  

Sıradaki bölümler sırasıyla konu bağlamında taranan ilgili çalışmalar, kullanılan veri 
setinin açıklanması ve ön işlem, derin öğrenme bağlamında CNN ve Faster R-CNN 
çalışma mantıkları, çalışmada uygulanan transfer öğrenme tekniği, model başarım 
ölçütünü veren karşılaştırma metrikleri, eğitimlerin gerçekleştiği ortamı ve elde edilen 
bulguları sunan deneysel çalışmalar ve planların da yer aldığı sonuç kısmıdır. 

2. İlgili Çalışmalar 

Uzmanın göğüs hastalıklarını teşhis etmesine yardımcı olan röntgen görüntüleri 
bilgisayar alanında da yaygın bir kullanıma sahiptir. Akciğerle ilgili problemleri anlamak 
için tomografinin; röntgene göre daha etkili olduğunu fakat daha maliyetli, daha fazla 
radyasyon yaydığını ve daha zor erişiminin olduğunu ifade eden yazarlar Kaggle’dan 
sağladıkları 6.432 röntgen görüntüsüne öncelikle temizleme ve çoklama 
uygulamışlardır. Daha sonra bu görüntüler ile 3 farklı ağda eğitim gerçekleştirerek en 
yüksek doğruluk skorunu %97 bulmuşlardır (Jain vd., 2021). 

CNN tabanlı derin öğrenme yöntemlerinden Faster R-CNN ile göğüs röntgen 
görüntülerinden COVID-19 tespiti yapan yazarlar, %97.36 doğruluk skoru elde 
etmişlerdir (Shibly vd., 2020). Bir başka çalışmada bilek röntgen görüntüleri kullanan 
yazarlar, kırık tespitini Faster R-CNN aracılığıyla %96 doğruluk skoruyla 
gerçekleştirmişlerdir (Yahalomi vd., 2019). COVID-19 ve zatürre teşhisinde Faster R-
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CNN kullanılan çalışmada ise ağın zatürre tespitinde COVID-19 tespitine göre daha 
başarılı olduğu bulunmuştur (Farhat vd., 2022). Diğer bir çalışmada, akciğer nodülü 
tespiti için çalıştırdıkları Faster R-CNN ile %91.2 doğruluğa ulaşmışlardır (Sua vd., 
2021). 

Literatürde CNN tabanlı derin öğrenme ile göğüs röntgen görüntülerinden COVID-19, 
zatürre ve tüberküloz hastalıkları teşhisi koyan daha birçok çalışma mevcuttur. 
Transfer öğrenmenin etkinliği araştıran çalışmalardan; sahip oldukları görüntüleri 4 
çeşit ön eğitimli (transfer öğrenmeli) CNN’e girdileyen yazarlar, zatürre tespitini 
gerçeklemişlerdir (Rahman vd., 2020). Başka bir çalışmada ise önceden ImageNet veri 
setinde eğitilmiş ağın ağırlıklarını kendi CNN ağlarına transfer ederek COVID-19 ile 
enfekte zatürre hastalığının teşhisini otomatik olarak yapmışlardır(Heidari vd., 2020). 
COVID-19 tespiti için bir CNN’i en baştan eğiterek ve 12 CNN’i transfer öğrenme 
yöntemiyle eğiterek karşılaştırma yapmışlardır. Transfer öğrenme kullanılan ağların 
daha başarılı sonuçlar verdiğini bulmuşlardır (Majeed vd., 2020). 

3. Metot 

3.1. Veri seti ve ön işlem 

Çalışmada kullanılan veri seti Kaggle’dan edinilmiş olup bir ile beş yıl arasındaki 
hastaların 1.582 adet normal, 4.272 adet zatürreli akciğer görüntüsünü içermektedir 
(Kermany vd., 2018). Kullanılan görüntülerin kaliteleri; tarayıcı cihaza, operatöre 
(radyalog) ve pozisyon problemine göre farklı farklıdır. Dengeli sınıf dağılımının 
gözetilmesi açısından sayıca fazla olan sınıftan rasgele olarak görüntülerin çıkarılması 
işlemi, RUS (Random Undersampling) kullanılmıştır. Sezgisel olmayan RUS, dengesiz 
veri setine çözümdür (Batista vd., 2004). Sonuçta zatürreli akciğer görüntüsünden de 
1.582 adet çalışmaya dahil edilmiştir. Toplam görüntünün; %70’i model eğitimi, %15’i 
eğitim ayarı ve %15’i nihai doğruluk ataması için ayrılmıştır. 

Çalışmada kullanılan Faster R-CNN modeli gözetimli makine öğrenmesi başlığı altına 
girdiği için olması gereken değerler makineye tanıtılmıştır. Bunun için görüntülerdeki 
nesnelerin; hangi sınıf ve konumda olduğunu belirten etiketleme işlemi 
gerçekleştirilmiştir. Etiketleme işlemi için GPLv3 lisanslı (kullanımı serbest), açık 
kaynak kodlu makesense.ai tercih edilmiştir (Skalski, 2019). Program aracılığıyla 
oluşturulan etiketlerin formatı xml olup içeriği sırasıyla görüntüde tespiti yapılması 
istenen nesnelerin; sınıfı (zaturre/saglikli), bulunduğu konumun yataydaki ve 
düşeydeki merkez koordinatları, etrafına çizilensınırlayıcı kutunun (dikdörtgenin) 
genişlik ve yüksekliğidir. CNN tabanlı modellerde eğitim işleminin başarılı olması için 
her bir sınıftan (tespiti istenen nesneden) en az 1.000 adet etiketleme işlemi yapılması 
gerekmektedir. Problemimiz iki sınıflıdır ve etiketleme işleminin yapıldığı toplam 
görüntü sayısı 2.688’dir (eğitim ve validasyon).  

3.2. CNN 

Katmanlı bir yapıya sahip olan evrişimli sinir ağı (CNN), görüntü sınıflandırmadaki 
gelişmiş performansı ile popüler olmuştur. Birer evrişim, havuzlama ve sınıflandırma 
katmanı kullanan Neocognitron, ilk evrişimli sinir ağı (CNN) olarak kabul edilmektedir 
(Fukushima, 1980). Zamanla katman sayısının artması ve ağın kendi içinde daha iyi 
organize olması ile gelişmiş versiyonları üretilmiştir. Ağda temel olarak ileri ve geri 
yönlü geçiş işlemleri vardır. İleri yönlü geçişte gerçekleştirilen evrişim işlemi ile 
görüntüde filtre kaydırılarak özellik çıkarımı yapılırken, geri yönlü geçişte olması 
gereken değer ile tahmin edilen değer arasındaki hata değeri azaltılmaya 
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çalışılmaktadır. İleri yönlü geçişte CNN’in kullandığı 3 blok; (i) görüntü özelliklerini 
çıkaran evrişimsel katman, (ii) özellik boyutunu, dolayısıyla hesaplama maliyetini 
düşüren havuzlama katmanı, (iii) ağa sınıflandırma yetisi kazandıran tam bağlı 
katmandır (Bailer vd., 2018). Ayrıca evrişimli sinir ağı (CNN); diğer sinir ağlarından 
farklı olarak hesaplama maliyetini daha da düşüren alıcı alanı ve parametre paylaşımı 
tekniklerini kullanmaktadır. Bir katmandaki birimlerin (nöronların), bir sonraki (daha 
derindeki) katmandaki birimlerin hepsine bağlanması yerine az bir miktarına 
bağlanması, kullandığı alıcı alanı tekniği iken katmanlardan geçen görüntünün özellik 
parametrelerinin tüm katmanlar arasında paylaşılması, CNN’in kullandığı ikinci tekniktir 
(Albawi vd., 2017; Goyal vd., 2019). CNN mimarisinin genel (basitleştirilmiş) yapısı 
Şekil 1’de gösterildiği gibidir. 

 

 
Şekil 1. CNN Mimarisi 

 

Her derin öğrenme ağının olduğu gibi CNN’in de başarılı olması için çokça veriye 
ihtiyacı vardır. Fakat çalışmada kullanılan röntgen görüntü veri seti çok büyük değildir. 
Bu yüzden çalışmada,önceden büyük veri setlerinde eğitilmiş katmanların çıktılarını, 
nispeten küçük veri setlerinde eğitilecek katmanlarda kullanan transfer öğrenme 
tekniği uygulanacaktır. Transfer öğrenme, kısıtlı veri seti probleminin üstesinden 
gelirken sınıflandırma skorunu geliştirebilmektedir. 

3.3. Faster R-CNN 

Nesne tespitleyici ağlar; omurga, boyun ve kafa olmak üzere 3 bölümden oluşur. Bu 
ağlar; tek ve çift aşamalı olarak ikiye, kafa kısmında ayrılmaktadır. Sınırlayıcı kutu 
tespiti ve sınıflandırma işlemlerini; tek seferde (yoğun) yapan ağlar tek aşamalı iken iki 
aşamada (seyrek) yapan ağlar çift aşamalıdır. Çalışmada kullanılan Faster R-CNN, çift 
aşamalı bir CNN tabanlı derin öğrenme ağıdır. 

Ağa giren görüntüler ilk olarak tam bağlı katmanları çıkarılmış (sınıflandırma 
yapamayan), görüntünün sadece önemli özelliklerini çıkaran CNN’den (omurga) 
geçmektedir. Daha sonra omurgadan elde edilen özelliklerin; Faster R-CNN’in önceki 
versiyonlarında olmayan, 3 farklı evrişim katmanı içeren RPN’ye girdilenmesi 
sağlanmaktadır. Tüm özellikler, birinci evrişim katmanından geçerken ikinci ve üçüncü 
evrişim katmanlarından geçen özellikler, sınıflandırma yapmaya yarayan nesne 
var/yok tespiti için 2 x 9 sayıda ançor kutusu ve regresyon yapmaya yarayan, nesneye 
çizilecek sınırlayıcı kutu parametreleri için 4 x 9 sayıda ançor kutusu üretiminde 
kullanılmaktadır. Üretilen ançor kutularının sahip olduğu ölçek ve en, boy oranı 
parametreleri sayesinde oluşturulan her öneri (bölge), nesnenin olası yerini 
belirtmektedir. Bu parametrelerin ayarlanması ile de görüntüde çeşitli 
boyuttaki(küçük/büyük) nesnelerin tespiti kolaylaşmaktadır. 
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Üretilen bölgeler Fast R-CNN ROI havuzlamasına girdilenerek ızgaralara 
bölünmektedir, her ızgaradan en yüksek skorlu değer alınarak tek boyutlu özellik 
vektörü oluşturulmaktadır. Bu vektör ile ağın, son adım olan kafadaki iki aşamalı tespite 
hazırlanması sağlanmaktadır.Ardışık tam bağlı katmanların sonuncusundan çıkan 
özellik vektörünün bir kısmı, tespiti istenen sınıflara atanan puanların eldesi için 
kullanılmak üzere softmax (çoklu-sınıf problemlerinde sıkça kullanılan) katmanına 
girdilenirken bir kısmı da tespiti gerçekleştirilen nesnelere sınırlayıcı kutu tahmininde 
kullanılmak üzere başka bir tam bağlı katmana girdilenmektedir. 

 

 
Şekil 2. Faster R-CNN Mimarisi 

 

Çalışmada Faster R-CNN’in özellik çıkarıcısı, omurga ağı olarak katmanlarında artık 
ve altörnekleme bloklarını kullanan, ResNet50 ağı tercih edilmiştir (He vd., 2016). 
ResNet, transfer öğrenmenin sıkça uygulandığı biyomedikal görüntü 
sınıflandırmasındaki başarısı ile bilinmektedir (LeCun vd., 2010). Birçok versiyonu 
(katman sayısına göre) bulunan ağın asıl ortaya çıkış amacı, kaybolan eğim ve 
bozulma problemlerini artık öğrenme ile çözmedir (ResNet vd., 2019). Artık bloklar; 
ağdaki bir katmanın çıktısını alarak daha derindeki (ilerideki) başka bir katmana 
eklemeye yararken altörnekleme blokları; görüntüye adımlı (görüntü üzerinde 
kaydırılan filtrenin kayma miktarı) evrişimler uygulayarak, görüntüyü alt örneklere 
ayırmaya, dolayısıyla hesaplama maliyetini düşürmeye yaramaktadır. Çalışmada 
versiyon olarak ResNet50 tercih edilmesindeki sebep; kendi içindeki daha az katmanlı 
versiyonlarına göre görüntüden daha derin özellikleri çıkarabilmesi, daha çok katmanlı 
versiyonlarına göre de daha az hesaplama maliyetinin olmasıdır. 

3.4. Transfer Öğrenme: 

Derin öğrenme modellerinin başarısı, eğitim aşamasında kullanılan veri miktarına 
oldukça bağlıdır. İnternet kullanımının yaygınlaşması ile veri setlerinin artışı paralellik 
göstermektedir fakat sağlık, uzay ve canlı izleme gibi bazı alanlarda derin öğrenmenin 
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başarıyla uygulanabilmesi için yeterli sayıda veri, hâlâ yoktur.İnsanın dış dünyadan 
öğrenmesi gibi makinenin de verilerden öğrenmesinden ilham alan makine 
öğrenmesinin bir tekniği olan transfer öğrenme, veri seti azlığı durumunda 
kullanılmakta olup ağın eğitim süresini, en baştan eğitime göre ciddi oranda 
düşürmektedir. Yakın zamanlı MIT çalışmasına göre 200 milyon veya daha üstü 
parametreli bir derin sinir ağının Bulut TPU’daki (tensör işleme birimi) en baştan eğitimi, 
6 arabanın kullanım ömrü boyunca ürettiği CO2’ye eşdeğerdir (Haoarchive, 2019). 
Transfer öğrenmenin; eğitim süresini düşürmesinden yola çıkarak yapılacak bir yorum 
da doğaya salınan zararlı gazı minimum düzeye indirerek sağladığı faydadır.En basit 
tanımla büyük veri setinde eğitilmiş ağın çıktılarını,daha küçük veri setli problem 
alanındaki ağın eğitiminde kullanmaya, transfer öğrenme denmektedir(Tan vd., 2018; 
Koçer, 2012; Chollet, 2020; Eyiokur, 2018). Transfer öğrenmenin dört temel adımı 
aşağıda verildiği gibidir: 

1. Önceden eğitilmiş modelin katmanlarının alınması. 

2. İleriki eğitim turlarında bilgi kaybı yaşamamak için katmanların dondurulması. 

3. Eski bilgileri, yeni veri seti üzerinde tahminler yapmaya dönüştürmeyi öğrenen 
donmuş katmanların üzerine yeni, eğitilebilir katmanların eklenmesi. 

4. Yeni katmanların yeni veri seti üzerinde eğitilmesi. 

 

 
Şekil 3. Transfer Öğrenme 

 

Çalışmada eğitilen iki Faster R-CNN modelinin omurgasında da ResNet50 ağı 
kullanılmıştır. Fakat bir modelin omurgasındaki ResNet50 ağı, ön eğitimlidir yani 
bilindik büyük veri setinde (1.2 milyon görüntülü, 1.000 kategorili ImageNet (Deng vd., 
2009)) önceden eğitilmiştir. Özellik çıkarıcı olarak görev yapan omurga ağının ön 
eğitimli olması sayesinde gündelik hayatta sürekli olarak karşılaştığımız nesnelerin 
renk, leke, kenar gibi temel özellikleri, çalışmada kullandığımız ağın öğrenmesi için 
transfer edilecektir. Ağın kendi başına temel özellikleri öğrenmesine gerek kalmadığı, 
sadece probleme özgü olarak zatürreli ve sağlıklı akciğer görüntülerini öğrenmeye 
çalıştığı için başarı oranının artması beklenmektedir. Transfer öğrenmenin; model 
doğruluğunu artıran bir teknik olup olmadığını araştırdığımız bu çalışmada, bir derin 
öğrenme modeli olan Faster R-CNN’i transfer öğrenme uygulayarak ve en baştan 
eğiterek karşılaştırmalar gerçekleştirilmiştir. 

4. Karşılaştırma Metrikleri 

Çalışmada bir makine öğrenmesi modelinin başarı ataması için kullanılan metriklerden 
Doğruluk, Hassaslık, Duyarlılık ve F1 Skor dikkate alınmıştır. Bu metriklerin 
hesaplanması için TP, TN, FP ve FN değerlerinin eldesi gereklidir. Doğru değerlerin 
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(TP, TN), tüm değerlere oranıyla hesaplanan Doğruluk literatürde en sık kullanılan 
metriktir. FP’lere önem veren Hassaslık ve FN’lere önem veren Duyarlılık metriklerinin 
harmonik ortalaması ile bulunan F1 Skor ise dengesiz veri setlerinde Doğruluk 
metriğine göre daha doğru sonuç vermektedir. Görüntüde tespiti istenen nesne; var ve 
sınırlayıcı kutusu (dikdörtgen) çizilmişse TP, yok ve sınırlayıcı kutusu çizilmemişse TN, 
yok fakat sınırlayıcı kutu çizilmişse FP, var fakat sınırlayıcı kutusu çizilmemişse FN 
değeri bir artırılmaktadır. Bu değerlerin test veri setindeki tüm görüntülerdeki tespiti 
istenen nesneler için oluşturulması ve en sonda toplanmasıyla aşağıda eşitlikleri 
verilen metrikler hesaplanmaktadır. 

Doğruluk =
TP+TN

TP+TN+FP+FN
     (1) 

Hassaslık =
TP

TP+FP
                   (2) 

Duyarlılık =
TP

TP+FN
                    (3) 

F1 Skor =
2∗Hassaslık∗Duyarlılık

Hassaslık+Duyarlılık
                  (4) 

 

5. Deneysel Çalışmalar 

Ağ eğitiminin başarısını gösteren iki unsur; zaman geçtikçe yitim değerinin düşmesi ve 
doğruluğun artmasıdır. Deneylerde kullanılan; kişisel bilgisayar özellikleri, Inteli7-
8750H (6 çekirdek, 2.20 GHz) işlemci ve 16 GB RAM, çerçeve yazılım, bilgisayarın 
işlemci threadlerinin paralel çalışmasını sağlayarak eğitimi daha kısa sürede 
tamamlama imkânı veren PyTorch’tur (FAIR, 2016). Doğru sonuçların alınması için 
model eğitimleri, aynı donanım ve yazılım şartları altında gerçekleştirilmiştir. Her iki 
model eğitimi için de 200 epok belirlenmiştir. Transfer öğrenmenin uygulanmadığı 
Faster R-CNN modelinin doğruluk skoru%97, transfer öğrenmenin uygulandığı Faster 
R-CNN modelinin doğruluk skoru ise%98 çıkmıştır. Şekil 4’te modellerin karışıklık 
matrisleri verilmiştir. Şekil 4’ten anlaşılacağı üzere 475 adetlik test veri seti (her 
görüntüde bir nesne) üzerinde; transfer öğrenmenin uygulanmadığı modelin TP değeri 
460, transfer öğrenmenin uygulandığı modelin TP değeri ise 465 çıkmıştır. Transfer 
öğrenme tekniğinin uygulandığı model eğitimi 63.58 saat, transfer öğrenmenin 
uygulanmadığı model eğitimi ise 63.53 saat sürmüştür. Tablo 1’de modellerin doğruluk 
skoru ve eğitim süreleri bağlamında karşılaştırması sunulmuştur. 
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Şekil 4. Transfer Öğrenmesiz (a) ve Transfer Öğrenmeli (b) Modellerin Karışıklık 

Matrisleri 

 

Tablo 1 Modellerin Doğruluk ve Eğitim Süresi Karşılaştırması 

 Doğruluk Skoru Eğitim Süresi 

Transfer Öğrenmesiz Model %97 62.53 

Transfer Öğrenmeli Model %98 63.58 

 

Test veri setinin yaklaşık 23’te biri olan 20 görüntüde gerçekleştirilen tespit başarım 
karşılaştırması Şekil 5’te sunulmuştur. Rasgele seçilen 20 görüntünün 10’u zatürreli 
akciğer görüntüsü, kalan 10’u sağlıklı akciğer görüntüsüdür. Şekil5’ten görüleceği 
üzere transfer öğrenmenin uygulanmadığı Faster R-CNN, 20 görüntünün 18’ini doğru 
sınıflandırarak %90 başarıya ulaşmıştır. Model her iki yanlış tespitinde de görüntüleri 
sağlıklı yerine zatürreli olarak sınıflandırmıştır. Transfer öğrenmenin uygulandığı 
Faster R-CNN ise 20 görüntüdeki 20 nesnenin tümünü doğru tespit ederek %100 
doğruluk elde etmiştir. 
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Şekil 5. Test Veri Setinin Yaklaşık 23’te Biri Olan 20 Görüntüde Modellerin 

Tespit Başarım Karşılaştırması 

 

6. Sonuç 

Bu çalışmada röntgen görüntülerinden göğsün zatürreli veya sağlıklı tespiti için transfer 
öğrenmenin uygulanmadığı ve transfer öğrenmeli CNN tabanlı derin öğrenme modeli 
Faster R-CNN, doğruluk ve eğitim süresi açısından değerlendirilmiştir. Deneysel 
sonuçlar, transfer öğrenmeli Faster R-CNN’in transfer öğrenmenin uygulanmadığı 
Faster R-CNN’e göre daha başarılı fakat daha uzun eğitim süresine sahip olduğunu 
göstermiştir. Bu çalışma sayesinde insan yaşamını doğrudan etkileyen hastalık teşhisi 
koymada yapay zeka tabanlı bilgisayar destekli sistemlerin daha çok tercih edilmesine 
ve geliştirilmesine yol açağına inanmaktayız. Yapılması planlanan çalışmalar arasında 
sıralı görüntülerden hastalık tespiti için hibrit yaklaşım olarak CNN-LSTM tabanlı derin 
öğrenmeyi uygulamak vardır. 
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Özet: Dikgen Frekans Bölmeli Çoğullama (OFDM) yöntemi kablosuz haberleşme 
sistemlerinde sıklıkla kullanılan bir modülasyon tekniğidir. OFDM ile gerçekleştirilen 
iletişimde, FFT kullanımından dolayı Tepe Ortalama Güç Oranı (PAPR) problemi 
karşımıza çıkmaktadır. OFDM’de meydana gelen PAPR problemini gidermek 
amacıyla farklı teknikler kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden birisi de taşıyıcı 
interferometri (CI) kodlarının kullanımıdır. CI-OFDM sistemi, CI kodlarının yerine 
Hızlı Fourier Dönüşümü (FFT) kullanımı ile de gerçekleştirilebilmektedir. Bu 
çalışmada bir alıcı, bir verici ve bir aktarıcı içeren işbirlikli kablosuz bir ağda ilk defa 
PAPR ile mücadele etmek için CI-OFDM sistemi, dalgacık dönüşümü kullanılarak 
(CI Dalgacık OFDM) gerçekleştirilmiştir. Önerilen sistemin performansını ortaya 
koymak için bit hata olasılığı (BER) performans analizi ve PAPR analizi 
gerçekleştirilmiştir. Önerilen sistemin hem PAPR hem de BER performansının, 
mevcut bilinen sistemler ile kıyas edildiğinde, benzetim çalışması kapsamında 
kullanılan tüm birleştirme yöntemleri ve aktarım stratejileri için dikkate değer oranda 
arttığı tespit edilmiştir. Sistem performansında dikkate değer oranda bir artış 
sağlıyor olsa da bununla birlikte dalgacık dönüşümlerinin kullanılması nedeni ile 
işlemsel karmaşada bir artış oluşmaktadır. Bu durum sistemin tükettiği enerji 
miktarını artırmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: PAPR azaltma, İşbirlikli ağlar, Dalgacık dönüşümü, Taşıyıcı 
interferometri, OFDM. 

 

 

1. Giriş 

OFDM sistemlerde, gönderilen işarete IFFT uygulanmaktadır. IFFT işleminden dolayı 
gönderilen işarete çok sayıda alt taşıyıcı eklenmektedir. Bundan dolayı işarette zaman 
ekseninde gözlemlenen yüksek tepe değerleri oluşmaktadır. Bu yüksek tepe 
değerlerinden dolayı OFDM sistemlerde yüksek PAPR problemi söz konusu 
olmaktadır (Arvola, 2017; Wiegandt, 2003). PAPR problemi, OFDM sistemlerde 
mücadele edilmesi gereken bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır ve OFDM 
sistemin performansı analiz edilirken PAPR parametresi önemli bir gösterge olarak 
kullanılmaktadır (Arvola, 2017; Natarajan, 2002). 

 

Bu çalışmada PAPR analizi, x ekseni dB ve y ekseni tamamlayıcı kümülatif dağılım 
fonksiyonu (CCDF) kullanılarak gösterilmektedir. İşaretin kümülatif dağılım fonksiyonu 
şu şekilde yazılabilir (Anwar, 2005): 

 

𝑃𝑟𝑜𝑏{𝑃𝐴𝑃𝑅{𝑠(𝑛)} < 𝑦2}

= 𝑃𝑟𝑜𝑏 {
|𝑠(0)|2

𝑚𝑒𝑎𝑛|𝑠(𝑛)|2
< 𝑦2,

|𝑠(1)|2

𝑚𝑒𝑎𝑛|𝑠(𝑛)|2

< 𝑦2, … ,
|𝑠(𝑁 − 1)|2

𝑚𝑒𝑎𝑛|𝑠(𝑛)|2
< 𝑦2 } 

(1) 
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= (𝑃𝑟𝑜𝑏 {
|𝑠(𝑛)|2

𝑚𝑒𝑎𝑛|𝑠(𝑛)|2
< 𝑦2})

𝑁

 

Bu eşitliklerde, N alt taşıyıcı sayısını ve y ise gözlemlenen PAPR seviyesini ifade 
etmektedir. CCDF ifadesi ise şu şekilde gösterilir: 

𝐶𝐶𝐷𝐹 = 1 − (𝑃𝑟𝑜𝑏 {
|𝑠(𝑛)|2

𝑚𝑒𝑎𝑛|𝑠(𝑛)|2
< 𝑦2})

𝑁

 (2) 

1. Taşıyıcı interferometri OFDM 
OFDM tekniğinin kullanıldığı haberleşme sistemlerinde PAPR problemi karşımıza 
çıkmaktadır (Arvola, 2017). OFDM sistemlerde PAPR problemini gidermek için 
kullanılan yöntemlerden birisi de taşıyıcı interferometri kodlarının kullanımıdır (CI 
OFDM). Taşıyıcı interferometri kodlarının kullanılması ile gerçekleştirilen OFDM 
sistemlerde, bu kodların yerine FFT’nin kullanılabileceği (CI-FFT OFDM) bilinmektedir, 
buna ilave olarak FFT kodları sistemin performansını iyileştirmektedir (Anwar, 2006), 
(Yazlık, 2008). Dalgacık dönüşümleri, FFT yerine kullanılabilen, işaretin zaman bilgisini 
de muhteva eden dönüşümlerdir. CI-FFT OFDM sistemlerde de FFT yerine dalgacık 
dönüşümleri kullanılmaktadır. Dalgacık dönüşümlerinin kullanımı sistemin 
performansını artırmaktadır (Yazlık, 2008). Herhangi bir haberleşme işareti, Fourier 
analizi kullanılarak sinüs ve kosinüs işaretlerinin toplamı ile ifade edilebilmektedir. 
Bundan dolayı Fourier analizi ile işaretin sadece frekans ve genlik bilgisi 
saklanabilmektedir. Fourier analizi neticesinde analiz edilen işaretin harmoniklerinin 
oluşum anları tam olarak bilinememektedir. Bu da bir dezavantaj olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu dezavantajın üstesinden gelebilmek ve daha iyi pencere analizi 
yapabilmek için dalgacık dönüşümleri geliştirilmiştir. Dalgacık dönüşümleri ile işaretin 
frekans ve genlik bilgisine ilave olarak zaman bilgisi de eklenmektedir. Bunu 
yapabilmek için işaret küçük alt pencerelere bölünerek analiz edilmektedir. Bu sayede 
harmoniklerin gerçekleşme anları da tespit edilebilmekte ve özellikle analiz edilen 
işaretin yeniden oluşturulmasında oldukça iyi neticeler elde edilmektedir. 

 

Bu çalışmada ilk defa CI FFT OFDM uygulaması, dalgacık dönüşümleri 
gerçekleştirilmiştir. Şekil 1’de CI Dalgacık OFDM sistemin modeli yer almaktadır. 
Modelden de görüleceği üzere işaret kanala verilmeden önce dalgacık dönüşümleri 
kullanılarak yaymaya tabii tutulmakta ve kanaldan alındıktan sonra tekrar dalgacık 
toparlamaya tabii tutulmaktadır. Bu sayede işarette oluşan tepeler yok edilebilmektedir 
(Yazlık, 2021). 
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Şekil 1. CI dalgacık ofdm sistem modeli 

Şekil 2’de CI Dalgacık OFDM’nin BER performansı Rayleigh kanal modeli kullanılarak 
gösterilmektedir. Grafikte CI FFT OFDM sistem ile önerilen CI Dalgacık OFDM 
sistemin performansları kıyaslanmıştır. Grafik dikkatle incelendiğinde 10-6 seviyesinde 
BER performansı yakalayabilmek için CI FFT OFDM’de yaklaşık 23 dB güce ihtiyaç 
varken, aynı BER performansı için CI Dalgacık OFDM’de yaklaşık 15 dB güç 
gereksinimi söz konusudur. 

 
 

MODÜLASYON 

 
 

IFFT 
(OFDM) 

 

 
CI 

(DALGACIK 
YAYMA) 

 

 
 
 

DEMODÜLASYON 

 
FFT 

(OFDM) 
 

 
CI 

(DALGACIK 
TOPARLAMA) 

 

İLETİM 
ORTAMI 

GÖNDERİLEN İŞARET 

ALINAN İŞARET 



IV. International Turkic World Congress on Science and Engineering  
23-24 June 2022, Niğde - Türkiye 

 

75 

 

Şekil 2. CI – Dalgacık OFDM sistem ile CI – FFT OFDM sistemin BER 
parametresi ile kıyaslanması (Kanal: Rayleigh) 

 

2. Kablosuz iş birlikli ağda CI-Wavelet OFDM uygulama 
Bu bölümde, bir önceki bölümde takdim edilen dalgacık tabanlı taşıyıcı interferometri 
OFDM sistemi, temel bir kablosuz işbirlikli ağda (bir kaynak, bir aktarıcı ve bir alıcı 
içeren) çeşitleme kazancı kazanımı amacı ile kullanılmakta ve sistemin performans 
analizi yapılmaktadır.  

Şekil 3’te yer alan önerilen sistemin girişinde bulunan işaret ilk aşamada QPSK 
modülasyonuna tabi tutulmaktadır. İkinci adımda OFDM tekniğinden bilindiği üzere 
IFFT uygulanmaktadır. Üçüncü aşamada işaret üzerinde taşıyıcı interferometri etkisi 
oluşturmak için dalgacık dönüşümü uygulanmaktadır. Benzetim çalışmalarında, 
kalabalık bir şehirdeki kablosuz haberleşme kanalını oldukça iyi modelleyen ve 
çalışmalarda yoğun bir biçimde kullanılan Rayleigh sönümlü kanal modeli kullanılmıştır 
(Osseiran, 2016; Sachan, 2020). Modelin verici kısmından gönderilen işaret Rayleigh 
sönümlü kanaldan geçerek alıcıya iletilmektedir. Alıcıya ulaşan işaret, taşıyıcı 
interferometri yayılımının tersi için tekrar dalgacık toparlama işlemine tabii 
tutulmaktadır. Bu işlemden sonra OFDM demodülasyonu için FFT uygulanmakta ve 
nihai olarak QPSK demodülasyonu ile işaret demodüle edilmektedir. Önerilen bu 
model Şekil 4’te gösterilen bir verici, bir aktarıcı ve bir alıcı içeren kablosuz işbirlikli bir 
ağda tüm haberleşme kanallarında kullanılmıştır (Gao, 2018; Heidarpour, 2019;). 

Benzetim çalışmalarında kullanılan taşıyıcı interferometri işareti k’nıncı set için 
aşağıdaki şekilde ifade edilir: 
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𝐶𝐼𝑘 = {
𝑒𝑗{(

2𝜋
𝑁

).0.𝑘+0.∆𝜃}
, 𝑒𝑗{(

2𝜋
𝑁

).1.𝑘+1.∆𝜃}
, 𝑒𝑗{(

2𝜋
𝑁

).2.𝑘+2.∆𝜃}
, … ,

𝑒𝑗{(
2𝜋
𝑁

).(𝑁−1).𝑘+(𝑁−1).∆𝜃}

} (3) 

Burada, N taşıyıcı sayısını ifade etmektedir. ∆𝜃 değeri işaretlerin birbirleri ile minimum 
ilişkili olmalarını sağlayacak şekilde seçilmelidir (Dang, 2017). 

Önerilen taşıyıcı interferometri OFDM sistemde k’nıncı sembol için gönderilen işaret 
şu şekilde yazılır: 

𝑠𝑘(𝑡) = 𝐴 ∙ 𝑅𝑒 {∑ 𝑎𝑘
𝑛𝑒𝑗(2𝜋𝑓𝑐𝑡+2𝜋𝑓𝑖𝑡+

2𝜋
𝑁

.𝑘.𝑖)

𝑁−1

𝑖=0

} (4) 

Bu eşitlikte (Eş. 4) 𝑎𝑘
𝑛 k’nıncı sembol seti içerisindeki n’inci sembolü ifade etmektedir. 

2𝜋

𝑁
. 𝑘. 𝑖 ise dikgen taşıyıcı interferometri kodları üretebilmek için gerekli olan faz 

kayması bileşenini ifade etmektedir (Moulika, 2019). Alıcıya Rayleigh sönümlemeli 
kanal üzerinden ulaşan işaret ise şu şekilde yazılır:  

𝑟(𝑡) =
1

√𝑁
∑ ∑ 𝑅𝑒[𝛼𝑖𝛼𝑘𝑒

𝑗(2𝜋𝑓𝑐𝑡+2𝜋𝑖∆𝑓𝑡+𝑖∆𝜃𝑘+∅𝑖] + 𝑛(𝑡)

𝑁−1

𝑖=0

𝑁−1

𝑘=0

 (5) 

Burada 𝛼𝑖 i’ninci taşıyıcı için sönümleme kazancını ve ∅𝑖 ise aynı taşıyıcı için faz 
kaymasını ifade etmektedir. n(t) ile gösterilen gürültü bileşeni ise AWGN’dir. 

 

 

Şekil 3. İşbirlikli kablosuz ağda cı dalgacık OFDM uygulanmasına dair sistem modeli 
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Şekil 4. Önerilen sistemin gerçekleştirildiği işbirlikli ağa ait model 

Tablo 1. Benzetim çalışması parametreleri 

Modülasyon Şekli QPSK ve BPSK 

Kanal Modeli Rayleigh Sönümlemeli Kanal 

Aktarım Stratejisi AAF 

Birleştirme Metotları ERC, FRC, SNRC ve ESNRC 

Dalgacık Filtresi db5 

 

 

Şekil 5. Önerilen sistem ile klasik sistemin kuvvetlendir ve aktar tipi aktarıcı 
kullanımı durumunda performans grafiği 

 

Verici 

Aktarı

cı 

Alıcı 

3. Kanal (Verici - 
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Şekil 5’te yer alan grafikte mavi ile gösterilen çizgiler önerilen sisteme ait iken kırmızı 
ile gösterilen çizgiler klasik sisteme aittir. Önerilen sistemin farklı türden birleştiricilerin 
kullanılması durumunda her bir birleştirici için ayrı ayrı daha iyi performans sergilediği 
açıkça görülmektedir. Tablo 2’de yukarıda yer alan grafiğin sayısal verileri 
sunulmuştur. 

 

Tablo 2. Şekil 5’te yer alan grafiğe ait veriler 

 

  
BİT HATA OLASIĞILI (BER) 

ÖNERİLEN SİSTEM 

SNR (dB) ERC FRC SNRC ESNRC 

-10 0,30143 0,28122 0,28058 0,27946 

-7,5 0,2435 0,22016 0,21506 0,22259 

-5 0,18177 0,15978 0,15659 0,15709 

-2,5 0,12071 0,09969 0,09583 0,10096 

0 0,06939 0,05735 0,05301 0,05552 

2,5 0,03551 0,02787 0,02511 0,02659 

5 0,01688 0,01194 0,01064 0,01129 

7,5 0,00782 0,0049 0,00417 0,00422 

10 0,00338 0,00182 0,00149 0,00164 

12,5 0,00169 0,0007 0,0006 0,00058 

15 0,00082 0,00029 0,00021 0,00024 
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Şekil 6. Önerilen sistemin işlemsel karmaşıklık analizi (saniye) 
 

Önerilen sistemde, dalgacık dönüşümlerinin kullanılıyor olması doğal olarak işlemsel 
karmaşayı artırmaktadır. Bu durum Şekil 6’da yer alan grafik ile analiz edilmiştir. Grafik 
dikkatle incelendiğinde, önerilen sistemin işlemsel karmaşa açısında bir dezavantaj 
sergilediği görülmektedir. 

 

Şekil 7. Önerilen sistemin PAPR performansı 

3,625418 4,213749 3,261025 5,273098 5,485879 6,743608 5,183636 8,172578

86,824211
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Klasik Sistem Önerilen Model



IV. International Turkic World Congress on Science and Engineering  
23-24 June 2022, Niğde - Türkiye 

 

80 

Şekil 7’de önerilen sistemin PAPR açısından performans analizi sunulmaktadır. 
Grafikten görüleceği üzere 10-3 seviyesinde önerilen sistem yaklaşık 2 dB kadarlık bir 
avantaj sergilemektedir.  

3. Sonuçlar 

OFDM sistemlerde Fourier dönüşümünün kullanılmasından dolayı yüksek PAPR 
problemi meydana gelmektedir. Taşıyıcı interferometri yayılımının OFDM sistemlerde 
PAPR oranını düşürdüğü bilinmektedir. Benzetim çalışmaları kapsamında önerilen 
sistemin PAPR kazancı açısından performansı da incelenmiştir. Elde edilen bulgulara 
göre önerilen sistem beklendiği üzere PAPR oranını klasik sisteme kıyasla belirgin bir 
şekilde düşürmektedir. PAPR performansı açısından 10^(-3) CCDF değeri için 
yaklaşık 2 dB daha üstün olacak şekilde, klasik sisteme kıyasla başarılı bir performans 
sergilediği açıkça görülmektedir. 

Önerilen sistemin iletişim kalitesini artırdığı BER ve PAPR performans artışından 
anlaşılmaktadır. Fakat, önerilen sistem sayesinde ulaşılan performans kazancına 
karşılık işlemsel karmaşada önemli bir artış meydana gelmektedir. Dalgacık 
dönüşümleri, benzetim çalışmaları esnasında Fourier dönüşümlerine daha fazla işlem 
yükü oluşturmaktadırlar. Önerilen sistemde dalgacık dönüşümlerinin kullanılıyor 
olması beklendiği üzere işlemsel yükü artırmaktadır. İşlemsel yükteki artışın doğal bir 
sonucu olarak sistemin tükettiği enerji miktarında da bir artış söz konusu olmaktadır. 
Pil teknolojisi her geçen gün iyileşmekte, mobil cihazların kullanım süreleri 
uzamaktadır, bu gelişmelere bakarak bahse konu problemin elde edilen kazançlara 
kıyasla mücadele edilmesi gerekli olsa da kabul edilebilir olduğu düşünülmektedir. 
İletişim kalitesindeki artışa karşılık, enerji tüketimindeki artış makul bir takas olarak 
değerlendirilebilir. 
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Abstract: In this paper, a predictive torque controlled IM drive based on the 
adaptive fading extended Kalman filter (AFEKF) is designed and tested in 
simulations. Contrary to the other studies using stator currents and/or rotor 
mechanical speed in the measurement matrix, the proposed AFEKF based 
observer estimating the stationary axis component of rotor fluxes, rotor mechanical 
speed, and load torque uses the rotor fluxes in the measurement matrix. Thus, rotor 
flux errors obtained by voltage and current models of the IM are used in the 
calculations of the posteriori values of the estimations. Moreover, by using the 
estimated load torque in the feed-forward control loop, it is aimed to improve the 
torque response of the model predictive torque-controlled IM drive. The simulation 
results demonstrate the robustness and the tracking capability of the IM drive 
system under a challenging scenario that contains a wide speed range operation 
of the IM. 
Keywords: Adaptive extended Kalman filter, Induction motor, predictive torque-
control, state and parameter estimation. 

 

 
1. Introduction 

The advantages of the induction motors (IMs) such as endurance to working 
conditions, low maintenance requirement, simplicity, and cost have made them one of 
the most widely used electric motors. In the literature, there are different methods 
regarding the high-performance control applications of the IMs, which can be classified 
as direct and indirect vector control (DVC and IVC, respectively), direct torque control 
(DTC), and model predictive control (MPC). The main difference between the DVC and 
IVC is the method that is used to obtain the position of the rotor flux with respect to the 
stator stationary axis (𝜃𝑟𝑓), known as the field angle. 𝜃𝑟𝑓 is directly obtained by the use 

of measured/observed rotor fluxes in the DVC while it is calculated by using the 
equations that are dependent on the IM parameters in the IVC. Despite the high torque 
ripples and variable switching frequency drawbacks, DTC does not contain any 
modulator and inner current control loop, which causes a faster dynamic response and 
simple structure compared to the DVC and IVC (Zerdalı̇ and Demı̇r, 2021). To solve 
these drawbacks regarding DTC, there are different approaches in the literature (Yen-
Shin Lai and Jian-Ho Chen, 2001; User et al., 2014; Korkmaz et al., 2016; Zerdalı̇ and 
Demı̇r, 2021). MPC becoming more popular in recent years has intuitive control 
structure, faster dynamic response, no requirement for the current controllers, and 
application simplicity (Korkmaz, 2020; Zerdalı̇ and Demı̇r, 2021). Predictive torque 
control (PTC) is one of the most widely used MPC strategies for the IM drives in the 
literature. The cost function, the definition of the control objectives, has a very flexible 
structure in the PTC. Therefore, it is possible to add new control objectives and 
constraints (Rodriguez et al., 2012). However, as emphasized in Rodriguez et al., 
(2012), there are some points such as parameter sensitivity of PTC strategy, the weight 
factor adjustment, computational optimization, and switching frequency limitation that 
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need to be considered to obtain more efficient PTC strategies. From this point of view, 
in the literature, there are some studies concentrating on the enhancement PTC 
strategies (V Praveen Kumar and Kumar, 2019; Wang et al., 2017, 2020). 

As it is well known that the control performance is dependent upon the accurate 
knowledge of the states/control variables. Along with the previously described 
advantages of the IM, its highly nonlinear model whose parameters vary with respect 
to the frequency, temperature, and flux level causes challenges when the high-
performance control application of the IM is considered. Furthermore, the unknown 
mechanical parameters in the IM model make this challenge harder for the researchers 
who are concentrating on the high-performance control of the IM. Therefore, in the 
literature, it is still an open area due to the increasing demand for high-performance 
controlled IM drive systems. To overcome this challenge, there are different model-
based methods introduced to perform state and parameter estimations of the IM. 
These methods can be classified as open-loop estimators (Bolognani et al., 2008), 
model reference adaptive systems (Bednarz and Dybkowski, 2019), sliding mode 
observers (Wang et al., 2018), extended Luenberger observers (Yin et al., 2021), and 
nonlinear versions of the Kalman filter (Yildiz et al., 2020a). 

Contrary to the other deterministic based methods, Kalman filter based approaches 
take into account the system and measurement noises. Furthermore, the nonlinearities 
and uncertainties in the IM model are compatible with the stochastic nature Kalman 
filter (Barut et al., 2007). Extended Kalman filter (EKF) is one of the most widely used 
nonlinear versions of the Kalman filter for state and parameter estimation of the IM. 
However, as it is well known, the estimation performance of the EKF is dependent on 
the proper selection of the system noise covariance matrix (Q) and the measurement 
noise covariance matrix (R). To perform robust estimation in all operating conditions, 
Q and R matrices should be updated with respect to the operating conditions of the IM 
(Zerdali, 2020). Therefore, some adaptive structures such as innovation based 
adaptive EKF (IAEKF), adaptive fading EKF (AFEKF) and strong tracking EKF 
(STEKF) are proposed in the literature (Yin et al., 2017; Zerdali, 2020). In Zerdali, 
(2020), a comprehensive comparison of the IAEKF, AFEKF, and STEKF is presented 
and the author emphasizes that the AFEKF seems to be the best option when both the 
computational load and estimation performance is considered. Therefore, that is the 
main reason behind the use of the AFEKF observer in this paper. 

The main contribution of this study is that the PTC based IM drive is designed and 
tested in simulations. In the proposed IM drive, the proposed AFEKF performing the 
online estimation of stator stationary axis components of rotor fluxes (𝜑𝑟𝛼 and 𝜑𝑟𝛽), 

rotor mechanical speed (𝜔𝑚), and load torque (𝑡𝐿) is used considering both estimation 
performance and computational complexity. Contrary to the other AFEKF based 
observers (Demir et al., 2021; Inan and Zerdali, 2020), stationary axis components of 
the rotor fluxes are used in the measurement matrix to obtain posteriori values of the 
estimated states and parameters. The measured currents and voltages along with the 
estimated 𝜑𝑟𝛼, 𝜑𝑟𝛽, and 𝜔𝑚 are used in the calculation of the predicted stator flux and 

electromechanical torque in the PTC. Moreover, the estimated 𝜔𝑚 and 𝑡𝐿 are used in 
the speed control loop and the feed-forward control (FFC) of load torque, respectively. 

Lastly, by performing FFC of 𝑡𝐿, it is aimed to improve the torque response of the 
proposed IM drive system. 

This paper is organized as six sections. Section I summaries the current literature and 
presents the main contribution of the study. Section II and section III presents the 
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development of the IM Model and the proposed AFEKF based observer, respectively. 
Section IV presents the details of the proposed PTC based IM drive. Section V contains 
the simulation studies and obtained results. Finally, Section VI clarifies the conclusion. 

2. Development of the IM Model 

The general expression of the IM model used in this study can be given in the state-
space form as follows: 
 
𝐱𝑡 = 𝐟(𝐱𝑡, 𝐮𝑡) + 𝐰𝑡                  (1) 

𝐳𝑡 = 𝐡(𝐱𝑡) + 𝐯𝑡 (measurement equation)            (2) 

 

where 𝐱 is the state vector; z is the measurement vector; f is the nonlinear function of 
the states and inputs; h is the function of the outputs; w and v are the process and 
measurement noise, respectively. 

The reference model in the PTC based IM drive, which is called voltage model of IM, 
is presented in below. 
 
𝑑𝜑𝑟𝛼

𝑣

𝑑𝑡
=

𝐿𝑟

𝐿𝑚
[(𝑣𝑠𝛼 − 𝑅𝑠𝑖𝑠𝛼) − 𝐿𝜎

𝑑𝑖𝑠𝛼

𝑑𝑡
]        (3) 

𝑑𝜑𝑟𝛽
𝑣

𝑑𝑡
=

𝐿𝑟

𝐿𝑚
[(𝑣𝑠𝛽 − 𝑅𝑠𝑖𝑠𝛽) − 𝐿𝜎

𝑑𝑖𝑠𝛽

𝑑𝑡
]        (4) 

 
In order to perform online estimation of the 𝜑𝑟𝛼, 𝜑𝑟𝛽, 𝜔𝑚, and 𝑡𝐿 with the proposed 

AFEKF based observer, the current model used in conventional MRAS algorithm 

(Schauder, 1992) is extended by the equation of motion and 𝑡𝐿 as a constant 
mechanical parameter. Therefore, with the help of these additions to model and the 
use of AFEKF, contrary to the conventional MRAS algorithm (Schauder, 1992), it is 
possible to perform simultaneous estimation of 𝜑𝑟𝛼, 𝜑𝑟𝛽, 𝜔𝑚, and 𝑡𝐿. 

 
𝑑𝜑𝑟𝛼

𝑐

𝑑𝑡
=

𝑅𝑟𝐿𝑚

𝐿𝑟
𝑖𝑠𝛼 −

𝑅𝑟

𝐿𝑟
𝜑𝑟𝛼

𝑐 − 𝑝𝑝𝜔𝑚𝜑𝑟𝛽
𝑐        (5) 

𝑑𝜑𝑟𝛽
𝑐

𝑑𝑡
=

𝑅𝑟𝐿𝑚

𝐿𝑟
𝑖𝑠𝛽 −

𝑅𝑟

𝐿𝑟
𝜑𝑟𝛽

𝑐 + 𝑝𝑝𝜔𝑚𝜑𝑟𝛼
𝑐        (6) 

𝑑𝜔𝑚

𝑑𝑡
=

3𝑝𝑝𝐿𝑚

2𝐽𝑡𝐿𝑟
(𝜑𝑟𝛼

𝐶 𝑖𝑠𝛽 − 𝜑𝑟𝛽
𝐶 𝑖𝑠𝛼) −

𝐵𝑡

𝐽𝑡
𝜔𝑚 −

𝑡𝐿

𝐽𝑡
       (7) 

𝑑𝑡𝐿

𝑑𝑡
= 0           (8) 

 
In equation (3)-(8), (.𝑣 ) and (.𝑐 ) represent the quantities of the voltage and current 
model, respectively. 𝛼𝛽 − refers the stator stationary axis. 𝑖𝑠𝛼 and 𝑖𝑠𝛽 are the 𝛼𝛽 − axis 

components of stator currents while 𝑣𝑠𝛼 are 𝑣𝑠𝛽 are the 𝛼𝛽 − axis components of the 

stator voltages. 𝜑𝑟𝛼
(∙)

 and 𝜑𝑟𝛽
(∙)

 are the 𝛼𝛽 − axis components of rotor fluxes. 𝐿𝑠, 𝐿𝑟, and 

𝐿𝑚 are the stator, rotor, and magnetizing inductances, respectively. 𝑅𝑟 and 𝑅𝑠 are the 
rotor and stator resistances, respectively. 𝜔𝑚 and 𝑡𝐿 are the rotor mechanical speed 
and load torque, respectively. 𝐵𝑡 is the viscous friction coefficient. 𝐽𝑡 is the total inertia 
of the system.  
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The details of the vectors for the general form given in (1) and (2) are presented as 
follows:  

𝐱𝑡 = [𝜑𝑟𝛼
𝑐 𝜑𝑟𝛽

𝑐 𝜔𝑚 𝑡𝐿 ]
𝑇
  

𝐡(𝐱𝑡) = [𝜑𝑟𝛼
𝑣     𝜑𝑟𝛽

𝑣 ]𝑇  

and 

𝐟(𝐱𝑡, 𝐮𝑡) =

[
 
 
 
 
 
𝑅𝑟𝐿𝑚

𝐿𝑟
𝑖𝑠𝛼 −

𝑅𝑟

𝐿𝑟
𝜑𝑟𝛼

𝑐 − 𝑝𝑝𝜔𝑚𝜑𝑟𝛽
𝑐

𝑅𝑟𝐿𝑚

𝐿𝑟
𝑖𝑠𝛽 −

𝑅𝑟

𝐿𝑟
𝜑𝑟𝛽

𝑐 + 𝑝𝑝𝜔𝑚𝜑𝑟𝛼
𝑐

3𝑝𝑝𝐿𝑚

2𝐽𝑡𝐿𝑟
(𝜑𝑟𝛼

𝑐 𝑖𝑠𝛽 − 𝜑𝑟𝛽
𝑐 𝑖𝑠𝛼) −

𝑡𝐿

𝐽𝑡

0 ]
 
 
 
 
 

  

 

3. The proposed AFEKF based Observer 

Compared to the other EKF studies that use measured stator currents and/or the rotor 
mechanical speed in the measurement equation (Barut et al., 2007; Yildiz et al., 
2020b), the proposed AFEKF observer uses the rotor fluxes obtained from the voltage 
model in the measurement matrix. Thus, the rotor flux error is used in the calculation 
of the posteriori values of estimated 𝜑𝑟𝛼, 𝜑𝑟𝛽, 𝜔𝑚, and 𝑡𝐿. In the proposed AFEKF, the 

measured 𝑖𝑠𝛼 and 𝑖𝑠𝛽 values are directly used.  

The general equations of the AFEKF based observer are presented as follows in the 
discrete form (Demir et al., 2021): 

1. Initialization: 

�̂�0 = 𝐸[𝐱0]               (9) 

𝐏0 = 𝐸[(𝐱0 − �̂�0)(𝐱0 − �̂�0)
𝑇]          (10) 

2. Linearization step: 

𝐅𝑘+1|𝑘 =
𝜕𝐟(𝐱,𝐮)

𝜕𝐱
|𝐱=�̂�𝑘+1

           (11) 

3. Time update: 

�̂�𝑘+1
− = 𝐟(�̂�𝑘, 𝐮𝑘+1)              (12) 

𝐯𝑘+1 = 𝐳𝑘+1 − 𝐇𝑘+1�̂�𝑘+1
−             (13) 

𝐂0 = {

𝐯0𝐯0
𝑇

2
,                𝑘 = 0

λ𝑘𝐯𝑘𝐯𝑘
𝑇

1+λ𝑘
,            𝑘 ≥ 0

            (14) 

𝐍𝑘+1 = 𝐂0 − 𝐑 − 𝐇𝐐𝑘𝐇
𝑇            (15) 

𝐌𝑘+1 = 𝐇𝐅𝑘+1𝐏𝑘𝐅𝑘+1
𝑇 𝐇𝑇            (16) 

λ𝑘+1 = max {1,
𝑡𝑟[𝐍𝑘]

𝑡𝑟[𝐌𝑘]
}            (17) 

𝐏𝑘+1
− = λ𝑘+1𝐅𝑘+1𝐏𝑘𝐅𝑘+1

𝑇 + 𝐐          (18) 
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4. Measurement update: 

𝐊𝑘+1 = 𝐏𝑘+1
− 𝐇𝑘+1

𝑇 [𝐇𝑘+1𝐏𝑘+1
− 𝐇𝑘+1

𝑇 + 𝐑]−1         (19) 

�̂�𝑘+1 = �̂�𝑘+1
− + 𝑲𝑘+1𝐯𝑘+1            (20) 

𝐏𝑘+1 = 𝐏𝑘+1
− − 𝐊𝑘+1𝐇𝑘+1𝐏𝑘+1

−           (21) 

 
As opposed to the standard EKF, the AFEKF observer uses (14)-(18) to calculate the 

optimum fading factor (λ) in each iteration. In the general equations of the AFEKF, 
𝐅𝑘+1|𝑘 represents function to linearize non-linear model; �̂�𝑘+1

−  and �̂�𝑘+1 are priori and 

the posteriori state and parameter estimations, respectively; 𝐏𝑘+1
−  and 𝐏𝑘+1 are the 

priori and the posteriori covariance matrices, respectively; 𝐊𝑘+1 is the Kalman gain; 
𝑡𝑟[∙] is the trace of matrix; 𝐑 and 𝐐 are the covariance matrix of the measurement and 
system noise, respectively (Zerdalı̇ and Demı̇r, 2021). 

4. Speed-sensorless predictive torque control of IM 

The block diagram of the proposed speed-sensorless PTC based IM drive is shown in 
Figure 1. In Figure 1, 𝜑𝑟𝛼, 𝜑𝑟𝛽, and 𝜔𝑚 required for PTC based IM drive are obtained 

by the AFEKF based observer. Moreover, the estimated 𝑡𝐿 is used in the FFC loop to 
improve the torque response of drive system. 

The details of the two-level voltage source inverter (2L-VSI) and its optimal switching 

states shown in Figure 1 are given in Figure 2. The switching state (𝑆) of the inverter 
can be described as follows: 

𝑆 =
2

3
(𝑆𝑎 + �⃗�𝑆𝑏 + �⃗�2𝑆𝑐)            (22) 

where �⃗� ≜ 𝑒𝑗2𝜋/3 and 𝑆𝑥 ∈ {𝑆𝑎, 𝑆𝑏 , 𝑆𝑐} represent ON/OFF states of the switches in 

Figure 2. The output voltage (�⃗�𝑠) of the inverter is obtained with the help of the switching 

state (𝑆) as follows: 

�⃗�𝑠 = 𝑉𝑑𝑐𝑆              (23) 

here, the dc-link voltage is represented by 𝑉𝑑𝑐. 

The stator flux vector (�⃗⃗̂�𝑠,𝑘) can be obtained by using the estimated rotor flux vector 

(�⃗⃗̂�𝑟,𝑘) and measured stator current vector (𝑖̇⃗𝑠,𝑘). 

�⃗⃗̂�𝑠,𝑘 =
𝐿𝑚

𝐿𝑟
�⃗⃗̂�𝑟,𝑘 + 𝐿𝜎𝑖̇⃗𝑠,𝑘            (24) 

Here, 𝐿𝜎 = 𝐿𝑠 − 𝐿𝑚
2 /𝐿𝑟 is the leakage inductance. By using the obtained �⃗⃗̂�𝑠,𝑘 together 

with �⃗⃗̂�𝑟,𝑘 and 𝑖̇⃗𝑠,𝑘, the predicted values of the stator flux (�⃗⃗�𝑠,𝑘+1
𝑝

) and current (𝑖̇⃗𝑠,𝑘+1
𝑝

) can 

be calculated at time k+1 for the eight switching combinations as follows (Habibullah 
et al., 2017; Zerdalı̇ and Demı̇r, 2021): 

�⃗⃗�𝑠,𝑘+1
𝑝(𝑗)

= �⃗⃗̂�𝑠,𝑘 + 𝑇(�⃗�𝑠,𝑘
(𝑗)

−𝑅𝑠𝑖̇⃗𝑠,𝑘), 𝑗𝜖{0,1, … ,7}         (25) 

𝑖̇⃗𝑠,𝑘+1
𝑝(𝑗)

= (1 +
𝑇

𝑇𝜎
) 𝑖̇⃗𝑠,𝑘 +

𝑇

𝑇+𝑇𝜎
(

1

𝑅𝜎
(
𝑘𝑟

𝑇𝑟
− 𝑘𝑟𝑗�̂�𝑟,𝑘) �⃗⃗̂�𝑟,𝑘 + �⃗�𝑠,𝑘

(𝑗)
), 𝑗𝜖{0,1, … ,7}    (26) 

where, 𝑅𝜎 = 𝑅𝑠 + 𝑘𝑟
2𝑅𝑟, 𝑇𝜎 = 𝐿𝜎/𝑅𝜎, 𝑇𝑟 = 𝐿𝑟/𝑅𝑟, 𝑘𝑟 = 𝐿𝑚/𝐿𝑟, 𝜔𝑟 = 𝑝𝑝�̂�𝑚. 
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Figure 1. The proposed predictive torque controlled IM drive based on the 
AFEKF. 

 

Figure 2. Inverter topology and the possible voltage vectors for 2L-VSI. 

For each switching state, the predicted electromagnetic torque (𝑡𝑒,𝑘+1
𝑝

) is obtained at 

time k+1 as follows (Habibullah et al., 2017; Zerdalı̇ and Demı̇r, 2021): 

𝑡𝑒,𝑘+1
𝑝(𝑗)

=
3

2
𝑝𝑝ℑ𝑚{(𝑖̇⃗𝑠,𝑘+1

𝑝(𝑗)
) (�⃗⃗⃗⃗�

𝑠,𝑘+1

𝑝(𝑗)
)
∗

}, 𝑗𝜖{0,1, … ,7}        (27) 

Finally, the equation (28) is used for the cost function optimization, and the optimum 
voltage vector which has lowest error is selected as the next switching state of the 
inverter (Zerdalı̇ and Demi̇r, 2021). 

𝑔 = ∑ {|𝑡𝑒
∗ − 𝑡𝑒,𝑘+ℎ

𝑝(𝑗)
| + 𝛾 ||�⃗⃗⃗�

𝑠

∗
| − |�⃗⃗⃗�

𝑠,𝑘+ℎ

𝑝(𝑗)
|| + 𝐼𝑚,𝑘+ℎ}𝑁

ℎ=1        (28) 

Here, the prediction horizon (𝑁) is chosen as 1 in this study. 𝛾 refers to the weighting 
factor of the flux error. 𝐼𝑚, which is the overcurrent protection term, is defined as below. 

𝐼𝑚,𝑘+ℎ = {
0, 𝑖𝑓  |𝑖̇⃗𝑠,𝑘+1

𝑝
| ≤ 𝑖𝑠,𝑚𝑎𝑥

∞, 𝑖𝑓 |𝑖̇⃗𝑠,𝑘+1
𝑝

| > 𝑖𝑠,𝑚𝑎𝑥

           (29) 
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5. Simulation Studies 

To validate the effectiveness of the proposed PTC based IM drive using a proportional-
integral (PI) controller for the speed controller as in Figure 1, it is designed and tested 
in Matlab/Simulink. The rated values and the parameters of the three-phase IM used 
in simulations are presented in Table I. For simulation studies the sampling time (𝑇) is 

chosen as 25𝜇𝑠. The values of the 𝐐 and 𝐑 matrices and the initial values of the error 
covariance matrix (𝐏0) for the proposed AFEKF observer is chosen as diagonal to avoid 
computational complexity, and their values are determined by trial and error method 
as follows: 
 

𝐐 = diag{ 10−8   10−8   10−5   10−4}  

𝐑 = diag{ 10−4   10−4}  

𝐏0 = diag{10   10   10   10}  

 
Table 2 Rated values and parameters for IM used in simulations  

𝑷 [kW] 𝑽 [V] 𝑰 [A] 𝒇 [Hz] 𝒑𝒑 𝒏𝒎𝒏 [r/min] 

3 380 6.9 50 2 1430 

𝑹𝒔 [Ω] 𝑅𝑟 [Ω] 𝐿𝑚 [H] 𝐿𝑟 [H] 𝐿𝑠 [H] 𝑡𝐿 [N.m] 

2.283 2.133 0.22 0.2311 0.2311 20 

 

In order to force both the proposed AFEKF based observer and the IM drive, a 
challenging scenario given in Figure 3, which contains the wide speed range operation 
of the IM, is designed. By performing step-like load variations (0 Nm to 20 Nm or vice 
versa), it is aimed to demonstrate the effectiveness of the proposed AFEKF and thus 
the IM drive under the transient conditions that result in the increase in the calculated 

λ. The estimation results for the proposed AFEKF based observer and the tracking 
performance of the proposed drive system are presented in Figure 4. The estimation 

errors related to the proposed AFEKF are given in Figure 5. In Figure 3, “ .𝑟 ” refers to 

the applied reference variations to the proposed IM drive, and “ .𝑣 ” represents the 
stationary axis components of rotor fluxes obtained by the equation (3) and (4), namely 

voltage model. In Figure 4, “ . ̂” represent the estimated states and parameter by the 
proposed AFEKF while “ . ̂𝑐 ” refers to the stationary axis components of estimated rotor 
fluxes obtained by the equation (5) and (6), namely current model. Finally, in Figure 5, 
“ 𝑒(∗) ” indicates the estimation error defined as the difference between the measured 

and the estimated values. 
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Figure 3. Variations of the speed reference (𝝎𝒎
𝒓 ), applied 𝒕𝑳 together with the 

𝝋𝒓𝜶
𝒗 , and 𝝋𝒓𝜷

𝒗  for test of the proposed IM drive in simulations. 

 

Considering the simulation studies related to the challenging scenario in Figure 3 and 
the obtained results in Figure 4 and 5, the followings can be deduced: 

 While all initial conditions of the estimated states and parameters of the 
proposed AFKEF observer are chosen as zero, the proposed AFEKF is capable 
of easily estimating the correct values of the estimated states and parameters 
in a very short period of time. 

 As it can be seen from Figure 4, λ is equal to 1 for the steady-state operation 
which means that the proposed AFEKF is equal to the standard EKF. However, 

λ is larger than 1 when the transient occurs at the step-like load torque variations 
in the scenario. As is well known for the AFEKF, the larger fading factor leads 
to faster convergence and even can be a solution to the divergence problem 
(Demir et al., 2021). This is the main reason why the AFEKF is superior that the 
standard EKF. Therefore, the proposed AFEKF and thus the PTC based IM 

drive are robust against the variations in 𝑡𝐿. 

 Due to the FFC of the 𝑡𝐿, the robustness of the PTC based IM drive is enforced 
against the 𝑡𝐿 variations as in (Zerdalı̇ and Demı̇r, 2021). As it is clear from the 
Figure 4 and 5, the proposed drive system presents satisfactory control 

performance under step-like 𝑡𝐿 variations. 

 In order to examine effectiveness of both the proposed AFEKF and the IM drive, 
the DC condition, the worst case for the state and parameter estimation of the 
IM, is performed in different time intervals to make the scenario more 
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challenging. However, the proposed AFEKF and thus the IM drive are present 
very satisfactory results as in Figure 4 and 5. 
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Figure 4. Estimation results of the proposed EKF and the tracking results for 
the proposed PTC based IM drive. 

 

 

Figure 5. Estimation error of the proposed AFEKF observer. 

 

6. Conclusion 

In this paper, predictive torque controlled IM drive based on the AFEKF is proposed 
and tested in simulations. In the drive system, the proposed AFEKF based observer 
performs the online estimation of the 𝜑𝑟𝛼, 𝜑𝑟𝛽, 𝜔𝑚, and 𝑡𝐿. Contrary to the other 

AFEKFs that are using stator currents and/or rotor mechanical speed in the 
measurement matrix (Barut et al., 2007; Yildiz et al., 2020b), the proposed AFEKF 
uses the rotor flux error in the calculation of the posteriori values of estimated states 
and parameters with the help of the voltage model, as a reference model. In 
simulations, the proposed IM drive is tested under a scenario that is designed to force 
the drive system. The simulation results demonstrate the both effective estimation 
performance of the proposed AFEKF and the robust control performance of the 
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proposed IM drive. Moreover, by implementing the FFC of the 𝑡𝐿, the torque response 
of the IM drive is improved as in the previous studies (Zerdalı̇ and Demı̇r, 2021). In 
future studies, in order to solve the parameter sensitivity of the PTC stated in the 
literature, the increased number of parameter estimations can be performed and this 
can be used in the PTC as a solution to parameter sensitivity. 
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Abstract: Plasmonics has been exploited to develop nanophotonic sensors for the 
applications such as gas sensing and biomedical detection for over two decades. 
However, the optical losses of metals put a limit to the diversity of applications 
which mainly results with the heating of the plasmonic nanoparticles and damaging 
their sensing environment. To overcome this disadvantage with the aim of 
developing lossless nanophotonic sensors, the all-dielectric nanophotonics 
concept has been introduced in the recent years which utilizes high refractive-index 
dielectric nanostructures that possess Mie-type resonances in the optical region 
from the mid-infrared up to ultraviolet wavelength ranges. Related with this concept, 
silicon-based nanophotonic sensors have been introduced that can be fabricated 
straightforwardly with the latest nanoelectronics fabrication methods, however 
silicon has high absorption in the mid-infrared region which is also called as 
fingerprint region for most of the biomolecules. In this context, we propose a novel 
device based on lead telluride nanocuboid structures that has low absorption and 
high-refractive index in the mid-infrared. We analyze optical characteristics of the 
structure theoretically through the finite difference time domain method. 
Additionally, we reveal the origin of optical modes through the near-field maps. 
Finally, we show the sensing application of the device through the alteration of the 
spectral features by a polymer nanolayer which cannot be detected with the 
traditional spectroscopy methods. 
Keywords: Nanophotonics, all-dielectric, PbTe, biosensor, nanoparticle. 

 

 
1. Introduction 

Nanophotonics is the branch of optics that studies the interaction and control of light 
by using the nanostructures that can be engineered and fabricated with 
nanofabrication methods (MacDonald et al., 2008; Kuznetsov et al., 2012; De Tommasi 
et al., 2021). For over two decades, noble metals such as gold and silver have been 
used as the material to realize nanophotonic devices for the applications including 
perfect lenses (Pendry, 2000), subwavelength imaging (Fang et al., 2005), and 
frequency selective surfaces (Baumberg et al., 2019). The optical properties of bulk 
metals are determined by the surface plasmon resonance which is the surface charge 
density oscillations observed at the metal-dielectric interfaces that is excited by the 
coupling of incident light to the free electrons of metals. Associated with surface 
plasmon resonances, nanoscale metal particles interact with the light via the excitation 
of optical modes that rely on the localized surface plasmon resonances (Lu et al., 2012; 
Aslan et al., 2016; Pan et al., 2017; Koch et al., 2021). Although the metal-based 
nanoparticles support high field enhancements that has the potential to provide high 
sensitivity in sensing applications, the Ohmic losses limit their performance by causing 
excess local-heating that can damage the targeted analytes and reduce the diversity 
of applications, moreover by reducing the Q-factor of resonances that results with a 
relatively low sensitivity (Romano et al., 2018). Unlike plasmonic nanophotonics, all-
dielectric nanophotonics exploit the optical resonances of the high-refractive index 
dielectric nanoparticles that arises from the interaction of light with the bound charges 
of the dielectric materials that results with the displacement-current oscillations (Baev 
et al., 2015; Jahani and Jacob, 2016; Baranov et al., 2017; Kruk and Kivshar, 2017; 
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Koshelev and Kivshar, 2021). Due to the low-loss nature of these resonances that are 
also called Mie-resonances, dielectric nanoparticles have attracted much attention to 
be utilized in nanophotonic applications such as meta-lenses (Shalaginov et al., 2021), 
photonic integrated circuits (Almeida, Panepucci and Lipson, 2003), and nanoscale 
light generation (Mignuzzi et al., 2019).  

Another application field of the nanophotonic devices is the absorption spectroscopy 
which is a well-known and old technic that has diverse applications in many fields, 
especially the application of this technic in infrared region is actively used for 
biotechnology. However, this technic has sensitivity limitations due to the weak 
interaction of light with small amounts of targets. To overcome this limitation, plasmonic 
nanophotonic devices have been utilized to increase the light matter interaction 
through the trapping of the light energy in a subwavelength scale and this method is 
called surface enhanced infrared absorption (SEIRA) spectroscopy which has the 
possibility to reach ultra-high sensitivity values (Aslan et al., 2016, 2019). Although, 
many theoretical and experimental studies based on various plasmonic nanostructures 
have been presented in the past, the practical use of the SEIRA spectroscopy has 
been limited due to the disadvantages of metal-based nanostructures that are 
mentioned formerly. In this context, all-dielectric nanophotonics concept has the 
potential to overcome the limitations of SEIRA spectroscopy by replacing the 
plasmonic nanostructures with the high-refractive-index dielectric nanoparticles. 
Although there are many material options to be utilized in all-dielectric based 
biosensing platforms, the silicon-based (Si-based) biosensors have been widely 
studied due to the compatibility of these materials with the matured nanoelectronics 
technology that can support the mass production of the designed biosensing platforms 
(Gavela et al., 2016; Luan et al., 2018). However, Si has high absorption losses in mid-
infrared (MIR) region that covers the sensing wavelengths of many vibrational bands 
of biomolecules. Therefore, new material platforms with low absorption losses in MIR 
region are needed. One of the alternative materials is the lead telluride (PbTe) which 
has a high refractive index in the MIR region from 5 µm up to 20 µm wavelengths 
(Baranov et al., 2017) and have never been studied according to the best of our 
knowledge. 

In this study a high-refractive-index dielectric-based PbTe cuboid nanostructure is 
theoretically investigated to be utilized in SEIRA spectroscopy via Finite Difference 
Time Domain simulations. We start our analysis by investigating the scattering 
characteristics of the cuboid nanostructure and analyze the reflection, scattering 
efficiency and normalized scattered power spectra. To reveal the origin of the spectral 
attitudes, we obtain the electric and magnetic near-field distribution maps. Additionally, 
with the aim of obtaining a tuning mechanism we present the results of parameter 
sweep results. Finally, we investigate the sensor potential of the proposed structure by 
the SEIRA spectroscopy simulations for the detection of an optically thin polymer layer. 
The results show that the PbTe nanocuboid structures have a great potential to be 
utilized in sensing applications such as label free biosensing, drug detection, 
monitoring of biological processes. 

 

 

 

 



IV. International Turkic World Congress on Science and Engineering  
23-24 June 2022, Niğde - Türkiye 

 

96 

2. Design and Scattering Properties of the Nanostructure 

  

Figure 1. (a) Design and geometrical parameters of the unit-cell. (b) Reflection 
spectrum for the periodic array of the unit-cell. (c) Scattering efficiency 

spectrum of PbTe nanostructure without the substrate. (d) Comparison of the 
scattered power by the electric dipole (ED) and magnetic dipole (MD) modes of 

the nanostructure. 

Figure 1 presents the design and the optical characteristics of the proposed all-
dielectric based nanophotonic sensor which is basically a nanoantenna array 
composed of PbTe cuboid shaped nanoparticles on calcium fluoride (CaF2) substrate. 
The PbTe is used as the material due to its high-refractive-index behavior in the MIR 
spectral range (Baranov et al., 2017). CaF2 is chosen as the substrate material due to 
its low-refractive-index and high transparency in the MIR region. Figure 1(a) shows the 
schematic illustration and the geometrical parameters of the unit-cell. W is the width; L 
is the length and H is the height of the nanoantenna. Px and Py are the periodicities of 
the unit-cell along the x and y axes, respectively. Figure 1(b) shows the reflection 
spectrum of the nanoantenna array for the geometrical parameters L = H = 1300 nm, 
W = 1000 nm, and Px = Py = 4000 nm. The structure is excited with a plane wave that 
has an electric field vector along the x-axis and a k-vector directed towards z direction. 
This polarization state for the source is valid for all the results presented in this paper, 
unless otherwise stated. It is observed that the structure has dual-band resonant 

response in the MIR spectrum with the spectral positions 1 = 6.34 µm and 2 = 8.45 
µm and with 100% reflection at the peak points. With the aim of revealing the resonant 
behavior of the PbTe nanocuboids, scattering efficiency spectrum is presented in 
Figure 1(c) which is obtained by collecting the scattered power with cubic power 
monitors with perfect match boundary conditions and it is observed that both of the 
bands exhibit high scattering efficiency peak values which are 18.3 and 27.7 at the 
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spectral positions 1 and 2, respectively. The optical behavior of the nanostructures 
depends on the multipole resonant modes that are supported by the nanostructure 
itself. In this regard, we investigate the origin of the scattering resonances via 
calculating the induced volume current density distributions (Huang et al., 2012) and 
the results are presented in Figure 1(d). It is observed that the scattered power by the 
resonant modes have electric dipole (ED) and magnetic dipole (MD) characteristics at 

the spectral positions 1 and 2, respectively. Due to its higher scattering efficiency 

amplitude we prefer to use the resonant mode at the 2 for the sensor application of 
the proposed structure.  

 

Figure 2. (a) Schematic illustration of the orientation of the field monitors.  

(b) Electric field distribution of monitor M1 at the wavelength value of 1.  

(c) Magnetic field distribution of monitor M2 at the wavelength value of 2. 

The sensor application of the nanophotonic devices rely on the interaction between the 
surrounding medium and their near-field. In this context and with the aim of supporting 
the results presented in Figure 1, we run simulations to obtain the electric field and 
magnetic field distributions inside and at the near-field region of the PbTe cuboid 
structure. Figure 2(a) shows the schematic illustration of the orientation of the field 
monitors. The monitor M1 is located on the xy-plane with the aim of revealing the 

electric field distribution of the resonance mode at the wavelength of 1 depending on 
its ED characteristic. Additionally, the monitor M2 is located on the xz-plane to reveal 

the magnetic field distribution of the resonance mode at the spectral location 2 that 
has a MD scattering characteristic. The cuboid structure is excited with a plane wave 
that has the field vectors as shown in Figure 2(a) and the substrate is excluded during 
the simulation. Figure 2(b) shows the electric field distribution which is collected by the 

M1 monitor at the wavelength of 1. The field distribution is consistent with the results 

shown in Figure 1(d) that the resonance mode at 1 has an ED characteristic. The 
origin of this behavior is the polarization of the bound-charges along the electric field 
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vector. Figure 2(c) presents the magnetic field distribution at the plane of M2 monitor. 
The distribution of the magnetic field reveals the MD characteristic of the resonance 

with the wavelength of 2 such that the magnetic field has its maximum at the center 
of the figure, and it decays through the edges of the structure due to the rotating electric 
field around the z-axis which results with an enhanced magnetic field along the z-axis.  

 

Figure 3. The dependence of the reflection spectrum on the L and H parameters 
while (a) W = 200 nm, (b) W = 300 nm, (c) W = 400 nm, (d) W = 500 nm, (e) W = 

600 nm, (f) W = 700 nm, (g) W = 800 nm, (h) W = 900 nm, (i) W = 1000 nm. 

To reveal the dependence of the reflection spectrum on the geometrical parameters of 
the proposed structure we run simulations for several values of the geometrical 
parameters and the results are presented in Figure 3. During the simulations, periodic 
boundary conditions are utilized with the aim of obtaining the response of the periodic 
structure. The periodicities are chosen as Px = Py = 4000 nm. The thickness of the 
CaF2 substrate is taken as infinite and the L and H parameters are taken equal during 

the simulations in order to support the resonance mode located at 2. It is observed in 
Figure 3 that that while keeping the W parameter constant and increasing the values 
of the L and H parameters, both of the resonance modes redshifts. Additionally, for the 
increasing values of the geometrical parameters, the resonance bands broaden. The 
plots that are presented in Figure 3 reveals the tuning mechanism of the structure 
which is an important aspect in the design of nanophotonic sensors. The main 
application area of these sensors is biotechnology, therefore the spectral overlay 
between the vibrational bands of the target analytes and the resonance bands of the 
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sensor structure is highly important to obtain a high signal-to-noise ratio. Hence the 
spectral positions of the resonance bands are dependent on the geometrical 
parameters, the resonances should be tuned according to the target analytes in the 
design process via considering the tuning mechanism revealed in Figure 3. 

3. Sensor Application of the Proposed Device 

 

Figure 4. The utilization of the MD resonance mode for the sensor application. 
Schematic illustration of the (a) bare device and (b) with PMMA nanolayer on 

top. Reflection spectra of the MD resonance mode of (c) the bare device and (d) 
with nanolayer of PMMA on top. (e) Comparison of the spectra with and without 
PMMA layer. (f) Comparison of the extracted signal and reflection spectrum of 

PMMA nanolayer on CaF2 substrate. 

Figure 4 presents the simulation results for the sensor application of the proposed 
device. Figure 4(a) and (b) shows the bare structure and the polymethyl methacrylate 
(PMMA) nanolayer on top of the structure, respectively. Figure 4(c) presents the fine-

tuning results for the reflection mode at 2 while increasing the L parameter with 10 nm 
steps between 990 nm and 1020 nm. It is observed that the reflection mode redshifts 
linearly while increasing the L parameter. We run the same fine-tuning simulation for 
the case of the existence of the nano PMMA layer on top of the structure and the 
spectral mark of the PMMA layer is clearly observed in Figure 4(d) which is the 
decrease in the amplitude of the reflection mode. To observe the effect of the PMMA 
layer on the reflection spectrum clearly, Figure 4(e) shows the extracted spectral plots 
for the bare structure (blue line) and the structure with PMMA layer on top (red line). It 
is clearly observed from the red line that the amplitude of the reflection spectrum 
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decreases significantly with the existence of the PMMA nanolayer. To obtain a signal 
that represents the existence of PMMA, we subtract the spectrum with red line from 
the spectrum with blue line presented in Figure 4(e) and the obtained signal is shown 
in Figure 4(f) as the purple line. The amplitude of this plot which we call as difference 
spectrum, is the signal that represents the sensing of the PMMA which cannot be 
observed through the traditional spectroscopy methods without the proposed PbTe 
nanocuboid structure, hence the obtained spectrum via traditional reflection 
spectroscopy is presented in Figure 4(f) as the green line which is a straight line that 
includes no spectral features to extract information about the PMMA layer. 

In conclusion, we introduced an all-dielectric based PbTe nanocuboid structure that 
has optical resonances in the MIR region. To investigate the resonances, we obtained 
the reflection and scattering efficiency resonances. Additionally, we investigated the 
near-field of the structure through the electric and magnetic field maps and showed 
that the long wavelength mode has a magnetic dipole characteristic with a higher 
scattering efficiency amplitude than the electric dipole resonance mode with the shorter 
wavelength. Additionally, we revealed the dependence of the resonance modes on the 
geometrical parameters through parameter sweep simulations. Finally, we showed that 
the proposed device can be utilized for the detection of the PMMA nanolayer through 
its modified reflection spectrum resulting from the interaction of the PMMA and near-
field of the structure. We believe that the results presented in this study will be useful 
for the development of the high sensitivity sensing devices that can be used in 
biomedical applications. 
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Özet: Bu çalışmada Doğrusal Olmayan İyon Sürüklenme Modeli’ne dayanan ve 
gerilim kontrollü bir memristör modeli olan Prodromakis pencere fonksiyonunun 
kullanıldığı bir memristör elemanının alan programlanabilir kapı dizisi (Field 
Programmable Gate Array-FPGA) elemanıyla gerçekleştirimi amaçlanmıştır. Bu 
kapsamda, Prodromakis pencere fonksiyonunu ile tasarlanan memristör 
elemanının nümerik simülasyonunun yapılmasının ardından, tasarlanan sistem 
FPGA donanımı üzerinde gerçeklenmiştir. Bu simülasyon ve gerçekleştirim 
sürecinde, memristör elemanının voltaj-akım karakteristiği ile elde edilen histerezis 
eğrisinin gözlemlenmesi için ihtiyaç duyulan sinüzoidal işaret üreteci olarak Van der 
Pol osilatörü kullanılmıştır. Böylece, FPGA elemanının girişine uygulanması 
gereken sinüzoidal işaret üretecinin ve uygulanan işaretin dijital forma 
dönüştürülmesi için gerekli olan Analog-Dijital Dönüştürücü’nün haricen 
kullanılmasına ihtiyaç kalmamıştır. Van der Pol giriş işaretinin kullanıldığı nümerik 
simülasyonlarda ve FPGA tabanlı donanım gerçekleştirimlerinde, Prodromakis 
pencere fonksiyonunun kullanıldığı bir memristör modelinin histerezis eğrisi başarılı 
bir şekilde gözlemlenmiştir.   
Anahtar Kelimeler: Memristor, pencere fonksiyonu, yeniden yapılandırılabilir 
devre uygulaması, histerezis eğrisi, Alan Programlanabilir Kapı Dizisi (FPGA). 

 

 
1.Giriş 

Leon Chua dört temel devre değişkenin (voltaj, akım, elektriksel yük ve manyetik akı) 
altı farklı kombinasyonunun olduğunu; fakat devre teorisinde bu değişkenlerle sadece 
beş kombinasyonun ifade edildiğini belirtmiştir. Bu sebeple bir temel pasif devre 
elemanının daha gerekli olduğunu savunmuştur. Memristörü (memory-resistor) 
elemanının dördüncü temel elemanı olarak tanımlayarak 1971 yılında literatüre 
sunmuştur (Chua, 1971). Memristör elemanı elektriksel yük ve manyetik akı arasındaki 
ilişkiyi açıklamakta ve eksik kalan kombinasyonu tamamlamaktadır. Diğer pasif devre 
elemanlarından farklı olarak memristör elemanının voltaj-akım karakteristiği giriş 
voltajının frekansına bağlı olan bir histerezis eğrisi şeklindedir. İki kutuplu bir eleman 
olarak modellenen memristör; HP Laboratuvarı’nda fiziksel olarak ilk kez 2008 yılında 
Titanyum dioksit (TiO2) malzeme kullanılarak üretilmiştir. Günümüzde bilgisayar 
mimarileri, nöromorfik sistemler ve dijital devreler gibi alanlarda kullanılmaktadır. 
Küçük boyutu (Waser v.d., 2009) , düşük güç tüketimi (Schindler v.d., 2008), yüksek 
hızlı çalışma performansı (Jo ve Lu, 2008), kararlı ve dengeli davranış sergilemesi (Jo 
v.d., 2009), çok durumlu çalışma karakteristiği (Wang v.d., 2010) gibi avantajlı 
özellikleri ile dikkat çekmektedir.  

Elektronik endüstrisindeki uygulama örneklerinde ve bilimsel araştırmalarda memristör 
elemanının modellenmesi için Doğrusal İyon Sürüklenme (Linear Ion Drift) Modeli 
(Strukov v.d., 2008), Doğrusal Olmayan İyon Sürüklenme (Nonlinear Ion Drift) Modeli 
(Kavehei v.d., 2010), Simmons Tünel Bariyer (Tunneling Barrier) Modeli (Pickett v.d., 
2009) ve Eşik Uyarlamalı Memristör (Threshold Adaptive Memristor-TEAM) Modeli 
(Kvatinsky v.d., 2013)gibi tanımlamalardan yararlanılmaktadır. Bu tanımlamalardan 
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Doğrusal Olmayan İyon Sürüklenme Modeli daha belirgin voltaj-akım karakteristiği ile 
dikkat çekmektedir ve bu modelin sınır değeri kısıtlamaları Strukov, Joglekar, Tukey, 
Biolek ve Prodromakis gibi pencere fonksiyonları kullanılarak azaltılmaktadır (Biolek 
v.d., 2009; Biolek v.d., 2009; Joglekar ve Wolf, 2009; Prodromakis v.d., 2011; 
Takahashi  v.d., 2015). 

2008 yılında HP tarafından üretilen prototip memristör elemanından sonra ticari 
üretiminin olmaması nedeniyle, gerçek zamanlı elektriksel işaratlere ihtiyaç duyulan 
memristör tabanlı uygulamalarda kullanılmak üzere memristör taklit devrelerinin 
tasarlanması söz konusu olmuştur (Karakulak ve Mutlu, 2009). Bu taklit devreleri 
tasarlanırken analog ya da dijital olmak üzere farklı donanımlar kullanılmıştır. Bu 
gerçekleştirimlerde, memristör elemanının analog doğası nedeniyle analog 
elemanların kullanımına daha fazla rastlanılsa da, hassas parametre ayarı 
yapabilmeye imkân sağlaması, pratik kullanımı ve paralel çalışma prensibi ile dikkatleri 
çeken programlanabilir dijital elemanlarda bu tasarımlarda kullanılmaktadır. Örneğin, 
Voltaj kontrollü eşik tipi memristor modeline dayanan ilk dijital memristor emülatörü 
2016 yılında geliştirilmiştir (Vourkas v.d., 2016). Doğrusal olmayan sürüklenmeli 
memristör modelini temel alan üç pencere fonksiyonu için hibrit bir tasarım yapılarak 
FPGA tabanlı gerçekleştirimler sunulmuştur (Tornez-Xavier v.d., 2017).  Ayrık 
(discrete) memristör modeli (DMM) ve sürekli (continuous) memristör modeli (CMM) 
için FPGA tabanlı bir uygulama örneği de önerilmiştir (Tolba v.d., 2019). 

Bu çalışmada Doğrusal Olmayan İyon Sürüklenme Modeli’ne dayanan ve gerilim 
kontrollü bir memristör modeli olan Prodromakis pencere fonksiyonunun kullanıldığı bir 
memristör elemanının alan programlanabilir kapı dizisi (Field Programmable Gate 
Array-FPGA) ile gerçekleştirimi yapılmıştır. Bu kapsamda, Prodromakis pencere 
fonksiyonunu ile tasarlanan memristör elemanının nümerik simülasyonunun 
yapılmasının ardından, tasarlanan sistem FPGA donanımı üzerinde gerçeklenmiştir. 
Bu simülasyon ve gerçekleştirim sürecinde, memristör elemanının voltaj-akım 
karakteristiği ile elde edilen histerezis eğrisinin gözlemlenmesi için ihtiyaç duyulan 
sinüzoidal işaret üreteci olarak Van der Pol osilatörü kullanılmıştır. Böylece, FPGA 
elemanının girişine uygulanması gereken sinüzoidal işaret üretecinin ve uygulanan 
işaretin dijital forma dönüştürülmesi için gerekli olan Analog-Dijital Dönüştürücü’nün 
haricen kullanılmasına ihtiyaç kalmamıştır. Van der Pol giriş işaretinin kullanıldığı 
nümerik simülasyonlarda ve FPGA tabanlı donanım gerçekleştirimlerinde, 
Prodromakis pencere fonksiyonunun kullanıldığı memristör elemanı için histerezis 
eğrisi başarılı bir şekilde gözlemlenmiştir.   

Bu kapsamda Bölüm 2’de öncelikle Prodromakis pencere fonksiyonu ile tanımlanan 
memristör elemanının nümerik simülasyonu yapılacaktır.  Bu simülasyonlarda, 
memristör elemanının karakteristik eğrisi olan histerezis yapısının gözlemlenebilmesi 
için, elemanın girişine Von der Pol osilatöründen elde edilen sinüzoidal işaret 
uygulanmıştır. Bölüm 3’te Prodromakis pencere fonksiyonunun FPGA donanımı ile 
gerçekleştirim sürecindeki tasarım aşamalarının detayları ele alınacaktır. Elde edilen 
FPGA tabanlı gerçekleştirim sonuçları da bu bölümde sunulacaktır. Elde edilen 
sonuçlar ise son bölümde tartışılacaktır.  

2. Prodromakis pencere fonksiyonu ile tasarlanan memristör elemanının 
nümerik benzetimi 

Devre teorisinde direnç, kapasitör ve indüktör elemanlarının terminallerinden akan 
akım (i), bu terminaller arasındaki potansiyel farkı voltaj (v), terminalden akan akımın 
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integrali elektriksel yük (q) ve terminaller arasındaki potansiyel farkın integrali ise 
manyetik akı (φ) değişkenleri ile tanımlanmaktadır. Direnç elemanının terminaller 
arasındaki potansiyel fark ile terminaller üzerinden geçen akım arasındaki ilişkiyi 
tanımlamasına benzer şekilde; memristör elemanı da elektriksel yük ile manyetik akı 
değişkenlerinin bir fonksiyonu olarak tanımlanmış ve dördüncü temel pasif devre 
elemanı olarak kabul edilmiştir. HP tarafından üretilen ve Doğrusal Sürüklenme Modeli 
olarak sunulan prototipte kullanılan tanımlamalar şu şekildedir:  

𝑣(𝑡) = 𝑀(𝑤)𝑖(𝑡) = [𝑅𝑜𝑛

𝑤(𝑡)

𝐷
+ 𝑅𝑜𝑓𝑓(1 −

𝑤(𝑡)

𝐷
)] 𝑖(𝑡) 

(1) 
 

 

Burada (D) memristör üretim aşamasındaki katkılı ve katkısız bölgeler arasındaki 

uzunluk ifadesidir. w(t)/D ifadesi (x) değişkeni ile tanımlanarak (w) değişkenini 
normalize etmiştir, x ∈ [0,1]. x(t) = 0 durumunda M(x) = Roff ve x(t) = 1 durumunda 
ise M(x) = Ron değerlerine karşılık gelmektedir. Bu durumda Denklem (1) aşağıdaki 
gibi yeniden yazılabilir:  

𝑀(𝑥) = 𝑅𝑂𝑁𝑥 + 𝑅𝑂𝐹𝐹(1 − 𝑥) 
(2) 

𝑣(𝑡) = [𝑅𝑂𝑁𝑥 + 𝑅𝑂𝐹𝐹(1 − 𝑥)]𝑖(𝑡) 
 

Bu tanımlamalar sonucu ortaya çıkan sınır koşul hatalarının üstesinden gelmek için 
f(x) ile ifade edilen Strukov, Joglekar, Tukey, Biolek ve Prodromakis gibi pencere 
fonksiyonlarının (window function) kullanımı gündeme gelmiştir. Denklem (2)’deki 
parametrelerin sadeleştirilmesi sonucunda ise Denklem (3)’teki nihai tanımlama elde 
edilmiştir.  

𝑑𝑥(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝜇𝑉

𝑅𝑜𝑛

𝐷2 𝑖(𝑡)𝑓(𝑥)= 𝑘𝑖(𝑡)𝑓(𝑥) (3) 

 

Burada f(x) pencere fonksiyonu olarak Denklem (4) ile tanımlanan Prodromakis 
fonksiyonu ile modellenen memristör elemanı üzerinde durulmuştur. Prodromakis 
pencere fonksiyonunda da diğer pencere fonksiyonlarında olduğu gibi sınır koşul 
hataları bulunmaktadır. Bu hataların (p) ve j olmak üzere iki kontrol parametresi 
kullanarak azaltılmıştır.  

(p) parametresi ile pencere fonksiyonunun biçimine karar verilirken, (j) parametresi ile 
pencere fonksiyonunun genliğinin skalası ölçeklendirilebilmektedir. Pencere 
fonksiyonunun yukarı doğru ölçeklenmesine izin veren f (x) fonksiyonu (0,1) aralığında 
değer alabilmektedir. Genlik skalasını ölçeklendiren kontrol parametresinin değerini 
j=1’e sabitleyerek, (p) parametresinin farklı değerleri için elde edilen f(x) fonksiyonunun 
grafiği Şekil (1a)’da verilmiştir. Prodromakis pencere fonksiyonunun biçimine karar 
veren kontrol parametresinin değerini p=1 olarak sabitlenmesiyle, (j) parametresinin 
farklı değerleri için f(x) fonksiyonunun grafiği ise Şekil (1b)’de verilmiştir. 

 

 

𝑓(𝑥) = 𝑗(1 − ((𝑥 − 0.5)2 + 0.75)𝑝) 
 

(4) 
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(a) (b) 

Şekil 5. Prodromakis pencere fonksiyonunun a) j=1 ve farklı (p) değerleri için b) 
p=1 ve farklı (j) değerleri için grafikleri.   

Prodromakis fonksiyonu ile modellenen memristör elemanının MATLAB-SIMULINKTM 
programı üzerinden tasarlanmış sistem Şekil (2)’de verilmiştir. Bu nümerik simülasyon 
için Denklem (3)’teki Doğrusal Olmayan İyon Sürüklenme Modeli’ ndeki parametreler 
Ron = 0.1 kΩ, Roff = 16 kΩ, µv = 30.10-15 m²/ (Vs) ve D = 9.10-9 m olarak ayarlanmış 
ve f(x) fonksiyonu yerine Denklem (4)’teki Prodromakis pencere fonksiyonu 
kullanılmıştır (p=j=1).  

 

Şekil 2. Prodromakis pencere fonksiyonu ile tasarlanan memristör elemanının 
MATLAB-SIMULINKTM ortamında tasarlanmış modeli. 

İhtiyaç duyulan sinüzoidal işaret üreteci olarak voltajı tepe değeri 1V ve frekans değeri 
ω= 1,25 rad/s olan olan Van der Pol osilatörü kullanılmıştır. Prodromakis pencere 
fonksiyonunun zaman domeninde ve faz domenindeki simülasyon sonuçları Şekil 
(3)’te verilmiştir ve simetrik bir histerezis eğrisi gözlemlenmiştir. 
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Şekil 3. Prodromakis pencere fonksiyonu ile tasarlanan memristör elemanının 
giriş gerilimi/çıkış akımı dalga biçimleri 

Buna göre, Prodromakis pencere fonksiyonu kullanılarak tasarlanan memristör 
yapısının voltaj- akım karakteristiği olan histerezis eğrisini FPGA donanımında 
gözlemlemek için, sinüzoidal işaret üreteci olarak ω=1,25 rad/s frekanslı ve A=1V 
genlikli Van der Pol osilatörü kullanılabileceği belirlenmiştir. 

3. FPGA tabanlı donanım gerçekleştiriminin detayları 

Alan Programlanabilir Kapı Dizisi-FPGA donanımı mantık blokları ve bu bloklar 
arasındaki ara bağlantılardan oluşan ve bir veya daha fazla mantıksal işlemi 
gerçekleştirebilen elektronik platformdur. FPGA, programlanabilir giriş/çıkış birimleri, 
programlanabilir ara bağlantılar, saat kanalları, faz kilitli döngüler (PLL’ler), bellek 
birimleri, çarpanlar ve programlanabilir mantık blokları gibi bileşenleri içermektedir. 
FPGA gerçekleştireceği fonksiyon bloklarını gerçekleştirmek ve birimler arasındaki ara 
bağlantıları derlemek için Verilog, VHDL (Very high speed integrated circuit Hardware 
Description Language) gibi programlama dilleri kullanmaktadır. FPGA’lar üzerindeki 
tasarımlarda ayrık zamanlı tanımlamalar kullanılmaktadır. Bir sistemin sürekli zaman 
tanımı varsa, bu sistem çeşitli ayrıklaştırma yöntemlerinden yararlanılarak ayrık 
zamanlı bir sistem olarak yeniden tanımlanır ve bu dönüşümün doğruluğu sayısal 
simülasyonlarla test edilir. Ayrıklaştırılmış sistem, donanım tanımlama dilleri 
kullanılarak uygun bir arayüz programı ile modellenir ve FPGA platformuna gömülür. 
FPGA'nın çıkışları da dijitaldir, bu nedenle çıkışları bir Dijital Analog Dönüştürücü 
(DAC) kullanılarak analog sinyallere dönüştürülür. Elde edilen deneysel sonuçlar, bir 
osiloskop aracılığıyla bir DAC çıkışından ölçülebilir. 

Bu çalışmada Prodromakis pencere fonksiyonu kullanılarak tasarlanan memristör 
yapısının FPGA tabanlı donanımsal gerçekleştirimi için XILINX firmasının ürettiği 
Spartan-3AN kartı tercih edilmiştir. Bu FPGA platformunun programlanması DSP’ler 
için Sistem Üreteci (System Generator for DSP-XILINXTM-SGDSP)” aracılığı ile 
gerçekleştirilmiştir. Bu program MATLAB-SIMULINKTM' den IP Çekirdek kodlarına 
doğrudan dönüşüme imkân sağlamaktadır. Prodromakis pencere fonksiyonu 
kullanılarak tasarlanan memristör elemanının tasarımında Q(32,18) bit sabit noktalı 
aritmetik kullanılmış ve sürekli zaman tanımına sahip Prodromakis pencere fonksiyonu 
ile modellenen bir memristör elemanı Euler yöntemi kullanılarak ayrık zamanlı bir 
tanımlamaya Denklem (5)’teki gibi dönüştürülmüştür. 
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𝑣(𝑡) = 𝑀(𝑥)𝑖(𝑡) 
𝑀(𝑥) = 𝑅𝑂𝑁𝑥 + 𝑅𝑂𝐹𝐹(1 − 𝑥) 

𝑥(𝑡 + 1) = (𝜇𝑉

𝑅𝑜𝑛

𝐷2
𝑖(𝑡)𝑓(𝑥))𝛥ℎ + 𝑥(𝑡) 

𝑓(𝑥) = 𝑗(1 − ((𝑥 − 0.5)2 + 0.75)𝑝) 
 

 

 

(5) 

 

Gerçek zamanlı deneysel sonuçlar, bir dijital osiloskop aracılığıyla ölçülmüştür. Bu 
sonuçlar Şekil (4)'te verilmiştir. Şekil (4a), memristor çıkışında ölçülen vs(t) sinüzoidal 
sinyalinin (üst taraf) ve v(t) voltajının (alt taraf) zaman domeni gösterimleri verilmiştir. 
Burada vs(t) gerilimi, Van der Pol osilatörünün FPGA tabanlı gerçeklenmesiyle elde 
edilir. Bu sinyal Prodromakis pencere fonksiyonu ile modellenen memristor elemanının 
girişine uygulanmış ve memristor elemanının çıkışından ölçülen v(t) gerilimi 
kaydedilmiştir. Şekil (4b)’de ise girişe vs(t)’ye karşılık çıkışta ölçülen v(t) voltajının 
oluşturduğu faz portresi gösterimi ile gözlemlenen histerezis eğrisi deneysel olarak 
elde edilmiştir. Böylece Prodromakis pencere fonksiyonu ile modellenen memristor 
elemanının FPGA platformu ile başarılı bir şekilde gerçeklenmiştir. 

                              

(a)                                                                                 (b) 

Şekil 4. Prodromakis pencere fonksiyonu ile tasarlanan memristor modeli’nin 
FPGA tabanlı deneysel gerçekleştirim sonuçları: a) vs(t) giriş (üstteki) ve v(t) 

çıkış (alttaki) işaretleri, b) vs(t)- v(t) faz portresi gösterimi. 

4.Sonuçlar 

Bu çalışmada, gerçek zamanlı sinyaller gerektiren memristor tabanlı dijital 
uygulamalara katkı sağlamak amacıyla FPGA tabanlı memristor emülatör tasarımı 
gerçekleştirilmiştir. Prodromakis pencere fonksiyonu ile tasarlanan memristör 
yapısının dinamiklerinin gözlemlenmesi için nümerik simülasyon çalışması yapılmış ve 
elde edilen sonuçlar ilgili bölümde verilmiştir. Ardından, Prodromakis pencere 
fonksiyonu kullanılarak tasarlanan bu yapının FPGA tabanlı gerçekleştirimi sonucu 
osiloskop ile kaydedilmiş ve gerçek zamanlı çıkış sinyali şeklinde sunulmuştur. Elde 
edilen donanımsal gerçekleştirim sonuçlarının, nümerik simülasyon sonuçları ile 
benzer olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca, Prodromakis pencere fonksiyonu ile tasarlanan 
memristör yapısının FPGA tabanlı gerçekleştirimde tasarlanan yapıya ait bazı sentez 
sonuçları Tablo 1’de sunulmaktadır. 
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Tablo 3. Prodromakis pencere fonksiyonu tabanlı memristor elemanının FPGA 
tabanlı uygulamasının sentez sonuçları. 

Kullanılan 
SLICE 
sayısı 

Kullanılan 
4 giriş 

LUT sayısı 

Kullanılan 
BUFGMUX 

sayısı 

Kullanılan 
MULT18X18SIO 

sayısı 

Maksimum 
gecikme 

(ns) 

Güç 
Tüketimi 

953/1177
7 

(16%) 

1541/1177
6 (13%) 

2/24 
(8%) 

16/20 
(80%) 

1.078 0.051W 

 

Teşekkür 

Bu çalışma Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından FYL-
2022-11759 proje kodu ile desteklenmektedir.  
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Abstract: The level of application of digital trade and commercial technologies, 
which play a key role in the formation of the global information society, is growing 
day by day. In particular, during the pandemic, the Internet has had an impact on 
the trade life of countries, making e-commerce one of the key factors in economic 
development. The rapid development of Internet technology has accelerated the 
transition from traditional to e-commerce. Various ICT technologies have led to the 
emergence of new global trends in e-commerce. These innovations have raised 
the issue of the application of modern ICT in the development of e-commerce on 
the 4.0 Industrial Platform. The presented article discusses the issues of improving 
the relevant business models of e-commerce systems through modern high 
technologies such as the Internet of Things, artificial intelligence, big data, cloud. 
Recommendations were given on the development of methods and technologies 
for the modernization of e-commerce systems and business models with the 
application of the latest ICT technologies. 
Keywords: e-commerce, digital transformation, 4.0 Industrial technologies, artificial 
intelligence, new business models  

 

 
1. Introduction 

The 4.0 Industrial Revolution of the 21st century has had a profound effect on 
economic relations and led to the emergence of a number of new trends in e-
commerce. Currently, the world's fastest-growing Internet of Things (IoT), 5G, robotics, 
cybersecurity technologies, and artificial intelligence are the main ways to modernize 
e-commerce systems. In modern times, the fact that the vast majority of the world's 
population is an active Internet user and access to the Internet not only through 
personal computers but also smartphones, which have become an integral part of 
human life, has made it necessary for companies to use the Internet to promote their 
products. Thus, enterprises use e-commerce systems to create demand for each 
product offered, provide customer support at all stages of the sales process, and 
provide trade and logistics links between businesses and customers through computer 
networks. The introduction of e-commerce systems helps an enterprise to present its 
products to more buyers in a more profitable way, automatically manage transactions 
related to goods, orders, and payments within the enterprise, and thus remain 
competitive in a market economy. Taking into account these factors, there is a need to 
study the factors that stimulate the development of e-commerce systems and the 
benefits of the application of these systems. At the same time, attention should be paid 
to the further development of the general architecture of e-commerce systems, 
updating the subsystems that make up the system and its functions. 4.0 Taking into 
account the impact of the industrial revolution on the development of e-commerce 
systems, the modernization of e-commerce systems should be carried out on the basis 
of emerging new technologies. 

2. Materials and Methods 

Today, society is experiencing a period of 4.0 Industrial Revolution. This period is 
characterized by full digitalization with the application of modern ICT, the use of 
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modern ICT tools such as cyber-physical systems in various fields of activity, artificial 
intelligence, the Internet of Things, big data, three-dimensional printers, robots, and 
cloud technology. Along with the development of technology, the recent introduction of 
a global quarantine regime in connection with the COVID-19 pandemic and various 
closures in many countries have led people to change their shopping habits and prefer 
e-commerce [Bakunovich, 2021; Omarova, 2020; Aliyev, 2021]. Of course, the sharp 
increase in the number of people turning to e-commerce, in turn, has led to an increase 
in consumer expectations of e-commerce companies, the formation of new trends in 
this sector, and the modern concept of competition. 

Application of the latest ICT technologies in improving the functioning of modern e-
commerce systems. In such a situation, the only way to continue to compete is to 
introduce innovations. The application of modern ICT technologies has become 
necessary to achieve the establishment of e-commerce systems that meet modern 
standards and improve their performance. These technologies include: 
Modernization with the application of artificial intelligence technologies. One of the 
broadest areas of computer science, artificial intelligence is the study of the application 
of human logic to machines. The application of artificial intelligence in e-commerce 
allows organizations to optimize intra-enterprise operations, make better decisions, 
improve existing products and produce new products based on the analysis of market 
demand [Zhang, 2021]. One of the most modern requirements for e-commerce 
systems today is to provide an individual approach to consumers. With the use of 
artificial intelligence, each consumer's actions on the e-commerce system (for 
example, website visit times, search habits, preferred product types, especially what 
time of day they shop, etc.) are recorded. The collected data is then analyzed using 
artificial intelligence technology, and on the next visit to the customer's shopping site, 
the content that suits his interests is automatically presented. This ensures that those 
customers become loyal customers. An example of the successful application of 
artificial intelligence in e-commerce is Alibaba's "Smart Warehouse" technology, a 
world-renowned e-commerce system. According to this technology, the operation 
process of "Smart Warehouse" is divided into 3 separate stages [Zhang, 2021]: "Input 
of products into the warehouse", "Collection of orders from the warehouse", and 
"Packaging of orders". Because each stage has different tasks, different technologies 
are used at each stage to manage employees and automate processes. This 
classification of the implemented processes allows to automate the entry of products 
into the warehouse system, accelerate the process of collecting orders from the 
warehouse, and improve the process of packing orders. 

3. Findings 

As a result of the development and improvement of e-commerce business models on 
the 4.0 Industrial platform, it is possible to expect certain economic benefits in the field 
of production and services, marketing and sales. For this, the latest ICT tools and 
modern technologies of production organization should be widely applied in this field. 
Modernization with the application of Big Data technologies. The application of artificial 
intelligence and big data technologies in e-commerce allows e-commerce systems to 
improve customer service and business services. One of the main global trends in e-
commerce today is to provide an individual approach to customers. Big Data 
technology provides a high level of information support for e-commerce systems. As a 
result, firms have the opportunity to monitor their customers, suppliers, and 
competitors in real-time [Ilieva, 2015; Kostin, 2020]. At the same time, the big data 
technology allows companies to build a user-centric sensitive marketing system and 
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thus minimize marketing costs. Thus, different companies engaged in e-commerce on 
different platforms collect, classify and store the personal data of customers and their 
dynamic search skills in databases. In the same way, other companies that analyze 
customer behavior form such databases and then combine these databases. Artificial 
intelligence technologies analyze the emerging big data and ensure the formation of a 
unified marketing strategy that meets the needs of users. In order to provide an 
individual approach to customers, artificial intelligence technology analyzes the big 
data collected about customers (this includes data on customer shopping habits, what 
products and services they prefer, etc.), ensures that customers are provided with 
content that suits their interests and thus made them become loyal buyers. In addition, 
the use of big data to track each customer's order patterns - ordering frequencies and 
addresses to which orders are sent - also helps the company prevent fraud in e-
commerce.  

Big Data technology, which provides a high level of information support for e-
commerce systems, allows businesses to track their customers, suppliers, and 
competitors in real-time. At the same time, it allows companies to minimize marketing 
costs and build a user-centered marketing system. The application of big data also 
helps to control the order model of each customer (information about customer 
ordering frequencies, the permanent address where orders are delivered, shopping 
card where the cost of the order is paid, etc.). 

At present, the application of modern ICT technologies in e-commerce is based on the 
concept of big data. For example, the applied IoT technology creates a separate 
database by dynamically recording the status of orders, in order to provide an individual 
approach to customers, various information about them is recorded and analyzed 
through artificial intelligence, and so on. 

As the amount of data collected daily in e-commerce systems increases, their use 
becomes more complex and costly. Thus, such a big amount of data makes it 
impossible to analyze them by standard programs, and because most of this data is 
unstructured, its collection becomes a difficult process [Ilieva, 2015; Aisha, 2021]. 
Therefore, the acquisition of useful information - knowledge - that supports the 
decision-making process from big data makes it necessary to use more sophisticated 
analytical methods. In this regard, the solution of data storage, processing and analysis 
requires the application of modern technologies that provide greater memory capacity 
and a higher level of computing power [Kostin, 2020]. 

An example of such technology is the Big Data Analytics system owned by IBM. The 
system uses different software platforms. One of these platforms is Watson Analytics. 
The Watson Analytics platform provides data retrieval, automatic forecasting based on 
available data, and the creation of infographics in the control panel [Joma, 2020]. The 
use of such infographics can be of great benefit to e-commerce companies in 
identifying successful operations and marketing strategies. 

Improving with the application of Internet of Things technologies. The main issue in the 
e-commerce system is the problem of creating the necessary ICT infrastructure. 
Today, the development of ICT-based e-commerce enterprises depends on the level 
of application of ICT in improving the products and services provided, workflow 
management, decision-making process, the implementation of computational 
operations of the enterprise. In particular, small and medium-sized enterprises face 
challenges in building the necessary technical infrastructure in the process of creating 
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their own e-commerce platforms. Because the creation of such an infrastructure is a 
very expensive operation for small and medium-sized businesses. 

IoT is a dynamically distributed environment that incorporates intelligent devices 
capable of understanding the processes taking place in the environment. These 
devices constantly monitor the external environment, collect information about events 
in the environment and provide processing of this information collected on sensors in 
the computing system. This technology can be used to improve the logistics services 
of e-commerce systems. The application of tracking systems in e-commerce, one of 
the areas of IoT technology, allows companies to provide consumers with "Smart 
Logistics" services [Aisha, 2021; Vikas, 2021]. Thanks to this, customers can get real-
time information about the status of their cargo through connected electronic chips and 
sensors. When using this technology, special labels (for example, RFID - radio 
frequency identification) are affixed to each ordered product. These labels transmit this 
information to the sensors, marking all stages of the order delivery procedure. Thus, 
the customer can get real-time information about the status of the order through 
surveys. It should be noted that some of the world's leading e-commerce companies, 
which currently use this technology, offer this service to users as a premium service 
when ordering products. IoT, which is also used in modern smart home, transport, 
health, agriculture, military, trade and other fields, is a dynamically distributed 
environment that includes intelligent devices that can understand the processes taking 
place around them. These devices monitor the state of the environment, collect 
information about what is happening, and provide processing of this data collected on 
sensors in the computing system. The application of IoT technology in e-commerce 
facilitates the improvement of supply chain services of e-commerce systems. Through 
tracking systems that track the physical location of facilities, businesses can provide 
customers with "smart" logistics services. These systems not only locate the customer 
for timely and complete delivery, but also allow real-time communication with 
customers through connected devices such as electronic chips and sensors [Aisha, 
2021]. Thus, special labels on goods (for example, RFID - radio frequency 
identification) record information about all stages of the product delivery procedure, so 
the customer can get real-time information about the status of the order with the 
appropriate inquiries. The application of IoT in e-commerce not only provides 
customers with a better shopping experience, but also allows businesses to ensure 
transparency in logistics and prevent potential problems. 

Modernization with the application of cloud computing technology. Many problems in 
e-commerce systems can be solved with the application of Cloud Computing 
technology. Cloud technologies enable the virtual creation and use of IT infrastructure 
and software in a direct network environment (Table 1). Cloud technology allows server 
computers located in enterprises to transfer the memory system and software 
resources to the cloud, ie allows them to be grouped together [Jignesh,  2014]. With 
the help of cloud technology, all the data of the enterprise is stored in cloud systems, 
processed and the processing results are reviewed. The application of this technology 
allows enterprises to save on the cost of building IT infrastructure, to ensure constant 
access to data, to manage the flow of information within the enterprise and to control 
the operation of the established system. It should be noted that cloud technologies are 
also widely used in solving the problems mentioned in the above paragraph, which 
require high computing and memory resources. 

 

 



IV. International Turkic World Congress on Science and Engineering  
23-24 June 2022, Niğde - Türkiye 

 

114 

Table 1 Business models based on cloud technology 

Architecture Types of 
services 

Users Provision of 
services 

Appointment 

SaaS (Software 
as a Service) 

Software Business 
users 

Email, office 
applications, 

virtual 
desktop, 

CRM 

Perform work 
assignments 

PaaS (Platform 
as a Service) 

Platform Project 
workers and 
programmers 

Testing, 
development, 
integration 
and 
deployment 
of services 
and offers 

Creation, 
deployment, 
development 
of application 
programs and 
rendering of 
user services 

IaaS 
(Infrastructure 
as a Service) 

Infrastructure System 
manager 

Virtual 
machines, 
operating 
systems, data 
queue, 
network, 
storage, 
processor, 
memory, 
backup 
services 

Creating a 
platform for 
testing, 
development 
and 
integration of 
services and 
applications 

 

Business models of cloud technology are characterized by the regular provision of 
digital goods and services on a regular basis, or a combination of digital and tangible 
products (software services) and payments [Zakharov, 2019]. As shown in Table 1, 
cloud technology is a service model that provides customers with access to various 
computing resources at any convenient time, such as software, memory capacity, 
network and online computing power.  

"Infrastructure as a Service" (IaaS) refers to the provision of services such as hardware 
computing infrastructure (computing services, database storage and delivery of 
applications in the form of network capabilities).  

“Platform as a Service” (PaaS) is a cloud technology method. With its help, this 
platform works on the Internet. This service model allows customers to pay only for 
part of the resources they use.  

“Software as a Service” (SaaS) is a model that enables the delivery and management 
of software online using centralized hosting. Access to the selected software is 
provided for individuals and legal entities on a subscription basis. 

4. Results 

Research shows that the formation of the information economy is developing faster on 
the basis of e-business, e-commerce, e-commerce and digital economy technologies 
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that will form the basis of the new economy. The society is at the stage of effective 
development based on technology-oriented knowledge, highly qualified specialists, 
advanced science, education system and improving the welfare of the population. The 
modern development of the information economy requires the widespread use of e-
commerce technologies and payment systems, which reflect the main economic 
processes, the analysis and solution of problems associated with them. The study of 
e-commerce technologies and payment systems regulation mechanisms and 
development problems, identification of development trends in this field, development 
of solutions to existing problems are considered to be topical issues of modern times. 
Improving the mechanisms of regional regulation of e-commerce technologies, 
developing perspective development directions, substantiating the need for a single 
payment system and developing directions for the formation of new business models 
have become urgent issues. The solution of my problems, such as the identification of 
problems in the development of modern e-commerce technologies and payment 
systems and the development of directions for their solution, will play a special role in 
the development of the country's economy.  Integration of e-commerce systems with 
new technologies such as IoT, Big Data, 3D modeling, artificial intelligence, etc. is one 
of the important directions in the development of e-commerce. They can be improved 
by ensuring the integration of e-commerce systems, building an efficient mechanism 
for e-commerce, applying innovations with big data and other components of the 4.0 
Industrial Revolution platform. The introduction of new ICT technologies will create 
additional opportunities to further increase efficiency in the development of e-
commerce and payment systems. 
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Abstract: UV/VIS and IR spectroscopy are basic methods for the structural and 
functional analysis of all molecules. Plasmonic nanoantennas can be used to 
design instruments for molecular ultraviolet and visible absorption spectroscopy. 
Resonance response of the nanoantenna is important in these designs to detect 
biological molecules. For this purpose, in this study, an aperture-based, elliptical, 
double gold conductive nanoantenna design with strong resonant behavior in the 
visible region is investigated which can be useful for biological sensing 
applications. By reducing the gold thickness to 5 nm, the resonant behavior of 
the nanoantenna in the visible region is strengthened. According to the simulation 
results, two resonant peaks at 463 nm and 555 nm wavelengths are obtained 
with this nanoantenna, which has two gold conductive layers. Thus, the 
nanoantenna will contribute to the detection of molecules with fingerprint 
resonances at these wavelengths. 
Keywords: Nanoantenna, Plasmonics, Metamaterials 

 

 
1. Introduction 

Plasmonics is the field that studies the interaction between conduction electrons and 
electromagnetic radiation at metallic interfaces or metallic nanostructures (Pathak, N. 
K., et al , 2018). In fact, there is no electric field penetration into the metal. However, 
plasmonics, due to electromagnetic wave (EM) oscillations formed in the metal, create 
some electric field in the metal and on its surface and provide energy storage at room 
temperature (Sun L., 2016). The oscillation of EM at the surface of the metal 
nanoparticle at optical frequencies generates surface plasmon resonances (SPRs). 
SPR is a technique that measures surface activity and is highly sensitive to changes 
in the refractive index on the metal surface. In this technique, EM of a given charge 
density propagates between the metal surface and the dielectric interface (Bondar V.S. 
& Puzyr A.P., 2004). These excited surface waves provide label-free, real-time 
detection for bio-particle detection at the molecular level (Han, X., Liu, K., & Sun, C., 
2019). Therefore, it is used to detect analytes related to food quality and safety 
(Lazcka, O., et al., 2007), drug detection (Gobi, K. V., et al., 2007), hormones (Chung, 
J. W., et al., 2006a), (Miyashita, M.,et al., 2005) and cancer markers (Li, Y., Lee, et al., 
2007), (Chung, J. W.,et al., 2006b), (Monteiro, J. P.,et al., 2016). Despite its wide range 
of applications and high sensitivity, it is difficult to implement the conventional SPR 
configuration experimentally in terms of multiplexing and alignment (Hunt, H. K., et al., 
2010). On the other hand, nanohole array plasmonic sensors overcome these 
experimental difficulties. Detection of various biological molecules is possible with 
nanohole array plasmonic nanoantennas coated on thin gold (Au) films (De Leebeeck, 
et al., 2007), (Escobedo, C., et al., 2013). Plasmonic-based nanoantenna arrays 
provide miniaturization of optical sensors and provide great advantages in terms of 
chemical and biological sensing with their optical properties such as refractive index 
sensitivity, polarization sensitivity and spectra adjusted to the desired resonance 
frequency with changes in geometric parameters, strong absorption, reflection and 
transmission peaks in resonance values (Cetin, A., et al., 2011).), (Cetin, A, et al., 
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2015a),(Cetin, A, et al., 2015b), (Soler, M., et al., 2017), (Coskun, A. Fet al., 2014). In 
a basic optical biosensing system, when light of a certain wavelength strikes a metal 
surface, usually silver or gold, it is reflected with an angle of reflection. The energy of 
light is used to oscillate the electrons in the metal. This oscillating wave so-called 
plasmon wave propagates along the outer surface of the metal. Thus, light at this angle 
is absorbed and not reflected. Due to the plasmon wave travels along the outer surface 
of the metal, any molecule added to the surface will change the resonance angle of 
this wave and thus its resonance frequency. In this way, measuring the shift in the 
resonance value provides the opportunity to detect the presence of the molecule added 
on the sample ( De Leebeeck, et al., 2007). 

In this work, we propose an aperture-based, elliptical, double Au-conductive-
nanoantenna design with strong resonant behavior in the visible (VIS) region. 
Proposed nanoantenna structure is designed using dielectric materials that are silicon 
(Si), silicon nitride (Si3N4), calcium fluoride (CaF2), magnesium fluoride (MgF2). The 
resonance response of each nanoantenna varies according to the materials used in its 
design, the geometric shape and dimensions of the structure, the coating material on 
the gold layer (Cetin, A., et all, 2011).), (Cetin, A, et all, 2015.a),(Cetin, A, et all, 
2015.b), (Soler, M., et al., 2017), (Coskun, A. Fet all, 2014). In addition, the electric 
field and magnetic field density regions on the nanoantenna are taken into account in 
order to make sensitive and accurate sensing with plasmonic nanoantennas. 
Immobilization of antibodies and samples to energy-intensive regions of the antenna 
ensures maximum detection (Cetin, A., et al., 2011).), (Cetin, A., et al., 2015.a),(Cetin, 
A., et al., 2015.b). These regions represent the spots where biomolecules can be best 
detected. 

2. Materials and Methods 

This nanoantenna with an elliptical nano-aperture is designed via the Lumerical FDTD 
Solutions software, and the reflectance, transmittance and electric field distribution 
analyzes of the structure are also investigated. Transmittance shifts are carried out 
according to the thickness changes of the materials used in the design. The 
nanoantenna, 450 nm × 450 nm in size, is formed by adding the MgF2 layer after the 
Au conductor is coated on the 300 nm thick Si3N4 substrate. By coating Au on this 
layer, an elliptical nano-aperture is etched up to the lowest point in the antenna as 
shown in Figure 1. As a novelty, a double Au layer is used in this nanoantenna design. 

 

Figure 1. Layers and geometric parameters of aperture-based, elliptical shaped 
nanoantenna design with double Au conductive layer 
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3. Results and Discussion 

In this nanoantenna design, the effect of this change on the resonant behavior of the 
antenna is investigated by changing the thickness of the Au and MgF2 layers as well 
as the small radius G and large radius L values as shown in Figure 2. For G = 30 nm, 
since the transmittance value is the highest and the oscillation is strong, it is taken as 
the best G value. Similarly, when L and 𝑡MgF 2 values are examined, respectively,  

L = 200 nm and 𝑡MgF 2= 100 nm are determined as optimum measurements because 

they have the highest peak-to-peak value and three different resonances. The effect 
of other parameter changes other than Au layer thickness is not seen such significant 
differences, however for the case of the Au layer thickness is at the minimum level as 
5 nm, the highest transmittance value and the most suitable graph are obtained as 
seen in Figure 2.d. 

 
Figure 2. Transmittance changes of aperture-based, elliptical shaped nanoantenna 
with double Au conductive layer according to a) the change of the small radius G, b) 

the change of the large radius L, c) the thickness change of the MgF2 layer and d) the 
thickness changes of the Au layers. 
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Figure 3. The reflectance and transmittance response of the aperture-based, 
elliptical, double Au-conductive-layer nanoantenna with optimum dimensions 

according to the geometric parameters and the changes in the changed material 
thickness which are G = 30 nm, L = 200 nm, tMgF 2= 100 nm and tAu= 5 nm. 

 

 

 
Figure 4. Electric field distributions between layers a) Si3N4 - Au, b) Au - MgF2, c) 

MgF2 - Au, d) Au - Air for the resonance mode at 463 nm. 
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Figure 5. Electric field distributions between layers a) Si3N4 - Au, b) Au - MgF2, c) 

MgF2 - Au, d) Au - Air for the for the resonance mode at 555 nm. 
 

As shown in Figure 3, the nanoaperture array exhibits dual resonances at 463 nm and 
555 nm wavelengths for the optimized parameter values which are G = 30 nm, L = 200 
nm, tMgF 2= 100 nm and tAu= 5 nm. Electric field distribution analyzes are performed 

for these resonances. Thus, information is obtained about the distribution regions of 
the energy density on the antenna. Figure 4 and Figure 5 show the electric field 
distribution graphs for the 463 nm and 555 nm resonance wavelengths, respectively.  
In order to obtain these field distribution maps; four discrete field monitors are utilized 
that are located in between the layers and on top of the uppermost Au layer. 

4. Conclusions 

As a result, the value of the geometrical parameters of the aperture-based elliptical-
shaped nanoantenna are optimized in order to obtain the highest reflectance and 
transmittance amplitudes. It is shown that the resonance peaks are located at 463 nm 
and 555 nm wavelengths. Depending on the reduction of the thickness of Au used in 
this study, the VIS behavior of Au is improved, contributing to its applications. In 
addition, by examining the electric field distributions, it is shown that the detection will 
be more efficient in regions where the energy density of the antenna is high. According 
to the presented results, the proposed structure can be used in biosensing 
applications.  
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Abstract: The study of economic and technological features of the higher 
education system and its development prospects is an urgent issue in the period of 
building a modern information society. The article devoted to the study of these 
problems identifies the relationship and economic features of the higher education 
system with the economy. The complex and scientific bases of economic efficiency 
of the higher education system were analyzed. Some methods of measuring the 
economic efficiency of the higher education system are shown, in addition, the 
technological directions of increasing its economic growth are noted. Diferent 
methods that allow universities to influence economic growth are given. In the field 
of education, the directions of entrepreneurship and innovation activity of 
universities, development and enhancement of university industry have been 
shown. It is substantiated that innovative enterprises, including technoparks, have 
an important role in the economic development of higher education institutions. 
Financial model universities, such as income-based credit systems, have been 
studied as a new management that ensures reliability in education. The level of 
employment of higher education institutions and the prospects for the impact of the 
digital economy on higher education institutions and staff training are provided.  
Aspects of the impact of 4.0 Industrial platform components on higher education 
have been established. Prospects for investment in human capital, the role of 
modern universities in increasing the economic efficiency of the higher education 
system are shown. Certain conditions are given for the economic and technological 
perspectives of the higher education system. 
Keywords: Higher education, Digital economy, University-industry relations, 
Innovative enterprises/technopark, 4.0 Industry/Education platform. 

 

 
1. Introduction 

Higher education evaluates the training of citizens with deep scientific knowledge, 
worldview and professional training as a direction of activity. In addition, higher 
education youth realizes the process of staff training, retraining and retraining based 
on the direction of scientific research, including the order of the state, institutions and 
organizations. They also consider the issues of establishing contacts with foreign 
universities and ensuring mobility among them as a direction of activity. 

At present, continuing education will increase the economic potential of countries by 
training qualified personnel for the labor market. 

However, in a society where globalization has become a rapid process, the 
pedagogical analysis of education has found that it does not bring any changing 
elements to the economy. Therefore, many countries have begun to study education 
not only from a social point of view, but also from an economic point of view. In fact, 
this is not a new approach to education. Much research has been done in this area in 
recent decades. Although this approach is new, many countries are already 
approaching education economically, taking into account its economic efficiency and 
trying to achieve significant economic benefits. Therefore, the article special attention 
has been paid to the study of economic and technological features and prospects of 
the higher education system, which is one of the most pressing and important issues 
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of modern times (Aliyev, 2021; Hans,  2021). The relationship between education and 
economics can be summarized. 

2. Materials and Methods 

In connection with the concept of economic efficiency in education, it can be noted that 
the economic literature distinguishes two types of efficiency: economic and socio-
economic efficiency. Economic efficiency is the reduction of costs and the achievement 
of higher results. The purpose of using the indicator of socio-economic efficiency was 
to eliminate the environmental problems created by entrepreneurs and states in nature 
to make production more efficient. In general, socio-economic efficiency is the 
achievement of high results at low cost without harming human health, including the 
environment. 

Some of the approaches to increasing the economic efficiency of higher education 
institutions can be noted that the economic efficiency of higher education was 
assessed by Schults, the French economist Saint Simon. According to Schultz, 
educational institutions are completely an industry. However, one of the issues to be 
considered here is that the educational institutions pay for their education. In addition, 
education expenses increase student future productivity and earnings. 

Complex content and scientific methodological bases of economic efficiency of the 
higher education system. French philosopher and economist Saint Simon emphasizes 
the importance of education in the country's economic development, saying that if all 
medical equipment in France was destroyed overnight, it could be restored in six 
months, but only if it disappeared in a hundred years. The same idea was expressed 
a hundred years later by the famous American businessman H.Ford, who said, 
“Destroy my factories and cars, but leave my employees to me. I will return my old 
wealth as soon as possible. " These ideas highlight the place of education in the 
economy, including the economic benefits of education. 

In the American experience, the relationship between education and economics was 
assessed as follows. American companies and enterprises need a highly skilled 
workforce. There is a need for skilled labor to meet the demands of increasing 
competition and the global economy. President Obama has supported higher 
education, emphasizing the importance of the relationship between education and the 
economy,  increased Pell grants, tax credit, expanded student loan income-based 
payments, and a freeze on interest rates on subsidized student loans (Nataliya, 2020). 

There are types efficiency assessment, such as net cash flow (capital investment), 
cash flow (long-term loan liabilities), free cash flow (gross income) and modern 
(amount of operating income). 

Many approaches and methods are used to measure the economic efficiency of the 
higher education system: Universities typically use two methods to assess cost-
effectiveness: Data Envelopment Analysis (DEA), Stochastic Frontier Estimation (SFE) 
(Wuzhao,  2021; Olena, 2020). DEA analysis - is an analytical tool that measures 
relative performance by comparing decision units within an organization or within an 
organization. 

Both are boundary methodologies aimed at assessing production/cost margins and 
efficiency. However, they differ in basic assumptions. In general, the methodology is 
chosen according to the objectives of the research topic. Both methods have 
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advantages and disadvantages. In SFA, the functional form of the effective boundary 
is predetermined. No functional form is pre-established in the DEA, but is calculated 
from a sample of observations made in one sample. Empirical methods are used. 

Several researchers have used the DEA method to study the relative effectiveness of 
higher education institutions. These are: Johnes, Glass, McKillop, Hyndman Abbot, 
Doucouliagos and others. The results of these studies show that there is varying 
degrees of technical or cost-effectiveness in higher education, including that 
universities are not homogeneous in their operations. 

Research using SFA to assess the economic efficiency of higher education institutions 
is more diverse. They differ not only in the choice of functional form, but also in the 
distribution assumptions for the period of inefficiency and, therefore, in the 
determinants of inefficiency. Significant inefficiencies have been observed in 
universities using this method. 

DEA is a method based on mathematical programming methods to evaluate the 
efficiency of different types of production. The method, first applied by Michael Farrell 
in 1957, was popularized in the late 1970s by Abraham Charnes, William W. Cooper 
and Eduardo Rhodes. Since 2004, more than 1,800 articles have been published using 
the DEA. 

The purpose of the DEA method is to divide the production units into two parts. These 
are efficient and inefficient production units. The DEA method consists of inputs and 
outputs. Inputs and outputs can be expressed in terms of input tangible and intangible. 

The DEA's cost-effectiveness assessment model for universities includes three inputs: 
academic staff, total income and number of students, and two outputs: publications 
and graduates. 

There are two main DEA models: the CCR model, which brings constant income to 
size, and the BCC model, which brings variable income to size. The first model was 
introduced by Charnes, Kooper and Rhodes (1978). The BCC model was introduced 
by Banker, Charnes and Cooper. This model is a modification of the CCR model. 

Technological directions of increasing the economic efficiency of the higher education system. 

The level of education in universities, of course, affects economic growth. Globalization 
has a strong impact on the development of higher education and places new 
standards, funding and new rules on the higher education system. In general, in line 
with the requirements of globalization, higher education systems are moving away from 
national models and taking a new "global" direction. The main goal in this global 
direction is to both improve the quality of higher education and increase its economic 
efficiency.  

There are several ways in which universities can influence economic growth (Anna, 
2019).  

Entrepreneurship and innovation activities of universities in the field of education. 
Universities have the opportunity to engage in entrepreneurial and innovative activities 
for the priority development of education. Types of entrepreneurial activity are 
determined by the relevant executive authority. Universities have the right to freely use 
the income they receive from this type of activity. These revenues are used to develop 
education and strengthen the material and technical base. 
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In order to organize entrepreneurship and innovation activities can be arranged 
experimental-production areas, paid circles, courses, etc. have been established at 
higher education institutions (Górnicza, 2021).  

Effectiveness of university industrial cooperation. The need for industrial cooperation 
with the university can be explained by the fact that a company operating in a world-
connected country is obliged to cooperate with universities. The primary reason for this 
is increased competition due to the rapid development of modern technology. 

Failure to operate in one area and keep pace with competitors will result in the loss of patents 

in many areas. As a result of this cooperation, knowledge in universities is transferred 
to industry, and technology in industry is transferred to universities (Göksel, 2021).  

Azerbaijan has recently taken a number of steps in this direction. Baku Higher Oil 
School has already signed cooperation with a number of companies. These companies 
are: Emerson Process Management, Microsoft, IBA, Avandsis Group, Atendau, IBM, 
Control Measuring Devices and Automation. Students can now participate in internship 
programs of these companies within the framework of cooperation. 

The role of technoparks in increasing the economic efficiency of higher education 
institutions. Another direction to increase the economic efficiency of higher education 
is the creation of technology parks at universities. Most technoparks in the world are 
located in Shanghai and Hong Kong. The creation of such parks, of course, requires 
investment, and it is possible to obtain business income from technoparks, which 
increases the share of universities in the economy.  

Technoparks play an important role in the development of not only universities, but 
also a city and a state. For the city, the construction of this new area means the creation 
of jobs, and for the state - a competitive economy. 

 

3. Findings 

Economic efficiency in financial model universities. Another area of effectiveness in 
education is financial model universities. An income-based credit system plays an 
important role in increasing efficiency in higher education. Proper application of the 
income-based financial system to education means that it has the advantage of 
significantly solving financial problems in higher education. 

An income-based credit system is provided to support students' tuition or income. It is 
usually funded by the state. The solvency of these loans depends on the level of 
income. In other words, the repayment of these loans begins with the student's ability 
to pay after a certain period of time. That is, the student will repay the loan when he 
reaches solvency. 

Level of labor market provision of higher education institutions. Today, most young 
people who graduate from university do not work in the labor market in their specialties 
or have to take various courses to meet modern economic requirements. This is an 
indication that universities do not train specialists in accordance with the requirements 
of the labor market (Morales,  2020). 

The impact of the digital economy on higher education and training. The digital 
economy is not just an Internet-driven economy, but a broader concept, encompassing 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Marie-Paz-Morales-2158950844
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three components: e-business, e-business infrastructure, and e-commerce 
(Abdumalik, 2021). At present, an action plan is being prepared in this direction in our 
country. This, of course, requires, first of all, the direction of the admission plan of 
higher education institutions, as well as changes in curricula in higher education 
institutions. The digital economy and competitive technologies are already pushing a 
number of professions out of the labor market. 

Aspects of the impact of the components of the 4.0 Industrial revolution on education. 
COVID-19 accelerated the application of the components of the 4.0 Industrial in 
education. The rapid transition of the world to a system of distance education under 
the influence of the pandemic has already proved that the continuity of education in 
any extreme situation removes the boundaries of time and space in education. This 
creates changes even in specialties, there is a greater need for professions in the field 
of information and communication technologies. Now, system administrator, frontend, 
artificial intelligence and information technology security, digital marketer, 3D printer 
technician, etc. There is a growing demand for qualified personnel in such professions 
(Aliyev, 2011). 

Taking into account global development trends in our country, the section “Information 
technology and systems engineering” on the I specialty group was abolished in the 
appendix No. 1 to the “Rules of admission of students to higher education institutions 
of the Republic of Azerbaijan” approved by the Cabinet of Ministers on February 8, 
2017 (https://www.e-qanun.az/framework/34839). The specialties "Information 
Technology", "System Engineering", "Industrial Engineering", "Logistics and Transport 
Technology Engineering" were added to the list of the 1st specialty group. 

The direction of increasing economic efficiency: investment in human capital. In 
modern times, the most promising way to increase the productivity and profitability of 
economic development is to invest in human capital. The more a company invests in 
the education and training of its employees, the more productivity and profitability it 
can achieve in the future. In general, human capital is the sum of a person's knowledge 
and professionalism. Investing in education does not only provide economic benefits. 
It is also a factor in determining productivity and well-being. Investing in education 
spreads and increases knowledge. Investments in human capital contribute to 
economic development.  

Modern universities in increasing the economic efficiency of the higher education 
system. Today, modernized higher education institutions not only increase the 
prospects of the higher education system, but also increase the role of the higher 
education system in the economy. In this type of universities, the purpose is to teach 
knowledge through research, to train specialists by studying the demand for labor in 
the labor market, and to provide knowledge to the requirements through teaching.  

This type of university not only provides theoretical knowledge, but also has a research 
character. In other words, the purpose of the university is not to provide information, 
but to teach knowledge. It is clear that the requirements for professors and teachers in 
such universities are also changing. They need to be both creative, innovative, 
adaptable and proactive in the learning process. 

 

 

https://www.e-qanun.az/framework/34839
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4. Results 

The effectiveness of higher education should cover the development of all disciplines. 
An economic approach to higher education requires that students' education be 
constantly improved and modernized. The economic benefits of higher education can 
also be seen in the inequalities between people's incomes. In a society, educated 
professionals are paid more than uneducated people. This education brings income 
not only at the macro level, but also at the micro level. This shows that there is a link 
between education and wages.  

Research shows that our country must also approach education from an economic 
point of view in order to take a place in the competitive market of the globalized world. 
The maximum level of science and technology at universities should create 
opportunities for the development of technology parks.  

Here, by applying theoretical and practical knowledge together, it is possible to achieve 
the production of products that can be exported to the world market by developing 
technologies for the production of products that will bring competitive long-term profits.  

By developing industrial cooperation, the university can reduce the country's 
dependence on oil, as well as prevent the brain drain of talented young people from 
the country. In addition, it can play an important role in increasing employment in the 
country's labor market. 
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Özet: Bu çalışmada tek girişli tek çıkışlı (single-input single-output, SISO) bir 
sistemin çapraz dikgen genlik modülasyonu (cross quadrature amplitude 
modulation, XQAM) ile Beaulieu-Xie gölgelemeli (Beaulieu-Xie shadowed, BX-S) 

sönümlenmeye sahip kanallarda hata olasılığı (error probability, eP ) analizi 

sunulmuştur. Yapılan sistemin analiz olasılık yoğunluk fonksiyonu (probability 
density function, PDF) temel alınarak gerçekleştirilmiştir. SISO sistemin XQAM ile 

BX-S kanallarındaki elde edilen eP  ifadesinin doğruluğu farklı senaryolarla birlikte 

simülasyonlar aracığıyla gösterilmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Beaulieu-Xie gölgelemeli sönümlenme, Hata performansı.  

 

 
1. Giriş 

Kablosuz haberleşme sistemlerinde sönümlü kanal modellerinin doğru karakterize 
edilmesi, sistem hata analizlerinin gerçekleştirilmesi açısından son derece önemli bir 
husustur [1-3]. Son dönemlerde, direkt görüş hattı (line of sight, LoS) ile direkt görüş 
hattı olmayan (non-line of sight, NLoS) durumları içeren genelleştirilmiş bir kanal 
modeli olan yeni bir kanal modeli önerilmiştir [4]. Bu kanal modelinin adı Beaulieu-Xie 
(BX) olarak tanımlanmıştır. Sunulan model, Rayleigh, Ricean, genelleştirilmiş Ricean, 
κ-μ ve Nakagami-m gibi klasik sönümlü kanal modellerini kapsamaktadır. Son 
zamanlarda BX kanalı, araştırmacılar tarafından oldukça yoğun şekilde ilgi görmüştür 
[5-9]. [9]’daki çalışmada, BX sönümlenmesine ilaveten gölgeleme etkisi de dahil 
edilmiştir. Kablosuz iletimde gölgeleme etkisi sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Bu 
sebeple, [9]’da önerilen kanal modelinin adı Beaulieu-Xie gölgelemeli (Beaulieu-Xie  
shadowed, BX-S) sönümlü kanal olarak belirtilmiştir.  

Öte yandan veri iletiminde önemli bir yere sahip olan veri hızı, farklı modülasyon 
teknikleriyle desteklenebilmektedir. Bu sebeple, literatürde farklı modülasyon türleri 
önerilmiştir. Önerilen modülasyonlardan bir tanesi çapraz dikgen genlik 
modülasyonudur (cross quadrature amplitude modulation, XQAM) [10-12]. XQAM 
yüksek veri hızını destekleyen bir modülasyon çeşididir. Literatür incelemesi 
yapıldığında BX-S kanallarında tek girişli tek çıkışlı (single-input single-output, SISO) 
bir sistemin XQAM analizi yazarların bildiği kadarıyla yapılmamıştır. Ele alınan 
çalışmada literatürdeki bu boşluk giderilmeye çalışılmıştır. Bu sebeple, SISO bir 
sistemin XQAM ile BX-S kanallarında hata analizi sunulmuştur. Farklı parametre 
değerleri ayarlanarak çeşitli senaryolar oluşturulmuş olup, bilgisayar simülasyonu ile 
yapılan analizin doğruluğu gösterilmeye çalışılmıştır.  

2. Sistem ve Kanal Modeli 

Bu çalışmada SISO bir sistem modeli ele alınmıştır. SISO sistemin verici-alıcı 
arasındaki bağlantı hattına ait sönümlenme durumu BX-S şeklindedir. BX-S 
sönümlenme modeli LoS ve NLoS durumları içeren genelleştirilmiş bir kanal modelidir 
[9]. LoS ve NLoS durumlarını içerdiği için gerçek hayat senaryolarında 
karşılaşılabilecek durumları modelleyebilmektedir. Böylelikle, BX-S kanal modeli bu 
çalışma için sönümlenme çeşidi olarak tercih edilmiştir. BX-S sönümlü kanal modeline 
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ait anlık işaret gürültü oranının (signal to noise ratio, SNR),  , olasılık yoğunluk 

fonksiyonu (probability density function, PDF) şu şekildedir [9, eşitlik (16)]: 
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Burada xm  sönümlenme parametresi, x  NLoS bileşeninin gücü, 
ym  gölgeleme 
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y  LoS bileşeninin gücünü belirtmektedir.     ifadesi Gama 

fonksiyonunu belirtirken,  1 1 ; ;F     ise Hipergeometik fonksiyonu temsil etmektedir [13]. 
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Bu çalışmada BX-S sönümlü kanallar üzerinden bir SISO sisteminin XQAM kullandığı 
varsayılmıştır. Sunulan performans analizinde PDF tabanlı yaklaşım kullanılmıştır.  

3. Performans Analizi 

Genel bir kablosuz haberleşme sisteminin hata olasılığı (error probability, eP ) şu 

şekilde hesaplanmaktadır:  
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Burada ( )f   ifadesi, eşitlik (1)’de tanımladığı gibidir. (e )P   ifadesi ise koşullu hata 

ifadesidir. Ele alınan SISO sisteminde XQAM kullanıldığı için (e )P   ifadesi [14] 
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şekilde tanımlanmaktadır.  Q   ifadesi Gauss Q fonksiyonudur. Eşitlik (3) ile (1), (2)’de 

yerine yazıldığında şu ifade elde edilir: 
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Eşitlik (4)’teki ifade için bazı matematiksel işlemler gerçekleştirildiğinde şu hale 
dönüşür: 
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Eşitlik (5)’te 1I  ve 2I  olarak belirtilen iki adet aynı formda integral bulunmaktadır. Bu 

integrallerin çözümleri aynı formattadır. Çözüm için [13]’teki  
 

 
1 1

0

a;b;cx
!

s s

s

s s

a c x
F

b s





  

seri açılımı kullanılarak  

 

 

 
 

 

 
 

 

1

2

1

0 0

12

0 0

1

!

!

y x

x

x x

x

x x

m m

y x x
e

x x y y x x

s m

y m ss

s x s

I

s m

y m ss

s x s

I

m m
P

m m m

m d
A Q e d

m s

m d
B Q e d

m s





   

   

 
  



 
  



   
           















 

 

      (6) 

 



IV. International Turkic World Congress on Science and Engineering  
23-24 June 2022, Niğde - Türkiye 

 

134 

biçiminde yeniden düzenlenir. Burada  
b

a  ifadesi Pochammer fonksiyonunu temsil 

etmektedir. Eşitlik (6)’daki 1I  ve 2I  integralleri yazarların bildiği kadarıyla direkt olarak 

çözülememektedir. Bu sebeple, literatürde sıklıkla kullanılan  Q   yaklaşıklığı tercih 

edilmiştir. [15]’te verilen  Q   yaklaşıklığı günceldir ve tam sonuçlara oldukça sıkı bir 

şekilde yakın değerler vermektedir. Bu sebeple [15]’te sunulan yaklaşıklık kullanılmıştır 
ve bu yaklaşıklık şu şekilde tanımlanmaktadır: 
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Burada n  ve 
j  parametreleri [15, Tablo I]’de verilmektedir. Eşitlik (7), 1I  ve 2I  
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olarak yeniden elde edilir. Buradaki  1I  ve 2I  integrallerinin çözümü [13, eşitlik 

(3.381.4)] yardımıyla elde edilebilmektedir. Buna göre, ele alınan SISO sistemin eP  

hata ifadesi şu şekilde türetilmiştir: 
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4. Bulgular 

Bu alt bölümde, ele alınan sistemin BX-S kanallarında XQAM kullanmasıyla elde edilen 
hata eğrileri sunulmaktadır. Bu çalışmada türetilen eşitlik (10) ile analitik sonuçlar elde 
edilirken, eşitlik (5)’teki tam ifadenin nümerik integrasyonu ile bilgisayar simülasyon 



IV. International Turkic World Congress on Science and Engineering  
23-24 June 2022, Niğde - Türkiye 

 

135 

sonuçları elde edilmiştir. Sunulan sonuçlar Mathematica ve Matlab yazılım programları 
ile gerçekleştirilmiştir. Ele alınan sisteme ait farklı parametre değişimleri ile dört farklı 

senaryo verilmiştir. Şekil 1’de sistemdeki xm  sönümlenme parametresi sırasıyla 1 ve 

2 olarak alınmıştır.  

 
Şekil 6. Farklı xm  sönümlenme parametresi ile ele alınan sistemin hata 

performans kıyaslaması  
 

 
Şekil 2. Farklı 

ym  gölgeleme parametresi ile ele alınan sistemin hata 
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Sunulan eğrilere göre, 2xm   alındığında hata performansının daha iyileştiği 

görülmektedir. Bunun da sebebi, xm  sönümlenme parametresinin artmasıyla kanal 

koşullarının yıkıcılığının azalmasıdır. Şekil 2’deki eğriler 
ym  gölgeleme parametresinin 

sistem üzerindeki etkisini göstermektedir. Şekilden de görüldüğü üzere, 
ym  gölgeleme 

parametresinin hata performansına olan etkisi xm  sönümlenme parametresine göre 

daha az (minör) olmaktadır. 1ym   ve 2ym   durumlarının hata eğrilerinin yaklaşık bir 

trend izlemesi bu durumu açıklamaktadır. 

Şekil 3’teki hata performans eğrileri XQAM için farklı seviyede (farklı MxN) modülasyon 
değerlerini ele almaktadır. Bilindiği gibi, modülasyon seviyesi arttıkça hata performansı 
azalmaktadır. Şekil 3’teki sonuçlarda da 8x4 modülasyon seviyesine ait hata eğrisinin 
4x2 modülasyon seviyesine ait hata eğrisinden daha kötü bir durumda olduğu 
görülmektedir.  

 
Şekil 3. XQAM için farklı modülasyon seviyeleri ile ele alınan sistemin hata 

performans kıyaslaması  
 

Son olarak, ele alınan senaryoda ise sönümlenme parametresi değeri ile gölgeleme 
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göre daha üstün bir performansa sahip olduğu görülmektedir. Buradaki başlıca (majör) 

etkenin xm , minör etkenin ise 
ym  olduğu düşünülmektedir. Şekil 1-4’te verilen tüm 

performans sonuçlarının tam simülasyon sonuçları ile uyumlu olduğu görülmektedir. 
Buradan hareketle, çalışmada yapılan analitik türetimin doğru olduğu anlaşılmaktadır. 
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görülmektedir. Bu durumun sebebi ise analitik ifadenin türetiminde seri açılım ve  Q   

fonksiyonu yaklaşıklığı kullanılmasıdır.  

 
Şekil 4. Farklı 

x ym m  durumları ile ele alınan sistemin hata performans 

kıyaslaması  
 

5. Sonuçlar 

Bu çalışmada, SISO bir sistemin XQAM kullanmasıyla BX-S kanallarındaki hata 
performans analizi sunulmuştur. Hata analizi gerçekleştirilirken PDF tabanlı metod 
kullanılmış olup, literatürdeki örneklerde olduğu gibi, bazı seri açılımlar ve yaklaşıklıklar 
kullanılmıştır. Türetilen hata ifadesinin doğruluğu tam nümerik simülasyon sonuçları ile 
gösterilmeye çalışılmıştır. Farklı parametre değişimleri ile çeşitli senaryolar, ele alınan 
sistem için uygulanmıştır.  
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WiMAX, 6 GHz-Altı 5G, C-bandı ve X-bandı uygulamaları için ultra-
geniş bantlı çok-girişli çok-çıkışlı anten tasarımı 
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Özet: Bu çalışmada, WiMAX, 6 𝐺𝐻𝑧-altı 5G, C-bandı ve X-bandını kapsayacak 
şekilde ultra geniş bantlı özgün bir 2 × 2 MIMO anten tasarımı sunulmaktadır. 
Antenin ışıma düzlemi, birbirine dik olacak şekilde yerleştirilmiş iki dikdörtgen yama 
ve U-şekilli bir parazitik elemandan oluşmaktadır. Toprak düzlemi ise antene geniş 
bant özelliği kazandırmak için deforme edilerek kısmi toprak yapısına 
indirgenmiştir. Ayrıca, çalışma bandını ayarlamak için üçgen biçimli yarıklar ve 
dikdörtgen saplamalar ilave edilmiştir. Tasarlanan MIMO antenin çalışma bandı 
2.68 𝐺𝐻𝑧 − 14.51 𝐺𝐻𝑧 aralığında olup bant boyunca ışıma elemanları arasındaki 

ortak etkileşim −15.35 𝑑𝐵’den, zarf korelasyon katsayısı ise 0.0048’den daha 

düşük seviyelerdedir. Toplam boyutu 50 × 50 𝑚𝑚2 olan antenin FR4 alttaş 
malzemesi üzerine prototip üretimi yapılarak vektör ağ analizörü (VNA) ile ölçümleri 
gerçekleştirilmiştir. Ölçüm sonuçlarının CST yazılımı kullanılarak elde edilen 
simülasyon sonuçları ile yüksek oranda uyumlu olduğu gözlenmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Ultra geniş bant MIMO anten, WiMAX, 6 𝐺𝐻𝑍-altı 5G, C-bandı, 
X-bandı. 

 

 

Design of ultra-wide band multiple-ınput multiple-output antenna for 
wimax, Sub-6 GHz 5G, C-band and X-band applications  

 

 
Abstract: In this study, a novel ultrawideband 2 × 2 MIMO antenna design covering 

WiMAX, sub-6 𝐺𝐻𝑧 5G, C-band, and X-band frequencies is presented. The 
radiating plane of the antenna consists of two rectangular patches arranged 
perpendicular to each other and a U-shaped parasitic element. On the other hand, 
the ground plane has been deformed and reduced to a partial ground structure in 
order to give the antenna a broadband feature. In addition, triangular slots and 
rectangular stubs have been added to adjust the radiation band. The bandwidth of 
the designed antenna is in the range of 2.68 𝐺𝐻𝑧 − 14.51 𝐺𝐻𝑧 and the mutual 
coupling between its elements along the band is less than −15.35 𝑑𝐵 and the 

envelope correlation coefficient is less than 0.0048. The prototype of the antenna 

having a total size of 50 × 50 𝑚𝑚2 has been fabricated on FR4 substrate material, 
and measurements have been carried out with a vector network analyzer (VNA). It 
has been observed that the measurement results were highly compatible with the 
simulation results obtained using the CST software. 
Keywords: Ultra wide band MIMO antenna, WiMAX, sub-6 𝐺𝐻𝑧 5G, C-band, X-
band. 

 

 
1. Giriş 

Yüksek veri hızı, düşük güç tüketimi, düşük maliyet ve gürültüden etkilenmeme 
ihtiyaçlarına cevap verecek ultra geniş bant (UWB) haberleşme sistemleri, mikrodalga 
mühendisliğinin popüler araştırma alanlarından biridir. UWB haberleşme sistemlerinin 
önemli bir parçası şüphesiz UWB antenleridir. UWB anten tasarımlarının, düşük profil, 
kompakt boyut, tüm bant boyunca empedans uyumu ve ışıma kararlılığının sağlanması 
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gibi isterleri karşılaması beklenmektedir (Zhu vd., 2013). Diğer kablosuz haberleşme 
sistemlerinde olduğu gibi UWB sistemlerinde de çok yollu sönümleme (multipath 
fading) sistemin performansı düşüren ana nedenlerden biri olarak karşımıza 
çıkmaktadır. MIMO teknolojisi, sunmuş olduğu çeşitlilik kazancı ve çoğullama kazancı 
sayesinde kablosuz sistemlerin bağlantı kalitesini ve kanal kapasitesini artırmak için 
oldukça elverişlidir. Bu teknolojinin temeli, farklı sönümleme etkilerine maruz kalan 
sinyalleri, iletmek veya almak için birden fazla anten elemanının kullanımı prensibine 
dayanmaktadır. Alıcı tarafına ulaşan tüm sinyallerin aynı anda ve aynı oranlarda 
sönümlenme olasılığı düşük olduğundan, bunların doğru seçimi ve/veya birleştirilmesi 
ile haberleşme sisteminin güvenilirliği arttırılabilmektedir. Böylece, hem kanal 
kapasitesinde, hem de bağlantı kalitesinde iyileşme sağlanabilmektedir (Zheng ve Tse, 
2003). Ayrıca, yeni nesil 5G teknolojisinin gerektirdiği çok yüksek veri hızı, çok düşük 
gecikme süresi, yüksek veri kapasitesi ve hizmet kalitesi ihtiyacını karşılamak için de 
kanal kapasitesini, spektral verimliliği ve bağlantı güvenilirliğini artıran MIMO 
teknolojileri büyük önem arz etmektedir.  

Birden fazla antenin bir arada kullanıldığı MIMO yapılarında elemanlar arasındaki 
mesafeye bağlı olarak ortaya çıkan ve kanal kapasitesini ve çeşitleme performansını 
olumsuz yönde etkileyen ortak etkileşim (mutual coupling) önemli bir tasarım problemi 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun üstesinden gelebilmek için parazitik eleman (Sim 
vd., 2020; Tran ve Nguyen-Trong, 2021), anten elemanlarını birbirine göre dikey 
yerleştirme (Megahed vd., 2022; Sharma vd., 2020), bozulmuş toprak yapısı (DGS) 
(Mabaso ve Kumar, 2019), nötürleştirme hattı (Mondal vd., 2020) gibi çeşitli ayrıştırma 
teknikleri kullanılmaktadır. Bu tekniklerin kullanımı, anten yapısının karmaşıklığını 
artırmanın yanı sıra toplam verimini de düşürmektedir. Bu nedenle, verimi 
düşürmeksizin ortak etkileşimi azaltmaya yönelik özgün anten tasarımları daha da 
önem kazanmaktadır. Ortak etkileşimi düşürmek için yaygın olarak kullanılan diğer 
tasarım yöntemlerine, kıvrımlı hat rezonatörü (Sharma vd., 2020), polarizasyon 
çeşitliliği (Ullah vd., 2020), elektromanyetik bant aralığı yapıları (Khan vd., 2021) örnek 
verilebilir. 

Bu makalede, WiMAX, 6 𝐺𝐻𝑧 altı 5G, C-bandı ve X-bandını kapsayan frekans aralığı 

için kompakt 2 × 2’lik yeni bir MIMO anten tasarımı önerilmiştir. Ortak etkileşimi 
azaltmak için elemanlar arasına bir parazitik eleman yerleştirilmiştir. Bant genişliğini 
artırmak için bozulmuş toprak yapısı kullanılmış, toprak üzerinde üçgen yarıklar açılmış 
ve dikdörtgen saplamalar kullanılmıştır. Tasarlanan antenin üretimi gerçekleştirilerek 
simülasyon sonuçları ile ölçüm sonuçları karşılaştırılmıştır.  

2. Anten Tasarımı 

Önerilen antenin yapısı Şekil 1’de verilmiştir. Antenin ışıma düzlemi birbirine dik olarak 
yerleştirilmiş ve mikroşerit hatlarla beslenen iki dikdörtgen yama ile bunlar arasına 
yerleştirilmiş U-şekilli bir parazitik elemandan oluşmaktadır. Toprak düzlemi ise 
deforme edilerek kısmı toprak yapısına indirgenmiştir. 
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(a)      (b) 

Şekil 7. Önerilen 2 portlu UWB MIMO anten  (a) Üstten görünüm (b) Alttan 
görünüm 

 

Tasarıma ilk olarak, 2 × 2’lik MIMO dizisinin tek bir elemanının tasarımıyla 
başlanmıştır. Yamanın boyutları, UWB frekans aralığı 3.1 𝐺𝐻𝑧 − 10.6 𝐺𝐻𝑧 referans 

alınarak 6.85 𝐺𝐻𝑧 merkez frekansı için (1-4)’te verilen formüller aracılığıyla teorik 
olarak hesaplanmış (Balanis, 2005) ve CST simülasyon programında antenin boyutları 
optimize edilmiştir. Tasarımın boyutsal detayları Tablo 1’de verilmiştir. Tasarımda 

alttaş malzemesi olarak bağıl dielektrik sabiti 4.37, kayıp tanjantı 0.022 ve kalınlığı 
1.6 𝑚𝑚 olan FR-4 malzemesi kullanılmıştır. 
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𝐿𝑝 =
𝑐

2𝑓𝑐√휀𝑒𝑓𝑓

− 2∆𝐿 (4) 

Bu denklemlerde görülen 𝑊𝑝 yamanın genişliği, 𝐿𝑝 yamanın uzunluğu, 휀𝑒𝑓𝑓 etkin 

dielektrik sabiti, 휀𝑟 alttaşın bağıl dielektrik sabiti, 𝑓𝑐 merkez frekansı, ℎ𝑠 alttaş kalınlığı, 
∆𝐿 ek uzunluk ve 𝑐 ışık hızıdır. 

Toprak düzlemi, besleme hattını ortalayan 24 𝑚𝑚 × 4.25 𝑚𝑚 bir dikdörtgene 

indirgenmiş, merkezinden üçgen şeklinde bir yarık çıkartılmış ve 15.5 𝑚𝑚 ×
3.75 𝑚𝑚’lik bir saplama eklenmiştir. Deforme edilmiş bu toprak yapısı Şekil 1(b)’de 
görülmektedir. Anten dikkate alınan 1 𝐺𝐻𝑧 − 20 𝐺𝐻𝑧 frekans aralığında, toprak düzlemi 
tamamen iletken iken 14.68 𝐺𝐻𝑧 − 15 𝐺𝐻𝑧 ve 16.35 𝐺𝐻𝑧 − 18.95 𝐺𝐻𝑧 olmak üzere iki 
bantta ışıma yaparken bu şekilde değiştirilen toprak yapısı sayesinde ışıma bandı 

2.9 𝐺𝐻𝑧 − 14.3 𝐺𝐻𝑧 aralığına genişletilmiştir. Ayrıca, dikdörtgen yamanın alt iki 
köşesinden çıkartılan parçalar da çalışma bandının üst ve alt frekanslarını ayarlamak 
amaçlı kullanılmıştır. 
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Tablo 4 Antenin optimize edilmiş parametreleri 

Parametre Değer 
(mm) 

Parametre Değer 
(mm) 

Parametre Değer 
(mm) 

Ws 50 Wg 39.5 PL 25 

Ls 50 Lg 4.25 Px 0.75 

Wp 9.5 Lx 3.75 Py 15 

Lp 12 Wy 15.5 Wm 5.25 

Wf 3 Wu 5 Ld 5 

Lf 5.18 Lu 3.36 Pd 7.06 

Wo 0.5 Wx 9.5 Lo 1.5 

Wd 15.75 PW 3   

 
Bir sonraki aşamada, tasarlanan yama elemanlarından iki tanesi birbirine dik olacak 
şekilde konumlandırarak MIMO anten yapısı oluşturulmuştur. İki anten elemanı 

arasındaki ortak etkileşim çalışma bandı boyunca −13.35 𝑑𝐵’den küçük elde edilmiştir. 

Ortak etkileşimi daha da azaltmak amacıyla iki ışıma elemanı arasına 25 𝑚𝑚 × 3 𝑚𝑚 
boyutlu dikdörtgen bir parazitik eleman eklenmiş ve bu eleman üzerinde 15 𝑚𝑚 ×
0.75 𝑚𝑚 boyutlu bir yarık açılmıştır. Bu sayede, ortak etkileşim −15.35 𝑑𝐵’den daha 
düşük seviyelere indirilmiştir. 

3. Simülasyon ve Ölçüm Sonuçları 

Teorik hesaplamalar ve optimizasyon yoluyla tasarlanan ve boyutları Tablo 1’de verilen 
MIMO antenin prototip üretimi, FR4 üzerine PCB tekniği kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Üretilen anten Şekil 2’de görülmektedir.  

 

   

(a)       (b) 
Şekil 2. (a) Üretilen anten prototipi (b) Işıma desenlerinin ölçümü için kurulan 

düzenek 
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Üretilen antenin ölçümleri, VNA ve yutucu elemanlar kullanılarak oluşturulan bir test 
düzeneği ile gerçekleştirilmiştir. Şekil 2(b)’de deneysel ölçümlerde kullanılan bu test 
düzeneği görülmektedir. Burada, S-parametresi ölçümleri için Keysight PNA N5222A 

markalı bir vektör ağ analizörü ve verici anten olarak kazancı 1.6 𝐺𝐻𝑧 − 20 𝐺𝐻𝑧 frekans 

aralığında maksimum kazancı 17 𝑑𝐵𝑖 olan çift-çıkıntılı (double-ridged) bir horn anten 
kullanılmıştır. 

 

  
(a)        (b) 

Şekil 3. 𝟐 × 𝟐 MIMO antenin simülasyon ve ölçüm sonuçları, (a) Geri dönüş 
kaybı sonuçları, (b) İletim kaybı sonuçları 

 
Simülasyon ve ölçüm ile elde edilen S-parametre eğrileri Şekil 3’te karşılaştırmalı 

olarak verilmiştir. Devrenin simetrikliği nedeniyle 𝑆11 ve 𝑆22, 𝑆12 ve 𝑆21 aynı eğrilere 
sahip olduğundan buradaki grafiklerde üst üste çakışık durumdadırlar. Aynı grafikler 
üzerinde, parazitik elemanın olduğu ve olmadığı durumlar için karşılaştırmalar da 
verilmiştir. Bu grafiklerden de görüleceği üzere, parazitik eleman yokken antenin 

çalışma frekans bölgesi 3.01 𝐺𝐻𝑧 ile 14.11 𝐺𝐻𝑧 arasındadır. Yani, bu frekans 
aralığında anten elemanlarının geri dönüş kayıpları, antenlere besleme portundan 

verilen sinyalin %90’ının ışıması durumuna karşı gelen −10 𝑑𝐵 değerinden daha 
düşüktür. Parazitik elemanın varlığı durumunda ise çalışma bandının 2.68 𝐺𝐻𝑧 −
14.51 𝐺𝐻𝑧 frekans aralığında olduğu görülmektedir. Bu, antenin empedans bant 
genişliğinin 11.83 𝐺𝐻𝑧 olduğu anlamına gelmektedir. Işıma düzlemine parazit eleman 
eklenmesinin ana hedefi geri dönüş kaybını düşürmekten ziyade, anten elemanları 
arasındaki ortak etkileşimi azaltmaktır. Şekil 3(b)’den, parazitik elemanın varlığının, 

çalışma bandı boyunca iletim kayıplarının −13.35 𝑑𝐵 değerinden −15.35 𝑑𝐵 değerine 
düşmesini sağladığı açıkça görülmektedir. İletim kaybı değerleri test düzeneğinde 

−20.1 𝑑𝐵’den daha düşük olarak ölçülmüştür. Bu sonuç, simülasyon sonuçlarına göre 
daha başarılı bir ortak etkileşim değerine ulaşıldığını göstermektedir. Yine, ölçülen geri 

dönüş kaybı değerlerine göre, prototip antenin çalışma bandı 2.69 𝐺𝐻𝑧 ile 14.03 𝐺𝐻𝑧 
arasındadır. Sonuç olarak, ölçümlerden elde edilen S-parametresi değerleri, üretilen 
antenin UWB MIMO gereksinimlerini karşıladığını ortaya koymaktadır. Şekil 3’te 
sunulan grafikler simülasyon ve ölçüm sonuçlarının birbirleri ile büyük oranda uyumlu 
olduğunu göstermektedir. Sonuçlarda gözlemlenen küçük farklılıklar, üretim hatası ve 
ortam kayıplarından kaynaklanmaktadır. 
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(a)      (b) 

 
(c)      (d) 

 
(e)      (f) 

Şekil 4. Işıma desenleri (Port1 uyarıldığında, Port2 𝟓𝟎Ω yükle sonlandırıldığında), (a) 

𝟑. 𝟓 𝑮𝑯𝒛 𝒙𝒛 −düzlem, (b) 𝟑. 𝟓 𝑮𝑯𝒛 𝒚𝒛 −düzlem, (c) 𝟔. 𝟐 𝑮𝑯𝒛 𝒙𝒛 −düzlem, (d) 𝟔. 𝟐 𝑮𝑯𝒛 
𝒚𝒛 −düzlem, (e) 𝟏𝟎 𝑮𝑯𝒛 𝒙𝒛 −düzlem, (f) 𝟏𝟎 𝑮𝑯𝒛 𝒚𝒛 −düzlem 

 

Şekil 4’te 3.5 𝐺𝐻𝑧, 6.2 𝐺𝐻𝑧 ve 10 𝐺𝐻𝑧 frekansları için 𝑥𝑧 (∅ = 0° veya E-düzlemi) ve 𝑦𝑧 
(∅ = 90° veya H-düzlemi) düzlemlerindeki iki boyutlu ışıma desenlerinin simülasyon ve 
ölçüm sonuçları karşılaştırılmıştır. Besleme portlarının konumu nedeniyle, port 1 ve 

port 2’nin desenleri birbirlerine göre 90° döndürülmüş durumdadır. Şekil 5’de ise 
çalışma bandı boyunca kazanç ve yönlülük grafikleri verilmiş olup bu grafiklerden 

antenin kazancının 1.31 𝑑𝐵𝑖 ile 7.17 𝑑𝐵𝑖 aralığında, yönlülüğünün ise 3.51 𝑑𝐵𝑖 ile 
8.78 𝑑𝐵𝑖 aralığında olduğu görülmektedir. 
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(a)       (b) 

Şekil 5. UWB 𝟐 × 𝟐 MIMO antenin simülasyon sonuçları (a) Kazanç, (b) Yönlülük 
Bir MIMO sisteminde, çeşitleme performansını belirleyen önemli parametrelerden bir 

tanesi de zarf korelasyon katsayısı (Envelope Correlation Coefficient-𝐸𝐶𝐶) olup bu 
değer aşağıdaki şekilde hesaplanır. 

 

𝐸𝐶𝐶 =
|𝑆11

∗ 𝑆12 + 𝑆21
∗ 𝑆22|

2

(1 − |𝑆11|2 − |𝑆21|2)(1 − |𝑆12|2 − |𝑆22|2)
 (5) 

 

𝐸𝐶𝐶, 0 ile 1 arasında değişen değerlere sahiptir. 0, anten elemanları arasında hiç 

etkileşimin olmadığı, 1 ise elemanlar arasında en yüksek seviyede etkileşimin 
olduğunu göstermektedir. Verimli bir MIMO sisteminde, hesaplanan etkileşim değerinin 

0.5’ten düşük olması beklenmektedir. MIMO performansını değerlendirirken dikkate 
alınması gereken bir diğer önemli faktör de çeşitlilik kazancı 𝐺𝐷𝐺’dir. Çeşitlilik 
kazancının değeri ne kadar yüksek olursa, elemanlar arasındaki izolasyonun da o 

derece iyi olduğu söylenir (Saxena vd., 2020). 𝐺𝐷𝐺, anten sinyalleri arasındaki 
korelasyon katsayılarına bağlı olarak aşağıdaki gibi hesaplanır. 

 

𝐺𝐷𝐺 = 10√1 − |𝐸𝐶𝐶|2 (6) 
 

  

(a)       (b) 

Şekil 6. 𝟐 × 𝟐 MIMO antenin simülasyon ve ölçüm sonuçları (a) Zarf korelasyon 
katsayısı, (b) Çeşitlilik kazancı 

Simülasyon ve ölçümlerde elde edilen S-parametreleri kullanılarak hesaplanan 𝐸𝐶𝐶 
grafiği Şekil 6(a)’da, çeşitlilik kazancı ise Şekil 6(b)’de verilmiştir. Buradan görüldüğü 

üzere, parazitik elemanlı antenin 𝐸𝐶𝐶 ölçüm değerin 0.00378’in altında, simülasyon 
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değeri ise 0.0048’in altındadır. Parazitik eleman yokken ise simülasyon değeri 

0.0107’nin altındadır. 0.5’ten oldukça düşük seviyelerde olan bu 𝐸𝐶𝐶 değerleri, 
tasarlanan antenin etkinliğini ortaya koymaktadır. Buna bağlı olarak, parazitik eleman 

varken 𝐺𝐷𝐺, ölçümlerde 9.999 ile 10 arasında, simülasyonda ise 9.976 ile 10 arasında 
bulunmuştur. Parazitik eleman yokken ise 9.9464 ile 10 aralığında değerler almaktadır. 

4. Sonuçlar 

Bu çalışmada, WiMAX, 6 𝐺𝐻𝑧 altı 5G, C-bandı ve X-bandı uygulamaları için ultra geniş 
bantlı kompakt, elemanlar arası yüksek izolasyona sahip, yüksek performanslı özgün 

bir 2 × 2 MIMO antenin tasarım, üretim ve ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Anten 
elemanları, birbirine göre dik olacak biçimde konumlandırılmış ve aralarına parazitik 
eleman yerleştirilmiştir. Toprak düzlemi indirgenmiş, yarıklar ve saplamalar kullanılarak 
çalışma bandı düzenlenmiştir. Tasarlanan antenin performansı, S-parametreleri, bant 

genişliği, ışıma örüntüsü, kazanç, yönlülük, 𝐸𝐶𝐶 ve 𝐺𝐷𝐺 yönünden incelenmiştir. CST 
programı kullanılarak elde edilen simülasyonlarda antenin empedans bant genişliği 

11.83 𝐺𝐻𝑧 iken, VNA ile yapılan ölçümlerde ise 11.34 𝐺𝐻𝑧 olarak bulunmuştur. Anten 

elemanları arasındaki ortak etkileşimi ölçütü olan 𝑆21 parametresinin simülasyonda 
−15.35 𝑑𝐵’den küçük, ölçümlerde ise −20.1 𝑑𝐵’den küçük bulunmuştur. Simülasyon 
ve ölçümlerde 𝐸𝐶𝐶’nin maksimum değeri sırasıyla 0.0048 ve 0.00378 olarak elde 
edilmiştir. Ayrıca, 𝐺𝐷𝐺 ’nin maksimum değeri de hem simülasyonda hem de ölçümlerde 

10 olarak elde edilmiştir. Bu değerler, izolasyonun oldukça iyi olduğunu 
göstermektedir. Simülasyona göre, antenin maksimum kazancı ve yönlülüğü sırasıyla, 

7.17 𝑑𝐵𝑖 ve 8.78 𝑑𝐵𝑖 olarak elde edilmiştir. Bu sonuçlar, önerilen MIMO antenin 
hedeflenen performans parametrelerini karşıladığını ve pratik amaçlar için kullanılabilir 
olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. 
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Arındırılmış görüntüler ile yaya tespiti için derinlik bazlı 
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Özet: Görüntülerde yaya tespiti yapmak çeşitli uygulamalar için önemli bir 
yetenektir. Özellikle son yıllarda otonom araçlar alanındaki gelişmeler ile birlikte 
yaya tespit işlemlerinin önemi daha da artmaktadır. Bu çalışmada, stereo 
görüntülerden elde edilen eşitsizlik bilgileri kullanılarak, yaya tespiti işleminde 
kullanılan ölçek parametresi uyarlanabilir hale getirilmiştir. Böylece, arama 
işlemlerinde kameraya yakın olan nesneler ile uzak olan nesneler aynı şartlarda 
değerlendirilmemesi sağlanmıştır. Ayrıca yine eşitsizlik haritaları kullanılarak 
nesnelerin olmadığı serbest alanlar tespit edilmiştir. Ardından, bu alanlar 
temizlenerek arındırılmış görüntüler elde edilmiştir. Arındırılmış görüntüler 
kullanılarak da yaya tespit işleminde arama uzayı sınırlandırılmış ve standart tespit 
algoritmasının başarımı arttırılmıştır. Geliştirilen yöntem özerk sürüş uygulamaları 
için oluşturulan KITTI 2015 veri kümesi üzerinde test edilmiştir. Önerilen yöntemin, 
standart insan tespit algoritmasının başarımı üzerindeki etkisi görsel olarak 
incelenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: U-V-eşitsizliği, yaya tespiti, eşitsizlik haritası 

 

 
Depth based adaptive parameter selection for pedestrian detection 

with purified image 
 

Abstract: Pedestrian detection in images is a significant capability for various 
applications. The importance of pedestrian detection has increased dramatically in 
recent years, thanks to developments in the field of autonomous vehicles. In this 
study, the scale parameter used in the pedestrian detection process has been 
made adaptive by using the disparity information obtained from the stereo images. 
In this way, it is ensured that objects that are close or far from the camera are not 
evaluated under the same conditions in search operations. In addition, during this 
process, free spaces that did not include any objects were determined by using 
disparity maps. Then, these areas were removed and purified images were 
obtained. By using the purified images, the search space is limited in the pedestrian 
detection process and the performance of the standard detection algorithm is 
increased. The proposed method has been tested on the KITTI 2015 dataset 
generated for autonomous driving applications. The effect of the proposed method 
on the performance of the standard pedestrian detection algorithm was visually 
examined. 
Keywords: U-V-disparity, pedestrian detection, disparity map 

 

 
1. Giriş 

Yaya tespiti, engel algılama ve kaçma, serbest alan tespiti, rota tayini gibi işlemler 
özellikle otonom sürüşte ve gelişmiş sürücü yardım sistemlerinde (advanced driver 
assistance system - ADAS) önemli işlevlerdendir. Bu görevlerde lazer tarayıcılı 
sistemler ortamın üç boyutlu (3B) bilgisini yüksek doğrulukta algılayabildikleri için 
uygun bir seçim olmaktadır. Fakat lazer tarayıcılar yüksek maliyet gerektirmeleri 
nedeniyle seri üretim yapılan sistemlerde daha az tercih edilmektedir. Dolaysıyla, 
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uygun maliyetli bir çözüm olarak kamera tabanlı sistemler lazer tarayıcılara alternatif 
olabilmektedir.  

Kamera tabanlı sistemlerde tek ve stereo kamera olmak üzere farklı sayıda kameranın 
kullanıldığı çözüm kategorileri bulunmaktadır. Tek kamera tabanlı sistemler nesnelerin 
belirlenmesi ve sınıflandırılması gibi konularda oldukça başarılı sonuçlar 
vermektedirler. Fakat bu sistemlerde derinlik bilgisi elde edilemediği için ölçek 
belirsizliği meydana gelmektedir. Dolayısıyla, tek kamera kullanılan sistemler 
engellerin doğru mesafesinin ölçülmesi veya fiziksel koordinatlarının tespit edilmesi 
noktasında yetersiz kalmaktadır. Stereo kamera tabanlı sistemler ise derinlik bilgilerini 
elde ederek 3B ortam bilgilerini algıladığı için tek kameralı sistemlere göre avantajlı 
duruma gelmektedir. Aynı zamanda bu sistemler ile yüksek maliyetli lazer tarayıcılara 
alternatif olarak kullanılabilecek seviyede başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir.  

Çoklu kamera sistemleri özellikle otonom araç teknolojilerinde yaya tespiti için yaygın 
olarak kullanılmaktadır (Tesla, 2022). Yaya tespiti ise kısaca bir görüntü üzerinde 
bulunan insanların konumlarının tespit edilmesi işlemidir. Anlık olarak elde edilen 
görüntülerdeki insanları tespit etmek, insanların değişken hareketleri ve görünümleri 
nedeniyle zorlu bir görev olmaktadır (Enzweiler ve Gavrila, 2009; Dalal ve Triggs, 
2005). 

Stereo eşleştirme, düzeltilmiş stereo görüntülerde 3B düzlemde aynı noktaya karşılık 
gelen piksellerin eşleştirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Eşleştirme işlemi sonucunda 
eşleştirilen piksellerin yatay eksenleri arasındaki fark eşitsizlik değeri olarak 
adlandırılmaktadır. Bu işlemin bütün görüntü üzerinde yapılması sonucunda ise 
eşitsizlik haritaları elde edilmektedir. Eşitsizlik haritaları ve kamera parametreleri 
kullanarak ise derinlik haritaları elde edilmektedir. Derinlik haritaları ise görüntülerdeki 
nesnelerin gerçek konumları ve mesafeleri hakkında bilgiler içermektedir. 

Bu çalışmada derinlik bilgilerinin kamera parametrelerine göre ölçekli hali olan eşitsizlik 
bilgileri kullanılarak OpenCV de yer alan yaya tespit algoritmasının (Dalal ve Triggs, 
2005; Changve Lin, 2011) doğruluğunu artırmak için bir yapı önerilmiştir. İlk olarak, 
stereo kameralardan alınan görüntülerden eşitsizlik haritaları elde edilmiştir. Elde 
edilen eşitsitsizlik bilgileri kullanılarak insan tespit algoritması için arama düzleminin 
ölçeklenmesi sağlanmıştır. Böylece, arama işlemlerinde kameraya yakın ve uzak olan 
nesnelerin farklı ölçek değerleri esas alınarak değerlendirilmesi sağlanmıştır. Ayrıca 
eşitsizlik bilgileri kullanılarak serbest alan tespiti yapılmış ve yaya tespitinde 
kullanılacak görüntü de sınırlandırılmıştır. 

Bildirinin geri kalanı sırayla belirtilen şekilde düzenlenmiştir. Bölüm 2’de, literatür 
çalışmaları özetlenmekte, Bölüm 3’te önerilen yapı açıklanmakta, Bölüm 4’te elde 
edilen sonuçlar verilmekte ve Bölüm 5’te elde edilen sonuçlar değerlendirilmektedir. 

2. Literatür özeti  ̇

Önerilen yapı stereo eşleştirme, serbest alan tespiti ve insan tespiti gibi farklı 
alanlardaki çalışmalara dayanmaktadır. Bu bölümün alt başlıklarında ilgili konular 
hakkında mevcut literatür çalışmaları sunulmaktadır. 
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2.1 Stereo eşleştirme 

Eşleştirme işleminde geleneksel yöntemler kayan pencere yöntemleri kullanarak her 
piksel için eşleşme maliyeti hesaplamaktadır (Scharstein vd., 2001). Bu eşleşme 
maliyetleri kullanılarak eşitsizlik değerleri elde edilmektedir. Görüntü üzerindeki tüm 
piksellerin eşitsizlik değerleri eşitsizlik haritasını oluşturmaktadır. Eşitsizlik haritalarının 
içerdiği hataların düzeltilmesi amacıyla çalışmalar yapılmıştır (Zhan vd., 2016). Son 
yıllarda ise derin öğrenme ile birlikte stereo eşleştirme işlemine yönelik ilk çalışmalar 
eşleşme maliyetlerinin elde edilmesi üzerine yoğunlaşmıştır (Zbontar ve LeCun, 2016). 
Mayer vd. 2016) ise stereo görüntülerden doğrudan eşitsizlik haritalarının elde 
edilmesini sağlayan ilk uçtan uca ağ yapısını önermiştir. Son zamanlarda ise uçtan uca 
yapıların başarımını artırmaya yönelik çalışmalar devam etmektedir (Chang ve Chen, 
2018; Emlek ve Peker, 2021). 

2.2 Serbest alan tespiti 

Serbest alan tespiti, otonom araçların istikrarlı ve güvenli bir şekilde hareket 
edebilmeleri için en önemli görevlerden biri olarak kabul edilmektedir. Serbest alan 
tespitinde, stereo görüşe dayalı yöntemler, hem derinlik hem de renk bilgisi 
sağlayabildiğinden tek kamera yöntemlere göre daha gürbüz sonuçlar sunmaktadır 
(Liu vd. 2016).  

Labayrade vd. (2002) eşitsizlik haritalarına yatay düzlemde histogram dönüşümü 
uygulayarak v-eşitliğini elde etmiştir. Elde edilen v-eşitliği seyir alanındaki nesnelerin 
yatay düzlemdeki konumları hakkında bilgi sağlayan basit ve etkili bir yöntemdir. Hu 
ve Uchimura (2005) tarafından, Labayrade vd.(2002)'nin v-eşitliği yaklaşımının üzerine 
bir uzantı olarak u-v eşitsizliği kavramı önerilmiştir. U-V-eşitliği kavramında, algılanan 
3B bir ortamın 2 boyutlu (2B) ortama dönüştürülmesi sağlanmaktadır. V-eşitsizliğinde 
yollar eğik bir çizgiyle, engeller ise yatay ve dikey çizgilerle gösterilmektedir. U-
eşitsizliği kavramında ise olası engellerin yatay eksendeki konumları belirtilirken, yol 
yüzeyi ve engeller arasındaki ayırma süreci büyük ölçüde basitleştirilmektedir. U-v 
eşitsizliği üzerinden programlama teknikleri ile nesnelerin konumları tespit edilerek 
serbest alan tespiti gerçekleştirilmektedir (Liu vd., 2016). 

2.3. İnsan tespiti 

Görüntülerde insanları tespit etmek, insan vücudunun aldığı değişik pozisyonlar 
sebebiyle zorlu bir işlemdir. Papageorgiou ve Poggio (2000) statik sahnelerdeki 
insanları tespit etmek için örnek tabanlı öğrenme tekniklerini kullanarak bir yapı 
önermişlerdir. Önerdikleri yapıda herhangi bir sahne yapısı varsayımı veya hareket 
bilgisi kullanmamışlardır. Görüntüleri temsil etmek için Haar dalgacıklarını ve temsilleri 
sınıflandırmak için Destek Vektör Makinesi (Support Vector Machine, SVM) 
sınıflandırıcılar kullanılmıştır. 2003 yılında, Viola vd. (2003), yaya tespiti için integral 
görüntü özelliklerini verimli bir şekilde çıkaran şekil tabanlı filtreler önermiştir ve 
çıkarılan öznitelikler daha sonra AdaBoost sınıflandırıcısına beslenmiştir. Dalal vd. 
(2005) tarafından önerilen yönlü gardiyanlar histogramı (Histogram of Oriented 
Gradients - HOG) yardımıyla çıkarılan özniteliklerin yumuşatılmasına yardımcı 
olmuştur. Çıkarılan özellikler, bir pencerenin yaya içerip içermediğini belirlemek için 
SVM sınıflandırıcıları kullanılmıştır. 

3. Önerilen Yapı 

Yaya tespiti için önerilen yapı üç ana aşamadan oluşmaktadır ve Şekil 1'de 
gösterilmektedir. Bu aşamalardan ilki stereo görüntülerden eşitsizlik haritası elde 
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edilmesidir. Eşitsizlik haritaları elde edebilmek amacıyla evrişimsel sinir ağları yardımı 
ile gerçek zamanlı doğru sonuçlar üretebilen HADN (Emlek ve Peker, 2021) ağı 
kullanılmıştır. 

 

Şekil 1. Yaya tespiti için önerilen yapı 

Yapının ikinci kısmında ise eşitsizlik haritası yardımı ile serbest alan hesaplaması 
yapılmaktadır. Serbest alan hesaplaması için u-v-eşitsizlik değerleri elde edilmektedir. 

U-eşitsizlik 𝑈𝑑 ve v-eşitsizlik 𝑉𝑑 'nin hesaplanmaları sırayla Denklem 1’de ve Denklem 
2'de verilmektedir.  

𝑈𝑑(𝑖, 𝑗)𝑖∈∆,   𝑗∈𝑊 = ∑ 𝜓𝑢(𝑖, 𝑗, 𝑘)

𝑘∈𝐻

 

(1) 

𝜓𝑢(𝑖, 𝑗, 𝑘) = {
1, 𝑒ğ𝑒𝑟 |𝐼𝑑(𝑘, 𝑗) − 𝑖| < 1
0, 𝑑𝑖ğ𝑒𝑟𝑑𝑢𝑟𝑢𝑚𝑙𝑎𝑟𝑑𝑎 

 

 

𝑉𝑑(𝑖, 𝑗)𝑖∈𝐻,   𝑗∈∆ = ∑ 𝜓𝑣(𝑖, 𝑗, 𝑘)

𝑘∈𝑊

 

(2) 

𝜓𝑣(𝑖, 𝑗, 𝑘) = {
1, 𝑒ğ𝑒𝑟 |𝐼𝑑(𝑖, 𝑘) − 𝑗| < 1
0, 𝑑𝑖ğ𝑒𝑟𝑑𝑢𝑟𝑢𝑚𝑙𝑎𝑟𝑑𝑎 

 

Bu ifadelerde yer alan 𝜓𝑢 ve 𝜓𝑣 ikili fonksiyonlardır. 𝐼𝑑 terimi eşitsizlik haritasını temsil 
ederken, 𝑊 ve 𝐻 terimleri de eşitsizlik haritasının sırayla genişlik ve yüksekliklerini, ∆ 
ise maksimum eşitsizlik değerini temsil etmektedir. Şekil 2'de HADN ağından elde 
edilen eşitsizlik haritası kullanılarak üretilen u-v-eşitsizlikleri verilmektedir. 
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Şekil 2. Eşitsizlik haritası ve u-v-eşitsizlikleri 

Serbest alanların tespitinde ilk adım olarak V-eşitsizliğinde Hough dönüşümü 
kullanılarak yol tespiti yapılmaktadır. U-eşitsizlikleri ise engellerin genişliklerini 
göstermektedir. Yol bilgileri ve engellerin konumları kullanılarak serbest alanlar 
belirlenmiştir. 

Serbest alanlar tespit edildikten sonra belirlenen alan hem sol stereo görüntüsünden 
hem de eşitsizlik haritasından kaldırılarak arındırılmış sol görüntü ve arındırılmış 
eşitsizlik haritası elde edilmiştir. Bu sayede elde edilen her iki görüntüde serbest alanlar 
ortadan kaldırılarak arındırılmış görüntüler elde edilmiştir. Böylece nesnelerin ön plana 
çıkarılması sağlanmıştır. 

Yapının üçüncü adımında ise, yaya tespiti işleminde ölçeğe dayalı bir şekilde eşitsizlik 
verilerinden faydalanarak başarıyı artırmak için bir yöntem önerilmiştir. Bu yöntemde 
ilk olarak arındırılmış eşitsizlik haritası ve arındırılmış sol görüntü dikey eksen boyunca 
üç eşit parçaya ayrılmıştır. Şekil 3'de arındırılmış eşitsizlik haritası ve arındırılmış sol 
görüntü ile birlikte parçalanmış görüntüler gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 3. Arındırılmış eşitsizlik haritası ve arındırılmış sol görüntü ve bu 
görüntülerin üç parçaya ayrılmış halleri 
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Elde edilen arındırılmış sol görüntü üzerinde yaya tespiti işlemi yapılmaktadır. Yaya 
tespiti işleminde OpenCV kütüphanesinde bulunan fonksiyonlar kullanılmıştır. İlk 
olarak HOG Tanımlayıcısı ile öznitelikler elde edilmektedir.  

İnsan tespiti için görüntünün piramit havuzu oluşturulmaktadır ve kayan pencereler 
yardımı ile tarama işlemi gerçekleştirilmektedir. Bu aşamada aynı zamanda elde edilen 
arındırılmış eşitsizlik haritalarının her bir parçasında ortalama eşitsizlik değerleri 
hesaplanmaktadır. Bu görüntüler üzerinde yaya tespiti işlemi için “detectMultiScale“ 
fonksiyonu kullanılmıştır. Daha sonra her bir pencereden elde edilen öznitelikler SVM 
sınıflandırıcıları kullanılarak yaya veya diğerleri olarak sınıflandırılmaktadır. 

Bu çalışmada arama işlemi sırasındaki ölçekleme işleminin parametresini görüntü 
parçalarının dilimlerindeki eşitsizlik histaogramına göre adaptif yapılmıştır. Bu işlem 
için görüntüler üzerinde detectMultiScale fonksiyonunun "scale" parametresi ortalama 
eşitsizlik değerine göre her dilim için ayrı ayrı belirlener yapılmışdır. "Scale" 
parametresinin farklı ölçeklerdeki değerlerini belirleyebilmek için deneme yanılma 
yöntemi ile eşitsizlik değerine karşılık geçerli (doğru yaya tespiti) scale değerleri 
kaydedilmiştir. Ardından bu değerler kullanarak eğri uydurma yöntemi ile Denklem 3’de 
verilen matematiksel ifade elde edilmiştir. 

𝑓(𝑥) = 𝑎 ∗ exp(−𝑏 ∗ 𝑥) + 𝑐                                        (3) 

Denklem 3’de verilen ifadede yer alan a, b ve c terimlerinin değerleri sırayla 0.5402, 
0.04204 ve 0.9821 olarak elde edilmiştir. Her dilimden elde edilen yaya bilgiler 
birleştirilerek ana görüntü üzerindeki nihai yaya tespiti sonucu elde edilmiştir. 

4. Benzetim sonuçları 

Önerilen yapıda stereo görüntülerden eşitsizlik haritası üretmek için kullanılan HADN 
yapısı Scene Flow veri kümesinde eğitildiği için KITTI 2015 veri kümesinde 700 tekrar 
(epoch) ince ayar işlemleri gerçekleştirilmiştir. Öğrenme oranı 0.001'den başlayıp her 
200 tekrarda 1/2 oranında azaltılmıştır. 

Önerilen yapı ile KITTI 2015 veri kümesinde yaya içeren 3 farklı görsel için elde edilen 
sonuçlar Şekil 4’de verilmiştir. 

Şekil 4'de ilk satırda verilen görüntüler stereo görüntülerdeki sol giriş görüntüsünü 
göstermektedir. İkinci satırda bulunan görseller ise HADN yapısı ile elde edilen 
eşitsizlik haritalarını göstermektedir. Üçüncü satırdaki görüntülerde eşitsizlik haritaları 
üzerinden elde edilen serbest alanların sol stereo görüntü üzerine yansıması 
gösterilmektedir. Dördüncü satırda arındırmış sol görüntü üzerinde ayarlanabilir ölçekli 
yaya tespiti ile elde edilen sonuçların birleştirilerek verilmiş hali bulunmaktadır. En son 
satırda ise OpenCV kütüphanesinde normal görüntü üzerinde varsayılan ayarla 
gerçekleştirilen tespit işlemlerinin sonuçları verilmektedir. 

Birinci sütundaki sonuçlar incelendiğinde önerilen yapı ile sahnedeki tüm yayaların 
başarılı bir şekilde tespit edildiği gözlemlenirken varsayılan ayarlarda bir yayanın 
tespitinin gerçekleştirilemediği görülmektedir. İkinci sütundaki sonuçlarda da 
varsayılan ayarlarda elde edilen sonuçlarda hiçbir yaya bulunamazken önerilen yapı 
ile bir adet yaya tespit edilmiştir. Yalnız tespit edilen yaya penceresi içerisinde iki yaya 
olduğu görülmektedir. Burada iki yayanın birbirinden ayrı bir şekilde tespiti 
gerçekleştirilememiştir. Son örnekte ise varsayılan ayarlarda bir adet yaya tespiti 
gerçekleşmiştir fakat bu yayanın konumunun yanlış olduğu görülmektedir. Önerilen 
yapı da ise görüntü üzerindeki bir yayanın doğru konumda tespiti gerçekleşmiştir. 
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 (a)  

   
 (b)  

   
 (c)  

   
 (d)  

   
 (e)  

Şekil 4. (a) sol görüntüler, (b) eşitsizlik haritaları, (c) serbest alanlar, (d) 
Önerilen yapı ile gerçekleştirilen yaya tespitleri, (e) OpenCV kütüphanesinde 

varsayılan parametreler ile gerçekleştirilen yaya tespitleri  

5. Sonuçlar 

Bu çalışmada eşitsizlik haritalarından elde edilen eşitsizlik bilgileri kullanılarak yaya 
tespitinde kullanılan detectMultiScale fonksiyonunun "scale" parametresi ayarlanabilir 
hale getirilmiştir. Böylece yaya tespiti işleminin başarımı arttırılmıştır. Bu yapıda ayrıca 
eşitsizlik haritası kullanılarak serbest alan tespiti yapılmış ve yaya tespiti sırasında 
kullanılacak olan görüntülerdeki nesnesiz alanlar temizlenmiştir. Önerilen yapıda 
eşitsizlik değeri ile ölçek değeri arasında matematiksel bir ifade elde edilmiştir. 
Sonuçlar görsel olarak karşılaştırıldığında önerilen yapı ile yaya tespit doğruluğunun 
artırıldığı gözlemlenmiştir.  
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Abstract: The article is devoted to the development of ways to increase the level 
of economic efficiency of innovative enterprises. The importance of expanding 
digitalization and innovation transfer is justified. The urgency of the application of 
Internet of Things, 5G, robotics, Big Data, cloud, artificial intelligence 
technologies was noted. The special role of high technologies and innovative 
enterprises in the development of the digital and innovative economy has been 
shown. 4.0 Prospects for the application of industrial technologies in the activities 
of innovative enterprises aimed at the realization of knowledge-based, innovative 
products. The functions of the management system of innovative enterprises 
were noted and a model of operation of modern innovative enterprises was 
proposed. A comprehensive assessment methodology for the efficiency of 
innovative enterprises has been developed. A system of composite indices to 
assess the economic activity of innovative enterprises has been proposed, and 
its architecture has been developed in a multi-level manner. A method of 
comparative assessment of economic activity of innovative enterprises has been 
developed. Relevant recommendations were given to increase the level of 
efficiency of economic activity of innovative enterprises. 

Keywords: Digital and innovative economy, high technology, innovative 
enterprises, expert assessments, 4.0 Industrial platform. 

 

1. Introduction 

Against the background of the application of high industrial technologies in all areas, 
the leading countries of the world are entering a new development environment and 
implementing many projects to increase the level of digitalization. The rapid 
development of the Internet of Things (IoT), 5G, robotics, Big Data, cloud, artificial 
intelligence technologies in the world makes it necessary to develop the high-tech 
sector. One of the main directions of economic development is the application of 
"Industry, Innovation and Infrastructure", one of the UN 2030 Sustainable Development 
Goals (https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/), elements of the 4.0 Industrial 
Platform in the activities of innovative enterprises. The production of ICT and other 
high-tech products is already a major trend in the world economy. This requires 
addressing the issues of effective management of innovative enterprises, where high 
technologies are formed and produced. In order to digitize the economy, the ICT 
infrastructure must be improved and the potential of the ICT industry must be 
increased. At present, the main condition is to achieve sustainable economic 
development (https://president.az/articles/51299). Innovative enterprises, high-tech 
parks, science and industry parks are the main driving force for the transition to a digital 
and innovative economy. For their effective activities, the improvement of regulatory 
mechanisms in the field of information technology development and the formation of a 
healthy competitive environment are of great importance 
(https://president.az/articles/53407). In order to create modern complexes in this area, 
it is necessary to form an innovative product-service production with high export 
potential. There is a great need for a comprehensive analytical analysis of the problems 
of increasing the economic efficiency of innovative enterprises with a concentration of 

https://president.az/articles/51299
https://president.az/articles/53407
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high technologies on the 4.0 Industrial platform. Modern scientific research conducted 
at the international level directly confirms the relevance of these areas. The presented 
article is devoted to the problems of determining the level of efficiency of economic 
activity of innovative enterprises and the directions of its increase. 

2. Materials and Methods 

The main purpose of the research conducted in this article is to show the importance 
of determining the level of economic efficiency of innovative enterprises and identify 
areas for its improvement. In the complex assessment of the efficiency of innovative 
enterprises, the main indices on the composite index of its activity, the 
recommendations on promising areas for improving the methods of assessment of 
sub-indices. It is an initiative to create ample opportunities for innovative enterprises to 
achieve significant results in increasing economic efficiency through digitalization 
technologies. 

Systematic analysis, correlation and regression analysis, mathematical and 
econometric modeling methods, expert assessment method, measurement theory, 
algorithmization and ICT tools were applied in the process of developing the model for 
determining the level of efficiency of innovative enterprises. 

In connection with the problem of research and the level of its research, the article 
should note that in modern times, the economy as a whole is transforming on the basis 
of innovative technologies. 

Ensuring its innovation-based progress, modernization on the basis of technological 
innovation, the formation of high-tech sectors, artificial intelligence and robotics, bio, 
nano, information and communication, space, etc. The development of new areas such 
as is one of the main ways to achieve faster development of the real economic sector. 
In such complex problems, new management principles and models should be 
developed and implemented, taking into account the recommendations of international 
organizations (https://manufuture.org/manufacturing), as well as the prospects for the 
introduction of new technological components of the 4.0 Industrial revolution [Schwab, 
2017]. 

The problems of increasing the economic efficiency of innovative enterprises in the 
context of digitalization have been the subject of research of many foreign, including 
Russian, as well as domestic scientists (Entringer, 2020; Aliyev, 2020; Zapolskyte, 
2020). Different researchers have tried to study the development problems of 
approaches, models, new processes analyzed in the recent scientific literature in this 
area from different angles. Therefore, in accordance with the challenges of modern 
ICT, serious attention is being paid to identifying areas to increase the economic 
efficiency of innovative enterprises in the context of digitalization.  

Problems of effective management of economic activity of innovative enterprises. The 
following functions of the management system of innovative enterprises can be 
specified: to create favorable conditions for the activities of resident companies,  to 
form a system to support innovative activities, to carry out research and development 
work creation of favorable conditions, provision of consulting, engineering, technical, 
technological, information and other services to innovative enterprises, market 
research, provision of marketing services to related enterprises, identification of 
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innovative products, their selection and application in production,  development of an 
intellectual information system to support decision-making, etc. 

These problems include (Aliyev, 2017): 

1) development of development strategy and establishment of effective relations with 
relevant structures, 

2) organization of integration of science-education-business relations, 

3) formation of a favorable innovation environment, 

4) commercialization of research results, 

5) selection and evaluation of innovation projects, 

6) development of general development model of innovative enterprises, 

7) improvement of organizational management mechanisms, 

8) development of a perfect information support system, 

9) construction of a multifactor mathematical statistical model of innovative 
product/service production, 

10) assessment of complex activities, 

11) organization of integration with e-government technologies. 

The operating model of modern innovative enterprises can consist of the following 
components: additive technology and structures; adaptive technology and structures; 
increasing the role of the human factor; taking into account the development prospects 
of innovative products, services; customer-oriented, logistics, e-commerce, marketing; 
flexible management structure; application of intelligent systems; modern ICT, grid, 
cloud, fog and other technologies. 
(https://www.icontrends.org/dosyalar/2020/IVICONTRENDS2020.pdf).  

Directions for improving the efficiency of action innovative enterprises in the context of 
digital innovation transfer. The application of the best industrial digital technologies in 
the activities of innovative enterprises is a very important issue 
(https://issek.hse.ru/news/494926896.html). Research has identified a range of the 
most important digital technologies used or applied in the industry. The most effective 
digital technologies are rapidly being applied in modern innovative enterprises. 

With regard to the trends of digital technologies in the industry, it can be noted that the 
field of artificial intelligence has developed rapidly in recent years and is of particular 
importance in the management of many technical and technological means. Artificial 
intelligence technologies will continue to fully automate production processes and 
optimize the performance of all industries (https://issek.hse.ru/news/494926896.html). 

Machine learning technologies have begun to be used in situations where the use of 
human resources is dangerous, impossible or inefficient. Computer-based methods 
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and solutions are used for adaptive control of robot operations. Computer vision 
technology also helps to monitor the actions of personnel in terms of compliance with 
safety requirements. The Industrial Internet of Things, one of the technologies used to 
significantly increase production efficiency, significantly reduces the time lost in the 
production of products/services (https://issek.hse.ru/news/494926896.html). 

Blockchain technologies, smart contracts and electronic operations are used to expand 
scientific and industrial cooperation. Using virtual reality tests, new products can be 
developed in less time and cost. Enterprises currently use systems based on "digital 
twins" technology to accelerate the creation of a prototype of a product/service in the 
production process and its marketing. It also uses modern technologies such as 
artificial intelligence components, the Internet of Things, sensors and wireless 
technology. Such systems help to optimize the operation of enterprises during 
operation, minimizing failures and downtime. It also uses modern technologies such 
as artificial intelligence components, the Internet of Things, sensors and wireless 
technology (https://issek.hse.ru/news/494926896.html). Digital twin technology 
predicts 95% of the equipment's response to loads. Reduces maintenance costs for 
complex industrial complexes by 5-10%. By 2026, the annual growth of the digital twin 
market will be about 60%. 

Indicators and criteria for evaluating the performance of innovative enterprises.  

Management indicators of innovative enterprises include: discounts for comparative 
assessment of scientific-technical, technological-resource potential, financial-
investment sources, level of development of residents and research institutions, level 
of integration of educational institutions, compliance of innovative enterprises with 
regional policy priorities, technology commercialization best practices, etc. (Entringer, 
2020; Aliyev, 2020).  

Indicators characterizing the economic activity of innovative enterprises include: 
investments, loans, number of innovation infrastructure entities, benefits, cost structure 
of innovation projects, production of innovative products and services, budgets of 
innovative enterprises total volume of financing, number of resident companies, 
number of jobs created, volume of products and services produced by residents, 
human and technical potential, ICT potential, activity on commercial and other 
services, consulting, practical-practical, production activity of innovative enterprises, 
etc. 

Development of a comprehensive assessment methodology for the economic 
efficiency of innovative enterprises. Attempts to develop a comprehensive system of 
indicators and performance analysis in innovative enterprises are rare. In the present 
study, various researchers have proposed incomplete groups of indicators. In other 
words, the formation of a system of indicators in the field of performance appraisal in 
innovative enterprises is an important issue. Therefore, it has been some time since 
the use of composite indicators in the measurement process. They are a useful tool for 
evaluating, analyzing and comparing innovative enterprises depending on the level of 
formation and development  (Aliyev, 2021). 

The so-called composite index can be divided into other indices, subindices, indicators 
and quantities that are part of it. Appropriate work should be done to determine the 
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Composite Index of Innovative Enterprises (CIIE)

Scientific-research, 
experimental 

developments and 
innovative projects 

index (SEI)

Innovation 
products and 

services 
index (IPS)

Effective 
management and 
creative results 

index (ECR)

Socio-ecological 
development index

(SED)

Significance and 
scalability index 

(SIS)

İnfrastructure and 
information provision 

index (INP)

Feasible business 
environment (FBE)

Investment-financial 
reserves and material 

technical resources index
(IMR)

Innovative potential, 
activeness environment 

index (IPA)

Human resources and 

professional staff training 
index (HRS)

relationship between the composite indicators (https://ec.europa.eu) and the indicators 
associated with it, as well as the regression relationship (Andreevna, 2013).  

Composite indices also need to be visualized first by various means and prepared for 
the next process. The composite index allows to assess the efficiency of innovative 
enterprises, both directly and indirectly (Aliyev, 2017; Zhao, 2018).  The extent to which 
it is important allows us to speculate. In order to define and form a composite index, it 
is proposed to substantiate the prices of the indices with the following symbols and 
names as a basis. 

The architecture of the Composite Indicator System (CIS) is offered in a multi-level 
way. The lower level of the general level reflects the overall integrative form, and the 
parameter that characterizes it is called the Composite Index of Innovative Enterprises 
(Figure 1). 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figure 1. A group of key indices for assessing the performance of innovative 
enterprises  (compiled by the author on the basis of Aliyev, 2017) 

The composite index has a key position in the analysis of comparisons as an evaluation 
tool. As a result of its price, innovative enterprises receive an appropriate rating. The 
value of the composite index varies in the range (0,100). 

The final score for each index of the weights given by the experts to the selected 
indices to form the proposed Composite Index for the comparative assessment of the 
activities of innovative enterprises was calculated. The indexes proposed for the 
comparative assessment of the performance of innovative enterprises, which have a 
significant impact on the composite index, and their weight ratios on a scale of (0, 10) 
were as follows according to the results of expert assessments (Table 1). 
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Table 1. Results of expert assessments of weight coefficient (compiled by the 
author on the basis of Aliyev, 2017) 

№ Name of composite indices Conventional 
markings 

Weight 
coefficient 

1.  Significance and scalability index  SIS 1 

2.  İnfrastructure and information provision index  INP 1,5 

3.  Feasible business environment FBE 2,7 

4.  Investment-financial reserves and material 
technical resources index 

IMR 3,2 

5.  Innovative potential, activeness environment 
index 

IPA 2,9               

6.  Human resources and professional staff 
training index  

HRS 3,8 

7.  Scientific-research, experimental 
developments and innovative projects index 

SEI 4,7 

8.  Innovation products and services index IPS 5,3 

9.  Effective management and creative results 
index 

ECR 6,1 

10.  Socio-ecological development index SED 4,2   

 

The results of the assessment were considered appropriate by the expert group. The 
formal writing of the dependencies and the relevant coefficients of the dependent 
variables may be the basis for subsequent calculations and estimates. 

3. Findings 

Because it is not possible to directly measure or calculate the performance of 
innovative enterprises, expert methods are used in their assessment (Saati, 2019; 
Zapolskyte, 2020). Weight ratios based on expert assessments are also used to 
assess the level of performance of innovative enterprises. Determining the 
performance of innovative enterprises and their multi-criteria expert assessments can 
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be done through a special software package. These expert assessments can be 
performed through appropriate assessment parameters. 

Experimental results of multi-criteria expert assessments of the performance of 
innovative enterprises. In order to conduct expert assessments of the activities of 
innovative enterprises, the most advanced level of organizations, specialists, 
indicators, criteria, sub-sectors, indices, sub-indices, weights, impact factors, etc. In 
order to identify the experts, a system of questions, information, indicators and criteria 
relevant to the indicated areas was presented: 1) to comment on the participation of 
various organizations and enterprises, specialists as experts in economics, ICT, 
innovation, management; 2) to express the attitude to the expertise and 
professionalism of the persons nominated as candidates for expertise from relevant 
organizations and enterprises; 3) mutual assessment of the level of conformity (weight 
coefficients) of experts from relevant organizations and enterprises; 4) assessment of 
the level of use of indicators and criteria in the assessment of various activities of 
innovative enterprises; 5) assessment of the level of perspective development of 
innovative enterprises in possible directions according to relevant indicators and 
criteria; 6) evaluation of the criteria and indicators for evaluating the activities of 
innovative enterprises in different directions (weight coefficients). The identification of 
performance indicators of innovative enterprises and the analysis of the experimental 
results of their multi-criteria expert assessments in these aspects became the basis for 
further decision-making processes. 

4. Results 

Innovative enterprises are the main driving force in the formation of an innovation-
based economy and have a significant impact on its development. At present, much 
attention is paid to the creation of high-tech parks and innovative enterprises, formed 
in accordance with the challenges of the 4.0 Industrial revolution. The development of 
the world's fastest-growing Internet of Things, 5G, robotics, supercomputers, artificial 
intelligence makes it necessary to develop and apply the high-tech sector. 

This requires solving the problem of increasing the efficiency of innovative enterprises 
that produce innovative technologies and have a special role in the formation of 
innovative economic development. Therefore, there is a growing need for information 
on the necessary indicators in the process of developing appropriate methods for a 
comprehensive assessment of the activities of innovative enterprises in economic 
development. However, it is almost impossible to get their prices directly. In this sense, 
expert assessments have become a topical issue in the context of multi-criteria 
indicators. The development of support mechanisms for decision-making processes 
based on the analysis of the performance of innovative enterprises is considered very 
important. In this regard, a system of criteria and indicators for the management and 
evaluation of economic activity of innovative enterprises has been developed and 
efficiency indicators have been proposed for a comparative assessment of the results 
of its activities. Using the multi-criteria expert assessment method to evaluate the 
performance of innovative enterprises, the weighting of the coefficients by the experts 
to the proposed composite indices for comparative assessment of its performance was 
carried out in a multi-criteria environment through a software package. It was noted 
that the results of the assessments can lead to significant results in the decision-
making and implementation of effective decisions in the decision-making process. 
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Abstract: Agriculture is a vital source of income for Pakistan's enormous 
population and a substantial contributor to the country's economy. The Internet 
of Things (loT) is a technology that enables a mobile device to monitor the 
operation of a device. The Internet of Things (loT) is a network technology that 
collects data from a variety of sensors and allows any device to connect to the 
Internet and share data. A more advanced communication device, such as a Wi-
Fi module, will be used to do this. The information gathered by the sensors is 
transformed into useful information and transmitted to the user. A handheld 
device, such as a cell phone or a tablet, can be used to see the data. Farmers 
will benefit from this endeavor. This study aids farmers in irrigating farms more 
efficiently with an automated irrigation system that is based on soil moisture. The 
proposed method aims to limit the amount of water that flows unnecessarily into 
agricultural areas. Using temperature, moisture, and humidity sensors, numerical 
values of temperature, moisture, and humidity are continuously monitored and 
communicated to the assigned mobile. The Android application regularly collects 
data from the assigned IP address. When soil moisture levels are high and 
exceed a certain threshold, the relay attached to the Node MCU microcontroller 
activates the irrigation system automation utilizing the IoT motor. The present 
status of the pump is shown by the motor status. The crop is then given the 
necessary water. A security system based on cameras and IR sensors is also 
included for better security purposes. By introducing advanced technology in 
agriculture to Pakistan the farmers can produce better yields and efficient work. 
Keywords: IoT, Irrigation, Monitoring, Controlling 

 

Introduction: 

Agriculture has always been our country's primary source of revenue. 
Agriculture, on the other hand, is being impeded by people shifting from rural 
to urban regions. We're turning to IoT-enabled smart agriculture solutions to 
solve this problem. This study includes WIFI-based remote-controlled 
monitoring, moisture and temperature sensors, security, and appropriate 
irrigation facilities. It monitors soil properties and ambient variables in real-
time using wireless sensor networks. Sensor nodes are strategically 
positioned across the farm in various locations. The activities are carried out 
by combining sensors, Wi-Fi, and a camera with a microcontroller, and the 
parameters can be controlled using any remote device or internet service. This 
concept is turned into a product, which is then supplied to farmers for their 
benefit. Agriculture must keep up with the rest of the world in terms of new 
technologies and implementations. Numerous studies have been conducted 
on agriculture. The majority of the study suggests using a wireless sensor 
network to collect data from multiple sensors put at different nodes and 
transmit it using a wireless protocol. The information regarding numerous 
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environmental elements is provided by the collected data. Monitoring 
environmental variables is not a complete strategy for increasing agricultural 
productivity. Several additional elements have a higher impact on productivity. 
As a result, an integrated automation system will take care of all elements 
affecting production at each level. 

Problem statement: 

Building our irrigation system on an IoT platform is critical in today's world, where 
everything can be controlled from a smartphone. The Smart Irrigation System is an 
idea that has the potential to entirely automate Pakistan's irrigation system. The 
proposed research introduced an IoT-based irrigation system with node MCU and 
several temperatures and moisture sensors. The water will be automated based on the 
value of the moisture sensor. The blink program can monitor all of the data, allowing 
for real-time monitoring and control. A water pump is employed in the proposed system 
to sprinkle water on the land-based on the value of the moisture sensor and user 
control via the blynk application. First, we'll define our challenge, or why we're doing 
this project, and then we'll look at what's inside the project and what components are 
engaged in the system's construction. We are developing a system for that garden that 
can be managed from anywhere in the world using a mobile phone. On the mobile 
phone, real-time data such as temperature, humidity, and wetness may be monitored 
and decisions are taken accordingly. 
 
Literature Review:  

In this paper (Anjali Chandavale, 2019) the author discussed that food is vitally 
important for human survival on this planet, hence agriculture has become a global 
requirement. A major food problem will emerge in the next two decades. As a result, 
agriculture's development and advancement are critical. Environmental elements that 
affect crops can be easily monitored with the help of cutting-edge technologies like IoT, 
and decisions can be made based on them, allowing for remote agricultural monitoring, 
which is an incredible IoT application. 

(Manickam, 2020)This study presents a smart agriculture system for new farms and 
farms that practice crop rotation that incorporates soil sampling, drone seeding, 
pesticide/fertilizer spraying, and farm condition monitoring using IoT sensors and 
drones. The drone will collect farm data such as soil humidity and pH value from a 
ground sensor that will be pre-plugged into the farm by the farmer. Because of its 
capacity to connect over a long distance, Zig bee is used to connect the ground sensor 
and the drone. The acquired data will subsequently be transmitted through LoRa to a 
gateway, where it will be stored for data storage and analysis in the cloud. 

(H. V. Abhijith, 2017)One of the most important sources of employment in agriculture. 
Even though a huge area is under cultivation, we do not get maximum production. 
Insufficient rainfall, a lack of parameters (necessary for a plant to grow well), and 
farmers' lack of knowledge of the crop's timely requirements are all possible causes. 
Farmers can feel the timely needs of crops if technology is integrated into agriculture. 
We are attempting to incorporate the Internet of Things with agriculture in this article. 

(Harika Pendyala, 2020) In this paper, the author discussed that Agriculture has been 
practiced in every country for centuries and is regarded as both a science and art of 
nurturing plants. In today's world, technology is always evolving, and agriculture is no 
exception. Smart agriculture relies heavily on the Internet of Things. Sensors from the 
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Internet of Things (IoT) are utilized to deliver vital information about agricultural lands. 
The key benefit of IoT is the ability to track at agriculture by utilizing wireless sensor 
networks to collect data from numerous sensors put at various locations send using 
the wireless protocol. 

In the paper (Kanumuri, 2020) author explained that Many industries, including 
agriculture, have been changed by the rapid expansion of the Internet of Things-based 
technologies. Such a drastic transformation destroys traditional farming systems while 
also presenting new chances and difficulties. The potential of wireless sensors and IoT 
in agriculture is discussed in this article. 

(I.Mohanraja, 2016) The agriculture industry in India is dwindling, which has an impact 
on ecosystem production capacity. There is a pressing need to resolve the issue in the 
domain to restore vibrancy and boost growth. The study offers an e-Agriculture 
application built on a framework that includes KM (Knowledge Base) and Monitoring 
modules. 

(Zahid Khan, 2021) In this paper, the author suggests and designs a new prototype for 
bolting reduction, called a smart farming monitoring system (SFMS), based on a basic 
three-layered IoT architecture. 

Methodology and Implementation: 

Following are the main components included in this research to implement the 
hardware model. 

NODE-MCU:  

The Node MCU board is used as a microcontroller in this research. It is mostly used 
as a development board for Internet of Things (IoT) applications. The node MCU is 
powered by an ESP8266 and communicates through Wi-Fi. 

 

Figure 7. Node MC 

DHT SENSOR: 

The computerized signal output of this DHT temperature and humidity sensor is aligned 
with the temperature and humidity sensor. Each DHT11 sensor provides an incredibly 
fine humidity setting room adjustment. Adjustable modules, which we call configuration 
modules, are stored in the OTP program memory, and the sensors therein isolate the 
flag at all times.  

https://robu.in/product/dht11-temperature-and-humidity-sensor-module-with-cable/
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Figure 8. DHT Sensor 

Water Pump: 

The 5 V water pump is used to feed water to the irrigation system, and it may be 
operated between 2.5 and 6 volts. To irrigate the garden, attach a pipe connection to 
the pump. Its water level must be higher than that of the water pump for it to pump 
water. 

    

Figure 9. Water Pump 

 

IR SENSOR: 

An infrared sensor is an electronic component having spectral sensitivity in the infrared 
wavelength range of 780 nm to 50 m is known as an infrared sensor (IR sensor). In 
this study, IR sensors are used in the use of motion detectors for security.

 

Figure 5. IR SENSOR 

 

 

https://robu.in/wp-content/uploads/2020/11/DHT11.jpg
https://robu.in/wp-content/uploads/2020/11/waterpump.png
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SOIL MOISTURE SENSOR: 

Soil moisture sensors are used to determine how much water is in the soil. Because 
direct gravity testing of soil moisture requires, for example, expulsion, drying, and 
weighing, a soil moisture sensor determines the volume of water by relying on other 
soil qualities, such as electrical resistance.   

 
Figure 10. Soil Moisture Sensor 

Blynk Application: 

Blynk is a Platform with IOS and Android apps to control Arduino, Raspberry Pi, and 
the likes over the Internet. It’s a digital dashboard where you can build a graphic 
interface for your project by simply dragging and dropping widgets. 

 

Figure 11. Blynk Application 

 

  Wi-Fi Camera: 
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A small camera is used for security purposes and real-time security can be monitored 
on the phone. 

 

Figure 7. Wifi Camera 

1. Results and Discussions 

 Block Diagram: 

 

Figure 8. Block Diagram 
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   Circuit Diagram: 

 

Figure 9. Circuit Diagram 

 Data Monitoring: We have used the blynk android application for real-time monitoring 
and controlling of the different parameters in this research. In this, we have monitored 
the following parameters data. 

 Temperature 

 Humidity 

 Soil Moisture 

 Motion Sensor 

 The water level in the tank 

 Real-time video monitoring for security 
We are controlling the motor according to the level of moisture in the soil 

 

Figure 10: Results of Blynk Application 
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Comparative analysis for better production of the proposed system with present 
system. 

Present System for farming Proposed System for smart farming 

1, No automation technology is included 
so more human resource is required. 

1. With smart automation techniques, 
resourceful work can be done with 
minimum human resources. 

2. The 24 hour monitoring of the soil 
parameters is not possible in the preset 
traditional system. 

2. Different important soil parameters 
data can be monitor and analyze for 24 
hours using sensors. 

3. In traditional system, the farmer has 
to move in the entire land for watering 
which is very difficult and time taking. 

3 .In the proposed system by just 
clicking on the android application the 
water supply can be started in the whole 
land using water pumps. 

4. In conventional farming there is no 
solution for real-time land monitoring 
using the camera, the Farmer has to 
present on the land physically for 
monitoring. 

4. In the proposed system the farmer 
can easily monitor the land using real-
time video streaming through a WiFi 
camera from any remote location using 
an android application. 

5. In the present system wild animals 
destroy the field and there is no 
procedure for monitoring them to save 
the field. 

5. In the proposed system real-time 
motion sensing is done using an IR 
sensor and an alarm is generated in 
case of any movement in the field. 

  According to the points discussed above, it is clear that the proposed system is more 
efficient and cost-effective compared to the present conventional farming system. 
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Özet: Arıcılığa ait ilk bulgular on bin yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Günümüzde de 
arıcılığın tarım sektörü içinde vazgeçilemez bir işlevi vardır. Bu işlevi ve önemi sadece 
bal, polen ve propolis gibi arı ürünleri sağlamasından değil daha da önemlisi arıların 
tozlaşmayla yaptıkları katkılardandır. Bu nedenle arıcılık tüm dünyaya yayılmıştır ve 
özel olarak desteklenen bir tarımsal faaliyettir. Arı yetiştiriciliği, tümüyle doğaya, 
floraya bağlı bir tarımsal faaliyet olduğu için genel olarak kırsal alanda yapılmaktadır. 
Ancak son yıllarda Antarktika hariç bütün kıtalarda bulunan büyük kentsel yaşam 
alaları içerisinde de bal arısı yetiştiriciliği yapılmaya başlanmıştır. Kentsel arıcılık 
olarak adlandırılan bu faaliyet, şehirlerin çatı teraslarında, balkonlarında veya arka 
bahçelerinde birkaç arı kolonisinin tutulması uygulamasıdır. Hobi arıcılığı veya arka 
bahçe arıcılığı olarak da ifade edilebilmektedir. Kentsel arıcılık hızla yayılarak kentlere 
yerel gıda üretimi, çevre bilinci, kullanılmayan çiçek kaynaklarının kullanımı gibi 
çevresel, ekonomik ve sosyal birçok faydalar sağlamaktadır. Bununla birlikte, kentsel 
arıcılığın bazı riskleri ve zorlukları da bulunmaktadır. Kentlerde artan bal arısı 
yoğunluğunun, çiçek kaynağı için yerel tozlaştırıcılarla rekabeti artırma ve parazit ve 
patojenleri yayma riski, komşulardan gelen şikayetler ve kentsel kirlilikten kaynaklanan 
bal ve arı ürünlerinin kalite sorunu gibi sorunlara da neden olabilmektedir. Sonuç 
olarak, kentsel arıcılık için sürdürülebilir yönetim stratejilerinin oluşturulması 
gerekmektedir. Bu bildiride kentsel arıcılıkla ile ilgili güncel gelişmeler ve etkileri 
açıklanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Kentsel arıcılık, Arı ürünleri, Tozlaştırıcılar, Kalıntı 
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Abstract: The earliest records of beekeeping date back up to 10.000 years ago. 
Today beekeeping has an indispensable function in the agricultural sector. It is 
essential, not just for bee products such as honey, pollen and propolis but more 
importantly for the pollination services provided by bees. Therefore beekeeping is 
spread all over the world and is a specially supported agricultural activity. Since 
beekeeping is completely dependent on nature and flora, it is generally carried out in 
rural areas. However in recent years, beekeeping has been rapidly expanding globally 
in major urban areas on all continents except for Antarctica. This activity, called urban 
beekeeping, is the practice of keeping a few bee colonies in roof terraces, balconies 
or backyards of cities. It may also be referred to as hobby beekeeping or backyard 
beekeeping. Urban beekeeping is booming and also provides cities with 
environmental, economic and social benefits such as local food production, 
environmental awareness and utilization of unused flower resources. However, urban 
beekeeping also creates concerns and risks. Higher honeybee densities in cities 
caused to some problems such as competition with native pollinators for floral 
resources, transmitting of parasites and pathogens, complaints from neighbors and 
quality problems of honey and bee products caused by urban pollution. As a result, 
there is need to create sustainable management strategies for urban beekeeping. In 
this review, current developments about urban beekeeping and its effects was 
described. 
Keywords: Urban beekeeping, Bee products, Pollinators, Residue 
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1. Giriş 
 
İnsanların arı yuvalarından bal toplamasına ait ilk bulgular on bin yıl öncesine kadar 
uzanmaktadır. Günümüzde de arıcılık; arıların tozlaşmayla bitkisel üretime yaptıkları 
katkılarının anlaşılması, arıcılığın küçük sermaye ve düşük girdi kullanımı ile toprağa 
bağımlı olmadan yapılabilmesi ve arı ürünlerine olan talebin giderek artması gibi birçok 
özelliği nedeniyle bütün dünyada yetiştiriciliği yapılan ve özel olarak desteklenen bir 
tarımsal uğraşıdır. Doğaya bağımlılığı çok fazla olduğu için arı yetiştiriciliği genel olarak 
kırsal alanda yapılan bir tarımsal faaliyettir. Ancak son yıllarda hemen hemen bütün 
büyük metropollerde yaşam alanları içerisinde de bal arısı yetiştiriciliği yapılmaya 
başlanmıştır. Kentsel arıcılık olarak tanımlanan bu arıcılık faaliyeti, büyük bir bahçeye 
veya kırsal alana erişimi olmayan bir yerleşim yerinde arı tutma uygulamasıdır. Hobi 
arıcılığı veya arka bahçe arıcılığı olarak da nitelendirilebilen bu uygulamada; kalabalık 
şehir merkezlerindeki binaların çatı teraslarında, konutların arka bahçelerinde veya 
balkonlarında bir veya birkaç koloni yıl boyu bulundurulmaktadır (Egerer and Kowarik, 
2020; Matsuzawa and Kohsaka, 2021). Kentsel arıcılık aslında yeni bir uygulama 
değildir ve Paris gibi bazı şehirlerde bir yüzyıldan fazla süredir varlığını sürdürmektedir. 
Bununla birlikte, son yıllarda Londra, Tokyo, New York, Sidney gibi dünyanın dört bir 
yanındaki şehirlerde kentsel arıcılık hızla gelişmektedir ve dünya genelinde hem kent 
arıcılarının sayısında hem de kentlerde tutulan koloni sayısında her yıl çok önemli 
artışlar yaşanmaktadır (Weinreich, 2020). Kent arıcılarının sayısı her yıl en az iki kat 
artmaktadır (FAO, 2018). Kırsal alan ve kentsel alanda bulundurulan bal arısı koloni 
sayıları karşılaştırıldığında birçok ülke kentlerinde ülke kırsal alanlarına göre daha 
yoğun bal arısı kolonisinin bulunduğu gözlenmiştir. Örneğin İngiltere, Fransa ve 
Belçika’ da ülke genelinde km2 başına düşen bal arısı koloni sayısı sırası ile yaklaşık 
1.3, 2.5 ve 3.6 adet iken km2 başına Londra’da 10, Paris’de 6.5 ve Brüksel’de 15 adet 
koloni düşmektedir (Ropars et al., 2019).  
 
Kentsel alanlarda kırsal alanlara oranla daha düşük pestisit ve parazit yoğunluğunun 
olması,  bazı kentsel alanlarda kırsal alanlara göre çiçekli bitki çeşitliliği ve miktarının 
daha fazla olması, soğuk bölgelerde kentsel ısı adası etkisi ile bal arısı kolonilerinin 
daha az kayıpla kışı geçirmeleri gibi birçok kolaylaştırıcı yönünden dolayı kentlerdeki 
popüler tarımsal faaliyetlerin bir parçası olan kentsel arıcılığın sürdürülebilirliği, riskleri 
ve faydaları göz önünde bulundurularak tartışılmaktadır (Mallinger et al., 2017; Abella 
and Moretti, 2022). Kentsel arıcılığın faydalanılmayan nektar ve polen kaynaklarının 
değerlendirilmesi, yerel gıda üretimi, çevre ve doğa bilincinin geliştirilmesi, sivil katılım 
gibi birçok faydasının yanında kentsel alanlarda giderek artan bal arısı 
populasyonunun aynı alanlarda bulunan yaban arıları ve diğer tozlaştırıcı böceklerle 
besin kaynağı bakımından rekabet ve parazit ve patojenleri taşıma riski ile yaban arısı 
populasyonlarını olumsuz etkileyebilmesi, üretilen bal ve arı ürünlerinde kentsel 
alanlardaki olası kirlilikten kaynaklanan riskler ve kentsel alanlarda artan bal arısı 
populasyonun çevredeki insanlar için tehlikeli yaratabilmesi gibi bazı olumsuz etkileri 
de olabilmektedir (Egerer and Kowarik, 2020; Matsuzawa and Kohsaka, 2021). Bu 
bildiride kentsel arıcılıkla ile ilgili güncel gelişmelerin ve kentsel arıcılığın olumlu ve 
olumsuz etkilerinin sunulması amaçlanmıştır. 
 
2. Kentsel Arıcılığın Doğal Tozlayıcılar Üzerindeki Etkileri 
 
Günümüzde dünya nüfusunun yaklaşık yarısı kentsel alanlarda yaşamaktadır ve bu 
oranın 2050 yılına kadar % 70’ e çıkması öngörülmektedir (Undesa, 2018). Kentsel 
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genişleme, küresel biyolojik çeşitliliğe yönelik önemli tehditlerden biri olarak kabul 
edilmektedir (Seto et al., 2012). Kentleşmenin tozlayıcılar üzerindeki olumsuz 
etkilerinden bazıları, daha düşük tür zenginliği, nadir türlerin kaybı ve tür havuzlarının 
birörnekleşmesidir. Bununla birlikte bazı tozlayıcı gruplarının özellikle yaban arılarının, 
bazı kentsel alanlarda yakınlarındaki tarım alanlarına oranla daha yüksek tür zenginliği 
ve daha yüksek koloni üretme başarısı gösterdiği saptanmıştır (Theodorou et al., 
2017). Kentsel alanlarda doğal tozlaştırıcıları olumsuz etkileyecek ilave bir tehdit de 
artan bal arısı koloni yoğunluklarıdır. Bal arısı koloni sayısının artması sonucu bal 
arıları ile doğal tozlaştırıcılar arasında besin kaynakları bakımından rekabet ve 
parazitlerin ve patojenlerin bal arılarından doğal tozlaştırıcılara taşınma riski doğal 
tozlaştırıcı çeşitliliğini azaltabilmekte ve böylece floral kompozisyonu da 
değiştirebilmektedir (Egerer and Kowarik, 2020). Nitekim Paris’ de yapılan bir 
çalışmada, yaban arılarının bal arısı kolonilerinin fazla olduğu mahallelerde az olduğu 
mahallelere oranla daha düşük nektar ve polen toplama faaliyetlerinde bulundukları 
belirlenmiştir (Ropars et al., 2019). Kaliforniya’ da yapılan bir çalışmada da bal arısı 
yoğunluğunun fazla olduğu kentsel alanlardaki yaban arılarında parazit yüklerinin daha 
fazla olduğu saptanmıştır (Cohen et al., 2017). Ayrıca, kentsel alanlarda artan bal arısı 
koloni yoğunlukları kentsel arıcılığın sürdürülebilirliğini de sınırlamaktadır. Mevcut floral 
kaynakların artan bal arısı koloni sayıları için yeterli olup olmadığını araştırmak için 
İsviçre’deki 14 şehirde kentsel arıcılık verileri analiz edilmiştir. İncelenen tüm 
şehirlerdeki bal arısı koloni yoğunluğunda büyük artış gözlenmiş ve koloni yoğunluğu 
2012 yılında km2 başına ortalama 6.48 kovandan (toplamda 3139 kovan) 2018 yılında 
km2 başına 10.14 kovan’a (toplam 9370) yükselmiştir.  Artan koloni yoğunluğunun 
mevcut floral kaynaklarla sürdürülemez olduğu gözlenmiştir (Abella and Moretti, 2022). 
Benzer şekilde kentsel arıcılığın yoğun yapıldığı Londra’nın bazı mahallelerinde bal 
veriminin azaldığı gözlenmiş ve bu bölgelerde de floral kaynakların mevcut bal arısı 
koloni sayısını korumak için yetersiz olduğu belirlenmiştir (Henry and Rodet, 2019). 
 
3. Kentsel Arıcılığın Arı Ürünleri Kalitesi Üzerine Etkileri 
 
Bal arıları genellikle ilkbahardan sonbahara kadar olan bir dönemde yiyecek toplama 
(tarlacılık) faaliyetleri boyunca kolonilerinin etrafında 3-4 km yarıçapında bir alan 
içerisinde toprak, su, bitki ve havada bulunan toksik elementler de dahil olmak üzere 
kirleticilere sürekli olarak maruz kalmaktadırlar. Ayrıca toprakta bulunan bazı 
elementler bitki kök sistemi yoluyla polen ve nektara ulaşabilmektedir (Bogdanov, 
2006). Bu nedenle tarlacı işçi arılarda ve arı ürünlerinde (bal, balmumu, polen ve 
propolis) tespit edilen kalıntılar çevre kirliliğinin belirlenmesinde ve izlenmesinde bir 
gösterge olarak kullanılmaktadır (Skorbiłowicz et al., 2018). Kırsal alanlara oranla 
kentsel alanlardaki toprak, su, hava ve bitkiler yoğun araç trafiği ve diğer kirletici 
etmenlerden dolayı daha yüksek düzeyde toksik elementler içerebilir. Arsenik, çinko, 
cıva, krom, kadmiyum, kurşun gibi toksik metallerin çevredeki varlıklarının besin 
zincirine girme tehlikesi nedeniyle insan sağlığı için bir risk oluşturduğu belgelenmiştir 
(Solayman et al., 2016).  Kentsel arıcılığın gelişimi ile birlikte kentsel alanlarda 
bulundurulan bal arısı kolonilerinden üretilen bal ve diğer arı ürünlerinin insan sağlığı 
açısından bir risk taşıyıp taşımadığı incelenmeye başlanmıştır. Kırsal alanlar ve 
kentsel alanlarda bulundurulan bal arıları kolonilerinden alınan işçi arı, bal ve arı 
ürünleri örneklerinde ağır metal birikimlerinin karşılaştırıldığı çok sayıda çalışma 
yapılmıştır (Skorbiłowicz et al., 2018; Bartha et al., 2020; Gizaw et al., 2020; Conti et 
al., 2022). Bulgular genel olarak değerlendirildiğinde; şehir merkezlerindeki bal arısı 
kolonilerinde üretilen balların tüm elementler için kirlilik düzeyi gıda tüketimi için 
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bildirilen sağlık ve güvenlik referans sınırlarının altında bulunmuştur. Ayrıca yapılan 
çalışmalarda balın çevredeki ağır metal kirliliğini çok iyi yansıtmadığını, çevre kirliliğinin 
belirlenmesinde bal arılarının kendi vücut parçaları, proplis ve polen gibi ürünlerinin 
baldan daha iyi bir gösterge olduğu da saptanmıştır (Costa et al., 2021; Conti et al., 
2022). Bu konu ile ilgili son yapılan ayrıntılı bir çalışmada; Polonya'nın iki şehrinde 
(Lublin and Poznan) kent merkezinde yoğun araç trafiğine ve havaalanına yakın ve 
uzakta tutulan kolonilerden ve kolonilerin bulunduğu alanlardan alınan toprak, bitki 
(kökler, yapraklar, çiçekler ve nektar), arı vücut kısımları (baş, göğüs, karın ve dışkı) 
ve arı ürünleri (bal, polen ve arı ekmeği) örneklerinde 13 elementin kalıntılarını 
incelenmiştir. Nektarla karşılaştırıldığında bal, 40 kat daha düşük demir, 26 kat daha 
düşük çinko ve sekiz kat daha düşük bakır ve kadmiyum seviyeleri içermiştir. Demir, 
bakır ve çinko'nun bir kısmı arıların vücudunda depolanmış ve fazlası dışkıyla 
atılmıştır. Kurşun miktarı değişmeden kalmıştır. Bu bulgular da, arıların ağır metaller 
de dahil olmak üzere elementleri uzaklaştırarak nektarı saflaştırabildiğini ve böylece 
balı hem arılar hem de insanlar için güvenli bir ürün haline getirdiğini göstermektedir. 
Çalışmada ayrıca kara taşıtlarının bıraktığı kurşunlu benzinden kalan kurşun 
kalıntısından ve toprakta temizlenmesi için uzun süre gerektirmesinden dolayı kentsel 
alanlarda üretilen baldaki ağır metal kirliliği ile ilgili en önemli elementin kurşun olduğu 
ancak çok yüksek dozda bal tüketildiğinde risk oluşturabileceği belirtilmiştir (Borsuk at 
al., 2021).  Arı ürünlerinden propolis için ilave bir risk de sıcak havalarda propolis 
kaynaklarının az olduğu alanlarda bal arılarının boya, mineral yağlar veya asfalt 
yollardan petrol türevleri gibi diğer maddeleri de propolis yapmak için 
toplayabilmeleridir (Algarni at al., 2015). Propolis son yıllarda farmokolojik bir ürün gibi 
de sunulmaktadır. Bu nedenle tüketilirken daha da dikkatli olunması gerekmektedir. 
 
4. Kentsel Arıcılığın Kent Sakinleri ve Çevre Açısından Oluşturabileceği Riskler 
 
Kentsel arıcılığın dünya çapında giderek yaygınlaşması ve daha popüler hale gelmesi 
ile birlikte dünyanın çok kalabalık nüfuslu yerleşim yerlerinde kentsel arıcılığın nasıl 
uygulanacağı, kentsel arıcılığın olumsuz yönlerinin nasıl azaltılacağı yoğun olarak 
tartışılmaktadır (Matsuzawa and Kohsaka, 2021). Kentsel arıcılıkla ilgili en önemli 
sorunlardan biri bal arıları ile çevrede yaşayan veya çevreyi kullanan insanlar 
arasındaki gerçek veya algılanan etkileşimdir.  Bir bal arası kovanında on binlerce arı 
bulunmaktadır ve bu arılar ister kırsal alanda ister kentsel alanda tutulsunlar yaklaşık 
3-4 km yarıçapında bir alan içerisinde nektar, polen, propolis ve su toplama 
faaliyetlerinde bulunmaktadırlar. Oranı çok düşük de olsa bal arıları bazı insanlarda 
ölümcül alerjik reaksiyona yol açabilmektedir. Bazı insanlar da arı zehirine karşı 
alerjileri olmasa da arılara karşı korku, kaygı gibi rahatsız edici duygulara sahiptir. 
Ayrıca yerleşim alanlarındaki bal arısı yetiştiriciliğinde, oğul, yağmacılık, su temini gibi 
bal arılarının bazı davranış ve aktivitelerinde daha dikkatli olunmasına gerekmektedir. 
Bu sorunların üstesinden gelmek için, insanlarla bal arıları arasındaki olası çatışmaları 
en aza indirecek düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Bu düzenlemelerin başında 
koloni yoğunluklarının belirlenmesi ve kolonilerin konumu bir diğer ifade ile kovanların 
yerleştirileceği yerlerin seçimi gelmektedir (Egerer and Kowarik, 2020). Kentsel 
arıcılar, kovanlarını komşularıyla ve çevredeki diğer insanlarla etkileşiminin en az 
düzeyde olacağı uygun yerlere yerleştirerek riskleri azaltabilirler. 
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5. Sonuçlar 
 
Çok hızlı gelişen ve tüm dünyaya yayılan kentsel arıcılıkla ilgili, bazı ülkeler ve 
kentlerde özel bir düzenleme bulunmazken bazılarında çok ayrıntılı kurallar ve 
yönetmenlikler bulunmaktadır. Düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar arasında merkezi 
ve yerel yönetimler ve konu ile ilgili mesleki örgüler yer almaktadır. En sık rastlanan 
kurallar, özellikle kovanların sayısı/yoğunluğu, alan kısıtlamaları, su temini, oğul 
denetimi, koloni yönetimi, yangın güvenliği gibi ekolojik veya üretimle ilgili yönlerden 
ziyade kent sakinlerinin güvenliği ile ilgili konularla ilişkilidir.  Sonuç olarak kentsel 
arıcılık için öncelikle yerleşim alanlarındaki arıcı sayısını, koloni yoğunluğunu ve 
kovanlar arasındaki mesafeyi düzenlemek gerekmektedir. Arıcılar kayıt altına alınmalı 
ve arıcıların koloni sayıları ve yerleri hakkında doğru ve güncel bilgileri sunmaları 
zorunlu tutulmalıdır. Kentsel arıcılığın çevre, ekonomi ve sosyal boyutu dikkate 
alınarak sürdürülebilir olması ve olumsuz yönlerinin en aza indirilmesi için araştırma 
kurumları, yerel ve merkezi yönetimler ve arıcı birliklerinin katılımı ile kurallar 
düzenlemelidir. 
 
Anadolu, dünyada arıcılığın en eski ve en yaygın yapıldığı merkezlerden birisidir. 
Ülkemiz insanının arı yetiştiriciliğine ve arı ürünlerine ilgisi günümüzde de sürmektedir. 
Türkiye yaklaşık 8 milyon koloni varlığı ve 100 bin ton/yıl bal üretimiyle çok önemli bir 
arıcılık ülkesidir. Ülkemiz kentsel alanlarda da kesin bir veri olmamasına rağmen arı 
kolonisi bulunduran önemli miktarda arıcının olduğu tahmin edilmektedir. Ülkemizde 
de kentsel alanlarda faaliyet gösteren arıcıların kayıt altına alınması, eğitilmesi ve 
kentsel alanlardaki arıcılıkla ilgili kuralların düzenlenmesi kentsel arıcılığımızın da 
gelişmesine önemli katkılar yapacaktır. 
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Abstract: Probiotics have gained wide acceptance in dairy cattle nutrition as a 
replacement for the banned antibiotic growth promoters and for their capacity to 
improve animal performance and product quality. The potentials of probiotics to 
improve dry matter intake, growth, nutrient efficiency, milk yield, milk fat and 
boosting of the immune system in dairy cattle had been reported. However, there 
are knowledge gaps on the effects of long-term use of probiotics on animal 
performance and food safety. Important positive effects of probiotics such as 
rumen modification, rumen microbiome balancing effect, dairy cattle 
immunomodulation have been possible through recent advancements which 
include the use of high-performance mono-strains, multi-strain probiotics as well 
as nanotechnology application. Associated risks of these advancements in the 
use of probiotics in dairy cattle may stem out of indiscriminate use, increased risk 
of pathogenicity in dairy cattle, possible horizontal gene transfer and product 
contamination with long-term effect on dairy animals and humans. By implication, 
the sustainable use of probiotics would require development of analytic tools for 
long-term effect surveillance, safety guidelines and ethical standards.. 
Keywords: Dairy cattle, Effects, Probiotics, Risks 

 

1. Introduction 

Probiotics are live, non-pathogenic, non-toxic microorganisms used in place of 
antibiotic growth promoters (Hill et al., 2014). As alternatives to antibiotics Cruz-
Guerrero et al (2014) and Khan et al (2016) affirmed the positive effect of probiotics on 
dry matter intake, feed efficiency, immune system, milk yield, meat quality and general 
animal performance.   

Although bacteria, yeast, microalgae, and bacteriophages are the common probiotics, 
ruminant specific probiotics are broadly categorized as probiotic bacteria and these 
include Streptococcus, Enterococcus, Lactobacillus, Lactococcus and Bifidobacteria. 
The second category are direct-fed non-bacterial probiotics such as Saccharomyces 
and Aspergillus Oryzae (Arowolo and He, 2018). Specifically, lactic acid producing 
bacteria with yeast and lactic acid utilizing bacteria has been used to improve 
performance in dairy cow (Newbold, 1996).  

Consideration for probiotics in dairy cattle had gradually shifted from pure strains to 
multi-strains of probiotics and more recently the use of nanotechnology for improved 
delivery of probiotics. However, Huber (1997) opined that the effect of probiotics has 
been inconsistent in dairy cattle. Some degree of consistency had been seen when 
applied to calves perhaps because they are majorly monogastric at birth stage. This 
review assessed the applications of probiotics in dairy cattle, associated risks factors, 
possible negative effects as well as the implications for food safety and sustainability.  
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2. Applications of probiotics in dairy cattle 

Probiotics have been applied to the improved production of dairy cattle and enhanced 
general performance. In few cases it had been applied for immunomodulation in pigs 
however there are no reports of immune system support in dairy cattle. There had been 
inconsistent opinions about the applications of probiotics to reduced production costs 
of dairy cattle nonetheless, disease prevention in some instances had been reported 
as feasible with the application of probiotics.  

2.1 Milk production and performance 

Probiotics in dairy cattle has had a positive impact on milk production and quality. 
Although milk quality may be increased independently of the production levels of the 
dairy cattle, improved production is more likely with high producing dairy cattle (Khan 
et al., 2016). Dry matter intake of lactating animals may also be improved by probiotic 
supplementation at both pre-partum and post-partum stages (William et al., 1991; 
Wohlt et al., 1991; Wohlt et al., 1998; Dann et al., 2000; Nocek et al., 2003).   

Gomez-Alarcon et al. (1991) reported that early lactating cows fed high grain diets with 
Aspergillus oryzae culture had higher milk yield than those fed at mid-lactation stage 
suggesting that the effect of probiotics on milk yield could be dependent on the lactation 
stage of the cattle. Choonkham et al. (2020) reported that supplementation with 
Bacillus subtilis improved milk production in Holstein cows under moderate heat stress 
in tropical countries and this further affirms the potential of probiotics to increase milk 
yield in dairy cattle. Higher probiotic effect of improved ruminal pH and VFA 
productions was reported in low quality forages compared to high quality forages 
(Gomez-Alarcon et.al, 1990) suggesting that probiotic effect could also be dependent 
on forage type. 

2.2 Immunomodulation 

Mastitis reduction was reported with a strain of lactobacillus (Crispie et al., 2008) which 
appeared to be possibly linked to immune response stimulation through an upward 
regulation of IL-1 and IL-8 in the mammary gland (Beecher et al., 2009). Some 
probiotics have been affirmed to have direct effect on the parameters of the immune 
system in pigs, also resulting in increased production of CD8 and higher concentrations 
of IgG and IgM (Duncker et al., 2006; Walsh et al., 2008; Zhang et al., 2008). 

In a haematological and biochemical study, İncreased supplementation with B. subtilis 
was reported to reduce erythrocyte parameters (Choonkham et al.,2020) and a 
treatment by time interaction was reported with lymphocytes and albumin. There 
appears to be limited studies that clearly show the effects of probiotics on 
immunomodulation in dairy cattle and the possible chronic effects. 

2.3 Disease prevention 

Major economic losses attributed to dairy cattle (adults and neonates) diseases such 
as calf diarrhoea, endometritis and mastitis bear on indicators of productivity and 
degree of fertility (Fourichon et al., 1999; Ingvartsen et al., 2003). Nader-Macias et al., 
(2008) were able to isolate a lactic acid bacteria strain that produced bacteriocin from 
vaginal tract, mammary gland and oral cavity of dairy cattle and opined that this strain 
could be used to develop host specific probiotic products for disease prevention. 
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2.4 Production cost 

The effect of probiotics on the cost of production of dairy cattle seems to be an area 
that is yet to be fully explored. There are different views on the cost implications of 
supplementation with probiotics in dairy cattle farming. Vibhute et al. (2011) reported 
that it is an inexpensive and affordable additive to use in rations. Choonkham et al., 
(2020) suggested the need to further explore the cost benefit analysis of using Bacillus 
subtilis in heat stressed Holsteins in tropical countries.  

3. Risk factors and effects 

The focus of probiotics effect in dairy cattle is currently biased mainly towards the 
advantages. This is similar to the discovery of antibiotics, herbicides, pesticides, 
fertilizers which at early years of application yielded positive effects such as improved 
crop production, infection control and animal performance as well as enhanced product 
quality (Georghiou and Mellon, 1983; Shaner, 2014;  Ventola, 2015; Kidd et al., 2017) 
till negative effects such as antibiotic resistances genes, antibiotic resistance bacteria, 
herbicide resistance, pesticide resistance and persistent organics pollutants became 
detected as long-term effects (Table 1).  

 

Table 1: Agricultural product discoveries and establishment of negative effects 

Agricultural 
product/ 

technology 

Date of 
discovery 

Early established case 
of negative effect 

Source 

Fertilizer Superphosphate, 
1840; K fertilizer, 
1861; synthetic 

N fertilizer, 1903; 

Attribution of 
anthropogenic factors to 

acid rain, 1852 

Russell and 
Williams (1977); 
Galloway et al 

(2013) 
Growth promoter 1940 human infections with 

glycopeptide resistant 
enterococci (GRE), 1986; 

Isolation of GRE in 
animals, 1993. 

Butaye et al 
(2003) 

Castanon 
(2007) 

Synthetic herbicides Late 1940s Triazine-resistant 
common 

groundsel (1968) 

Shaner (2014) 

Pesticides 1840 Insect resistance to 
sulphur-lime (1914) 

Melander 
(1914) 

Antibiotics 1928 Penicillin resistant 
Staphylococcus (1940) 

Ventola (2015) 

 

The negative effects of products and technologies used in agricultural systems mostly 
become obvious after a long period of use. This is in tandem with the law of unintended 
consequences (Paull, 2009) and poses a question of ‘if probiotics currently have 
beneficial effects to dairy cattle, how long will it take to determine the risks and effects?’ 

Short term use and the current advantages of probiotics in dairy cattle may not suffice 
the understanding of the associated risk factors and likely deleterious long-term effects 
of probiotic use (Table 2) as these require risk evaluations of non-standard use of 



IV. International Turkic World Congress on Science and Engineering  
23-24 June 2022, Niğde - Türkiye 

 

182 

‘Generally Regarded as Safe’ (GRAS) high performance mono-strains and multi-
strains probiotics in dairy cattle (Alayande et al., 2020) in addition to the delivery of 
probiotics by encapsulation with nanoparticles (Razavi et al., 2021). 

Table 2: Potential risks and effects of probiotics 

 Potential risk Effect 

A Horizontal transfer of 
antimicrobial-resistance 
genes 

Increased susceptibility to infections 

B Transmigration of probiotic 
strains across gastrointestinal 
barriers 

Increased likelihood of invasive 
opportunistic infections 

C Haemolytic potential Immunocompromise due to excessive 
immune stimulation  

D Production of toxic 
biochemicals 

Sub-chronic to chronic toxic effects  

E Virulence determinants Increased pathogenicity  
F Nanoparticle accumulation Microbiota alteration, interference with 

gut microbial activities and dairy 
product contamination 

G Nanoparticle interference with 
immune systems 

Immune system dysfunction and 
infection susceptibility 

Source: Alayande et al. (2020); Lama et al. (2020) 

 

4. Safety of probiotics in dairy cattle 

Although probiotics have become widely accepted as safe in dairy cattle and products, 
the non-standardization of use in production systems and dairy products is a safety 
concern (Musa et al., 2009). 

Improving the safety of probiotics in dairy cattle may include conducting analytic testing 
procedures to identify likely antimicrobial resistant makers, establishment of risk 
protocols for probiotics (Alayande et al., 2020), investigation of mechanistic effects on 
dairy cattle rumen with attention to deleterious, chronic as well as immunological 
effects. In addition, it has become imperative for policymakers and safety regulators to 
conduct systematic assessments and report the results (Hempel et al., 2011).   

 

5. Conclusion 

The effect of probiotics on dairy cattle may include enhanced performance, increased 
production level, rumen modification, rumen microbiome balancing effect, possible 
immunomodulation, and less desired infection susceptibility as well as immunotoxicity 
possibly due to nanoparticle accumulation and interference in rumen. Adverse effects 
of probiotics may be further investigated in addition to establishing standards for 
probiotic use and protocols for evaluation of probiotics effects in dairy cattle. The 
sustainable use of probiotics would require development of analytic tools for long-term 
effect surveillance, safety guidelines and ethical standards. 
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Abstract: Aquaculture continues to develop at a rapid pace, making it the world's 
fastest-growing food production sector. However, with present and future 
environmental changes on the horizon, measuring and analyzing the impact of 
these changes is critical. Aquaculture has been growing in Sudan in recent years, 
but with the concerns of climate change, investment in this sector may come to a 
halt if this constraint is not addressed. We concentrated on it in this study how 
climatic variables including temperature, rainfall, precipitation and humidity may 
have an impact on aquaculture productivity in Nile River, Sudan. There is a huge 
research and data gap in this sector, and as a result, accurate data and statistics 
on aquaculture in Sudan are needed, and put in greater effort to comprehend the 
scope of climate change's influence on aquaculture and plan for its potential 
implications, as well as to identify the sorts of consequences and design an 
adequate  reaction to manage them By research institutions and those 
interested in this sector in Sudan 
Keywords: Global Climate Change, Aquaculture, Nile River, Sudan 

 

 
1. Introduction 

The practice of aquaculture is a way to achieve sustainability in the production of 
aquatic products. With unsustainable catch fisheries harvests continuing, the industry 
is viewed as the only way to supply the world's growing demand for aquatic goods 
(Sary et al., 2012). The most pressing question, however, is whether the industry can 
develop sustainably and quickly enough to satisfy future predicted demand, which is 
being worsened by a rapidly rising human population and a changing climate. Climate 
change is currently seen as a serious danger to world food supply, both in terms of 
quality and quantity (Myers et al., 2017). 
 
Because fish are poikilothermous, one of the most important effect of climate change 
is the temperature of the water's surface layers, and the catches of such species are 
closely related to the temperature (Biswas, et al., 2005). Global air temperatures have 
risen during the previous 50 years, with a global average surface temperature increase 
of around 0.8 degrees Celsius. The western Mediterranean Sea temperatures have 
also been rising, which was reflected in the presence and abundance of ectothermic 
marine life (Mohamed, 2021). 
 
Sudan has abundant water resources (through the Nile river system) as well as terrain 
suitable for catch fisheries and aquaculture. The Nile River, its tributaries, and large 
reservoirs are the focal points of Sudan's freshwater fisheries. Man-made lakes span 
roughly 3,075 km2 in Sudan. Sudan’s capture fisheries production was almost 38400 
tons in 2017, 35100 tons from inland water catches and 3300 from marine catches 
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(FAO, 2022). In 2017, there were an estimated 2330 small boats and 605 powered 
boats. A total of 13 686 people was reported as engaged in inland fishing in 2017, with 
11% women. The aquaculture industry has been growing in recent years, reaching 
9000 tons in 2017 and more than 10 thousand tons in 2018. Capture fisheries activities 
are centered around the River Nile and its tributaries, seasonal flood plains and four 
major reservoirs as well as the territorial waters of Sudan on the Red Sea. Freshwater 
fish culture is mostly based on Nile tilapia and African catfish pond culture (Menezes 
et al., 2019). 
 
The country is heavily reliant on agriculture, which accounts for one third of the GDP, 
one-half of foreign exchange earnings, and 65% of the livelihoods of citizens (CBoS, 
2016; Siddig et al., 2020). Sudan's population is expected to quadruple by 2050, from 
43 million people in 2019 (United Nations, 2017). Accordingly, demand for food in the 
Sudan is projected to grow substantially (OECD-FAO, 2017). However, with current 
and projected environmental changes on the horizon there is an urgent need to 
measure and analysis the impact of these changes.  The low productivity of 
aquaculture in the Sudan conflicts with increasing domestic demand. Therefore, this 
study was carried out to determine the impact of climate change on aquaculture in Nile 
River of Sudan. The findings of this study are expected to be valuable to stakeholders 
in Sudan, particularly policymakers, in order to help them better predict the economic 
implications of climate change, understand the numerous impact pathways, and 
assess the viability of intervention options. 
 
2. Material and Method 
 
The study area includes the Nile River States and the Northern State (Figure 1). River 
Nile State is located between the latitudes of 16-22 North and 32-35 South. It is 
bordered on the north by the Arab Republic of Egypt, on the east by the Kassala and 
Red Sea States, on the south by the Khartoum State, and on the west by the Northern 
State. On its route northwards to its mouth, where it is joined by the Atbarah River, the 
Nile passes through the State's lands. The state covers 122.1 million square kilometers 
and has a population of 1,240,440 people. Northern State is located in northern Sudan; 
it is bordered on the north by the Arab Republic of Egypt, on the west by the Greater 
Libyan Arab Jamahiriya and North Darfur State, on the south by North Kordofan State, 
on the southeast by Khartoum State, and on the east by the River Nile State. With a 
population of 578,760 people and a land area of 348,697 square kilometres. The 
average annual rainfall varies from 0 to 100 mm. Mean maximum temperature of the 
hottest months (May and June) is 43 ̊C (Ali et al., 2017). Mean minimum temperature 
of the coldest month (January) is less than 13 ̊C. The mean annual relative humidity 
ranges between 15 to 21% (January to February), and less than 15% (March to June). 
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Figure 1. The location of research area 
 

In this study, linear regression method was calculated for the analysis of climate data 
the standard deviation of the climatic data was also calculated. The Linear Regression 
Model is the most commonly used kind of regression in applications and is one of the 
oldest and most researched subjects in statistics. Regression analysis is a method for 
describing quantitative connections between one or more explanatory factors and a 
response variable (Rezaeianzadeh et al., 2014; Salihi et al., 2021). 
 
3. Research Findings 
 
Analysis of Climate Data 
 
Figures 2, 3 and 4 shows the climatic change data including average Temperature 
(°C), Minimum temperature (°C), and Max. Temperature (°C). When we see on 
standard deviation average temperature, minimum temperature and maximum 
temperatures have almost same value of standard deviation. The highest temperature 
was 41.7 °C recorded in June, while the lowest temperature was 11.9 °C recorded in 
January. The maximum and average have shown that there has been greater heating 
of the air during the rainy season than during the hot season, implying a genuine 
warming of the wet season owing to the dry conditions that have plagued the country 
in recent decades. This might be attributed to increased surface radiative heat uptake 
during this time.  
 
While Figure 5 and 6 shows Precipitation and Rainy days, where it rains only in July 
and August, and August recorded an average of higher rains than July. Figure 7 shows 
Humidity, the highest humidity recorded in December, while the lowest was in May and 
April. As for Figure 8, it shows the Sunny days, where the daylight hours were higher 
in June. 
 
By performing a linear regression analysis between months and climatic change 
factors separately, the values of all climatic variables data may be explained. Where 
R2 values indicate whether these climatic variables are closer to the regression line's 
expected values or not. We find that the real values of all of these variables are not 
closer to the projected values after analyzing regression.  
Average temperature has higher R2 value followed by rainy days, humidity, Min. 
temperature, Max temperature, and sunny days. Which means only average 
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temperature actual values are closer to predicted values to some extent. It was found 
that real values of climatic variables are rapidly changing as a result of climate change. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 2. Minimum temperature changes in the research area 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3. Maximum temperature changes in the research area 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4. Average Temperature changes in the research area 
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Figure 5. Precipitation changes in the research area 
 
 

 
 

Figure 6. Rainy days changes in the research area 
 
 

 
 

Figure 7. Humudity changes in the research area 
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Figure 8.  Sunny days changes in the research area 

 
 

Analysis of Aquaculture Data 
 
Sudan has a strong chance of growing its fish output through aquaculture due to the 
availability of water and 'land,' particularly in irrigation projects and agricultural by-
products. From 2000 tons in 2009 to 4 500 tons in 2016, production has been steadily 
expanding. The necessity to compensate for the loss of inland fish output may explain 
why aquaculture development has received such high emphasis in recent years in in 
sectorial public policies (FAO 2022). Unfortunately and due to a lack of data, a time 
series study of Sudanese aquaculture was not conducted. However, based on prior 
research, it is obvious that efforts should be made to boost production in order to fulfill 
local demand and improve exports (Hafz, 2010). It shows fish production in the study 
area (Northern and River Nile states) in Figure 9. 
 
 

 
Figure 9. Aquaculture and Fishery in Northern State and Nile River State 

(thousand tons) (Ministry of Livestock and Fisheries, Sudan 2018) 
 
These results reflect a lack of fish production from Aquaculture in particular and the 
total production in general, as well as the large gap in the field of survey and statistical 
research in this field. Changes in temperature, whether the temperature increases or 
decreases, will greatly affect fish farming. 
 For example, Nile tilapia fish needs a certain temperature range in Nile tilapia, the 
optimum temperature for tilapia cultivation is approximately 27-30 degrees Celsius, 
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and any change will have an effect on production, rendering such culture systems 
susceptible to high temperatures. Increases in water temperature may cause new or 
previously non-pathogenic organisms to become virulent, exposing the sector to new 
diseases that did not appear before or little known diseases. Due to biological response 
heterogeneity and inadequate predictive temperature resolution, predicting biological 
outcomes for culture scenarios under climate-driven temperature change is not easy.  
The effects of temperature on aerobic capacity, reproduction, maturation and 
development, growth rate, nutrition, immunological function, and seasonal activity 
timing are all factors to consider. (Reid et al., 2019). Increased seasonal or yearly 
average temperatures may have beneficial impacts in particular seasons or years 
(Morgan et al. 2001), but not in others. 
 
Climate change may exacerbate disease-related production losses, leading to higher 
operator losses. Diseases in farmed oysters, shrimp, abalone, and finfish (especially 
salmon) are already costing the aquaculture sector billions of dollars per year (Lafferty 
et al. 2015). Diseases have an economic impact on aquaculture by lowering 
production, lowering product quality, and raising processing, treatment, and restocking 
costs. White spot disease outbreaks, which are linked to higher temperatures, cost 
Asia $6 billion in 1992-1993 and Ecuador $1 billion in 1999 (Costello, 2009). 
 
Since Elagib and Mansell's extensive investigation of mean data in 2000, the climate 
in Sudan has been much warmer in most of the places studied, particularly during the 
dry-season evenings, hot season, and wet season. As a result, average yearly 
temperatures have risen. In terms of wet-season time series, strong negative trends 
dominated the central regions and the Dongola area (Northern), while significant 
positive trends were seen in the southern, central, and northern regions, although only 
over the southern and Atbara areas on an annual basis. For the coastal region, no 
notable trends were discovered. Diurnal temperature range narrowed significantly at 
rates of up to 0.435°C decade1 (dry season), 0.389°C decade1 (hot season), 0.222°C 
decade1 (wet season), and 0.301°C decade1 (wet season) (annual). (Elagib, 2010). 
This research provides a clear picture of temperature changes and trends in Sudan. 
 
4. Conclusion and Recommendations 
 
Although Sudan is endowed with water resources and areas that can sustain robust 
catch fisheries and aquaculture, the contribution of fisheries to the country's GDP is 
now modest. Global climate change, on the other hand, is having a growing influence 
on aquaculture and fisheries. While climate change is a worldwide food production 
concern, the hazards associated with aquaculture are predicted to vary by 
geographical or climatic zones, national economy, water environment, production 
techniques, production size, and aquaculture producers' cultivated species. The 
present study reflected the effects of climate change on aquaculture in the Nile River.  
 
The results reflect the negative effects of climate change on the lack of aquaculture 
production. For sustainable fish production in Sudan, we need to educate fishermen 
about the imminent dangers of persistent water scarcity and poor quality as evidence 
of climatic changes that can affect fish production. Therefore, as the aquaculture 
industry grows, so does the danger of climate change, necessitating the development 
of research and field studies to mitigate the risks associated with climate change and 
its influence on aquaculture. 
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Abstract: Climate change means weather changes for years either it occurs 
naturally or by human activities. Now a days climate change becomes a worldwide 
problem and Pakistan is one of those developing countries which adversely 
effected by climate change. Pakistan economy mostly depends on agriculture and 
Punjab, which is a province of Pakistan,  plays major role in the economy of 
Pakistan. It consist 5-rivers, named as Jhelum, Indus, Chanab, Sutlaj and Ravi. It 
was recognized as the granary of east. In the North side of Punjab there is KPK 
(Khyber Pukhtoonkhwa), the North-East side is Azad Kashmir, to the South-West 
side is Sindh province and west side has Balochistan province. Many major food 
crops like Wheat, Rice, Sugarcane and Maize are grow in Punjab. In this article it 
was focused on the climatic variables including average Temperature (°C), Min. 
Temperature (°C), and Max. Temperature (°C), Precipitation (mm), Humidity (%), 
Rainy Days and Sunny Hours of whole year. Standard deviation and linear 
regression of all these variables were calculated. It was concluded that standard 
deviation of average temperature, minimum temperature and maximum 
temperatures have almost same value but less than Precipitation and Humidity. 
Rainy days and sunny hours has lower values as compared to all other variables 
which means these variables has very less variability in all months of whole year 
whether Precipitation varied so much because it has highest value of standard 
deviation. Results of linear regression, R2 values shows that all of these variable 
actual values are not closer to predicted values. Precipitation has higher R2 value 
followed by Min. Temperature, Max Temperature, rainy days, average 
temperature, humidity and sunny days. Which means only precipitation actual 
values are closer to predicted values to some extent. It concluded that due to 
climatic change actual values of climatic variables are extremely changing. 
Keywords: Climate Change, Humidity, Temperature, Precipitation, Punjab. 

 

 
1. Introduction 
 

Climate change states that any change in climate with the passage of time, either it is 
occur by natural erraticism or due to human action (IPCC, 2007). Climate change 
describes changes in the normal condition of the atmosphere for long time extending 
to millions of years (UNFCCC, 1992).  
 
Climate is the basic element for the agricultural production. Climate change affecting 
productivity of agricultural crops, food security and livings of the people. Negative effect 
of climate change was observed on agriculture production in many areas of the world. 
Mainly, major crops comprising wheat, rice and maize has been adversely affected 
from climate change (IPCC, 2014). Pakistan is rated at 3rd number among South Asian 
countries which are susceptible to climate change (GCRI, 2015). Rain fed-Punjab and 
Islamabad had the uppermost level sensitivity to climate changes than the other 
provinces of Pakistan.  
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Climatic changes affected agriculture sector by upsurge in pest diseases, low 
productivity of crops and less pliability to the fluctuations in climatic factors. It was 
observed that mostly temperature and moisture has adverse effects on the crop 
production (Adams et al., 1998). 
 
The budget of Punjab is largely based on agriculture and it contributes more in the 
economy of Pakistan as compared to other provinces. According to survey Punjab is 
subsidizing 74.12% cereals, 55.45% cash crops, 81.75% pulses, 9.39% edible oils, 
59.95% fruits and 77.54% vegetables of the total productivity of these products in the 
entire country. Further this, there are many factors that decrease complete agricultural 
productivity of the province. In this article we converse about these factors which 
impacts the productivity of major crops in Punjab province. These climatic changing 
factors disturbs the flowering, blooming time, color, size and shapes of fruit (Slingo, 
2009). Climate change also disrupts the soil improvement.  
 
Due to recurrent variations in climate, productivity and quality of agriculture food are 
probably change (Siddiqui et al., 2012). Additionally, the population is quickly growing 
which enhances the pressure on the worldwide food supply chain. In these 
circumstances, suitable climate conditions can play a major role in improving whole 
food crop production since climate variations and area of agriculture have a resilient 
link (Appiah et al., 2018). 
 
2. Material and Method 
 

Punjab is a province of Pakistan and considered as the the heart of Pakistan. It consist 
5-rivers, named as Jhelum, Indus, Chanab, Sutlaj and Ravi. It was recognized as the 
granary of east. In the North side of Punjab there is KPK (Khyber Pukhtoonkhwa), the 
North-East side is Azad Kashmir, to the South-West side is Sindh province and west 
side has Balochistan province.  
Punjab province mostly contained plain areas, only some areas in the north and south 
west contained mountains. The Punjab province is playing an important role in 
agricultural production. In Figure 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. There is data of the climatic 
variables in whole year. The effect of these changing climatic variables has been 
increasing day by day and declining the agriculture production in Punjab, Pakistan. 
The location of research area in Punjab of Pakistan is showed in Figure 1. 
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Figure 1. The location of study area in Punjab Province of Pakistan. 
 

3. Research Findings 

 
Figure 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 shows the climatic change data including average 
Temperature (°C), Min. Temperature (°C), and Max. Temperature (°C), Precipitation 
(mm), Humidity (%), Rainy Days and Sunny Hours of whole year. When we see on 
standard deviation average temperature, minimum temperature and maximum 
temperatures have almost same value of standard deviation but has low value as 
compared to Precipitation and Humidity. Rainy days and sunny hours has lower values 
as compared to all other variables which means these variables has very less variability 
in all months of whole year whether Precipitation varied so much because it has highest 
value of standard deviation.  
 
Values of all climatic variables data also explained by making linear regression analysis 
between months and climatic change variables individually. Where R2 values shows 
that whether these climatic variables are closer to predicted values of regression line 
or not. After observing R2 we found that all of these variable actual values are not 
closer to predicted values. Precipitation has higher R2 value followed by min. 
temperature, max temperature, rainy days, average temperature, humidity and sunny 
days. Which means only precipitation actual values are closer to predicted values to 
some extent. It concluded that due to climatic change actual values of climatic variables 
are extremely changing. In the study, linear regressions and standard deviations of 
climate data were calculated. 
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Figure 2. Minimum temperature changes in the research area 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3. Maximum temperature changes in the research area 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4. Average Temperature changes in the research area 
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Figure 5. Precipitation changes in the research area 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6. Rainy days changes in the research area 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7. Humudity changes in the research area 
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Figure 8. Sunny days changes in the research area 
 
Climate and crop production relationship was observed in some areas of Punjab and 
found that minimum temperature (Tn) has a positive impact on major crops such as 
rice, Sugarcane and Wheat while negative impact on maize production. More 
specifically, 1°C increase in minimum temperature (Tn) increases yield of rice, 
Sugarcane and Wheat by 58.6 kgs/hect, 1719.25 kgs/hect, and 208.73 kgs/hect 
respectively. Some crops like sugarcane, and rice are stifling crops that need a warm 
and humid climate for different phases of growth and development. Wheat crop needs 
optimum temperature for growth and it ranges between 4-37°C. In the Punjab province 
the normal minimum temperature during rabi crop season ranges from 8.3- 13.6°C in 
previous twenty years. So increase in minimum temperature (Tn) during previous 
twenty years (1991-2010) is not influencing above-mentioned crops production 
harmfully, but increase in minimum temperature harmfully affects maize production. 
Maize required optimum night temperature ranges from 16.7 to 23.3°C (Khaliq, 2008) 
but the average minimum temperature of the Punjab province ranges from 24.2- 
27.2°C throughout maize developing season. This temperature deviate from optimum 
limit thus decreases maize production.  
 
It was observed that rainfall also has a positive effect on rice, sugarcane, wheat and 
maize production. There is positive relationship of above mentioned crops with rainfall. 
Their production increased as rainfall increases (Tunde et al., 2011). It was noted from 
various studies that wheat production increased by increasing rainfall (Ashfaq et al., 
2011). In one study it was observed that winter rain and minimum temperature also 
has positive influence on wheat production (Prakash et al., 2011). Likewise sugarcane 
and rice production also increased by 6.0kgs/hect and 0.92 kgs/hect, with increasing 
1 mm rainfall. The positive influence of minimum temperature and rainfall was also 
observed on rice crop (Sarker et al., 2012).  
 
Previous studies also shows that maximum temperature (Tm) has a positive impact on 
major crops like Rice, Sugarcane, and Wheat. Production of these major crops 
increases as maximum temperature increased. More precisely, 1°C increase in 
maximum temperature(Tm) increases rice, wheat, and sugarcane production by 38.35 
kgs/hect, 92.1 kgs/hect and 1152.59 kgs/hect, respectively. It was found that wheat 
production has increased in Punjab as maximum temperature increases because 
wheat crop required heat for maturation (Hanif et al., 2010).  
 



IV. International Turkic World Congress on Science and Engineering  
23-24 June 2022, Niğde - Türkiye 

 

201 

While for maize production increase in maximum temperature (Tm) is not suitable. As 
1°C increase in maximum temperature (Tm) decreases maize production by 87.23 
kgs/hect.  Harmful impact of maximum temperature (Tm) was found on maize 
production (Prakash et al., 2011), because maize required day temperature ranging 
from 22 to 32°C (Khaliq, 2008) but in Punjab province commonly maximum 
temperature (Tm)  ranges from 36.6 to 39.9°C during developing season of maize 
which is a great deviation from recommended values of maximum temperature. So 
maximum temperature (Tm) above 32°C can disturb maize crop production adversely 
in the plain areas of Punjab.  
 
Previous studies shows that average temperature also has a positive impact on the 
production of major crops including Rice, Sugarcane, and Wheat in plain areas of 
Punjab. Production of these crops increased as average temperature increased. More 
precisely, 1°C increase in average temperature increases rice, wheat and sugarcane 
production by 46.5 kgs/hect, 133.6 kgs/hect and 1381.3 kgs/hect respectively. It was 
also found that maize production is negatively related to increase in average 
temperature and maize production reduced to 109.46 kgs/hect by increasing average 
temperature. Optimum average temperatures for maize development ranges from 20 
to 22.7°C but in Punjab province the average temperature ranges from 30 to 34.2°C 
which is strong deviation from the recommended value for maize production (Wiatrak 
et al., 2006).  
 
4. Conclusion and Recommendations 
 
This study mainly concerned about the effects of climatic changes including 
temperature, rainfall and humidity on major crops production like wheat, maize, rice 
and sugarcane in Punjab province, Pakistan. This study approves that climate change 
has substantial influence on crops production. It’s concluded that the increase in 
important climatic variables like maximum temperature, minimum temperature, 
average temperature and rainfall has positive correlation with wheat, rice and 
sugarcane production but negative correlation with maize production.  
Punjab having arid to semi-arid kind of climate with the maximum summer temperature 
ranges from 40-43°C. So there is need to grow high production crop varieties to 
manage with the predictable increase in temperature in upcoming years. There is also 
need to grow those crop varieties which can tolerate drought and high temperature. 
Additionally, the agricultural research organizations should develop crop varieties 
which can resist under changing climate conditions.  
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Abstract: The quality of processing has become increasingly important for the 
potato industry. Therefore, it is necessary to pay attention to the factors that affect 
quality. It is one of the most important quality criteria used in the reducing sugar 
processing industry in potato. French fries need to have low sugar content to avoid 
browning of the finished product. The sugar content of the potatoes is determined 
by genotype and various factors. The main factors affecting sugar content are the 
maturity of the crop, temperature, mineral nutrition and irrigation, mechanical 
stresses, and storage conditions. This paper overviewed studies on the effect of 
nitrogen fertilization and irrigation regimes on reducing sugar in potato. The studies 
presented were examined and the findings were obtained. Proper N fertilization has 
the potential to reduce tuber sugar concentrations at harvest. Increased nitrogen 
dose can cause a significant increase in the total sugar content of the potato tuber, 
depending on the variety. Irrigation varies reducing sugar concentration 
significantly. Different studies on the effects of water stress on sugar accumulation 
in potatoes have led to contrasting results suggesting that the effect of irrigation 
water management on potato sugar content may be genotype. Additionally, 
reducing sugar content in potato is more sensitive to fertilizer rate than irrigation 
amount.   
Keywords: Reducing sugar, quality, processing, nitrogen, irrigation 

 

 
1. Introduction 

Potato tubers contain a high percentage of carbohydrates and proteins, with a 
predominance of starch, defined by sugars and organic acids, the content of which is 
significantly affected by variety and soil (Romano et al., 2018). Potato quality differs 
significantly depending on the variety and growing conditions (Jama-Rodzenska et al., 
2020). Hence, improving the quality and yield of potato tubers is an important measure 
to classify different potato varieties and soil conditions and their interaction effects 
(Xing et al., 2022). The increased consumption of potatoes and the interest in 
increasing the yield give rise to research into the fertilization management and water 
requirements of the crop. Water shortage is an important factor in limiting crop 
production. Water restriction in potato leds to changes in morphological and 
physiological properties (Faradonbeh et al., 2022). The potato plant closes its stomata 
in response to water shortage. Stomatal closure reduces water loss by reducing gas 
exchange between leaf cells and the environment. Since the stoma is closed, it 
reduces the diffusion of carbon dioxide to the leaves, thus reducing photosynthesis. 
Osmotic regulation in water-stressed plant cells is regarded a physiological adaptation 
to strict drought conditions (Sara et al. 2012). This process is result from the 
accumulation of molecules consist of soluble sugars and proline in cells (Bistgani et al. 
2017).  

High tuber yield in potato is attained when soil moisture is came up at an optimum level 
with the constant of N during the given demand period (Badr et al., 2012). Proper 
management of nitrogen fertilizer is essential factor of wealthy potato production (Wu 
et al. 2017). While soil N during planting can increase the yield, excess soil N can delay 
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tuber bulking, resulting in reduced production of large tubers (Zotarelli et al. 2015). 
Increasing the N fertilizer ratio may result in a few enhance in tuber specific gravity. It 
may also raise the tuber concentration of reducing sugars. High N fertilization may 
result in darker fry colour. (Zebarth et al. 2004, Jiang et al., 2021). Abiotic stresses 
affect both the yield level and the commercial and processing value of tubers. The 
physiological defect known as sugar ends is a serious defect in product quality. The 
relatively low starch and high sugar content of the tuber tip end signs of the most 
common type of sugar end. Soil moisture deficiencies and insufficient or excessive 
nitrogen fertilization cause the development of sugar ends. Lack of humidity and 
temperature during storage are the main stress factors leading to sugar accumulation. 
Accumulation of reducing sugars during storage is critical for the processing of quality 
fry color (Grudzińska et al., 2021).  

Reducing Sugar Content in Potato 
One of the important components of tubers is reducing sugars. High reducing sugar in 
potato tubers for processing is undesirable. Browning, darkening and formation of 
acrylamide occur due to the Maillard reaction, and this can affect the product quality 
for processing. As nitrogen fertilization affects photosynthetic activity, increasing 
nitrogen increases tuber yield. However, the increase in nitrogen also increases the 
reducing sugar content (Zhang et al., 2020). Nitrogen management is the most 
common practice that can affect the reduction of glucose and fructose in potato tubers 
and hence the potential to form acrylamide. Nitrogen can have different effects on the 
exchange of reducing sugar in potato tubers (Sun et al., 2020). When the reducing 
sugar and asparagine respond, the reaction imposes can form acrylamide. 
Acrylamides are substances that have been found to be neurotoxic and carcinogenic. 
Therefore, it poses a significant potential risk to human health (Naumann et al., 2020).  
For processing at high temperatures, it is desirable that potato tubers do not contain 
large amounts of glucose and fructose. Reducing sugars are precursors of the Maillard 
reaction. Also, sucrose is the main source of reducing sugars (van Eck, 2007). Since 
high fructose is detected in immature tubers of potatoes, the sugar composition 
changes during tuber development. The reducing sugar drops during development and 
rises again to intermediate levels just before maturation (Kolbe and Stephan-
Beckmann, 1997). Low fertilizer rates accumulate reducing sugars in the tuber. 
Increasing N doses can cause changes in reducing sugars at the apical end and stem 
end. In potato tubers high nitrogen ratios decrease the amount of reducing sugar 
(Mokrani et al., 2019). 

Factors Affecting Sugar Content in Potato Tuber 

The sugar content in a potato tuber is determined by the genetic makeup of a variety, 
environmental and cultural factors, and their interaction. The sugar level during 
tuberization and at harvest is highly dependent on the potato variety (Pandey et al. 
2007). Low sugar content is desirable in the processing industry. Higher sucrose 
values in potato tuber at harvest indicate immaturity. The sucrose content at harvest is 
very important because, when hydrolyzed by invertase, it causes a buildup of reducing 
sugars that make potatoes suitable for processing. The amount and type of sugars are 
hereditary characteristics of the variety (Sinha et al. 1992; Uppal, 1999). Low 
temperature storage of potato tubers creates an increase in reducing sugars; This 
phenomenon is known as “low temperature sweetening” (Matsuura-Endo et al. 2004). 
The low temperature deposition of sugars in potatoes is of economic importance 
because it limits the use of cold storage as a mechanism to delay sprouting in tubers 
to be used in the production of potato chips and french fries. Reducing sugars such as 
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glucose and fructose react with free amino groups in the Maillard reaction during frying 
to form additives that make processed potatoes tasteless (Malone et al. 2006).  

Effect of Nitrogen Fertilization on Reducing Sugar 

Nitrogen is committed that can influence sugar content and acrylamide-forming 
potential in potato. Plants with an adequate supply of N generate tubers with low 
reducing sugar content at harvest and through storage. (Kumar et al. 2004).  Plants 
adequately fertilized with N had tubers with a lower concentration of reducing sugars 
at harvest. Nitrogen deficiency leads to carbohydrate accumulation in the leaves and 
higher carbon allocation to the root, which increases the root/shoot ratio (Remans et 
al., 2006, Mokrani et al., 2018). Nitrogen fertilization can adversely affect reducing 
sugars.  Adequate N fertilization has the potential to reduce tuber sugar concentrations 
at harvest. However, there are some studies that have no effect or sometimes increase 
the reducing sugar concentrations depending on the portion of the tuber (Brandt et al. 
2016). Also, if N fertility is limited, tuber age advances as an earlier harvest date occurs 
to limit tuber maturation, resulting in reduced sugar accumulation in some varieties and 
accelerated processing quality during storage (Rosen et al. 2018). Increasing nitrogen 
dose caused a significant increase in total sugar content in potato tuber. The highest 
total sugar content was found below 175 kg N/ha by Banu et al. (2007). On the 
contrary, it can be noted that with increasing nitrogen level, there is a decrease in 
reducing sugar content; The decline was significant only for the Christian variety 
(Barascu et al. 2016). Therefore, it is understood that the choice of variety is one of the 
most important factors affecting the reducing sugar content in potatoes.  

Reduction in nitrogen fertilization increased the expression of reducing sugars and 
resulted in increased acrylamide formation. Moderate nitrogen fertilization can result 
in low levels of reducing sugars in tubers (Vinci et al. 2012). Despite the reductions 
achieved in sugar concentration in potato tubers, there are significant differences 
between different potato genotypes, and this affects processing characteristics 
(Halford et al. 2011). There seem to be somewhat conflicting reports on the effect of 
soil nitrogen on sugar concentrations in potato tubers. Kumar et al. (2004), showed 
that plants adequately fertilized with N had a lower concentration of reducing sugars at 
harvest and De Wilde et al. (2006), by contrast reported that tuber sugar levels in 
nitrogen deficient potatoes increased by up to 100% compared to adequately fertilized 
potatoes. Unlike, Amrein et al. (2003) found no relationship between the amount of 
nitrogen fertilization, which is assumed to be dependent on sugar concentration. Food 
processors may have some success in reducing acrylamide formation in their products 
by not using potatoes with a high sugar content, as the high sugar content adversely 
affects fry color and can increase acrylamide formation (Halford et al. 2011). The 
reducing sugar content is reduced as excess nitrogen uptake causes high biosynthesis 
of free asparagine and is used by the tuber for the biosynthesis of amino acids. 
Therefore, reduced nitrogen fertilization leads to a decrease in sugar content, which in 
turn reduces the frying quality of potatoes (Morales et al. 2008). 

Effect of Irrigation Regimes on Reducing Sugar 

Drought stress during early tuber bulking decreases specific gravity and enhances the 
amount of reducing sugar associated with dark end and fry colour. Irrigation reducing 
sugar concentration varies considerably. In some varieties, the reducing sugar content 
increases, while in others it decreases (Muttucumaru et al. 2015). Different studies on 
the effects of water stress on sugar accumulation in potatoes have led to contrasting 
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results suggesting that the effect of irrigation water management on potato sugar 
content may be genotype (Thompson et al. 2008). Ierna and Mauromicale (2022) 
reported in their study that the reducing sugar content tended to decrease as the 
amount of water applied during the tuber growth period increased. In addition, Shock 
et al. (1993) reported that increases in tuber-reducing sugars associated with transient 
water stress were not found during or immediately after the stress period but were 
present in harvested tubers. On the other hand, Kammoun et al. (2018), in investigate 
of two commercial varieties (Spunta and Nicola) they noted that tubers exposed to a 
reduced water supply showed an increase in their reducing sugar content. However, a 
decrease was observed in tubers CN1LP, CN1DP and CN2LP (two intraspecific 
somatic hybrid lines: CN1 and CN2). In another study, it was reported that the decrease 
in RSC decreased with increasing irrigation amount, and the tendency to reduce sugar 
was the opposite of that of starch, which may be due to the effect of irrigation and 
fertilization on the conversion of sugar to starch (Wang et al. 2019).  

With different farming systems and breeding practices, genetic traits and metabolic 
determinants can interact strongly with to influence important quality parameters of the 
tuber. Therefore, an optimal irrigation may cause reducing sugar accumulation in 
organic agriculture, while it may not have a significant effect in conventional agriculture 
(Maggio et al. 2008).  

Interaction Effect of Nitrogen Fertilization and Irrigation Regimes on Reducing 
Sugar 

Optimizing irrigation and N management for potato production is important to maximize 
production and quality. During periods of sufficient available soil moisture and high N 
demand throughout the potato growing period, available N is important for maximum 
production of high quality potatoes. Excess fertilization in potato reduces tuber 
maturation time. Therefore, sugar accumulation increases at harvest time (Zhang et 
al., 2020). The factors that affect the sugar the most are the fertilization rate, variety 
and irrigation amount, respectively (Xing et al. 2022). Reducing sugar decreased with 
increasing fertilizer application in arid conditions. At the same fertilization level, the 
decrease in reducing sugar decreased with increasing irrigation amount. The tendency 
to reduce sugar, which may be due to the effect of irrigation and fertilization on the 
conversion of sugar to starch, is the opposite of that of starch (Wang et al. 2019). 
Reducing sugar content in potato is more sensitive to fertilizer rate than irrigation 
amount (Wang et al. 2020). 

2. Results 

Irrigation and fertilization are important factors controlling potato production, especially 
in arid and semi-arid regions. The climatic conditions, moisture availability, soil 
management and agronomic practices influence the quality and marketable and total 
tuber yield of potato significantly. Optimum irrigation treatment along with 
supplementation of N, in optimum quantity and their interaction effect provide a boost 
to tuber quality. However, there are other factors to consider regarding potato growing, 
and other conditions such as soil type will affect the plant's nutrient uptake and 
metabolism. When the studies are examined, sugar, which is an important factor 
affecting potato quality, is affected by both nitrogen and irrigation management. For 
nitrogen and irrigation, some studies have reported the potential of applications to 
reduce the reducing sugar content. However, in some, it has been revealed that the 
applications increase the reducing sugar or have no effect at all. In this case, it can be 
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said that nitrogen affects reducing sugar. However, it should be taken into account that 
all other agronomic practices and potato variety also have significant effects. 
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Özet: Bu çalışmanın amacı Niğde İli Çiftlik ilçesinde yarı entansif 
koşullarda yetiştirilen Akkaraman koyunların döl verimi ve kuzularda 
yaşama özelliklerini saptamaktır. Araştırmada 28730 baş Akkaraman ırkı 
koyununun bazı döl verim özellikleri saptanmıştır. Akkaraman 
koyunlarında ortalama doğum oranı %90.98, ikiz doğum oranı %16.24, bir 
doğuma düşen kuzu sayısı 1.08 kuzu olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak, 
Çiftlik ilçesinde yetiştirilen Akkaraman koyunların kuzu verimlerinin düşük 
olmasına rağmen bölge koşullarına uyum sağladıkları ve kuzularda 
yaşama gücü oranının %95.6’ya ulaştığı beş yıllık verilere dayanılarak 
ortaya konmuştur. 
 
 
Abstract: The aim of this study is to determine the fertility, growth 
performance and survival characteristics of Akkaraman sheep raised 
under semi-intensive conditions in Niğde provienve of Çiftlik district. The 
data of some fertility parameters of 28730 heads ewes were used. The 
average lambing rate of ewes was found 89.2%. The twining rate of ewes 
was 16.24%; the average litter size was 1.09 lambs.  As a result, it has 
been revealed based on five-year data that Akkaraman sheep bred in 
Çiftlik district adapt to the conditions of the region despite the low lamb 
productivity and the survival rate of the lambs reached 95.6%. 
Anahtar Kelimeler: Koyun, Döl Verimi, Yaşama gücü, Hayvan Islahı  

 
1. Giriş 
 
Dünya nüfusundaki artış hızına bağlı olarak insanların beslenme ihtiyaçları da her 
geçen gün artmaktadır ve insanların sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için hayvansal 
orjinli besin maddelerine gereksinimde artmaktadır. Dünya'da ve Türkiye'de hayvansal 
protein kaynakları arasında kırmızı et önemli bir yere sahiptir. Kırmızı et üretimi çoğu 
ülkede sığır ya da domuza dayalı olmasına rağmen içinde Türkiye’nin de olduğu bazı 
ülkeler küçükbaş hayvanlardan da önemli ölçüde faydalanmaktadır. Hayvancılıkta et 
üretimi için çeşitli ıslah çalışmaları çok uzun zamandan bu yana yürütülmektedir. Bu 
çalışmaların amacı kaliteli ve ucuz karkas elde ederek kırmızı et üretimine katkıda 
bulunmaktır. Tüm çiftlik hayvanları yetiştiriciliğinde olduğu gibi koyun yetiştiriciliğinde 
de üreme performansının artırılması sadece neslin devamı için değil aynı zamanda 
ekonomik faaliyetlerin (et, süt, yapağı vb.) sürdürülebilmesi için de son derece 
önemlidir.  Nitelikli kasaplık besi materyali üretmek için doğuran koyuna göre kuzu 
verimi, kuzularda sütten kesime kadar yaşama gücü oranının yüksek olması arzu 
edilmektedir. Dünya’daki toplam koyun varlığı 1.263.136.644 baş olup; birinci sırada 
Çin yer alırken bunu sırasıyla Hindistan, Avustralya, Nijerya ve İran takip etmektedir 
(FAOSTAT, 2020). Türkiye’de koyun sayısı 2021 yılında 45.177.690 baş, Niğde ilinde 
ise 541.572 baş’tır (TUİK 2022). Niğde ilinde en fazla koyun merkez ilçede bulunurken, 
bunu Bor, Çamardı, Ulukışla, Altunhisar ve Çiftlik ilçeleri izlemektedir. 
Koyun, genel olarak sahip olduğu dudak ve dil yapısı nedeniyle kısa boylu zayıf 
meraları daha iyi değerlendirirken aynı zamanda sığırların yayılımı için uygun olmayan 
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engebeli ve dağlık alanlar, nadas ya da anız arazileri ile bitkisel üretime uygun olmayan 
alanları değerlendirerek et, süt, yapağı ve deri gibi ekonomik önemi olan ürünler 
üretebilmektedir. Koca (2014), koyunu; “et, süt, yapağı veriminin dışında farklı çevre 
koşullarına kolay uyum sağlayabilmesi, düşük kaliteli meraları değerlendirebilmesi ve 
kırsaldan kente olan göçün azalmasına katkı sağlaması bakımından önemli bir türdür” 
olarak tanımlamıştır. Çiftçi (2015), Türkiye’de tarım ve gıda sektörünü değerlendirdiği 
çalışmada son yıllardaki gelişmeler hariç hayvancılığın yeterince profesyonel anlamda 
yapılmadığını ifade etmiştir. İşletmelerin çoğunlukla bitkisel üretim işletmeleri 
olduklarını, karışık işletmelerin çoğunlukta olmalarına rağmen hayvancılığın payının 
düşük olduğunu bildirmiştir. Bunun temel nedeni olarak hayvancılık işletmelerinin 
genelde küçük ölçekli olması, yem bitkileri üretimi ile çayır ve meralarının korunma ve 
ıslahının yetersiz kalması, suni tohumlama sayısının uluslararası ortalamaların altında 
ve hayvan hareketleri ile hayvan sağlığına yönelik önlemlerinde yetersiz olmasına 
bağlamıştır.   
 
Fotoperyodizmin koyunların çiftleşme aktivitelerinin düzenlenmesinde çok temel bir 
role sahip olduğu bilinmektedir. Döngüsel etkinliğin başlaması genellikle mevsimin en 
kısa günlerinde olur. Bu nedenle koyunlar mevsime bağlı poliöstrik hayvanlar olarak 
nitelendirilirler. Yılın sadece belirli bir mevsiminde birbirini izleyen seriler halinde 
kızgınlık gösterirler. Gün ışığı; beyin ve hipofiz fonksiyonları ile gonadotropik ve 
gonadal hormonların sentezi ve salgılanmalarını ayrıca, bunlar arasında dengeyi 
etkilemektedir (Aşkın 1982). Küçükbaş hayvanlarda üreme ve yaşama gücü özellikleri 
genetik (ırk) ve çevre faktörlerine (bakım ve besleme, yıl, mevsime, yaş, yetiştirme 
yöntemi) bağlı olarak değişmektedir. Ceyhan ve ark. (2019), Niğde ilinde yetiştirilen 
Akkaraman koyununun doğum oranını %90.1, ikiz doğum oranını %20.8, bir doğuma 
düşen kuzu sayısını 1.12 olarak bildirmişlerdir. Türkmen ve Çak (2021), döl verimi 
parametrelerinden olan gebelik oranı, kısırlık oranı, doğum oranı, yavru atma oranı, 
tek doğum oranı, ikiz doğum oranı, bir doğuma kuzu sayısı ve kuzu verimini sırasıyla 
%91.14, %8.86, %89.88, %1.39, %96.25, %3.75, 1.03 ve 93.25 olarak saptamıştır. 
Öztürk ve Pembeci (2016), Akkaraman ve İvesi ırklarından oluşan 3581 koyunda 
gebelik oranı, doğuran koyun başına doğan kuzu sayısı ve sürü verimliliği ile kuzularda 
yaşama gücünü Akkaraman ırkında sırasıyla %91.65, %127.74, % 110.06 ve % 95.56 
olarak bulmuştur. Yıl faktörünün etkisinin bütün ölçütler üzerinde önemli (P<0.01) 
olduğu saptanmıştır. Kuzularda yaşama gücü tek doğanlar lehine (%96.66'ya karşı 
%94.46) olmuş (P<0.01), cinsiyetler arasında yaşama gücü bakımından istatistiki bir 
fark bulunamamıştır. Özmen ve ark. (2015), Elâzığ’da yetiştirilen Akkaraman ırkı 
koyunlarda bir doğuma ortalama kuzu sayısı 1.12, ikizlik ve üçüzlük oranı sırasıyla 
%10.42 ve %1.15, kuzularda 60. ve 120. günlerdeki yaşama gücünü sırasıyla %91.78 
ve %90.06 olarak bildirmişlerdir. Demirel ve İşcan (2012), Akkaraman ırkı Kangal tipi 
koyunlarda gebelik oranı, ikizlik oranı ve doğuran koyun başına kuzu sayısını deneme 
ve kontrol gruplarında sırasıyla %27.5, %25, 1.25 ve %33.75, % 20.37, 1.2 olarak tespit 
etmişlerdir. Doğum oranı ve ikizlik oranı bakımından gruplar arasındaki farklılıkları 
önemsiz bulmuşlardır (P>0.05). Yakan ve ark. (2012), Ankara şartlarında Akkaraman, 
İvesi ve Kıvırcık koyunlarda döl verimi, kuzularda yaşama gücü özelliklerini incelediği 
çalışmada Akkaraman, İvesi ve Kıvırcık koyunlarda doğum oranı ve bir doğuma kuzu 
sayısı sırasıyla %85.71, %85.71 ve %80.00; 1.19, 1.13 ve 1.10 kuzu olarak 
saptamışlardır. Akkaraman, İvesi ve Kıvırcık kuzularda sütten kesimde (90. gün) 
yasama gücü sırasıyla % 97.67, 88.89 ve 90.91 bulunmuştur. Yıldız ve Denk (2006), 
halk elinde yetiştirilen Akkaraman ırkı kuzularda sütten kesime kadarki yaşama gücü 
oranını %100 olarak tespit etmişlerdir. Mundan (2003), Akkaraman, Kıvırcık x 
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Akkaraman G1 ve Sakız x Akkaraman G1 koyunlarda süt verim özellikleri ile kuzularda 
büyüme ve yaşama gücü ilgili yürüttüğü çalışmada Akkaraman kuzuların 120. günde 
yaşama gücünü %95.24 olarak bildirmiştir. Tekerli ve ark. (2002), Afyon koşullarında 
Akkaraman, Dağlıç, Sakız ve İvesi koyunlarının verim özelliklerinin belirlenmesi 
amacıyla yaptıkları çalışmada doğum oranı 1999, 2000 ve 2001 yıllarında 
Akkaramanlarda %80, 100, 88.89; bir doğumdaki ortalama kuzu sayısı Akkaraman 
ırkında 1.33, 1.33, 1.38 kuzu olarak hesaplamışlardır. Birinci ve üçüncü aylarda tüm 
kuzular, altıncı ay ve bir yaşta ise sadece dişilerde yaşama gücü Akkaramanlarda 
%100,100, 100, 100 bulunmuştur. Sonuç olarak, döl verimi ve yasama gücü yönünden 
bölgeye adaptasyon düzeyinin Akkaraman ve İvesilerde iyi olduğu ve yeni genotipler 
geliştirirken bu ırkların döl verimi özelliklerinden yararlanılabileceği ifade edilmiştir. 
Akçapınar ve ark. (2000), Akkaramanların 1996 yılı doğum oranını, tek doğuran koyun 
oranını, ikizlik oranını ve yüz doğuma düşen kuzu sayısını sırasıyla %94.0, %85.1, 
%14.9 ve %115 kuzu; yine aynı değerleri 1997 yılında sırasıyla %93.6, %79.6, %20.4 
ve 120 kuzu olarak bildirmektedirler. Gökdal (1998), yetiştirici koşullarında yetiştirilen 
Akkaraman kuzularında doğum-7. gün, doğum-sütten kesim (134. gün), doğum-90. 
gün ve doğum-180. gün arası yaşama gücü verileri sırasıyla %94.6, %87.8, %87.8 ve 
%83.8 olarak saptamıştır. Çolakoğlu ve Özbeyaz (1998), Akkaraman ırkı koyunlarında 
bir doğuma düşen kuzu sayısı 1992–1995 yıllarında sırasıyla, 1.29 – 1.44 ve arasında 
bulunmuştur. Odabaşıoğlu ve ark. (1995), 3-3.5 yaşlı Akkaraman koyunlarında bir 
doğumda ortalama kuzu sayısını 1.13 olarak belirlemişlerdir. Akçapınar ve ark. (1982), 
Gebelik oranı, doğum oranı ve kuzu verimi Morkaraman koyunlarında %93.3, %83.3 
ve %106.7, Kangal-Akkaraman koyunlarında %95.3, %86.0, %111,6 olarak 
hesaplamıştır. Çoklu doğum oranı Morkaraman ve Akkaraman ırkında sırasıyla %28.0 
ve %27.0, bir doğumda ortalama kuzu sayısı 1.28 ve 1.30 olduğunu saptamıştır. 
Düzgüneş ve Pekel (1968), Malya Devlet Üretme Çiftliğinde Akkaraman ırkı üzerine 
yaptıkları çalışmada, iki ve üç yaşlı Akkaraman koyunlarının gebelik oranını, koç altı 
koyuna göre doğan kuzu ve doğuran koyuna göre doğan kuzu oranını sırayla; %77, 
84, 109, ikizlik oranını %9-10 olduğunu saptamışlardır. 
 
Bu çalışmada “Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projeleri Niğde İli Çiftlik 
İlçesi Akkaraman Koyun Islah” projesine ait verilerinden koyunların döl verimi ve 
kuzuların yaşam gücü özellikleri incelenmiştir. 
 
2. Materyal ve Metot 
 
Çiftlik ilçesi Niğde İli’nin kuzey–kuzeybatı topraklarını kapsamakta olup, ilçe konumu 
itibariyle Niğde, Aksaray ve Nevşehir arasında yer almaktadır. İlçe Kapadokya diye 
adlandırılan bölgenin sınırları içerisinde yer almakta olup Çiftlik İlçesi 1990’da ilçe 
olmuştur.  Rakımı 1555 m ve "38.175053 enlem, "34.48477" boylam coğrafi 
koordinatları arasında yer almaktadır. 
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Şekil 1. Niğde il ve ilçeleri haritası 

 
Hayvan Materyali  
Araştırmanın hayvan materyalini, Niğde ili Çiftlik ilçesindeki 30 farklı işletmede (25 
işletme taban sürü ve 5 işletme elit sürü) 2006-2020 yılları arasında 28730 baş 
Akkaraman koyun ve bunlardan doğan 28481 baş kuzu oluşturmuştur.  
 
Hayvanlarda Bakım ve Besleme  
 
Proje kapsamında verileri alınan işletmelerde bakım ve beslemede bazı farlılıklar 
olmakla birlikte genellikle koyunlar kışın ağılda, erken ilkbahar ve sonbaharda ise 
merada beslenmişlerdir. Merada beslemede hayvanlar Mart-Nisan ayları arasında 
meraya çıkmakta Kasım ayına kadar merada tutulmaktadır. Meralar genellikle zayıf ya 
da orta kalitededir (Ceyhan ve ark. 2019). Koyunların ağılda beslenmesinde buğday 
samanı (500-1100 g/gün), arpa (100-400 g/gün) ve bir miktar yoğun yem (100-250 
g/gün) kullanılmaktadır. Koyunlara sunulacak olan yem miktarı işletme olanakları ile 
farklılık göstermektedir. Koç katım öncesi koyunlara herhangi bir ek yemleme 
yapılmamış ve koyunlar sadece meradan faydalanmışlardır. Ancak koçlar koç 
katımından 2 ay önce sürüden ayrılmış, ağılda koç başına 500-750 g/gün saman, 200-
300 g/gün yonca, 300-500 g/gün arpa ve 250-500 g/gün yoğun yem verilerek 
beslenmişlerdir.  
 
Koç Katımı  
 
Proje kapsamında koç katımı 1 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında yapılmıştır. Taban 
sürülerde koç katımı serbest usule göre yapılırken elit sürülerde elde aşım yöntemine 
göre yapılmıştır. Akkaraman koyunlarında döl verimi ile ilgili kayıtlar 2016-2020 yılları 
arasında tutulmuştur. İşletmelere koç katımından önce koç katım ve doğum defteri 
verilmiştir. Elit sürülerde arama koçu vasıtası ile kızgın koyunlar tespit edilmiş ve elde 
aşım yöntemi ile çiftleştirilerek koyunun kulak küpesi, koçun kulak küpesi, aşım tarihi 
ile ilgili bilgiler kaydedilmiştir. Koç katımı elit sürülerde elde aşım yöntemi ile yapılırken 
taban sürülerde serbest aşım yöntemi ile yapılmıştır. Özcan (1990) bildirdiği yönteme 
göre döl verim özellikleri aşağıdaki eşitlikler kullanılarak hesaplanmıştır. 
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Koyunlarda doğum oranı  = (Doğuran koyun sayısı/ Koç altı koyun sayısı) x100  

Kısırlık oranı  = (Gebe kalmayan koyun sayısı/Koç altı koyun sayısı) x100  

Tek doğum oranı  = (Tek doğuran koyun sayısı/Doğuran koyun sayısı) x100  
İkiz doğum oranı  = (İkiz doğuran koyun sayısı /Doğuran koyun sayısı) x100  
Dişi doğum oranı = (Dişi doğuran koyun sayısı/Doğuran koyun sayısı) x100  
Erkek doğum oranı = (Erkek doğuran koyun sayısı /Doğuran koyun sayısı) x100  
DKGKV = Doğan kuzu sayısı/Doğuran koyun sayısı  
KAKGKV = Doğan kuzu sayısı/Koç altı koyun sayısı 

KAKGKV: Koç altı koyuna göre kuzu verimi, DKGKV: Doğuran koyuna göre kuzu verimi 

 
Kuzularda Yaşama Gücü Özellikleri 
 
Koç katımına bağlı olarak doğumlar her yıl ocak, şubat ve mart aylarında 
gerçekleşmiştir. Doğan kuzular ilk 24 saat içerisinde dijital el kantarı ile tartılmış ve 
proje kulak küpesi ile numaralandırılmıştır. Doğum defterlerine doğan her bir kuzunun 
işletme kulak küpesi numarası, doğum ağırlığı, doğum tarihi, doğum tipi, cinsiyeti ve 
ana kulak numarası ile elde aşım uygulanan sürülerde koç numarası da kaydedilmiştir. 
Doğum sonrası kuzuların ağız sütü alması sağlanmıştır ve koyunların memesinde 
kalan süt elle sağılarak boşaltılmıştır.  
 
İstatistik Analizler 
 
Koyunların döl verimi ve kuzularda yaşama gücü özelliklerinin analizinde Ki kare 
analizi yapılmıştır (Düzgüneş ve ark., 1983). Koç altı koyuna göre kuzu verimi ve 
doğuran koyuna göre kuzu verimi için aşağıda verilen modele göre varyans analizi 
yapılmıştır.  
 Yij= μ + ai + eij 
Yij: kuzu verimi. 
μ: Popülasyonun beklenen ortalamasını; 
ai: i. Yılın etkisini (2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020) 
eij: Bağımsız ve şansa bağlı hata olarak tanımlanmıştır.  
Bütün hesaplamalarda SPSS (2016) istatistik paket programı kullanılmıştır.  
 
3. Bulgular ve Tartışma 
Tablo 1’de Çiftlik ilçesinde 2016-2020 yılları arasında koyunların döl verim özelliklerine 
ait bilgiler verilmiştir. Doğum oranı ve doğum tipi üzerine yılların etkisi önemli 
bulunmuştur. Çalışmaya başlandığı 2016 yılında %88.4 olan doğum oranı 2020 yılında 
%97.8’e çıkmış ve doğum oranındaki artış %9.37 olarak saptanmıştır. 
Koyunlarda kısırlık oranı 2016 yılında %11.6 hesaplanırken 2020 yılında %2.2 
gerilemiş ve ortalama kısırlık oranı %9.0 olarak bulunmuştur. Kısırlık oranı ekonomik 
sınırlar içinde olamamasına rağmen bir iyileşme olduğu gözlenmektedir.  
Bu çalışmada Niğde ili Çiftlik ilçesinde yetiştirilen Akkaraman koyunlarda doğum oranı 
ortalama %91.0 olarak hesaplanmıştır. Aynı ırkta doğum oranını Türkmen ve Çak 
(2021), %89.88, Öztürk ve Pembeci (2016), %91.65, Ceyhan ve ark. (2019), Niğde 
ilinde %90.1, Tekerli ve ark. (2002), Afyon koşullarında 1999, 2000 ve 2001 yıllarında 
%80, 100, 88, 89, Akçapınar ve ark. (2000), %94.0-%93.6, Büyüktekin ve Öztürk 
(2018) %91,27 olarak bildirmişlerdir. Çalışmada elde edilen doğum oranı değeri bu 
bildirilenlerden daha düşüktür. Ancak, Kocakaya ve Özbeyaz (2019), %90.32, 
Düzgüneş ve Pekel (1968), %77, Yakan ve ark. (2012), Ankara şartlarında % 85.71, 
Demirel ve İşcan (2012), Akkaraman ırkı Kangal tipi koyunlarda %33.75-%27.5, 
Güngör ve Ünal (2020) Bafra (B), Akkaraman (A), Bafra × Akkaraman F1 (BAF1) ve 
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Bafra × Akkaraman G1 (BAG1) genotiplerinde doğum oranlarını sırasıyla %55,25; 
%69,97; %67,25 ve %64,91 bildirdiği doğum oranı değerlerinden ise yüksektir.  
 

Tablo 1. Akkaraman koyunlarında yıllara göre hayvan sayıları ve döl verim 
özellikleri 

Döl Verimi 2016 2017 2018 2019 2020 Genel  

Koç altı Koyun sayısı 5980 6000 6000 5650 5100 28730  

Kısır Koyun sayısı 694 820 481 482 114 2591  

Doğuran Koyun Sayısı 5286 5177 5519 5200 4986 26168  

Doğan Kuzu Sayısı 5645 5586 5990 5754 5506 28481  

Tek Doğan Kuzu Sayısı 4927 4768 5049 4646 4466 23856  

İkiz Doğan Kuzu Sayısı 718 818 941 1108 1040 4625  

Dişi Kuzu Sayısı 2770 2794 3068 2885 2765 14282  

Erkek kuzu sayısı 2875 2792 2922 2869 2741 14199  

 % % % % % % Ki-Kare(X2) 

Doğum Oranı 88,4 86,3 92,0 91,5 97,8 91,0 502,919** 

Kısırlık Oranı 11,6 13,7 8,0 8,5 2,2 9,0  

İkiz Doğum Oranı 12,7 14,6 15,7 19,3 18,9 16,2 130,027** 

Tek Doğum Oranı 87,3 85,4 84,3 80,7 81,1 83,8  

Dişi Doğum Oranı 49,1 50.0 51,2 50,1 50,2 50,2 5.420ÖD 

Erkek Doğum Oranı 50,9 50.0 48,8 49,9 49,8 49,9  

**:P<0,00, ÖD: Önemli değil. 

 
Akkaraman koyunlarda ortalama ikiz doğum oranı %16.24 olarak hesaplanmıştır. En 
yüksek ikiz doğum oranı (%19.26) 2018 yılında hesaplanırken en düşük ikiz doğum 
oranı (%12.72) ile çalışmanın ilk yılında (2016) hesaplanmıştır (Çizelge 1).  
 
Akkaraman ırkı koyunlarda ikizlik oranını Demirel ve İşcan (2012), %25-%20.37, 
Akçapınar ve ark. (2000), %14.9-%20.4, Özbey ve Akçan (2006), %39.0 ve Çolakoğlu 
ve Özbeyaz (1999), %29,5-43,1, Akçapınar ve ark. (1982)’nın, çoklu doğum oranı % 
27.0’lik, Kocakaya ve Özbeyaz (2019)’ın %46.42’lik bulgusu bu çalışmadan elde edilen 
değerlerden yüksektir. Diğer yandan Düzgüneş ve Pekel (1968), %9-10, Esen ve 
Özbey (2002), %16.6, Özmen ve ark. (2015), %10.42, Akaçapınar ve ark. (2000), 
%14.89 olarak bildirdikleri bu çalışma bulgularının benzer olduğu saptanmıştır. Fakat, 
Esen ve Bozkurt (2001)’un %6’lık ikizlik oranı değeri ise çalışma bulgusundan daha 
düşük bulunmuştur. İkiz doğum oranı genetik olmakla birlikte bakım ve besleme 
koşullarından da etkilendiği bilinmektedir. Niğde özelinde Akkaraman ırkı koyunlara 
koç katım öncesi yapılacak ek yemleme ile ikizlik oranının iyileştirilebileceği 
söylenebilir.   
 
Kuzu Verimi 
 
Akkaraman ırkı koyunlarda koç altı koyuna ve doğuran koyuna göre kuzu verimi 
Çizelge 2’de verilmiştir. Doğuran koyuna göre kuzu verimi ve koç altı koyuna göre kuzu 
verimi üzerine yılların etkisi istatistiki olarak önemli bulunmuştur (P<0,001). Akkaraman 
ırkı koyunlarda koç altı koyuna göre kuzu verimi ortalaması 0.99 olarak hesaplanmıştır. 
Koç altı koyuna göre kuzu verimi 2016 yılında 0.94 kuzu hesaplanırken 2020 yılında 
1.08 kuzu olarak saptanmıştır. Akkaraman ırkı koyunlarda doğuran koyuna göre kuzu 
verimi 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yılında sırasıyla 1.07, 1.08, 1.09, 1,11 ve 1.10 
kuzu olarak hesaplanmıştır.  
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Tablo 2. Akkaraman koyunlarda kuzu verimi 

 

Yıllar KAKGKV DKSGKV 

n �̅� ± Sx̅ n �̅� ± Sx̅ 

  **  ** 

2016 6000 0.94±0.416c 5286 1.07± 0.004c 

2017 6000 0.93±0.447c 5177 1.08± 0.004b 

2018 5680 1.00±0.398b 5519 1.09± 0.004b 

2019 5100 1.01±0.427b 5200 1.11± 0.004a 

2020 5980 1.08±0.344a 4986 1.10±0.004a 

Genel 28760 0.99±0.413 26168 1.09±0.002 
KAKGKV: Koç Altı Koyun Başına Doğan Kuzu Sayısı, DKSGKV: Doğuran Koyun Başına Doğan Kuzu 
Sayısı **:P<0,001, a, b, c: sütundaki aynı harfler arasındaki fark istatistik olarak önemsizidir. ÖD: Önemli 
değil,  

 
Bu çalışmada bir doğuma düşen kuzu sayısı ortalama 1.09 olarak saptanmıştır. Bu 
sonuçlar Akkaraman ırkı ile yapılan Kocakaya ve Özbeyaz (2019)’ın %132.25, 
Büyüktekin ve Öztürk (2018)’ün 135, Özbey ve Akçan (2006)’ın 1.40, Çolakoğlu ve 
Özbeyaz (1999)’ın 1.29-1,44, Öztürk (1992)’ün 1.26 ve Demirel ve İşçan (2012)’ın 
1.25-1.20, Esen ve Özbey (2002)’in 1,16, Özmen ve ark. (2015)’ın 1.12, Özmen ve 
ark. (2015)’ın 1.12, Ceyhan ve ark. (2019)’ın 1.12, Öztürk ve Pembeci (2016)’nin 
%127.74, Demirel ve İşcan (2012)’ın 1.2-1.25, Yakan ve ark. (2012)’ın, 1.19,  Tekerli 
ve ark. (2002)’ın  1999, 2000 ve 2001 yıllarında 1.33, 1.33, 1.38, Akçapınar ve ark. 
(2000)’ın %115-120, Çolakoğlu ve Özbeyaz (1998)’ın 1.29 – 1.44, Odabaşıoğlu ve ark. 
(1995)’ın 1.13, Akçapınar ve ark. (1982)’ın 111.6, Akçapınar ve ark. (1982)’ın 1.30 , 
Akçapınar ve ark. (2000)’ın 1.15, Ünal (2002)’ın 1.15-1.10, Güngör ve Ünal (2020) 
Bafra (B), Akkaraman (A), Bafra × Akkaraman F1 (BAF1) ve Bafra × Akkaraman G1 
(BAG1) genotiplerinde sırasıyla 1.67; 1.27; 1.30 ve 1.89 kuzu bildirişlerinden düşüktür. 
Söz konusu farklılıklar bakım besleme gibi çevre faktörlerinden kaynaklanmış olabilir. 
Türkmen ve Çak (2021)’ın 1.03, Çolakoğlu ve Özbeyaz (1999)’ın 1.06, Düzgüneş ve 
Pekel (1968)’in 109 kuzu sonuçları bu çalışma bulguları ile benzerlik göstermektedir.   
 
Kuzularda Yaşama Gücü  
 
Kuzularda sütten kesim (90. Gün) yaşına kadar yaşama gücü oranları Çizelge 3’te 
verilmiştir. Akkaraman ırkı kuzuların Çiftlik ilçesinde ortalama yaşama gücü %95.6’dır. 
Yaşama gücü oranı üzerine cinsiyet etkisi hariç diğer incelenen faktörlerin etkisi 
istatistiki olarak önemli bulunmuştur. Ana yaşı artıkça kuzularda yaşama gücü oransal 
olarak yükselmiştir (Tablo 3). Diğer yandan elit sürülerdeki kuzuların yaşama gücü 
oranı taban sürüdeki kuzulardan %2.1 daha fazla olduğu saptanmıştır. Ayrıca tek 
doğan kuzuların yaşama gücü oranı ikiz doğan kuzulardan %3.0 daha yüksektir.  
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Tablo 3. Akkaraman kuzularında sütten kesimde (90. gün) yaşama gücü 
oranları 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**:P<0,001 

 
Niğde ili Çiftlik ilçesinde Akkaraman kuzuların sütten kesime (90. Gün) kadar yaşama 
gücü oranı %95.6 olarak saptanmıştır. Yıldız ve Denk (2006), kuzularda sütten kesime 
kadarki yaşama gücü %100, Yakan ve ark. (2012), Akkaraman, kuzularda sütten 
kesimde (90. gün) yasama gücü sırasıyla %97, Türkmen ve Çak (2021), Akkaraman 
kuzularına ait 90. gün yaşama gücü değerlerini %95.92, Tekerli ve ark. (2002), Afyon 
koşullarında Akkaraman ırkında yaşama gücü %100’lük bildirişlerinden çalışma 
bulgusu daha düşüktür. Ancak, Özmen ve ark. (2015), 60. ve 120. günlerdeki yaşama 
gücü %91.78 ve %90.06, Gökdal (1998), Yetiştirici koşullarında yetiştirilen Akkaraman 
kuzularında doğum-90. gün %87.8, Ünal (2002) %91.3, Özbey ve Akçan (2001) 
%88.0, Aktaş ve ark., (2014), Akkaraman kuzularda %91.4, Güngör ve Ünal (2020) 
Akkaraman %89, Büyüktekin ve Öztürk (2018) Akkaraman kuzularda % 94.63  ve Esen 
ve Yıldız (2000)’ın Akkaraman, Sakız X Akkaraman Melez (F1) kuzularda sütten 
kesimdeki (105 günlük yaş) yaşama gücü %68.96 ve 78.57’lik değerlerden ise daha 
yüksektir. Ayrıca Öztürk ve Pembeci (2016), kuzularda yaşama gücü %95.56 ve 

Faktörler Doğan 
Kuzu 
Sayısı 

Sütten 
kesilen 
Kuzu 
Sayısı 

Yaşama 
Gücü 
(%) 

Ki-Kare (X2) 

Genel 
Ortalama 

28481 27234 95.6  

Yıl    160.407** 

2016 5645 5364 95.0  

2017 5586 5356 95.9  

2018 5990 5803 96.9  

2019 5754 5595 97.2  

2020 5506 5116 92.9  

     

Sürü Tipi    37.066** 

Taban 23506 22397 95.3  

Elit 4975 4837 97.2  

Ana Yaşı    32.748** 

2 5517 5256 95.3  

3 5241 4959 94.6  

4 4307 4135 96.0  

5 5022 4784 95.3  

6 4866 4698 96.5  

7+ 3528 3402 96.4  

Cinsiyet    39.951** 

Dişi 14282 13691 95.9  

Erkek 14199 13543 95.4  

Doğum Tipi    86.584** 

Tek 23856 22930 96.1  

İkiz 4625 4304 93.1  



IV. International Turkic World Congress on Science and Engineering  
23-24 June 2022, Niğde - Türkiye 

 

218 

Mundan (2003), Akkaraman kuzuların 120. günde yaşama gücünü %95.24’lük yaşama 
gücü bildirişleri ile benzerlikler gösterdiği belirlenmiştir. 
 
4. Sonuçlar 
 

Akkaraman koyunlarının ortalama doğum oranı %91.0 ve kısırlık oranı %9.0 olduğu 
değerlendirildiğinde doğum oranının ekonomik sınırlar (%95) arasında olmadığı ve 
literatür bildirişlerinden düşük olduğu sonucuna varılmıştır. Buna rağmen çalışmada 
doğum oranında 2016 (%88.4) yılından 2020 yılına (97.8) kadar %9.4'lik bir iyileşme 
sağlanmıştır. 
 
Çiftlik ilçesinde halk elinde yetiştirilen Akkaraman koyun ırkında ikiz doğum oranı 
%16.2 olarak belirlenmiştir. Bu ırkın ikizlik oranını artırmaya yönelik olarak damızlık 
seçiminde ikiz doğan kuzuların seçilmesi ve koç katım öncesi ek yemleme yapılması 
ikizlik oranını artırabilir.   
 
Kuzuların 90. günde yaşama gücü oranı %95.6 olarak belirlenmiştir. Kuzularda ikizlik 
oranının arttıkça yaşam gücü oranının azaldığı gözlenmiştir. Sütten kesime kadar 
anaların bakım ve beslemesinin iyileştirilmesi kuzuların yaşama gücüne etkisi olabilir. 
 

Sonuç Akkaraman ırkında döl verimi ve kuzularda yaşama gücü oranlarının 
iyileştirmesi amacıyla proje teknik ekibi tarafından çiftçilere hayvan besleme, kuzu 
büyütme ve sağlık koruma konularında seminer, çalıştay vb. yoluyla bilgilendirme 
faaliyetlerinin yapılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir.  
 
Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projeleri Niğde İli Çiftlik İlçesi Akkaraman 
Koyun Islahı projesinin 5 yıllık verileri değerlendirildiğinde Akkaraman ırkının bölge 
koşullarına uyum sağladığı, ancak kuzu veriminin artırılması gerektiği sonucuna 
varılmıştır.  
 
Teşekkür 
 

Bu çalışma Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel 
Müdürlüğü (TAGEM) tarafından desteklenen “Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı 
Ülkesel Projeleri Niğde İli Çiftlik İlçesi Akkaraman Koyun Islahı (2015-Akk51-04)” isimli 
projenin bir kısmından derlenmiştir. Çalışmaya destek sağlayan TAGEM’e teşekkür 
ederiz.  
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Özet: Demir (Fe) pek çok bitkide metebolik fonksiyonlar için mutlak gerekli bir 
elementtir. Soya bitkisi her ne kadar geniş bir adaptasyon alanına sahip olsa da, 
bitki gelişimi ile verim ve kalite oluşumu açısından özellikle demir eksikliğinden çok 
fazla etkilenmektedir. Toprak pH’sının 7.5’den yüksek olduğu alkali ve kalkerli 
topraklarda yetiştirilen soyada demir eksikliği klorozu (DEK) görülmektedir. Demir 
eksikliği klorozu yapraklarda sararma, bitkilerde bodur büyüme ve ciddi verim 
kayıplarına yol açar. Demir eksikliği klorozuna karşı sentetik Fe-şelatların 
uygulanması en yaygın kullanılan stratejilerden biridir. Bu çalışma, 2020 yılı 
Haziran–Ekim ayları arasında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri 
ve Teknolojileri Fakültesi Araştırma ve Uygulama Seralarında tesadüf blokları 
deneme desenine göre dört tekrarlamalı olarak kurulup yürütülmüştür. Çalışmada, 
farklı gelişme dönemlerinde demir eksikliği klorozu ile ilişkili bazı morfo-fizyolojik 
parametreler için farklı uygulama yöntemleri (Toprak, Tohum ve Yaprak) 
karşılaştırılmış ve demir şelat (FeEDDHA) gübresinin kloraz üzerine etkisi 
incelenmiştir. Yapraktan uygulama iki gerçek yapraklı dönem (V2), beş gerçek 
yapraklı dönem (V5) ve V2 + V5 büyüme dönemlerinde yapılmıştır. Yaprak klorofil 
ölçer değerleri (SPAD okumaları) ve görsel kloroz skorları (GKS) Fe klorozunun 
derecesini belirleme yöntemleri olarak kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, V2 + V5 
gelişme döneminde demir şelat uygulamasının yaprak klorofil içeriğini arttırdığı ve 
verimi sınırlayan demir eksikliği klorazına karşı FeEDDHA’nın kullanılabileceği 
belirlenmiştir.  
Anahtar Kelimeler: soya, demir eksikliği klorozu, Fe-EDDHA, büyüme dönemi, 
SPAD 
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Abstract: Iron is an essential element for several plant metabolic functions. Iron 
deficiency chlorosis is a problem in high pH, calcareous soils. Iron deficiency can 
be observed in soybean plants when grown in alkaline and calcareous soils with 
pH above 7.5. Iron deficiency chlorosis (IDC) leads to leaf yellowing, stunted growth 
and drastic yield losses. The application of synthetic Fe-chelates is one of the most 
commonly used strategies in IDC amendment. This study was conducted at the 
Greenhouse of Research and Application in Faculty of Agricultural Sciences and 
Technologies, Nigde Ömer Halisdemir University between June 2020 and October 
2020. The experiment was set up and executed in four replications according to the 
randomized blocks trial design. In the study, the effect of iron chelate (FeEDDHA) 
fertilizer for different application methods (Soil, Seed and Leaf) on chlorosis was 
evaluated. Leaf treatments were applied as a foliar spray at second trifoliate stage 
(V2), fifth trifoliate stage (V5) and V2 + V5 growth stage. Relative chlorophyll meter 
readings (SPAD), and visual chlorosis scores (VCS) were assessed as methods 
for identifying degree of Fe chlorosis. As a result of the study, it was found that iron 
chelate application increased the leaf chlorophyll content at the V2 + V5 growth 
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stages. Results suggest that Fe-EDDHA can be used as a strategy to overcome 
IDC yield limitations. 
Keywords: soybean, iron deficiency chlorosis, Fe-EDDHA, growth stage, SPAD 

 
1. Giriş 

Baklagiller ve tahıllar insanlar için en önemli iki bitkisel besin kaynağıdır (Graham ve 
Vance, 2003). Baklagiller insanlar tarafından en erken tüketilmeye başlayan tarımsal 
ürünlerden olup; hem tıbbi, hem kültürel ve hem de besinsel özellikleri için kullanılmış 
önemli bir protein ve yağ kaynağıdır (Libault ve ark., 2010). Soya fasulyesi (Glycine 
max L.), dünya çapında yaklaşık 127 milyon hektar ekim alanı ve 354 milyon ton üretim 
miktarı ile en yüksek üretimi yapılan baklagil bitkisidir (FAO, 2022). 
 
Tarımsal ürünlerde mineral besin eksikliği özellikle olumsuz toprak ve iklim 
koşullarında yaygın olarak görülmektedir (Ahmadi ve Souri, 2019; Souri ve 
Bakhtiarizade, 2019). Bitkisel üretimde, bitki besin maddeleri kısmen kontrol edilebilir 
çevre koşulları arasında yer alsa da bitki gelişimi ve maksimum verim açısından 
sınırlayıcı bir faktör olabilir (Caliskan ve ark., 2008; Kobraee ve ark., 2011; Bal ve ark., 
2018). Genel olarak, soya bitkisini de içine alan baklagiller özellikle demir eksikliğinden 
çok fazla etkilenmektedir. Soyada demir eksikliği abiyotik bir stres olup, alkali ve 
kalkerli topraklarda yetiştirilen soya için genel bir problemdir (Goos ve Johnson, 2000; 
Heithold ve ark., 2003; Wiersma, 2005; Caliskan ve ark., 2008; Santos ve ark., 2015). 
Soyada demir eksikliği genç yapraklarda genel bir sarılık olarak ortaya çıkar, yaprak 
damar araları sarı renge dönüşür, damarlar koyu yeşile döner, eksikliğin daha ileri 
dönemlerinde ise yapraklar tamamen sararır, yapraklar üzerinde kahverengi nekrozlar 
oluşur, yaprak kahverengiye dönüşerek kurur ve hasta yapraklar daha sonra dökülür. 
Demir eksikliğinin çok şiddetli olması durumunda yeni çıkan yapraklarda klorofil hiç 
bulunmadığı için yaprak beyaz bir renk alır (Caliskan ve ark., 2008; Santos ve ark., 
2015; Waghar ve ark, 2020). Toprak pH’sının 7.5’den yüksek olduğu alkali ve kalkerli 
topraklarda yetiştirilen soyada demir eksikliği klorozu (DEK) görülmekte ve ciddi 
oranda verim azalmalarına neden olmaktadır (Gamble ve ark., 2014; Santos ve ark., 
2021). Soyada demir eksikliği klorozis ile sonuçlanır ve klorozis skorunda bir birimlik 
artışın soya veriminde %20’lik kayba neden olduğu bildirilmiştir (Froehlich ve Fehr, 
1981). 
 
Demir eksikliği kloroz semptomları genellikle ilk üçlü gerçek yaprakların oluştuğu 
dönemde, yaprak damarları arası kloroz olarak ortaya çıkar. DEK şiddetli olduğunda, 
yapraklarda nekroz veya bitkinin ölümüyle sonuçlanabilir (Franzen ve ark., 2004). 
Görsel kloroz skorları genellikle klorozun derecesini değerlendirmek için kullanılır ve 
soya tane verimindeki düşüş ile ilişkilidir. Klorofilmetre (Solari ve ark., 2008; Kitchen ve 
ark., 2010) bitkinin N ihtiyaçlarını tahmin etmek ve klorozu ölçmek için şu anda 
kullanılan objektif bir yöntemdir. Klorofilmetre, bitki materyalinin klorofil içeriği ile 
yüksek oranda ilişkili olan yaprak boyunca kırmızı ve kızılötesi geçirgenliği ölçer 
(Markwell ve ark., 1995). Klorofil sentezi için Fe gerekli olduğundan, DEK ayrıca klorofil 
içeriğini etkiler ve bitkinin bodurlaşmasına neden olur. Klorofilmetre klorofil içeriğinin 
belirlenmesi sayesinde soyanın verim potansiyelini tahmin etmede faydalı olabilir. 
 
Bu çalışmanın amacı, yüksek pH’lı topraklarda yetiştirilen soyada farklı uygulama 
yöntemleri (Toprak, Tohum ve Yaprak) kullanılarak uygulanan demir şelat (FeEDDHA) 
gübresinin demir kloraz üzerine etkinliğini, bitkinin farklı büyüme ve gelişme 
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dönemlerinde klorofil metre (SPAD) ve görsel derecelendirme yöntemi ile 
karşılaştırmaktır. 
 
2. Materyal ve Metot 

Çalışma 2020 yılı Haziran ve Eylül ayları arasında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü 
Araştırma ve Uygulama Seralarında yürütülmüştür. Sera denemesi olarak yürütülmüş 
çalışmada kullanılmış olan deneme toprağı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Tarım 
Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Araştırma ve Uygulama Alanından getirilmiştir. Sera 
koşullarında yürütülen denemede saksıda kullanılan topraklar killi - tınlı yapıda olup, 
alkali karaktere (pH: 8.01) sahiptir. Organik madde içeriği (%1.99) bakımından oldukça 
zayıf yapıda ve fazla kireçli (%22.21) olan topraklar, tuzsuz (%0.002) karaktere 
sahiptir. 
 
Çalışmada bitki materyali olarak daha önce yapılmış olan bir çalışmada (Maqbool, 
2018) demir eksikliğine hassas, fakat yüksek verimli Nova çeşidi kullanılmıştır. 
Çalışma konusunu demir şelat (%6 Fe içeren Fe-EDDHA) gübresi ve Toprak, Tohum 
ve Yaprak (V2, V5 ve V2 + V5 gelişme dönemleri) gibi farklı uygulama yöntemleri  
oluşturmuştur. Denemede her tekrar beş saksıdan oluşmuş olup, toplam 120 saksı 
kullanılmıştır. Yapraktan demir uygulaması bitkide ikinci gerçek yaprağın oluştuğu 
dönem (V2) ve beşinci gerçek yaprağın oluştuğu (V5) gelişim dönemlerinde (Fehr ve 
Caviness, 1977) yapılmıştır. Denemede 400 g/ha demir (Çalışkan vd., 2008) gelecek 
şekilde uygulama yapılmıştır. Çalışma konusunu oluşturan demir şelat gübresi, 
EDDHA Na Fe formunda %6 demir şelatı ihtiva etmektedir. Deneme toprağı, 240 x 240 
mm (9.5 litre) ebatlarındaki saksılara yerleştirilmiş ve her saksıya 15 tohum gelecek 
şekilde ekim yapılmış; çıkışlar izlenerek her saksıda 5 bitki kalacak şekilde seyreltme 
yapılmıştır. Ekim öncesi, tohumlar şekerli su ile ıslatılarak, 100 kg tohuma 1 kg bakteri 
düşecek şekilde Bradyrhizobium japonicum bakterileri ile aşılanmıştır. Deneme 
topraklarına ekimden önce taban gübresi olarak her saksıya 2 g azot gelecek şekilde 
Kompoze gübre (15-15-15) uygulanmıştır.  
 
Deneme ekimleri, 04 Haziran 2020 tarihinde yapılmıştır. Bitkilerin yetişme süreleri 
boyunca gerekli bakım işlemleri yapılmıştır. Yaprak klorofil içeriği Klorofil metre SPAD-
502 (Konica Minolta, Osaka, Japonya) kullanılarak ölçülmüştür. Ölçümler, bitkilerin 
gelişimini tamamlamış en genç yaprağın (3. veya 4. yaprak) tepe yaprakçığında 
yapılmıştır. Görsel kloroz skorları 1-6 skalasına (yaprak üzerindeki klorotik lekelerin 
şiddeti; 1: Tamamen yeşil, 2: Hafif kloroz, 3: Tamamen sarı ancak damarlar yeşil, 4: 
Sarı ve damarlar kloroz, 5: Tam kloroz (nekrozlu), 6: Çok şiddetli, apikal kloroz) göre 
yapılmıştır (Vasconcelos vd., 2006). 
 
İncelenen özelliklere ait veriler SAS istatistik programı kullanılarak analiz edilmiş, 
ortalamaların karşılaştırılması LSD testine göre yapılmıştır.  
 
3. Bulgular ve Tartışma 

Çalışmada, demir şelat (FeEDDHA) uygulama yöntemlerinin farklı gelişme 
dönemlerinde yaprak klorofil değeri (SPAD okumaları) üzerine etkisine ait varyans 
analiz sonuçları ve ortalama değerler Tablo 1’de verilmiştir. Tablo 1’de görüldüğü gibi, 
deneme konusu olan demir şelat uygulamasının ele alınan tüm gelişme dönemlerinde 
(V2, V3, V5, R1, R2, R3, R4, R5) yaprak klorofil değeri üzerine istatistiki olarak %1 
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seviyesinde önemli olduğu belirlenmiştir. Çalışmada en yüksek ortalama klorofil değeri 
38.51 ile  “Yaprak” (V2 + V5) uygulamasından elde edilirken bunu, 37.83 ile “Yaprak” 
(V2) uygulaması izlemiştir. Çalışmada incelemeye alınan farklı gelişme dönemlerinde 
en yüksek klorofil değerleri V2+V5 dönemlerinde yapraktan yapılan uygulamadan elde 
edilmiştir. Genel olarak bitki gelişiminin erken dönemlerinde yaprak klorofil değerleri 
daha düşük iken gelişmenin ileri dönemlerinde daha da arttığı Tablo 1’de 
görülmektedir. Yaprak klorofil değeri bakımından yaprağa uygulanan demir şelat 
(FeEDDHA) gübresi, tohum ve toprağa uygulanmasından daha etkili olmuştur. En 
düşük klorofil değerine ise incelemeye alınan tüm gelişme dönemlerinde kontrol 
uygulamasında ulaşılmıştır. 
 

Tablo 1. Soyada V2, V3, V5, R1, R2, R3, R4 ve R5 gelişme dönemlerinde (Fehr 
ve Caviness, 1977) yaprak klorofil değerleri (SPAD okumaları) 

Uygulama  V2 V3 V5 R1 R2 R3 R4 R5 Ort. 

Kontrol  31.58 b  30.85 c  29.62 c 29.36 c 27.51 d 27.23 e 26.64 d 26.14 d 28.62 

Tohum  35.77 a  34.91 a 30.42 bc 32.83 b 32.91 c 34.26 d 37.40 c 37.35 c 34.48 

Toprak 34.51 ab  33.73 ab  29.41 c 32.03 b 36.30 b 37.05 c 43.42 ab 44.06 ab 36.31 

V2 32.30 ab  34.11 a  35.52 a 36.16 a 39.20 a 39.41 b 42.54 b 43.37 b 37.83 

V2+V5  31.55 b 31.76 bc  31.93 b 37.60 a 41.12 a 42.05 a 45.22 a 46.87 a 38.51 

V5  31.69 b  30.14 c 29.12 c 36.73 a 39.89 a 41.64 a 44.73 ab 46.50 a 37.56 

Ortalama   32.90  32.58   31.00  34.12  36.16  36.94 39.99 40.71 35.55 

LSD (%5)     3.63    2.01 2.20     1.66     2.29    1.69   2.35   2.97  

Tekerrür     0.22    2.92     1.64  2.62 1.15 2.83   0.58   0.17  

Uygulama 2.24* 8.39** 11.13** 34.19** 46.18** 98.68** 83.89** 64.54**  

DK (%)     7.31   4.09 4.70 3.22 4.20 3.04 3.89 4.84  

*: p <0.05, **: p <0.01 

 
Demir bitkiler için temel besin elementlerinden bir tanesi olup, demir eksikliği 
durumunda bitki bünyesinde klorofil biyosentezinin azalmasına bağlı olarak bitkide 
demir eksikliği ve bunun belirtisi olarak da klorozlaşma görülmektedir. Maqbool (2018), 
soya çeşitlerinin demir eksikliğine karşı gösterdiği tepkilerin incelendiği çalışmada 
yeterli Fe koşulları altında büyütülen genotiplerin, V2-V3 gelişim aşamasında Fe 
eksikliği olan koşullara göre daha yüksek klorofil (SPAD) değerleri elde edildiğini, demir 
eksikliğinin klorofil (SPAD) değerini azalttığını bildirmişlerdir.  Öden (2012), tarafından 
yapılan soyada bakteri aşılaması, fosfor ve demir uygulamaları ile ilgili çalışmada, 
demir uygulamalarının yaprak klorofil değerini (SPAD) arttırdığını; Goos ve Johnson 
(2000), soyada özellikle erken aşamada uygulanan demir gübresinin yaprakta klorozu 
azalttığını ve klorofil değeri ile verim arasında pozitif bir ilişki olduğunu belirlemişlerdir. 
Wiersma (2005), ekimle birlikte uygulanan Fe-EDDHA oranının artmasıyla klorofil 
içeriğinin arttığını, bu artışın toleranslı çeşitlere göre duyarlı çeşitlerde daha fazla 
olduğunu;  Heitholt ve ark. (2003) ise 3 farklı demir kaynağı ve dozlarının bitkinin R3 
ve R5 aşamalarında “0” dozlarına göre diğer dozlarda önemli miktarda klorofil artışının 
olduğunu belirtmişlerdir. 

 

Demir eksikliği bakımından görsel kloroz skorları 1-6 skalasına göre (yaprak üzerindeki 
klorotik lekelerin şiddeti; 1: Tamamen yeşil, 2: Hafif kloroz, 3: Tamamen sarı ancak 
damarlar yeşil, 4: Sarı ve damarlar kloroz, 5: Tam kloroz (nekrozlu), 6: Çok şiddetli, 
apikal kloroz olarak) sınıflandırılmıştır. Görsel kloroz skorları 4.1 ile 1.3 arasında 
değişim göstermiştir (Tablo 2). Demir şelat uygulaması yapılmayan kontrol 
uygulamasında yaprakların tamamen sarardığı fakat damarların yeşil kaldığı 3. aşama 
(yapraklar sarı, damarlar yeşil) demir noksanlığı gözlenmiştir. Tohuma uygulanan 
demir şelat (FeEDDHA) gübrelemesinin bitki gelişiminin erken dönemlerinde (V2, V3) 
etkili olduğu, çiçeklenmenin başladığı dönemde (R1) sararmanın biraz arttığı fakat üst 
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gübre olarak azot gübrelemesinden sonra bitkilerin demir eksikliği belirtilerinin görsel 
olarak azaldığı belirlenmiştir (Tablo 2). Toprağa uygulanan demir şelat (Fe-EDDHA) 
gübrelemesi ise demir noksanlığı üzerine bitki gelişiminin her döneminde daha etkili 
olmuş ve yapraklarda hafif sararmalar görülmüştür. Benzer şekilde, Wiersma (2007) 
toprağa demir şelat uygulamasının bitki büyümesinin V3 döneminde demir klorozda 
azalmalar gözlemlediğini bildirmiştir. Gamble ve ark. (2014) FeEDDHA’nın karık içi 
toprağa uygulamasının klorozisin azaltılmasında en etkili yöntem olduğunu bildirmiştir. 
Çalışmamızda demir şelatın yapraktan uygulanması klorozisin azalmasında daha etkili 
yöntem olmuştur. V2, V5 ve V2+V5 dönemlerinde yapraktan yapılan uygulamalarda 
benzer görsel kloroz sonuçları elde edilmiştir. Bitki gelişiminin V2 ve V5 dönemlerinde 
demir şelat uygulaması yapıldıktan ve üst gübre olarak azot gübrelemesinden sonra 
bitki yapraklarında hafif kloroz simptomu sayılmayacak kadar az kloroz gözlenmiştir. 
Demir şelat uygulamasının hem V2 ve hem de V5 döneminde olmak üzere iki farklı 
dönemde yapraktan uygulanması en etkili yöntem olmuş olup; tamamen yeşil 
görünümlü olan yaprak gözlem sonuçlarına ulaşılmıştır. Çalışmamızda V2 aşaması ve 
sonrasında yapılan demir şelat uygulamasının yaşanılan kloroz sıkıntısını minimuma 
indireceği; demir klorozda iyileşmenin V5 büyüme döneminde daha belirgin olarak 
gözlendiği belirlenmiştir (Tablo 2). 

 
Tablo 2. Soyada V2-V5 ve R1-R5 büyüme dönemlerinde (Fehr ve Caviness, 
1977) görsel kloroz skorları (GKS). Daha büyük sayılar, daha fazla kloroz 

oranını gösterir. 
Uygulama  V2 V3 V5 R1 R2 R3 R4 R5 Ort. 

Kontrol 3.4 3.4  3.5 3.5 4.0 a 4.0 a 4.1 a 4.1 a 3.8 

Tohum 2.8 2.8  3.4 3.5   3.5 ab 2.8 b 2.0 b 2.5 b 2.5 

Toprak 2.8 2.8  3.0 3.5   2.6 bc 2.5 b 1.5 b 1.4 c 2.9 

V2 3.5 2.8  2.8 2.5 2.0 c 2.0 b 1.8 b 1.5 c 2.4 

V2+V5 3.4 2.8 2.8 2.5 1.8 c 1.8 b 1.3 b 1.3 c 2.2 

V5 3.3 3.3 3.5 2.5 2.0 c 1.8 b 1.5 b 1.3 c 2.4 

Ortalama 3.2 3.0 3.2 3.0    2.6     2.5 2.0 2.0 2.7 

LSD (%5) 1.2 0.9 1.4 1.3    0.9 1.0 0.8 0.6  

Tekerrür 8.74 13.23 1.82 1.00 0.78 1.49 1.11 3.90  

Uygulama 0.74 1.04 0.42 1.54   9.04** 6.19** 14.53** 31.88**  

DK (%) 24.40 20.79 28.96 29.39 23.03 28.03 27.57 20.24  
*: p <0.05, **: p <0.01 
*GKS-Görsel kloroz skoru 

 
4. Sonuçlar 
 
Çalışma sonuçlarımıza göre; tohum, toprak ve yapraktan Fe-EDDHA uygulamalarının 
demir eksikliği klorozunu iyileştirmek için etkili yöntemler olduğu, yapraktan demir şelat 
uygulamasının tohum ve toprak uygulamasına kıyasla daha etkili olduğu ve bitki 
gelişiminin özellikle V2 ve V5 dönemlerinde yapraktan yapılan uygulamanın klorozu 
hemen hemen ortadan kaldırdığı belirlenmiştir. Çalışmamızda, Fe-EDDHA 
uygulamasına bağlı olarak demir eksikliği klorozunda azalma, demir eksikliğinin en 
şiddetli olduğu V2, V3, V4 ve V5 dönemlerinde en yaygın olarak gözlenmiştir. V2 ve 
V5 döneminde demir şelat uygulamasına bitkiler daha iyi yanıt vermiş olup; bu durum 
şelatlı demirin bitkide mevcut olabileceği ile açıklanabilir. Ayrıca çalışma sonucunda, 
yüksek pH’lı topraklarda yetiştirilen soyada farklı yöntemler (Toprak, Tohum ve 
Yaprak) kullanılarak uygulanan demir şelat (FeEDDHA) gübresinin demir kloraz 
üzerine etkinliğini belirlemede klorofil metre (SPAD) ve görsel derecelendirme 
yöntemlerinin kullanılabileceği belirlenmiştir. 



IV. International Turkic World Congress on Science and Engineering  
23-24 June 2022, Niğde - Türkiye 

 

226 

Kaynaklar  
 

 Ahmadi, M., and Souri, M.K. (2019). Nutrient uptake, proline content and 
antioxidant enzymes activity of pepper (Capsicum annuum L.) under higher 
electrical conductivity of nutrient solution created by nitrate or chloride salts of 
potassium and calcium. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus,18 
(5):113–22. doi: 10.24326/asphc.2019.5.11. 

 Bal, G., Jenkins, S., Yuan, W., Graef, G.L., Ge, Y. (2018). Field-Based Scoring 
of Soybean Iron Deficiency Chlorosis using RGB Imaging and Statistical 
Learning. Frontiers in Plant Science, 9:1-12. 

 Caliskan, S., Ozkaya, I., Caliskan, M.E., Arslan, M. (2008). The effects of 
nitrogen and iron fertilization growth, yield,and fertilizer use efficiency of 
soybean in a Mediterranean-type soil. Field Crops Research, 108: 126-132. 

 FAO 2022. https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL, Erişim tarihi: 12.05.2022.  

 Fehr, W.R., Caviness, C.E. (1977). Stages of soybean development. Special 
report 80. Iowa State University, Ames, IA, USA. 

 Froehlich, D.M., Fehr, W.R. (1981). Agronomic performance of soybeans with 
different levels of iron deficiency chlorosis on calcareous soil. Crop Sci., 21: 
438-44. 

 Franzen, D.W., O’Barr, J.H. and Zollinger. R.K. (2004). Influence of certain 
postemergence herbicides on soybean stressed from iron deficiency chlorosis. 
Agron. J. 96:1357–1363. doi:10.2134/agronj2004.1357 

 Gamble, A.V., Howe, J.A., Delaney, D., van Santen, E., Yates, R. (2014). Iron 
Chelates Alleviate Iron Chlorosis in Soybean on High pH Soils. Soil Fertility & 
Crop Nutrition, 106 (4):1251-1257. 

 Goos, R.J. ve Johnson, B.E. (2000). A Comparison of Three Methods for 
Reducing Iron-Deficiency Chlorosis in Soybean. Agronomy Journal, 92 (6): 
1135-1139. 

 Graham PH, Vance CP (2003) Legumes: Importance and constraints to greater 
utilization. Plant Physiol 131:872–877. 

 Heithold, J.J., Sloan, J.J., MacKown, C.T., Cabrera, R.I. (2003). Soybean 
growth on calcerous soil as affected by three iron sources. J. Plant Nutr. 26, 
935–948. 

 Kitchen, N.R., Sudduth, K.A. Drummond, S.T. Scharf, P.C. Palm, H.L. Roberts, 
D.F. and Vories, E.D. (2010). Ground-based canopy reflectance sensing for 
variable-rate nitrogen corn fertilization. Agron. J. 102:71–84. 
doi:10.2134/agronj2009.0114 

 Kobraee, S., Shamsi, K., Ekhtiari, S. (2011). Soybean nodulation and 
chlorophyllconcentration (SPAD value) affected by some of micronutrients. 
Annals of Biological Research, 2(2):414-422. 

 Libault, M., Farme, A., Josh, T., Takahashi, K., Langley, R.J., Franklin, L.D., He, 
J., Xu, D., May, G., Stacey, G. (2010). An integrated transcriptome atlas of the 
crop model Glycine max, and its use in comparative analyses in plants. Plant J 
63:86–99. 

 Maqbool, A. (2018). Investigation of physiological, biochemical and molecular 
responses of soybean cultivars under iron deficiency. Yüksek Lisans Tezi. 
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. 



IV. International Turkic World Congress on Science and Engineering  
23-24 June 2022, Niğde - Türkiye 

 

227 

 Markwell, J., Osterman, J.C. and J Mitchell, L. (1995). Calibration of the Minolta 
SPAD-502 leaf chlorophyll meter. Photosynthesis Research. 46:467–472. 
doi:10.1007/BF00032301 

 Öden, E. (2012). Soya bitkisinde bakteri aşılaması fosfor ve demir 
uygulamalarının nodülasyon ve N2 fiksasyonuna etkisi. Yüksek Lisans Tezi. 
Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 119 sayfa. 

 Santos, C.S., Roriz, M., Carvalho, S.M.P., Vasconcelos, M.V. (2015). Iron 
partitioning at an early growth stage impacts iron deficiency responses in 
soybean plants (Glycine max L.)”. Frontiers in Plant Sci., 6:325:1-12, 
doi:10.3389/fpls.2015.00325. 

 Santos, C.S., Rodriques, E., Ferreira, S., Moniz, T., Leite, A., Carvalho, S.M.P., 
Vasconcelos, M.W., Rangel, M. (2021). Foliar application of 3-hydroxy-4-
pyridinone Fe-chelate [Fe(mpp)3] induces responses at the root level amending 
iron deficiency chlorosis in soybean. Physiologia Plantarum. 173:235-245. DOI: 
10.1111/ppl.13367. 

 Solari, F., Shanahan, J., Ferguson, R., Schepers, J. and Gitelson, A. (2008). 
Active sensor reflectance measurements of corn nitrogen status and yield 
potential. Agron. J. 100:571–579. doi:10.2134/agronj2007.0244 

 Souri, M.K., and Bakhtiarizade. M. (2019). Biostimulation effects of rosemary essential 
oil on growth and nutrient uptake of tomato seedlings. Scientia Horticulturae 243:472–
6. doi: 10.1016/j.scienta.2018.08.056. 

 Vaghar, M.S., Sayfzadeh, S., Zakerin, H.R., Kobraee, S., Valadabadi, A. (2020). Foliar 
application of iron, zinc, and manganese nano-chelates improves physiological 
indicators and soybean yield under water deficit stress, Journal of Plant Nutrition. 43 
(18): 2740-2756. 

 Vasconcelos, M., Eckert, H., Arahana, V., Graef, G., Grusak, M.A., Clemente, T., 
(2006). Molecular and phenotypic characterization of transgenic soybean expressing 
the Arabidopsis ferric chelate reductase gene, FRO2. Planta 224, 1116–1128. 

 Wiersma, J.V. (2005). High rates of Fe-EDDHA and seed iron concentration suggest 
partial solutions to iron deficiency in soybean”. Agron. J. 97, 924–934, 2005. 

 Wiersma, J.V. (2007). Iron acquisition of three soybean varieties grown at five seeding 
densities and five rates of Fe-EDDHA. Agron. J. 99:1018–1028. 
doi:10.2134/agronj2006.0271 

 

  



IV. International Turkic World Congress on Science and Engineering  
23-24 June 2022, Niğde - Türkiye 

 

228 

Phytoplasma Disease Survey in Niğde Lavender Growing Areas 
 

1,*Bahar Makbule Temeltürk, 1Çiğdem Ulubaş Serçe 
Niğde Ömer Halisdemir University, Faculty of Agriculture Science and Technologies, 

Department of Plant Production and Technologies 
*temelturkbahar@gmail.com 

 
Abstract: There is no study on phytoplasma disease in lavender in Turkey. In the 
study, the lavender fields in Niğde were observed symptomatically during October 
2021, and suspicious samples were collected and tested using Polymerase Chain 
Reaction-Restriction Fragment Length Polymorphism (PCR-RFLP) methods for 
determination of the presence or absence of phytoplasma agents. The observed 
symptoms in the visited lavender fields were abnormal dwarfism in leaves and 
yellowish color, stunting and dryness in plants. Totally 12 symptomatic plant 
samples were collected. Total DNAs from the samples were extracted with DNA 
enrichment protocol. DNA concentrations were evaluated around 222.700-
739.600 ng/µl and the purity (260/280 ratio) was around 1.534-1.738. Total DNAs 
were analyzed using P1-P7 primer pair for direct- and F1-B6 primer pair for 
nested-PCR. As a result of nested-PCR of F1-B6, no DNA amplification was 
observed. Then, second nested-PCR was performed with M1-M2 primer pair 
using F1-B6 nested PCR products. According to second nested PCR there were 
no amplification except positive control DNA. Therefore, DNA enrichment method 
for phytoplasma detection was useful for lavender plants. The examined plants in 
this study were found negative for phytoplasma agents. The further periodical 
investigations would be necessary to prevent the entry and spread of this kind of 
agents in the region considering the vector transmission ability of the 
phytoplasmas. 
Keywords: Lavender, Turkey, Candidatus Phytoplasma spp, PCR-RFLP, DNA 
extraction 

 

1. Introduction 
 
Lavender is a member of the genus Lavandula of the Nepetoideae subfamily of the 
Lamiaceae mint family in the Lamiales order (Anonymous*, 2021). The Lavandula 
genus is an aromatic shurb perennial plant and can live up to 15-20 years.  The root 
system is in the form of a taproot that can go 50-60 cm deep. So, its root tolerance to 
drought, heat and cold is high. Total lavender plant height is approximately to around 
80-100 cm. Their leaf shape is diverse across the genus. The gray green leaves are 
simple or pinnate measuring 30-50 mm. The plant produces flowers on shoots which 
can be 20–40 cm long. It has long flowering shoots. Lavender flower contain both 
stamen and pistil so it is a perfect flower and their pollination can occur with self-
pollination. The flowers of the lavender plant bloom between June and July. Flower 
colors are purple or lilac (Adam, 2006).  

Lavender can be used in ointments, detergents,  perfumes, cosmetics, medicine, 
honey, human food (herbal tea and spice), ornamental plant, antibacterial, antifungal 
and aromatherapy applications (Göktaş & Gıdık, 2019). For example, in strawberry 
post-harvest studies, lavender has been found to be antifungal effect. Botrytis cinerea, 
Mucor piriformis and Penicillium expansum are post-harvest fungal pathogens cause 
crop loss during storage. Using lavender oil to prevent this loss has been effective 
against such pathogens (Erland et al., 2016). Lavender also has many benefits for 
human health. It is good for minor burns, insect bites, stress, skin, acne on the scalp, 
headaches, fatty liver and hair loss. It is a natural source of antioxidants and 
strengthens immunity as it contains high amounts of vitamin C (Demir & Satılmış, 
2019). 
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The history of lavender cultivation in our country dates back to the 1970s. French by 
Zeki Konur, rose oil factory partner lavender, which was brought to the region after a 
visit to France, was used in the gardens of the houses until the 1990s. Lavender 
cultivation has been going on since then. Isparta was one of the provinces where the 
most lavender was grown in our country fallowed by Afyonkarahisar, Burdur and 
Çanakkale. The area planted in our country in 2019 was 11.903 da, production amount 
was 1.462 tons (Anonymous**, 2020). 

The cultivation of lavender in our country, pathogens can cause damage under suitable 
conditions. There are not many lavender diseases reported in our country. The reason 
could be lavender cultivation in our country increasing in recent years and a limited 
study was available on this crop. Pathogens reported from Turkey were fungi diseases 
of Phytophthora palmivora, Armillaria mellea, Rosellinia necatrix, Fusarium 
oxysporum, Neoscytalidium dimidiatum and a root-knot nematode Meloidogyne 
arenaria (Derviş, et al., 2011; Gülşen, 2017; Özer, et al., 2021; Güney, et al., 2021; 
Özalp, et al., 2020).These diseases usually appear as a result of wrong irrigation and 
cultivation methods. In addition, stolbur phytoplasma (Candidatus Phytoplasma solani) 
disease has caused serious yield loss in lavender in France and only known 
phytoplasma diseases in the world in lavender (Danet, et al., 2010). 

Stolbur disease has caused serious yield loss, especially in the southeast of France, 
which is one of the places where lavender is grown the most. The disease transmits 
by the Hyalesthes obsoletus, the vector of stolbur phytoplasma, but its symptoms can 
be confused with frost and drought (Danet, et al., 2010). The symptoms are yellowing 
and reddening in leaves, drying, dwarfism, curling of leaves, leaf malformation, 
reduction of inflorescences and the plant becomes completely dry (Duduk & Bertaccini, 
2006). 

Phytoplasmas are obligate intracellular parasites and of the class Mollicutes of the 
bacteria domain. They vary in size between 200-800 nm and are single-celled 
organisms. In addition, they do not have cell walls. The genome of phytoplasmas which 
between 0.53-1.35 Mb are small and they have low G/C content between 21-28% in 
their DNA (Zimmermann, et al., 2015). Phytoplasmas cannot be taken into the culture 
medium like viruses, they need living plant tissue. Phytoplasmas maintain their vitality 
by establishing a plant-host-phytoplasma relationship. They are important plant 
pathogens and they cause a lot of product loss, this product loss causes negative 
economic problems for the growers. Phytoplasmas have been identified as viral agents 
in ancient times. Then, as a result of studies, they are called ‘mycoplasma-like’ 
organisms because they resemble mycoplasmas. This plant pathogen was detected 
to be in the Mollicute class and this phytoplasma of pathogens the nomenclature was 
adopted in 1992 and phytoplasmas Canditatus Phytoplasma sp. scientifically named.  

Phytoplasma diseases were initially differentiated based on symptomatology from the 
diseases caused by other agents, because many of the phytoplasmas had similar 
symptoms in plants. Thus, symptomology was pioneered as the first diagnosis for 
phytoplasma diseases. However, this method was not very reliable. As mentioned 
before, the symptoms in the plant are mixed with drought and frost damage. Molecular 
methods are fast and reliable; therefore these methods are used to diagnose 
phytoplasma agents in nowadays. Phytoplasma DNA amplification with Polymerase 
Chain Reaction (PCR) using universal primers and following that Restriction Fragment 
Length Polymorphism (RFLP) analysis of PCR products are generally used in the 
diagnosis of phytoplasma agents. 
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There is no research on phytoplasma diseases of lavender in Turkey. So, the purpose 
of this study was to examine lavender plants whether the stunting and drying symptoms 
that growers complain about are due to phytoplasma grown in Niğde province of 
Turkey. 

2. Material and Methods 

2.1. Survey Studies and Plant Materials 

The lavender fields were visited in Niğde province during October, 2021. Totally 12 
samples were collected. Seven samples were from the Lavender Farm of the Bereket 
village, and the remaining 5 samples were from the Open Penitentiary Institution Field 
in Niğde. Collected samples were labeled separately and placed in plastic bags and 
these bags were stored at +4 ͦ C for the process of nucleic acid isolation.  

2.2. Molecular Studies 

2.2.1. Nucleic Acid Isolation 

Total DNA isolation from the samples was performed with recommended protocol by 
DNA enrichment method (Ahrens & Seemüller, 1992). The extracted DNAs 
concentration and quality were checked by electrophoresis and spectrophotometer.  

Electrophoresis gel imaging was performed using 2 µL extracted DNAs. Twelve DNA 
samples were run using 1% agarose gel in 100 volt. Then, the gel was evaluated and 
photographed under UV.  

Calculation of DNA concentration on lavender was done with spectrophotometer 
vehicle. Using 2 µL of each lavender DNA sample, 260 nm, 280 nm, 260/280 ratio, 
260/230 ratio and DNA concentration were measured and calculated sequentially.  

2.2.2. PCR Procedures 

PCR procedures of isolated DNA samples were performed by following 2 steps which 
are direct and nested PCR. Isolated DNA samples were diluted in the ratio of 1/50 and 
added to the reaction mixture of direct-PCR procedure including P1 and P7 universal 
primers (Deng & Hiruki, 1991; Smart et al., 1996). The products of direct-PCR were 
diluted in the ratio of 1/30 and added to the reaction mixture of nested-PCR procedure 
including F1 and B6 universal primers (Lorenz et al., 1995). Following that, the 
products of nested-PCR procedure were diluted in the ratio of 1/30 and again added 
to the reaction mixture of second nested-PCR procedure including M1 and M2 
universal primers (Gibb et al., 1995). 

The each PCR products were visualized by performing the process of 1.2% agarose 
gel electrophoresis. Then ethidium bromide dyed gels were visualized in gel imaging 
system and photographed to evaluate later. 

3. Results and Discussion 

3.1. Field Observations 

In general, phytoplasma disease symptoms in plants are yellowing and reddening in 
leaves, drying, dwarfism, curling of leaves, leaf malformation, reduction of 
inflorescences and also some lavender plants became completely dry. Therefore such 
symptoms are confused with signs of drought and nutrient deficiency. In Niğde 
province the lavender cultivation has been performed economically in two fields. 
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Because of that Lavender Farm of the Bereket village and Open Penitentiary Institution 
Field were visited. The observed symptoms in the visited lavender fields were 
abnormal dwarfism in leaves and yellowish color, stunting and dryness in plants (Figure 
1).  

 

 

 

 

Figure 1. Symptoms (yellowing and reddening in leaves, drying in plant, 
dwarfism of leaves, curling of leaves, leaf malformation and reduction of 
inflorescences) observed in lavender plants from the Lavender Farm in 

Bereket/Niğde 

3.2. Molecular Tests 

3.2.1. Total DNA Extraction 

As a result of the DNA electrophoresis, all DNAs were clearly visible in agarose gel 
(Figure 2). 
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Figure 2. Gel image of electrophoresis applied DNA samples of lavender. B1-B7 
sampels from Lavender Farm of the Bereket village, P1-P5 samples from Open 

Penitentiary Institution Field. M: 1 kb DNA ladder (Thermo Scientific) 

The ratio of the absorbance at 260 nm and at 280 nm (260/280) is used to assess 
‘purity’ of the DNA sample. 260/280 for a pure DNA sample is usually about 1.8 (Lee 
& Jain, 2017). Similarly, absorbance at 230 nm is accepted as being the result of other 
‘contamination’; therefore the ratio of 260/230 is frequently also calculated. The 
260/230 values for nucleic acid are values are commonly in the range of 1.8-2.2.  The 
better the 260/280 and 260/230 ratios, the higher the DNA concentration will be. 
(Desjardins & Conklin, 2010). 

Concentrations of lavender DNAs and 260/280 - 260/230 ratio are given in the Table 
1. As a result of the 260/280 ratio the highest was B7 and the lowest B1 DNA samples. 
The highest 260/230 ratio was in B4 and the lowest in P5 DNA samples. The highest 
DNA concentration was observed at B6, while the lowest was observed at P2. The 
DNA samples ratios at 260/230 and 260/280 were lower than 1.8, so the extractions 
included contamination and purity was not optimum. On the other hand, DNA 
concentrations were high to catch phytoplasma agents.  

Table 3.1.  260/280 - 260/230 ratio and DNA concentration on lavender 

Name of samples 260/280 Ratio 260/230 Ratio Concentration of 
DNA(ng/ µL) 

P1 1.699 1.059 532.750 

P2 1.643 0.985 222.700 

P3 1.685 0.982 589.900 

P4 1.576 0.938 595.250 

P5 1.717 0.933 379.500 

B1 1.534 1.010 644.650 

B2 1.714 1.018 395.650 

B3 1.673 0.954 498.650 

B4 1.698 1.286 626.450 

B5 1.677 1.045 533.500 

B6 1.611 1.068 739.600 

B7 1.738 1.086 525.700 
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3.2.3. PCR Tests Results 

The results of agarose gel electrophoresis processes including nested-PCR (F1-B6) 
products showed no DNA amplification. The results of agarose gel electrophoresis 
process including second nested-PCR products with M1-M2 primers showed that there 
is no amplification except positive control DNA. All lavender samples were negative for 
phytoplasma agent. As a result, although the symptoms were similar to phytoplasma 
diseases, the test results confirmed that there were no phytoplasma (Figure 3). Those 
symptoms could be occurred due to unsuitable cultivation condition, improper soil or 
climate conditions, or other pathogens.  

 

Figure 3. Gel images of nested-PCR products (B1 - B7 and P1 -  P5) amplified 
using M1-M2 universal primers. M: 1 kb DNA marker (Thermo Scientific), P DNA4: 
Positive control Candidatus Phytoplasma mali, DNA5: Negative control 
phytoplasma free Catharanthus roseus, W: Water control 

 
4. Conclusion 

The common complain lavender growers in Niğde were drying of lavender shoots and 
stunting of the plants. In the study, the lavender fields in Niğde were observed 
symptomatically, and suspicious samples were for phytoplasma presence. As a result 
of the research, the drying and stunting symptoms were not related to phytoplasma 
agents. The similar symptoms were also observed on P. palmivora and/or F. 
oxysporum infected lavender plants (Derviş, et al., 2011; Özer, et al., 2021). Therefore, 
the other pathogenic agents like fungal diseases should be diagnosed in lavender 
fields in Niğde. 

The only reported phytoplasma disease in lavender was Candidatus Phytoplasma 
solani has become a serious problem in lavenders grown in France. This phytoplasma 
species has caused serious economic damage. On the other hand, lavender cultivation 
is increasing in Turkey nowadays. For this reason, while lavender cultivation is 
increasing, the pathogens and pests that damage lavender could be increasing 
recently. These pathogens and pests can cause a serious decrease in production. 
Chemical and non-chemical controls are applied to these pests and pathogens, but 
chemical controls to virus and phytoplasma agents are not possible. The most effective 
control methods are certified seeds, sanitation, control of insect vector and eradication 
infected lavender plants.  
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Özet: Bu çalışma, Niğde ilinde soğuk hava deposu sektörünün hasat 
sonrası paketleme evi uygulamaları ile depolama sistemlerini tespit etmek 
ve mevcut sorunlarına olası çözüm önerilerini belirleyebilmek amacıyla 
yürütülmüştür. Niğde ilindeki 1000 ton ve üzeri kapasiteye sahip elma 
soğuk hava depoları arasından seçilen 21 adet işletme araştırma 
materyali olarak kullanılmıştır. Araştırma verileri, anket soruları, yüz yüze 
görüşme ve işletmelerde yapılan incelemeler ile elde edilmiştir. Ulusal ve 
uluslara arası elma depolama standartlarına göre, işletmelerin güçlü ve 
zayıf tarafları belirlenirken aynı zamanda şirketler için tehdit ve fırsatlar da 
değerlendirilmiştir. İşletmelerin güçlü yanları olarak, kaliteli elma üretimi 
için uygun ekolojiye sahip olmaları ve serin iklim özelliğinden dolayı 
enerjide tasarruf yapma imkânı olarak değerlendirilirken, depo 
kapasitesindeki yetersizlik, depolama sistemleri, depo yönetimi ve depo 
içi atmosferik koşullardaki hatalar zayıf taraflar olarak belirlenmiştir. 
İşletmeler, teknik elaman teminindeki yaşadığı sorunları, girdi 
maliyetlerindeki artışları ve iç ve dış pazarlardaki kararsızlıkları tehdit 
olarak algılarken, girdi maliyetlerini düşürmek üzere güneş enerjisi 
kullanım imkanı, devlet proje teşvikleri, coğrafik konumu, ulaşım ve limana 
yakınlık konuları fırsatlar olarak değerlendirilmiştir. İşletmelerin depolama 
sistemi, enerji üretimi ve teknik eleman konuları üzerinde yapacakları 
iyileştirmeler onları daha güçlü kılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Kontrollü atmosferli depolar, normal atmosferli soğuk 
depolar, Malus domestica, depolama yöntemleri, 

 
 

Abstract: This study was conducted in order to determine the postharvest 
packaging house applications, storage systems, and the potential 
solutions for the current problems of the cold storage sector in Niğde. 
Among the apple cold storage facilities with a capacity of 1000 t or more 
in Niğde, 21 enterprises selected were used as research material. 
Research data were obtained through survey questions, face-to-face 
interviews and on-site observations. Current status of apple storage 
companies regarding strengths and weaknesses, threats and 
opportunities were evaluated based on national and international apple 
storage standards. As the strengths of the enterprises, they have the 
appropriate ecology for the production of good quality apples and the 
opportunity to save energy due to the cool climate feature. Although the 
strengths of the enterprises were considered as having the suitable 
ecology for the quality apple production and the possibility of saving 
energy due to the cool climate feature of the region, some mistakes in 
storage systems, cold storage management and atmospheric conditions 
applied in these storage facilities were determined as the weaknesses. 
Difficulties in hiring competent personnel, fluctuations in input costs and 
indecision in domestic and foreign markets were perceived by the 
company representatives as threats. In order to reduce input costs, the 
use of solar energy, government financial support, geographical location, 
transportation and being close to the port were evaluated as opportunities. 
Improvements in the storage system, energy production and competency 
of the personnel of the enterprises will make them stronger. 
Keywords: Controlled atmosphere, normal atmosphere cold storage, 
Malus domestica, storage methods 
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1. Giriş 
 

Tarımsal ürünlerin depolama tarihi M.Ö. 100. yıllarda Romalılar tarafından doğal 
mağaralar ile başlamış, bunların temel bilgileri adi depolama yöntemlerinde 
kullanılarak günümüze kadar gelmiştir. Hiç kuşkusuz, insanoğlunun tarımsal ürünlerini 
bozulmadan saklayabilmek için kullandığı yöntemler, günümüz soğukta muhafaza 
teknolojilerinin gelişmelerine önemli katkılar sağlamıştır (Türk, 2017). Günümüzde 
insanların yıl boyu tüketim ve kaliteli ürüne erişebilme talebiyle birlikte soğukta 
depolama teknolojilerinin önemi daha da artmıştır (Türk, 2017). Meyve ve sebzeler 
derim sonrası kalitelerini ancak soğukta muhafaza teknolojisi ile koruyabilmektedir. Bu 
bağlamda sahip olduğu doğal ekolojik koşullar sayesinde gerek miktar gerekse kalite 
bakımından yüksek bir elma üretim potansiyeline sahip Niğde ilinin mevcut depo 
varlığının etkili ve bilinçli kullanımı önem arz etmektedir. 
Türkiye’nin 2021 verilerine göre elma üretimi yaklaşık 3. 4 milyon ton olup, elma üretici 
iller arasında Niğde 465 422 ton elma üretimi ile Isparta ilinin arkasında ikinci sırada 
yer almaktadır ve Türkiye’nin toplam üretimi içerisindeki payı %13.68’dir. Isparta ili ise 
643 329 ton elma üretimi ile birinci sırada yer alırken toplam üretim içerisindeki oranı 
%18.91’dir. Yine aynı şekilde Karaman ili 460 822 ton elma üretimi ile üçüncü sırada 
yer alırken toplam üretim içerisindeki payı %13.54’dür. Isparta, Niğde ve Karaman illeri 
Türkiye’nin toplam elma üretiminin %46.13’ünü gerçekleştirmektedir (TÜİK, 2021). 
Derim sonrası normal atmosferik koşullarda kısa sürede kalite özelliklerini kaybeden 
fakat uzun süre depolamaya uygun bir meyve olan elmanın yoğun şekilde üretiminin 
yapıldığı Niğde ilinde, iç ve dış pazar arzlarını güvence altına almak ve daha yüksek 
gelir elde etmek amacıyla soğuk depoculuk zorunlu bir endüstriyel faaliyete 
dönüşmüştür (Niğde Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, 2019). 
Depolama, ürünün daha sonra pazarlanmak üzere kalitesini koruyacak koşullarda 
bekletilmesi işlemi olup depolar atmosferik özelliklerine göre 3 gruba ayrılmaktadır 
(Türk ve Karaca, 2015). Bunlar; dış hava ile soğutulan basit depolar, termik makinelerle 
soğutulan normal atmosferli (NA) depolar ve kontrollü atmosferli (KA) depolardır 
(Karaçalı, 2010). Basit depolar, dış ortamdaki soğuk havanın depo içerisine alınarak 
yapılan geleneksel muhafaza şekli olup modern depoculukta tercih edilen bir depolama 
sistemi değildir.  
NA depolar yaygın olarak kullanılan, sadece sıcaklık ve oransal nem gibi temel 
faktörlerin istenilen değerlerde tutulduğu depolardır.  Bu tür elma depolarında özellikle 
uzun süreli muhafazalarda oda havasında oluşan etilen ve diğer aromatik gazların 
dışarıya atılması zorunluluğu vardır. Bu gazların dışarıya atılmaması durumunda 
elmada erken olgunlaşma, istenmeyen koku ve tatlar oluşur ki bu durum meyvenin 
pazar değerini önemli ölçüde düşürür. Önlem olarak aspiratörler/vantilatör kullanılması 
veya odalar zaman zaman kapılar açılarak havadırma yapılmasını gerekli kılmaktadır 
(Valero ve Serrano, 2010). 1960’lı yıllardan sonra yaygınlaşan Kontrollü atmosferli 
(KA) soğuk hava depolarında ise,  ürün NA (%21 O2, %0.03 CO2, %78 N2) 
koşullarından farklı olarak düşük O2 ve yüksek CO2 içeren şartlandırılmış ortamlarda 
tutulmaktadır (Thompson, 2010). Bu sayede, KA soğutulmuş ideal ortamın yanı sıra, 
elmanın solunumu kontrol altına alınarak yaşlanması geciktirilmektedir. KA ortamı aynı 
zamanda olası depo hastalıklarını da kontrol altına almaktadır. Sonuç olarak, KA 
depolama yöntemi; meyvelerdeki solunum ve buna bağlı olarak da fizyolojik 
yaşlanmayı yavaşlatmak amacıyla sıcaklık ve atmosfer bileşenlerinin aynı anda kontrol 
edildiği gelişmiş bir sistemdir (Türk, 2014). Son yıllarda tesis edilen soğuk depolarda 
merkezi havalandırma sistemi kurularak ortamın havası otomatik olarak temizlenirken, 
KA depolarda bu işlem, sistem ekipmanlarından etilen absorber tarafından doğrudan 
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yapılmaktadır (Akgül ve ark., 2011). Derimi yapılan elmanın depolama süresinin 
uzatılması ve kalite özelliklerinin korunması üzerinde etkili olan diğer bir işlem ön 
soğutma uygulamasıdır. Ön soğutma kısaca derimden sonra mümkün olan en kısa 
sürede ürün sıcaklığının depolama sıcaklığına getirilmesi işlemi olup bu işlem 
sonrasında ürünün kalite kriterleri ve besin değerleri korunmakta ve derim sonrası 
kayıplar azaltılmaktadır. Bu nedenle ön soğutma elma depolamasında faydalı bir 
uygulamadır (Duan ve ark., 2020). Elma klimakterik özellik gösteren, yani hasattan 
sonra da olgunlaşmaya devam eden bir meyvedir. Bu süreç içinde ürün tarafından 
sentezlenen etilen gazının (C2H4), ortamda birikmesiyle elmaların olgunlaşma ve 
yaşlanmasını hızlandırmakta depo ömrü kısaltmaktadır. Elmanın kaliteli bir şekilde 
muhafazası ancak C2H4’ nin ortamdan uzaklaştırılması veya sentezinin 
yavaşlatılmasıyla mümkün olabilmektedir. Bu bağlamda günümüze kadar en başarılı 
uygulama 1-metilsiklopropen (1-MCP) uygulması olmuştur. Bu uygulama ile ürünün 
hem etilen üretimi, hem de ortamda bulunabilecek mevcut etilene karşı hassasiyeti 
baskı altına alınmaktadır (Watkins, 2002). Kaliteli elma muhafazası üzerine etkili olan 
faktörlerin bütünü konu edilememiş olsada, özetle, başarılı bir depoculuk bahçeden 
optimal zamanda, kaliteli bir işçilikle derilen ürünlerin standartlara uygun işlenip uygun 
depo koşullarında bekletilmesinden sonra uygun zamanda iç ve dış pazara sunulması 
aşamalarını kapsadığı ifade edilebilir. 
Bu çalışma; Niğde ilindeki 1000 t ve üzeri ürün depolama kapasitesine sahip elma 
soğuk hava depoları arasında seçilmiş işletmelerdeki derim sonrası işlemler, 
paketleme evi uygulamaları ve depolama sistemlerinin tespiti, sektörün güncel 
sorunlarına yönelik potansiyel çözümlerin belirlenmesi ve işletmelere gelecek 
perspektifi oluşturabilmek amacıyla yürütülmüştür. Ayrıca Niğde ilinde bu çalışmanın 
daha önce yürütülmemiş olması çalışmanın sonuçlarını önemli kılmaktadır. 
 
2. Materyal ve yöntem 

 
Materyal 
 
Çalışma, Niğde merkez, Altunhisar, Bor, Çamardı, Ulukışla ilçe sınırlarında yer alan 
ortalama 1000 t ve üzeri ürün depolama kapasitesine sahip toplam 21 işletme ile 
yürütülmüştür. Araştırmada materyal olarak kullanılan işletmeler Şekil 1’de verilmiştir. 

 
Şekil 1. Araştırmanın yürütüldüğü elma depolama işletmeleri 
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Yöntem 
 
Çalışmanın amaçları çerçevesinde belirlenen işletmelere Mart 2021 ayı içersinde 
ziyaretler gerçekleştirlmiştir.  Seçilen işletmelerde, işletmelere ait bilgiler anket 
çalışmalarıyla belirlenirken, yürütülen anket çalışması çerçevesinde işletmecilerin 
demografik yapısı, depoların çalışma ve yapısal özellikleri, depolama faaliyetleri, depo 
işletmeci özellikleri ve işletmelerin gelecek perspektiflerini belirleyebilmek amacıyla 
kısa cevaplı sorular yöneltilerek cevaplar değerlendirilmiştir. Çalışma konuları işletme 
sahipleri veya temsilcileriyle yüz yüze görüşmelerle değerlendirilmiş, aynı zamanda, 
işletme uygulamalarını yerinde tespit etmek amacıyla işletmelerde gözlem ve 
incelemeler yapılmıştır. Elde edilen veriler GZTF analiz tekniğine göre 
değerlendirilmiştir. GZTF incelenen kuruluşların  güçlü ve zayıf yönlerini belirlemekte 
ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri belirlemede kullanılan bir analiz 
tekniktir (Pamuk ve ark., 1997). 
 
3. Bulgular  

 
Niğde ilindeki elma muhafaza işletme sahiplerinin meslek, eğitim ve yaş durumlarını 
içeren demografik bilgiler Şekil 2’de verilmiştir. Sektörde faaliyet gösteren işletme 
sahipleri, mühendis, öğretmen, emekli, esnaf ve çiftçi gibi farklı meslek gruplarından 
oluşurken, işletme sahiplerinin 5’i ilkokul, ve ortaokul, 4’ü lise ve 6’sı üniversite 
mezunudur. 

Şekil 2. İşletmecilerin demografik özellikleri 
 

Çalışmada depoların yapısal ve işletme özellikleri Çizelge 1’de sunulmaktadır. 
Araştırmada değerlendirmeye alınan depoların yapım yılları incelendiğinde 2003-2007 
yılları arasında 2, 2008-2012 yıllarında 9  ve kalan % 50’sinin ise 2013-2020 yılları 
arasında inşaa edilmiş olup, bu depoların çoğunluğunun  3,000 ton dan az, kalan 
kısmının 3,000 ton ve üzeri kapasiteye sahip olduğu belirlenmiştir. Depoların yapısal 
özellikleri incelendiğinde ise, mekanik soğutmalı sistemlerin birincil depolama tekniği 
olduğu görülmektedir. KA depolama sistemi ise yalnızca bir depoda bulunmaktadır. 
Depoların soğutulmalarında soğutucu akışkan olarak yaygın olarak Freon serisi 
soğutucu akışkanlar ile NH3 gazı kullanılmaktadır. 
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Çizelge 1. Depoların yapısal ve işletme özellikleri 
Faaliyet Yılı  Sayı   Kapasite Sayı   Depolama 

Sistemi 
Sayı 

2003-2007 2   < 3 bin Ton 12   Mekanik 
Soğutmalı 

21 

2008-2012 9  3 bin Ton 3  Kontrollü ATM' li 
Depolar 

1 

2013-2017 4  > 3 bin Ton 6    

2018-2020 6       

Soğutucu 
Akışkan Gaz 

Sayı   Araç Kullanım 
Durumu 

Sayı  Enerji Kaynağı Sayı 

Freon 12   Palet 16  Şehir Şebekesi 21 

Amonyak  9   Forklift 21  Jenaratör 8 

   Rampa 8    

Su Kaynağı Sayı   Depo Mülkiyet 
Durumu 

Sayı   Depo Kuruluş 
Maliyeti 

Sayı 

Şehir Şebeke 
Suyu 

8   Depo sahibi 17   < 3 milyon TL 15 

Artezyan/ Kuyu 13  Kiralık 3  3 milyon 1 

    Ortaklık 1   >3 milyon TL 5 

Depo İşletmesi Sayı   Kuruluş 
Desteği  

Sayı   Mali Destek Sayı 

Özel Şirket 15  Var 19  TKKDK (IPARD) 2 

Şahıs Şirketi 6  Yok 2  Vergi indirimi 1 

      İl Özel İdare 14 

            Nakit kredi 2 

 
Mevcut depolarda ürünlerin kabul ve nakliye süreçlerinde işletme içinde en yaygın 
olarak forklift kullanılırken bunu palet sistemi takip etmiş, rampa sistemi kullanımı ise 
düşük düzeyde kalmıştır. İşletmelerin altyapı gereksinimlerinden olan enerji, 
çoğunlukla elektrik şebeke ağlarından temin edilirken, işletmelerin çoğunluğu su 
ihtiyacını yer altı su kaynaklarından karşılanmıştır. Depolar mülkiyet ve işletmeciler 
açısından gruplandırıldığında, depoların çoğunluğunun işletme sahiplerinin olduğu, 
3’ünün kiralandığı ve bir deponun ise ortaklık olduğu beyan edilirken, depoların 15’i 
özel firmalar tarafından, 6’sının ise şahısların işlettiği kaydedilmiştir. 2020 yılı 
rakamlarıyla depoların kuruluş maliyetleri açısından sınıflandırıldığında, toplam 
maliyeti 3 milyon TL den az olan depo sayısı 14 iken, 7 adet deponun maliyeti 3 milyon 
TL’nin üzerinde bir maliyetle inşaa edilmiştir. Son yıllarda inşaa edilen depoların 
yaklaşık %90’ı yurtiçi veya yurtdışı kurum ve kuruşluşlardan destek almıştır. Bütün bu 
depoların inşaası esnasında İl Özel İdare (14), nakit kredi (2), Tarım ve Kırsal 
Kalkınmayı Destekleme kurumu (TKKDK) (2) desteği ve vergi indirimi (1) desteği 
alınmıştır (Çizelge 1). 
İşletmelerin depolama faaliyetlerini içeren sonuçlar Çizelge 2 ve Şekil 2’ de 
verilmektedir. Öncelikli olarak tüm işletmelerde farklı elma çeşitleri depolanmaktadır. 
İşletmelerde elmadan sonra ağırlıklı olarak armut (5), şeftali-nektarin (4), kiraz (4) ve 
erik (2) muhafaza edilmektedir. İşletmelerin 1/3’ünde ürünlerin kabulünü mütakip 
yıkama, boylama ve paketleme işlemleri yapıldıktan sonra odada ön soğutma 
yapılmaktadır.  Bunların yanısıra, soğuk muhafazaya başlamadan önce ürünlerin 
solunum hızlarını yavaşlatarak muhafaza süresini artırmak üzere yaygın olarak 1-
metilsiklopropen (1-MCP) (19) kullanılmıştır (Şekil 2.). İşletmelerin çoğunluğunda ürün 
muhafazası öncesinde soğuk odaların dezenfeksiyon işlemlerinin yapılmadığı tespit 
edilmişken, ambalaj malzemesi olarak da yaygın olarak geniş hacimli (600x800x500 
mm) plastik kasalar kullanılmıştır (Çizelge 2.). İşletmelerin, depolama sezonları 
içerisinde, %50’nin üzerinde bir kapasite kullanım oranına sahip oldukları belirlenmiştir. 



IV. International Turkic World Congress on Science and Engineering  
23-24 June 2022, Niğde - Türkiye 

 

241 

Kapasite kullanımı oranında yaşanan düşüklüğün ana sebebleri olarak mevsimsel 
değişimler, piyasa koşulları ve ürün azlığı ifade edilmiştir (Çizelge 2.). Depoların 
çoğunluğunda, havalandırma (15) ve nemlendirme (18) uygulamalarının, manuel 
mekanizmalarla ile gerçekleştirilmektedir. Bunlara ek olarak işletmelerin sadece 
1/3’ünün boylama ve paketleme sistemlerine sahip oldukları ve aktif olarak 
kullandıkları tespit edilmiştir (Şekil 2.). 
 

Çizelge 2. İşletmelerin depolama faaliyetleri 
Meyveler Sayı   Ürün İşleme 

Adımları 
Sayı   Depo Havalandırma 

Kriteri 
Sayı 

Elma  21   Yıkama 6   Koku 14 

Armut 5   Boylama 6   Etilen Miktarı 4 

Şeftali-Nektarin 4   Mumlama 1   CO2 Miktarı 1 

Kiraz 4   Paketleme 6       

Erik 2             

Ölçülen Depo Atm 
Gazları 

Sayı  Ambalaj Materyali Sayı  Faaliyet Durumu Sayı 

C2H4 4  PE 4  Sezonluk 17 

CO2 2  Ahşap 1  Yıllık 4 

      PE ve Ahşap 16     

Faaliyet Süresi Sayı  Kapasite Kullanım 
Oranı 

Sayı   Düşük Kapasitede 
Depo İşletim 
Nedeni 

Sayı 

4-6 Ay 6  <50 1   Ürün Azlığı 4 

7-9 Ay 9  50 20   Mevsim ve Piyasa 
Koşulları 

5 

10-12 Ay 6          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Şekil 2. İşletmelerin depolama faaliyetleri 
 

Depolama faaliyetlerine ek olarak, derim sonrası yaşanan kayıplara ilişkin sonuçlar 
Şekil 3.’ de bildirilmiştir. Depolama süresince, muhafaza edilen elmalarda çürüme 
ve/veya bozulmalar, depolamanın ilk 4 ay içerisinde gerçekleşirken, bu bozulmalar 
üzerine kalitesiz ürünlerin (21), hasatta yapılan hataların (20), hastalıkların (17)  ve 
depolama ile ilgili hataların (14) etkili olduğu açıkça ortaya konmuştur. Depoların  
tümünde, çürüyen meyveler meyve suyu üretimi için ham madde olarak 
değerlendirilmektedir.  
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Şekil 3. Depolama süreci 
 

Ayrıca, işletme yerlerinin belirlenmesinde üretim alanlarına yakınlık, altyapı ve ulaşım 
imkanları belirleyici faktörler olmuştur (Şekil 4.). İşletme sahiplerinin sektörel özellikleri 
Şekil 5’de verildiği gibi, işletme sahiplerinin sektörel deneyimlerinin 5 yıl ile 15 yıl 
arasında değiştiği görülürken, işletmecilerin 7’si 0-5 yıllık deneyime sahip olduğu 
kaydedilmiştir. Girişimcilerin tamamının Niğde Ticaret Odasına üyelik kaydı 
yaptırmalarının yanısıra sırasıyla Akdeniz İhracatçılar Birliği, Esnaf ve Zanaatkarlar 
Odası ve Ziraat Odasına da üyelikleri mevcuttur (Şekil 5.). Yine çalışmada işletme 
sahiplerinin yaygın olarak yaşadıkları problemler belirlenmek istemiş ve işletme 
temsilcileri güncel sektörel problemlerin %85 oranında ‘girdi maliyetlerinin yüksekliği’, 
%57 oranında ‘düşük fiyat’ ve %47 ile ‘kalifiye eleman’ temininde yaşanan güçlükler 
olarak ifade etmişlerdir (Şekil 6.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 4. İşletme yeri seçimi 
 
 

Şekil 5. Depo işletmeci özellikleri 
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Şekil 6. Depo işletmecilerinin karşılaştığı problemler 
 
Son olarak çalışmada işletmelerin gelecek planlamalarını belirleyebilmek amacıyla 
işletme temsilcilerine yöneltilen kısa cevaplı sorular ve cevapları Şekil 7’de 
açıklanmıştır. İşletmeciler kapasitelerinin yeterli olmadığını, işletmelerine kalite kontrol 
laboratuvarı eklemeyi düşündüklerini ve Niğde ilinde mevcut depoların yeterli 
olmadıklarını belirtmişlerdir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Şekil 7. Anket kapsamında sorulan kısa cevaplı sorular 
 

4. Tartışma  
 

Araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi, incelenen işletmelerin güçlü ve zayıf 
yönlerini belirleyerek dış çevrelerden kaynaklanan tehdit ve fırsatları tespit edip 
bunlara karşı önlem almak için kullanılan GZFT analiz metodu ile yapılmıştır. Bu 
bağlamda Niğde ilinin gerek üretim miktarı gerekse depolamaya uygun kaliteli elma 
çeşitleri üretimi için uygun ekolojik koşullara sahip olması, serin bölge özelliğinden 
dolayı enerji tasarrufu sağlaması elma depolama sektöründeki işletmeleri daha güçlü 
kılmaktadır. Bundan dolayıdır ki yeni inşa edilen soğuk depoların kapasiteleri 10,000 
ton’a kadar çıkabilmektedir. Ayrıca işletmecilerin yüksek eğitim seviyeleri ve genç 
yaşları sektörün dinamik ve yeniliklere açık bir sektör olacağı anlamına gelebilir. 
Bunlara ek olarak, depolarda yoğunluklu olarak elma depolanması elma çeşitlerinin 
kalite ve ağırlık kayıplarının minumum seviyede tutmak üzere gerekli teknik bilgi 
deneyim kazanılmasını kolaylaştıracak, sorunların çözümü konusunda paydaşlarla 
bilgi paylaşımı sağlayabileceklerdir. Depoların yaklaşık yarısında soğutucu gaz olarak 
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çevre dostu NH3 gazı kullanılmakta olup atmosferin ozon tabakasına zarar veren floro-
karbon grubu dışında, tek soğutucudur ve büyük soğuk depoculukta başarıyla 
kullanılmaktadır (Beşer, 1997; Onat ve ark., 2004; Koyun ve ark., 2005). Klimakterik 
meyve türlerinden olan elmanın kalitesini, depolama ve raf ömrünü uzatmaya yarayan, 
genel anlamda ürünün etilen algısını bloke eden ve yaşlanmayı yavaşlatan bir bileşik 
olan 1-MCP’nin işletmelerin %90’nından fazlasının düzenli olarak kullanılmakta olduğu 
belirlenmiştir (Şen ve Türk, 2008). Yine ürünlerin sıcaklığının hasattan sonra mümkün 
olan en kısa süre içinde muhafaza sıcaklığına getirilmesi için yapılan ön soğutma 
işlemleri işletmelerin %80’inden fazlasında uygulanmıştır (Özkaya ve ark., 2015). 
İşletmelerin yeri belirlenirken üretim alanlarına yakınlığı dikkate alınmış ve bu durumun 
sağlamış olduğu ürün kalitesinin korunması, taşıma, ön soğutma vb. avantajlarından 
yararlanılmıştır. 
İşletmelerin gelişime açık tarafları Nizamlıoğlu ve Süleyman (2017) tarafından, 
Karaman ilindeki soğuk depolar ile ilgili yürütmüş olduğu araştırmanın sonuçlarıyla 
benzerlik göstermekte olup, bu durum genel olarak depolama sistemleri, depo yönetimi 
ve depo içi atmosferik koşullarla ilgili olmuştur. Depolanan meyvelerin  kalite ve ağırlık 
kayıpları üzerine KA soğuk depoların etkinliğinin NA depolardan çok daha yüksek 
olduğu belirlenmişken (Wills ve ark., 2007), işletmelerin depolama sistemlerinin 
tamamı NA sistemlerden oluşmuştur. Bu duruma bağlı olarak depolarda yüksek 
oranda ürün kayıpları yaşanmıştır. NA depolarda sıcaklık ve nem kontrolü ana faktörler 
olup otomasyon sistemler ile takip edilebilirken, mevcut işletmelerin çoğunluğunda bu 
iş manuel olarak yapılmıştır. Yine benzer şekilde depo atmosferindeki CO2 ve C2H4 
gibi gazların kompozisyonu ürünün derim sonrası depolama süresi ve raf ömrünü 
etkilediği belirlenmiş (Wills ve ark., 2007), çalışma içerisindeki işletmelerde ise 
otomasyon sistemlerinin kullanım düzeyi son derece yetersiz bulunmuştur. İç ve dış 
pazarlara ürün veren bu işletmelerde boylama ve paketleme ünitelerinin yetersizliği 
işletmelerin gelişime açık taraflarından olmuştur. Bunlara ek olarak, derimde yeterince 
özen gösterilememesi, depo içi gaz ve atmosfer bileşenlerinin yeterince takip ve 
kontrolünün yapılamamasının ürün kaybı üzerindeki olumsuz etkilerinin yanısıra 
işletmelerin genelinde ürün kalite kontrol birimi ve teknik eleman yetersizliği 
işletmelerin gelişime açık yönleri olarak değerlendirilmiştir. 
Depo işletmecilerinin çoğunlu (%85) girdi maliyetlerinden olan özellikle elektrik ve 
akaryakıt fiyatlarındaki artışları işletmelerin faaliyetleri ve gelecek planlamaları 
üzerinde tehdit olarak olarak algılandığı, ulusal ve uluslararası güncel gelişen olaylar 
elma pazarı ve fiyat oluşumu üzerindeki etkinliğine işaret edilerek bu gibi durumların 
üretim planması üzerinde negatif bir etkiye sahip olduğu vurgulanmıştır. Dolasıyla 
ulusal ve uluslararası siyasi, ekonomik, tarım politikları ve mevsimsel etkiler 
işletmelerin kontrolleri veya kararları dışında gelişen, faaliyetlerini yakından etkileyen 
faktörler olarak değerlendirilmiştir. Bundan böyle risk seviyesi düşük güvenli pazarların 
varlığı işletmeler için önemli olmuştur. İşletmeleri etkileyen dış faktörlerin yanında 
işletmelerin %47’si teknik eleman temininde güçlükler yaşadıklarını belirtirken, ilgili 
probleme sahip işletmelerde ürün kayıplarının da yüksek olduğu tespit edilmiştir. 
Kısaca Depoculuk, bitki fizyolojisi, biyokimya, makina mühendisliği, iklimlendirme 
teknolojisi gibi farklı bilim dalları ve sektörlere ihtiyaç duyan, interdisipliner çalışmayı 
gerektiren bir sektördür. Bundan dolayıdır ki, işletmelerin her zaman bilim ve teknolojiyi 
yakından takip etmeleri gerektiği belirlenmiştir. 
Son olarak, işletmelerin sahip olduğu fırsatlar ise; Niğde ili güneş enerjisinden elektrik 
üretim potansiyelinin en yüksek olduğu illerimiz arasındadır (Sak ve ark., 2019). 
Dolasıyla girdi maliyetleri arasında önemli bir yere sahip olan enerji maliyetinin etkisini 
azaltmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmak üzere güneş enerjisi 



IV. International Turkic World Congress on Science and Engineering  
23-24 June 2022, Niğde - Türkiye 

 

245 

tesislerinin kurulumu ile ilgili devlet teşvikleri fırsat olarak değerlendirilmiştir. Bunun 
yanısıra, Niğde’nin ulaşım sorununun olmaması, ihracaat için Mersin limanına yakın 
olması, nüfüsları fazla olan büyükşehirlere komşu olması fırsat olarak algılanırken, yeni 
işletme tesislerinin kurulmasını tevşik eden yasal düzenlemelerin yürürlükte olması 
sektör  tarafından fırsatlar olarak değerlendirilmiştir. 
 
Sonuç  
 
Çalışmanın yürütüldüğü işletmelerin sağlıklı büyümelerinin yanısıra fırsatları da 
değerlendirebilmeleri için öncelikle zayıf yönlerinin bir plan çerçevesinde iyileştirilmesi 
gerekmektedir. Bu bağlamda, yaygın olarak kullanılan NA depolama sistemlerinin KA 
depolara dönüştürülmesi, teknik elaman konusunda yaşanılan sorunların çözüme 
kavuşturulması ve işletme giderlerinde yüksek bir paya sahip olan enerji giderlerinin 
azaltılması yönünde yenilenebilir enerji kaynaklarından özellikle güneş enerjisinin 
kullanımına önem verilmesi, işletmelerin gelecek planlamalarının risk seviyesini 
düşürerek başarılı işletmeler olarak sektördeki konumlarını güçlendirecektir.  
 
Teşekkür 
 
Bu çalışma Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Proje birimi 
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Abstract: Two grapevine samples (sample 105 and 107) sequenced previously 
with Illumina sequencing technology were investigated for providing the complete 
RNA1 and RNA2 genomes of the Grapevine deformation virus (GDefV) by 
bioinformatics tools CLC Genomic Workbench 11 and Geneious Prime. As a result, 
the consensus sequence of sample 105; GDefV RNA1 included 7408 nt 
sequences, sample 107; RNA1 included 7395 nt sequences in fragments. The 
consensus sequence of sample 105 GDefV RNA2 included 3749 nt and sample 
107 RNA2 included 3743 nt sequences, covering completely the 3754 nt 
sequences of reference GDefV isolate RNA2 (NC_017938). GDefV isolates (105 
and 107) RNA2 complete sequences were identical 96% to each other while 
sharing the identity of 91% and 90% with the reference isolate GDefV, respectively. 
We provided Nepovirus subgroup A polyprotein, Nepovirus coat protein N-terminal 
domain, central domain and C-terminal domain in sample 105 and 107, RNA2 
consensus sequences validating the GDefV consensus sequences. This 
information is the exclusive in that, it contributes both to virus genomic information 
and to the addition of more GDefV isolates complete genome information to the 
literature of viral agents infecting grapevine. 
Keywords: Nepovirus, Complete genome, GDefV RNA1, GDefV RNA2, 
Bioinformatics, HTS. 

 

 
1. Introduction 

Turkey, particularly Anatolia, is a center for wild and cultivated grapevine production 
and growth (Karatas et al. 2007). Howsoever, certain factors such as, diseases and 
pest outbreaks can influence the quality and quantity of the fruits. The viruses have 
devastating effect on grapevines as they result in small fruit production and qualitative 
and quantitative effects on vineyard (Martelli 2014; Fuchs 2020). In Cappadocia, 
Turkey, a virus which symptoms were similar to Grapevine fanleaf virus (GFLV), with 
isometric particles ca. 30 nm in measurement and angular form was recognized 
through mechanical transmission of grapevine and distinguished as Grapevine 
deformation virus (GDefV) (Cigsar et al. 2002). Recently, the virus has been surveyed 
in Turkey and the presence was determined as 1.2% (Ulubaş Serçe et al. 2018)  

The genome of GDefV consists of two linear positive-sense ssRNA with differ lengths 
and contain a 3ʹ-terminal poly(A) tail. RNA1 7.386 nt and RNA2 3.753 nt length. A 
protein, designated VPg (2–4 kDa) is shown to be covalently bound at the 5ʹ-end in 
RNA1 and RNA2.  The N-terminal protein of the RNA1-encoded polyprotein (P1A) is 
involved in RNA1 replication. The replication block on the RNA1-encoded polyprotein 
includes the 58K protein with sequence motifs characteristic of an NTP-binding 
helicase, the VPg, the Pro and the Pol. The enzymatic activity of Hel and proteins like 
VPg, Pro, and Pol is often referred to as the protease are essential for viral genome 
replication, transcription, and translation. The N-terminal protein of the RNA2-encoded 
polyprotein (P2A) leads to replication of RNA2. The other two domains of proteins are 
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the MP and CP and responsible for movement of the viral agent from cell to cell within 
the susceptible or host plant. 

The aim of this work was elucidation of complete genome of GDefV RNA1 and RNA2. 
For this purpose, previously provided high throughput sequencing data of two 
grapevine samples having on leaves severe vein clearing and deformation symptoms 
(sample 107 and 105) were used.  

2. Materials and Methods 

Bioinformatics Analyses  

The data provided previously by high throughput sequencing (HTS) using Illumina 
Hiseq2000 platform with 2x150 read length and 40 million depths for each reads. The 
HTS sequencing yielded more than 131 M sequences in total for both grapevine 
samples. In order to achieve complete genome, the CLC Genomic Workbench 11 and 
Geneious Prime softwares were used for DNA analysis and retrieved consensus 
sequences were assembled to provide complete genome of RNA1 and RNA2 
segments of GDefV (Figure 1).  

 

  

Figure 1. General schematic summarizing of bioinformatics analyses 
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The trimmed and mapped to GDefV reference sequence consensus contigs (RNA1 
and RNA2) and not trimmed and mapped to GDefV reference sequence 
(RNA1:NC_017939 and RNA2:NC_017938) consensus contigs (RNA1 and RNA2) 
from CLC and Geneious were extracted. Provided contigs were analyzed with 
Geneious Prime, BLAST tool of NCBI. All trimmed and not trimmed consensus 
sequences from CLC were imported to the Geneious Prime. Next, the consensus 
sequences of trimmed and not trimmed were assembled among themselves using 
Geneious Prime (Figure 1). The provided GDefV consensus sequences (RNA1 and 
RNA2) were used for further genomic analysis. Phylogenetic tree was constructed 
using available GDefV complete genomes deposited in Genbank using Mega X. 
GDefV RNA1 and RNA2 nucleotide sequences gene motifs searches were performed 
using Pfam database (http://pfam.xfam.org/) (Mistry et al., 2021). 

3. Findings 

3.1 Analyses in CLC Genomic Workbench 11 without Trimming  

As a result of the sample 105 paired and merged reads, 131.024.652 reads were 
obtained. Totally 351 reads were mapped to GDefV RNA1 reference analysis.  Totally 
538 reads were mapped to GDefV RNA2 reference analysis. As a result of the sample 
107 paired and merged reads, 131.640.142 reads were obtained. Totally 388 reads 
were mapped to GDefV RNA1 reference analysis. Totally 576 reads were mapped to 
GDefV RNA2 reference analysis. 

The consensus sequence of sample 105, RNA1 included eight fragments located on 
16-1.570 nt, 1.593-3.031 nt, 3.041-3.576 nt, 3.585-4.120 nt, 4.138-5.132 nt, 5.141-
5.480 nt, 5.494-6.842 nt, 7.054-7.413 nt of reference GDefV isolate RNA1 
(NC_017939). The consensus sequence of sample 107, RNA1 included five fragments 
14-3.725 nt, 3.740-4.369 nt, 4.428-5.323 nt, 5.368-5.819 nt, 5.998-7.403 nt of 
reference GDefV isolate RNA1 (NC_017939), as well. The consensus sequence of 
sample 105, RNA2 included 16-3.749 nt and sample 107, RNA2 included 14-2.691 nt 
of reference GDefV isolate RNA2 (NC_017938) as one piece of fragment (Table 1).  

3.2 Analyses in CLC Genomic Workbench 11 with Trimming 

As a result of the sample 105 paired, merged and trimmed reads analysis, 129.296.158 
reads were obtained. Totally 328 reads were mapped to GDefV RNA1 reference 
analysis. Totally 520 reads were mapped to GDefV RNA2 reference analysis. As a 
result of the sample 107 paired, merged and trimmed reads, 126.832.678 reads were 
obtained. Totally 363 reads were mapped to GDefV RNA1 reference analysis.  Totally 
558 reads were mapped to GDefV RNA2 reference analysis. 

The consensus sequence of sample 105, RNA1 included ten fragments located on 16-
1.535 nt, 1.580-3.554 nt, 3.563-4.098 nt, 4.116-4.369 nt, 4.473-4.851 nt, 5.006-5.101 
nt, 5.110-5.448 nt, 5.463-5.852 nt, 5.901-6.809 nt, 7.081-7.383 nt of reference GDefV 
isolate RNA1 (NC_017939). The consensus sequence of sample 107, RNA1 included 
eight fragments 14-3.373 nt, 3.381-3.619 nt, 3.734-4.154 nt, 4.177-4.364 nt, 4.422-
5.314 nt, 5.358-5.810 nt, 5.988-6.902 nt, 7.109-7.387 nt of reference GDefV isolate 
RNA1 (NC_017939), as well.  The consensus sequence of sample 105, RNA2 included 
16-3.749 nt and sample 107, RNA2 included 14-2.691 and 2.716-3.752 nt fragments 
of reference GDefV isolate RNA2 (NC_017938) (Table 1).  

 

http://pfam.xfam.org/


IV. International Turkic World Congress on Science and Engineering  
23-24 June 2022, Niğde - Türkiye 

 

250 

3.3 Analyses in Geneious without Trimming 

The analysis of paired and merged reads of sample 105 resulted 58.949.482 
unmerged reads and 36.037.585 merged reads. The map to reference analysis 
performed using both merged and unmerged reads. Totally 588,945 reads were 
mapped to GDefV RNA1 reference analysis. Totally 589,115 reads were mapped to 
GDefV RNA2 reference analysis. The analysis of paired and merged reads of sample 
107 resulted 30.713.892 unmerged reads and 50.963.125 merged reads. The map to 
reference analysis performed using both merged and unmerged reads. Totally 312 
reads were mapped to GDefV RNA1 reference analysis. Totally 459 reads were 
mapped to GDefV RNA2 reference analysis. 

The consensus sequence of sample 105, RNA1 included four fragments located on 
16-1.573 nt, 1.596-4.125 nt, 4.132-6.847 nt, 7.043-7.418 nt of reference GDefV isolate 
RNA1 (NC_017939). The consensus sequence of sample 107, RNA1 included five 
fragments 14-3.726 nt, 3.740-4.369 nt, 4.428-5.324 nt, 5.368-5.820 nt, 5.998-7.403 nt 
of reference GDefV isolate RNA1 (NC_017939), as well.  The consensus sequence of 
sample 105, RNA2 included 16-3.758 nt and sample 107, RNA2 included 14-2.694 
and 2.719-3759 nt fragments of reference GDefV isolate RNA2 (NC_017938) (Table 
1).  

3.4 Analyses in Geneious with Trimming 

The analysis of paired, merged and trimmed reads of sample 105 resulted 58.949.482 
unmerged trimmed reads and 36.037.585 merged trimmed reads. The map to 
reference analysis performed using both merged and unmerged trimmed reads. Totally 
588,895 reads were mapped to GDefV RNA1 reference analysis. Totally 589,066 
reads were mapped to GDefV RNA2 reference analysis. The analysis of paired, 
merged and trimmed reads of sample 107 resulted 30.713.892 unmerged trimmed 
reads and 50.463.125 merged trimmed reads. The map to reference analysis 
performed using both paired and unpaired trimmed reads. Totally 291 reads were 
mapped to GDefV RNA1 reference analysis. Totally 460 reads were mapped to GDefV 
RNA2 reference analysis. 

Table 1. GDefV RNA2 consensus sequences with trimmed and untrimmed reads 
analyses  

Sample 
number 

Sample 105 RNA2 Sample 107 RNA2 

Total reads 131.024.652 131.640.142 

Software CLC Geneious Prime CLC Geneios Prime 

Paired/Merged 538 Mapped 589.115 576 mapped 459 

unmapped 94.987.067 unmapped 81.177.017 

Trimming 
Paired/Merged 

520 Mapped 589.066 558 mapped 460 

Unmapped 94.952.138 unmapped 81.115.995 

Consensus 
sequence 
lengths- 
Without 

Trimming (nt) 

16-3.749nt 16-3.749 nt 14-2.691 
nt 

 
14-2.694 nt 

2.719-3.759 nt 

Consensus 
sequence 
lengths- 

Trimming (nt) 

16-3.749 nt 16-3.750 nt 14-
2.691nt 
2.716-
3752nt 

14-2.681 nt 
2.719-3.759 nt 
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The consensus sequence of sample 105, RNA1 included eight fragments located on 
16-1.547 nt, 1.567-2.997 nt, 3.008-3.543 nt, 3.552-4.087 nt, 4.105-5.091 nt, 5.099-
5.437 nt, 5.452-6.799 nt, 7.012-7.373 nt of reference GDefV isolate RNA1 
(NC_017939).  The consensus sequence of sample 107, RNA1 included four 
fragments 14-5.321 nt, 5.365-5.817 nt, 5.995-6.909 nt, 7.079-7.399 nt of reference 
GDefV isolate RNA1 (NC_017939), as well.  The consensus sequence of sample 105, 
RNA2 included 16-3.750 nt and sample 107, RNA2 included 14-2.681 and 2.706-3.746 
nt fragments of reference GDefV isolate RNA2 (NC_017938) (Table 1).  

3.5 Assembly of consensus sequences retrieved from CLC Genomic Workbench 
and Geneious Prime  

The consensus sequence of sample 105, GDefV RNA1 included 7408 nt sequences 
located on 1-7413 nt of reference GDefV isolate RNA1 (NC_017939). The consensus 
sequence of sample 107, RNA1 included 7395 nt sequences located on 14-7413 nt of 
reference GDefV isolate RNA1 (NC-017939), as well. The consensus sequence of 
sample 105, GDefV RNA2 included 3749 nt and sample 107, GDefV RNA2 included 
3743 nt sequences, covering completely the 3754 nt sequences of reference GDefV 
isolate RNA2 (NC-017938) (Table 2.).  

Table 2. GDefV RNA consensus sequences as a result of bioinformatics 
analyses 

Sample number Sample 105 Sample 107 

Total reads 131.024.652 131.640.142 

RNA part RNA1 RNA2 RNA1 RNA2 

GDefV consensus  
sequence length (nt) 

7408 3749 14-80 
84-5336 

5380-5832 
610-7395 

14-3695 
3729-3743 

 

3.6 Phylogenetic Analysis 

In the phylogenetic tree, our GDefV isolates were clustered with the GDefV isolates 
deposited in genbank (NC_017938). The 105 and 107 GDefV isolate sequences were 
identical 96% to each other while sharing the identity of 91% and 90% with the 
reference isolate GDefV (NC_017938), respectively (Figure 2.). The isolates 105 and 
107 identity varied 69-73% with GFLV and 68-71% with Arabis mosaic virus (ArMV) 
isolates nucleotide sequences. 
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Figure 2. Phylogenetic tree of GDefV, ArMV and GFLV RNA2 nucleotide 
sequences  

3.7 GDefV RNA2 gene motifs search 

In pfam database search we provided Nepovirus subgroup A polyprotein (NeA_P2 
(PF12312)), Nepovirus coat protein, N-terminal domain (Nepo_coat_N (PF03689)), 
Nepovirus coat protein, central domain (Nepo_coat (PF03391) and Nepovirus coat 
protein, C-terminal domain (Nepo_coat_C (PF03688)) protein domains in sample 105 
and 107 RNA2 consensus sequences validating the GDefV consensus sequences 
(Figure 3.). The 105 and 107 GDefV isolate amino acid sequences were identical 97% 
to each other while sharing the identity of 93% and 91% with the reference isolate 
GDefV (NC_017938), respectively.  

 

 

 

Figure 3. Pfam search results of GDefV RNA2 genomes of 105 (above) and 107 
(below) isolates. Nepovirus subgroup A polyprotein (NeA_P2 (PF12312)), 
Nepovirus coat protein, N-terminal domain (Nepo_coat_N (PF03689)), Nepovirus 
coat protein, central domain (Nepo_coat (PF03391) and Nepovirus coat protein, 
C-terminal domain (Nepo_coat_C (PF03688)) protein domains. 

4. Results 

There are many bioinformatics tools and facilitates big biological data analysis. In this 
research, CLC Genomic Workbench 11 and Geneious Prime licensed softwares were 
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utilized due to user friendly PC interface. There were main pipelines in bioinformatics 
analysis. Before sequencing data analysis, it is important to trim read ends to incorrect 
low quality base calls at the read ends. This application will potentially prevent improper 
assembly, increase the computation speed and time required to perform assembly. In 
CLC software, trimming was performed with trim reads module, while BBDuk pluggin 
was used for this purpose in Geneious. In trimming application, it can be performed 
identification of adapters using presets for Illumina adapters, trimming ends based on 
quality, elimination adapters based on paired read overhangs and discarding short 
reads (and associated pair mate). By the comparison of trimmed data from CLC and 
Geneious software and also not trimmed data between the softwares resulted 
approximately the same results. With our data, CLC software resulted more gap while 
Geneious software provided less gap and extended contigs belong to RNA1 and 
RNA2. The assembly of trimmed with not trimmed data resulted consensus with a high 
quality and needed just a little manually cleaning. In both approach, it could be 
completed the one gaps which is not exist the other of one. The ORFs of GDefV RNA1 
genome were not established completely, while the ORFs of RNA2 completed in the 
final consensus. As a result, the RNA1 genome analysis should be performed in detail 
by application of different parameters in softwares. Beside this, the gap regions of 
RNA1 genome can be completed by amplification with designed specific primers 
targeting that region and sequencing again by sanger method.  

Phylogenetic tree was proved that virus isolates in sample 105 and 107 were GDeFV 
which share a mosaic genome structure with ArMV and GFLV. This study 
demonstrated that the GDefV is belonging to Nepovirus is molecularly different from 
ArMV and GFLV. Moreover, it might be hypothesized that the result of bioinformatics 
analyses and phylogenetic analyses strongly support that we have archive our aim to 
complete whole genome of GDefV but just with a RNA2.  

Since early, fast detection and management is exclusively important in plant disease 
decision systems; the knowledge on the genomic variation of viral agents helps to 
develop and improve detection and identification systems. The evaluated GDefV 
genomes in this research helped us to understand the variation among GDefV isolates. 
This variation has important effects for the detection of the virus and the reactions of 
the grapevine cultivars against to virus. For a future studies, analyzing more isolates’ 
complete genomes would be ensuring to elucidate genome variability of GDefV. 
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Özet: Asma (Vitis vinifera L.), 2020 yılında 7.3 milyon hektar hasat alanı ile dünya 
çapında en çok yetiştirilen bitkilerden biridir. Asma, büyümesini kontrol etmek ve 
kaliteli üzüm elde etmek amacıyla her yıl dinlenme döneminde budanmalıdır. 
Gücüne ve diğer üretim parametrelerine bağlı olarak, her yıl hektar başına yaklaşık 
2 ton budama artığı bıraktığı tahmin edilmektedir. Dolayısı ile bağlarda budanma 
odunlarından kaynaklanan ve geri dönüştürülemeyen büyük miktarda bir yaşlı dal 
atığı bulunmaktadır. Bir yaşlı dalların yan ürün olarak değerlendirilmesi, antioksidan 
aktiviteleri, mineral madde ve fenolik bileşik içerikleri nedeniyle ilgi çekmektedir. 
Günümüzde biyoaktif bileşiklerin ekstraksiyonu için en uygun çeşitleri seçmek, bir 
yaşlı dalların ekstraktlarındaki polifenollerin profil ve içeriğini belirlemek üzere 
yapılan çalışmalar önemlidir. Bu çalışmada Van ve Erzincan illeri asma gen 
potansiyeli içerisinde önemli birer değer olan Erciş ve Karaerik üzüm çeşitlerinin bir 
yaşlı dallarındaki kateşin, epikateşin, gallik asit ve trans-resveratrol içerikleri 
kromatografik olarak analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda, bir yaşlı dalların kateşin 
içerikleri 277.02 (Karaerik) - 298.27 (Erciş) µg/100 g; epikateşin içerikleri 101.65 
(Karaerik) - 110.96 (Erciş)  µg/100 g; gallik asit içerikleri 3.05 (Karaerik) - 2.86 
(Erciş) µg/100 g; trans-resveratrol içerikleri 2.96 (Karaerik) - 3.98 (Erciş) µg/100 g 
aralığında değişim göstermiş ve bu farklılık istatistik olarak önemli bulunmuştur 
(p<0.05). Elde edilen sonuçlara göre bağcılık faaliyetlerinden kaynaklanan tarımsal 
atıklar olarak bir yaşlı dalların potansiyel açıdan önemli bir biyoaktif bileşik kaynağı 
olabileceği ve bu nedenle gıda ve ilaç sanayinde ham madde olarak 
değerlendirilebileceği söylenebilir. 
Anahtar Kelimeler: Vitis vinifera L. fenolik profil, sekonder metabolit, Yüksek 
basınçlı sıvı kromatografisi (HPLC)  

 

 
1. Giriş 

Asmalar farklı değerlendirme şekillerine sahip bitki türleri olup kullanım şekline bağlı 
farklı atıkları bulunmaktadır. Asmanın ürünü olan üzümün üretilmesi ve işlenmesi 
sırasında oluşan başlıca atıklar budama atıkları ve cibredir. Asmaların dinlenme 
döneminde gerçekleştirilen verim budaması işleminde, çeşit özelliği ve kültürel 
uygulamalara bağlı olarak meydana gelen yıllık gelişme kuvvetinin sonucu olan yoğun 
bir budama atığı oluşmaktadır. Bu atık temel olarak bir ve daha yaşlı dallardan 
oluşmaktadır (Kunter vd. 2019).  
Fitokimyasal madde (özellikle stilbenler) ve selüloz içeriğinin yüksek olduğu bildirilmiş 
olan bir yaşlı dalların (Çetin vd. 2011) yakılarak yok edilmek yerine geri dönüşüm 
olanaklarının araştırılması önemlidir. Budama atıklarının ağaç endüstrisine bağlı 
üretim alanlarında yonga levha üretiminde ham madde kaynağı (Das ve Singh 2004) 
ve kompost haline dönüştürülerek kullanılabileceği (Zacharof 2017) belirtilmiştir. 
Son yıllarda bağcılık faaliyetlerinde oluşan atıkların sağlık alanında alternatif destek 
ürünlerine dönüştürülmesi, kozmetik alanı, yem sanayi, gıda sanayi ve organik bitki 
yetiştirme ve destek ortamlarına dönüştürülmesi ve kimya sanayinde teknolojik olarak 
değerlendirilmesi ön plana çıkmaktadır (Kunter vd. 2019). 
Biyoaktif bileşenler, birincil metabolitler olarak bilinen karbonhidrat, protein ve yağ gibi 
canlının büyüme ve gelişmesi için mutlak gerekli ana besin kaynakları değildir. Ancak 
biyoaktif bileşenler, fizyolojik ve hücresel aktiviteleri etkileyerek sağlık üzerine olumlu 
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etkiler sağlayan ikincil metabolitlerdir (Harborne, 1982). Bitkisel kökenli biyoaktif 
bileşikler; fitokimyasallar ve fitoaleksinler olarak da ifade edilebilmektedir. Bu 
bileşenlerin insan sağlığı üzerine olumlu etkileri, geniş ve disiplinler arası bir çalışma 
alanı olarak önem taşımaktatır. Bununla birlikte, bitkilerde fitoaleksin üretiminin 
mekanizması ve farklı metabolik yollarla üretimin arttırılması üzerinde de çalışılmalar 
yapılmaktadır. Bu çalışmada Karaerik ve Erciş üzüm çeşitlerinin bir yaşlı dallarının 
biyoaktif bileşik içeriği incelenmiştir. 
 

2. Materyal ve Metot 

Bu çalışmada, Van iline özgü siyah renkli yerel bir çeşit olan ve kendi kökleri üzerinde 
yetiştirilen ‘Erciş’ üzüm çeşidi ile Erzincan iline özgü siyah renkli standart bir çeşit olan 
ve kendi kökleri üzerinde yetiştirilen ‘Karaerik’ üzüm çeşitlerine ait bir yaşlı dallar 
materyal olarak kullanılmıştır. Geleneksel yer bağcılığı şeklinde yetiştirilen omcalardan 
Nisan 2019’ da bir yaşlı dallar budama makası yardımıyla alınmış, 40 °C’de etüvde 
kurutulmuş ve öğütülmüştür. Kurutulmuş ve öğütülmüş dal örnekleri analiz edilinceye 
kadar küçük polietilen poşetlerde serin ve kuru yerde saklanmıştır. Öğütülmüş 
örneklerde biyoaktif bileşiklerden kateşin, epikateşin gallik asit ve trans-resveratrol 
Yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (HPLC) ile belirlenmiştir. 
Biyoaktif bileşiklerin HPLC ile ayrılmasında Rodriguez-Delgado ve ark. (2001) 
tarafından belirlenen yöntem kullanılmıştır. Öğütülmüş bir yaşlı dal örnekleri 1:1 
oranında distile su ile sulandırılmış ve 15000 rpm’de 15 dk süreyle santrifüj edilmiştir. 
Daha sonra üstte kalan kısım 0.45 µm millipor filtrelerle filtre edilmiş ve HPLC’ ye 
enjekte edilmiştir. Kromotografik ayırım, Agilent 1100 (Agilent, USA) HPLC sisteminde, 
DAD dedektörü (Agilent, USA) ve 250*4.6 mm, 4μm ODS kolon (HiChrom, USA) 
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Mobil faz olarak çözücü A Metanol-asetik asit-su 
(10:2:88), Çözücü B Metanol-asetik asit-su (90:2:8) kullanılmıştır. Ayırım 254 ve 280 
nm’de gerçekleştirilmiş ve akış hızı 1ml/dk, enjeksiyon hacmi 20 µl olarak 
ayarlanmıştır. 
Çalışmada ele alınan özellikler bakımından tanımlayıcı istatistikler; ortalama ve standart hata 
olarak ifade edilmiştir. Bu özellikler bakımından yapılan karşılaştırmalarda t testi 
kullanılmıştır. Hesaplamalarda istatistik önemlilik düzeyi %5 olarak alınmış ve hesaplamalar 
için SPSS (ver:21) istatistik paket programı kullanılmıştır.   

 

3. Bulgular ve Tartışma 

Karaerik ve Erciş üzüm çeşitlerine ait bir yaşlı dalların biyoaktif bileşik içerikleri 
bakımından yapılan karşılaştırma sonuçları Çizelge 1 de verilmiştir. Çizelge 1’ de 
görüldüğü üzere; bir yaşlı dalların kateşin içerikleri 277.02 (Karaerik) - 298.27 (Erciş) 
µg/100 g; epikateşin içerikleri 101.65 (Karaerik) - 110.96 (Erciş)  µg/100 g; gallik asit 
içerikleri 3.05 (Karaerik) - 2.86 (Erciş) µg/100 g ve trans-resveratrol içerikleri 2.96 
(Karaerik) - 3.98 (Erciş) µg/100 g aralığında değişim göstermiş olup, bu farklılıklar 
istatistik olarak önemli bulunmuştur (p<0.05). 
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Tablo 5 Bir yaşlı dalların biyoaktif bileşik içerikleri (µg/100 g) 

Biyoaktif Bileşikler Karaerik Erciş 

 Ort. ± St. Hata Ort. ± St. Hata 

Kateşin 277.02 ± 3.02 b 298.27 ± 2.05 a 

Epikateşin 101.65 ± 1.93 b 110.96 ± 1.20 a 

Gallik asit 3.05 ± 0.002 a 2.86 ± 0.03 b 

trans-resveratrol 2.96 ± 0.25 b 3.98 ± 0.15 a 
*a,b: Aynı satırda farklı küçük harfi alan ortalamalar arası fark önemlidir (p<0.05) 
 

10 farklı sofralık üzüm çeşidinin (Alphonse Lavallée (siyah), Atasarısı (beyaz), Cardinal 
(siyah), Hafızali (beyaz), Horoz Karası (siyah), Isabella (siyah), Italia (beyaz), Sultani 
Çekirdeksiz (beyaz), Tekirdağ Çekirdeksizi (siyah) ve Trakya İlkeren (siyah)) biyoaktif 
bileşik içeriklerini belirleyen Çetin ve ark. (2011), çeşitlerin kateşin içeriklerini 89.86 
(Atasarısı) – 259.42 (Sultani Çekirdeksiz) µg/100 g; epikateşin içeriklerini 69.60 (Italia) 
- 114.32 (Tekirdağ Çekirdeksizi)  µg/100 g; gallik asit içeriklerini 1.24 (Sultani 
Çekirdeksiz) - 2.44 (Tekirdağ Çekirdeksizi) µg/100 g; trans-resveratrol içeriklerini 0.95 
(Hafızali) - 3.94 (Horozkarası) µg/100 g arasında arasında bulmuşlardır. Çeşitler 
arasındaki farklılığın istatistik olarak önemli (anlamlı) bulunduğu çalışma sonuçları, 
bulgularımız ile uyumludur. Benzer şekilde 89 adet Çin asma gen potansiyeline ait bir 
yaşlı dallarda kateşin, epikateşin, gallik asit ve trans-resveretrol belirlenmiştir (Zhang 
vd. 2011). Karacabey ve Mazza (2008), bir yaşlı dal ekstraktlarında trans-resveratrol 
içeriğinin 1.3 - 4.1 mg/g arasında değiştiğini bildirmiştir. Rayne vd. (2008) Pinot noir’ın 
bir yaşlı dallarında trans-resveratrol içeriğinin 1.30 - 3.45 mg/g aralığında değiştiğini 
bildirmiş ve araştırıcılar yıllık olarak budanan asmalardan çıkan bir yaşlı dal atıklarının 
potansiyel olarak önemli bir küresel trans-resveratrol kaynağı olabileceğini 
belirtmişlerdir. 
Bir yaşlı dallarda bioaktif bileşiklerin üretimini ve birikimini etkileyen birçok kültürel 
uygulama bulunmaktadır (Esatbeyoglu vd. 2016). Bunlardan birisi olan budama, 
asmanın yıllık dallarında, stilben içeriğini büyük ölçüde etkilemektedir (Goufo vd. 
2020). Budamadan 30 gün sonra bitki üzerinde kalan bir yaşlı dallarda toplam stilben 
içeriğinde sadece küçük bir artış gözlenirken, budamadan sonra oda sıcaklığında 
saklanan bir yaşlı dallarda oran iki kat artmıştır (Gorena vd. 2014).  
 
4. Sonuçlar 

Bağcılıkta, bir yaşlı dal atıkları, polifenoller bakımından zengin bir yan üründür. Bu nedenle, bir 
yaşlı dallar, önemli bir fitokimyasal kaynağıdır. Bu çalışmada, Türkiye asma gen potansiyeli 
içerisinde Erzincan ile Van illerinin iki önemli üzüm çeşidi olan Karaerik ve Erciş üzümüne ait 
bir yaşlı dalların biyoaktif bileşik içeriği belirlenmiştir. Çalışma sonucunda Karaerik ve Erciş 
üzüm çeşitlerine ait bir yaşlı dalların bioaktif bileşik içerikleri oldukça yüksek bulunmuştur. 
Karaerik üzüm çeşidi, gallik asit içeriği ile öne çıkarken Erciş üzümü kateşin, epikateşin ve 
trans-resveratrol içeriği ile öne çıkmıştır. Günümüzde, yeterince değerlendirilemediği 
düşünülen bir yaşlı dallardan, aktif özütler elde edilerek, bu özütler gıda ve ilaç sanayinde ham 
madde olarak kullanılabilir. Ayrıca uyarıcı faktörler kullanılarak içeriğinin artırılmasına yönelik 
çalışmalar da yapılabilir.  
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'Vakkas' üzüm çeşidinin kallus kültürlerinde UV-C ışınlaması ile 
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Özet: Bu çalışmada, değerli bir sekonder metabolit olan stilbenleri üretebilmesi ile 
değer kazanan asmalarda, kallus kültürü yöntemi ile ultraviyole (UV) ışığının açığa 
çıkarıcı etkisinden yararlanarak stilben üretiminin uyarılması incelenmiş ve UV 
ışığının bu potansiyeli artırmadaki etkisi ışınlama ve inkübasyon süreleri 
bakımından değerlendirilmiştir. Çalışmada UV ışınının, kallus kültürleri ile stilben 

bileşiklerinden -viniferin, trans-piceid, piceattanol ve trans-resveratrol üretimi için 
son derece etkili bir elisitör olduğu belirlenmiştir. Tüm bileşikler UV ışını 
uygulamasından olumlu etkilenmiş kontrol değerlerine göre ilk 24 saatte bir artış 
meydana gelmiş, sonraki 48 saatlik inkübasyon sonunda en yüksek içerik değerine 
ulaşılmış ve son inkübasyon süresi olan 72. saat sonunda ise içerik azalmıştır. UV 
ışınının olumlu etkisi, uygulama süresi ile ilişkili bulunmuştur. UV ışını uygulama 
süresinden elde edilen başarı; inkübasyon süresine göre farklılık göstermiştir. 15 
dk UV uygulamaları sonucunda başarılı stilben bileşik üretiminin gerçekleştiği 
saptanmıştır. En yüksek stilben bileşik içeriği, UV uyarımından sonraki 48. saatte 
elde edilmiştir. Bu durum gerek 10 dk gerekse de 15 dk için aynı bulunmuştur. 
Çalışma sonucunda UV ışınının, Vakkas üzüm çeşidine ait kallus dokularında 
stilben bileşik üretimini uyarmada etkili ve bu etkinin uygulama ve inkübasyon 
süresi ile yakından ilişkili olduğu saptanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Vitis vinifera L. fitoaleksin, bitki doku kültürü, Yüksek Basınçlı 
Sıvı Kromatografisi (HPLC) 

 

 
1. Giriş 

Asmalar (Vitis vinifera L.), insan sağlığı için birçok önemli bileşiğin vazgeçilmez 
kaynağıdır. Bunların en önemlilerinden olan stilbenler, asmada odunsu dokularda yapı 
maddesi olarak bulunmalarının yanı sıra stres koşulları altında da sentezlenir. İlk 
olarak Langcake ve Pryce (1976) tarafından bazı V. vinifera L. genotiplerinde 
belirlenen bu bileşiklerin en bilineni trans-resveratrol (3,4',5-trihidroksi-stilben) olmakla 
birlikte, trans- ve cis-piceid (resveratrol glikoziti), ε-viniferin (trans-resveratrol dimeri), 
pterostilben (trans-3,5-dimetoksi-4'-tetrahidroksi-stilben), piceatannol (trans-3,3',4,5'- 
tetrahidroksi-stilben) ve pallidol (trans-resveratrol dimeri) molekülleridir (Keskin ve 
Kunter 2017). Stilbenler, insan sağlığı üzerinde olumlu terapötik etkiye sahiptir. 
Resveratrolün nihai terapötik dozu henüz belirlenememiştir, ancak biyoteknolojik 
yaklaşımlar kullanılarak elde edilebilen biyolojik olarak aktif bileşiklerin ana kaynağı 
olarak hizmet edebileceğinin altı çizilmektedir (Perez-Vizcaino ve Fraga 2018; Sáez 
vd. 2018). Asma, doku kültürüyle bağlantılı olarak (kallus ve süspansiyon kültürü), 
sekonder metabolit bileşiklerini biriktirme ve sentezleme yeteneği nedeniyle 
biyoteknolojik uygulamalarda tercih edilmektedir (Chastang vd., 2018). 

Hücre ve doku kültüründe biyolojik olarak aktif maddelerin biyosentezinin etkinliği, 
normal büyümeyi ve hücre bölünmesini destekleyen fizyolojik süreçlerin 
optimizasyonu, bunların farklılaşması ve olgun bitkilerin yenilenmesi gibi birçok faktöre 
bağlıdır. Asma dokusundaki stilbenlerin biyosentezi genetik ve çevresel faktörlere bağlı 
olmasının yanı sıra elisitörler tarafından da indüklenebilir (Keskin ve Kunter 2010; 
Lutsky vd., 2020). 
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Genel olarak, stilben biyosentezindeki bir artış, özellikle stilben sentaz enziminin 
aktivitesi ve ekspresyonu ile ilişkili olmakla birlikte, asma dokusunun ve hücre 
kültürünün stilben biyosentez süreci, birçok metabolit ve fitohormonları içeren 
karmaşık bir sistemdir (Vannozzi vd. 2018). Stilbenler, asmanın biyotik ve abiyotik 
strese karşı bağışıklık tepkisinin temel unsurlarıdır, bu nedenle çeşitlerin direnci, bu 
bileşiklerin etkili sentezi ile ilişkilendirilebilir (Keskin ve Kunter 2005; Kunter ve Keskin 
2006).  

Bu çalışmada, stilben bileşiklerini üretebilmesi ile değer kazanan asmalarda, kallus 
kültürü yöntemi ile abiyorik bir stres fatörü olan ultraviyole (UV) ışığının uyarıcı 
etkisinden yararlanarak stilben üretiminin uyarılması incelenmiş ve UV ışığının bu 
potansiyeli artırmadaki etkisi ışınlama ve inkübasyon süreleri bakımından 
değerlendirilmiştir. 

2. Materyal ve Metot 

Çalışmada bitkisel materyal olarak, Muş ili asma gen kaynakları içerisinde öne çıkan 
Vakkas üzüm çeşidine ait bir yaşlı dallar kullanılmıştır. 2019 yılı budama döneminde 
alınan çelikler, 16/8 saat fotoperiyot koşullarında, 25 °C sıcaklıkta iklim odasında 
sürdürülmüştür. 

Bir yaşlı dalların iklim odasında sürdürülmesiyle elde edilen sürgünlerden her birisi tek 
adventif göz içeren eksplantlara, 1-2 damla 0.01’lik Tween 20 ilave edilmiş ve bu 
eksplantlar, %10’luk sodyum hipoklorit çözeltisi (%0.5 NaOCl) ile 15 dk dezenfekte 
edilmiştir. Dezenfeksiyon sonrası materyaller, her biri en az 5 dk olmak üzere, 3 kez 
steril saf su ile durulanmıştır. In vitro bitkiciklerin elde edilmesi amacıyla MS (Murashige 
ve Skoog 1962) yarı katı temel besin ortamı kullanılmıştır. Litreye 4.4 g, katılarak 
hazırlanmış olan ortamın pH değeri 5.7’ye ayarlanmıştır. Büyümeyi düzenleyici madde 
olarak, sürgün gelişimini artırıcı 1.0 mg/L BAP (6-benzilaminopürin) eklenmiştir. Sükroz 

(%3) ve agar (%6) ilave edilen besin ortamları otoklavda (121C’de 20 dk) sterilize 

edilmiştir. Kültüre alınan tek boğum eksplantları, 8/16 fotoperiyot ve 25 C’de inkübe 
edilmiş ve çalışmada kullanılacak yeterli eksplant sayısına ulaşana kadar 21 gün ara 
ile alt kültüre alma işlemine devam edilerek in vitro bitkicikler elde edilmiştir. 

Kallus kültürlerinde besin ortamı olarak, Gamborg B-5 katı temel besin ortamı 
kullanılmıştır (Gamborg vd., 1968). Saf su içerisine litreye 3.2 g hazır besin ortamı 
katılmasıyla hazırlanan besin ortamının pH değeri 5.7’ye ayarlanmıştır. Büyümeyi 
düzenleyici madde olarak, 0.1 mg/L NAA ve 0.2 mg/L Kin (Oğuz vd., 2020) ilave 
edilmiştir. Daha sonra sükroz (%30) ve agar (%0.8) eklenmiş besin ortamı, otoklavda 
121 °C’de 20 dk süreyle sterilizasyon işlemine tabi tutulmuştur. Kallus başlangıç 
eksplantı olarak in vitro bitkiciklerden elde edilen yaprak ayaları kullanılmıştır. Kültüre 

alınan yaprak ayası eksplantları 8/16 fotoperiyot ve 25 C’de inkübe edilmiş ve kültürler 
21 gün ara ile iki defa alt kültüre alınarak kallus çoğaltımı sağlanmıştır. 

Çalışmada, elisitör olarak kısa dalga boylu UV ışığının etkisi incelenmiştir. UV-C ışığı 
kültürlere 10 cm mesafeden 10 ve 15 dk olmak üzere iki farklı süre ile uygulanmıştır. 
Bu amaçla, 12 günlük yaştaki kültürlere, steril kabin içerisinde petri kutularının 
kapaklarının açılması ile uygulama gerçekleştirilmiştir (Keskin ve Kunter, 2007; 2008; 
2009; 2010).  

Uygulama yapılan kallus kültürleri, 25 °C’de, karanlık koşullarda 0, 24, 48 ve 72 saat 
olmak üzere dört farklı sürede inkübe edilmiştir. İnkübasyon sonunda kalluslar 1g 
olacak şekilde tartılmış, alüminyum folyolara sarılmış ve analize kadar korumak 
amacıyla -80 ºC’de saklamaya alınmıştır. Herhangi bir uygulama yapılmayan ve 0. 
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zaman olarak inkübasyon süresine dahil edilen kontol kallusları, ikinci alt kültürden 
sonra taze ortama aktarılan 12 günlük yaştaki kalluslardan 1 g örnek içerecek şekilde 
alınmış ve alüminyum folyo içerisinde -80 °C’de analiz zamanına kadar korunmuştur. 

Stilben bileşiklerinin ekstraksiyonu Keskin ve Kunter (2008)’e, Yüksek Basınçlı Sıvı 
Kromatografisi (HPLC) ile belirlenmesi ise Jeandet et al. (1997)’ye göre yapılmıştır. 

Çalışmada, üzerinde durulan özellikler (stilbenler) bakımından tanımlayıcı istatistikler; 
ortalama ve standart hata olarak ifade edilmiştir. Uygulama süresi (10 ve 15 dk),  ve 
inkübasyon süresi (0, 24, 48 ve 72 sa) arasında fark olup olmadığını belirlemek 
amacıyla “Faktöriyel Düzende Tekrarlanan Ölçümlü Varyans Analizi” yapılmıştır.  
Varyans analizini takiben farklı grupları belirlemede Duncan testi kullanılmıştır. 
Hesaplamalarda istatistik önemlilik (anlamlılık) düzeyi %5 olarak alınmış ve 
hesaplamalar için SPSS (ver: 21) istatistik paket programı kullanılmıştır. 

3. Bulgular ve Tartışma 

Çalışmada, ‘Vakkas’ üzüm çeşidine ait 12 gün yaşlı kalluslarda, iki farklı UV ışını 
uygulaması (10 ve 15 dk) ve üç farklı inkübasyon süresi (24, 48 ve 72 sa) sonunda 
elde edilen stilben bileşiklerinin uyarımı incelenmiştir. İstatistik analiz sonuçlarına göre 
‘UV ışını uygulama süresi x inkübasyon süresi’ interaksiyonu (etkileşimi) istatistik 
olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). UV ışını uygulama ve inkübasyon sürelerinin 
stilben bileşiklerinin içeriğine etkisi Çizelge 1’de sunulmuştur. 

Çizelge 1 UV ışını uygulama ve inkübasyon sürelerinin stilben bileşik içeriğine 
etkisi 

Stilbenler 

(µg/g TA) 

İnkübasyon 

Süresi 

UV Işını Uygulama Süresi 

10 dk 15 dk 

 Ort. ± St. Hata Ort. ± St. Hata 

  

- viniferin 

Kontrol 0.39 ± 0.07 

24 C 0.74 * ± 0.13 C 0.96 * ± 0.18 

48 A 3.78 * ± 0.54 A 4.12 * ± 0.86 

72 B 1.45 * ± 0.33 B 1.58 * ± 0.32 

trans-piceid 

Kontrol 0.35± 0.02 

24 C 2.23 * ± 0.08 # 3.19 * ± 0.40 

48 A 5.13 * ± 1.30 # 6.08 * ± 2.05 

72 B 3.38 * ± 0.54 # 4.09 * ± 0.55 

piceattanol 

Kontrol 0.05 ± 0.03 

24 C 0.10 * ± 0.04 C 0.18 * ± 0.03 

48 A 0.45 * ± 0.06 # A 0.60 * ± 0.06 

72 B 0.27 * ± 0.05 B 0.36 * ± 2.16 

trans-resveratrol 

Kontrol 1.05± 0.87 

24 B 10.56 * ± 2.96 # B 16.66 * ± 2.17 

48 A 43.14 * ± 1.79 # A 47.09 * ± 1.84 

72 C 1.66  * ± 0.40 # C 1.74 * ± 0.33 

A, B, C : Her özellik için aynı sütunda farklı büyük harfi alan inkübasyon süreleri arası fark önemlidir 
(anlamlıdır) (p<0.05).  
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*Kontrol grubundan olan farkı istatistik olarak önemlidir (p<0.05). 

#: 10 dakikadan olan farkı istatistik olarak önemlidir (p<0.05). 

Çizelge 1 - viniferin bakımından incelendiğinde, 0. zaman olarak ele alınan kontrol 
kalluslarında 0.39 µg/g taze ağırlık (TA) olarak ölçülen değerin 10 dk UV 
uygulamasından sonraki 24. saatte 074 µg/g TA’a yükseldiği, 48. saatte ise 3.78 µg/g 
TA değerine ulaştıktan sonra 72. saatte azaldığı (1.45 µg/g TA) dikkati çekmiştir. 15 dk 

UV uygulamasını takiben 24 saat içerisinde kalluslarda - viniferin miktarı 10 dk 
uygulamasına benzer şekilde artış göstermiş (0.96 µg/g TA), 48. saatte ise yükselerek 
kendi grubundaki maksimum değer olan 4.12 µg/g TA’a ulaşmış ve 72. saatte azalma 
göstermiştir (1.58 µg/g TA). Her iki UV ışını uygulama süresi karşılaştırıldığında; 
uygulamalar arası farklılık istatistik olarak önemli olmamakla birlikte 15 dk süreli 
uygulamanın, 10 dk uygulamasına göre daha yüksek bir birikimine neden olduğu 

saptanmıştır (Çizelge 1). Her iki uygulama süresinde de 48. saatte en yüksek - 
viniferin içeriğine ulaşılmıştır. 

Kallusların kontrol grubunda 0.35 µg/g olarak kaydedilen trans-piceid içeriği, her iki UV 
ışını uygulamasından sonra (10 dk: 2.23 µg/g TA; 15 dk: 3.19 µg/g TA) 24 saat 
içerisinde bir artış göstermiştir. Uygulamaların etkisi 48. saatte kendini göstermiş 10 
dk uygulaması ile 5.13 µg/g TA’a, 15 dk uygulaması ile 6.08 µg/g TA’a yükselmiştir. 72 
saatlik inkübasyon sonuda (10 dk: 3.38 µg/g ; 15 dk: 4.09 µg/g) ise bir azalma meydana 
gelmiştir (Çizelge 1). Gerek 10 dk gerekse de 15 dk UV ışını uygulama süresi için de 
en yüksek trans-piceid üretiminin elde edildiği 48. saatte 15 dk uygulamasının 10 dk 
uygulamasından daha etkili olduğu tespit edilmiştir. 

Kallus kültürlerine ait stilben bileşik bulgularının topluca sunulduğu Çizelge 1’den de 
görüldüğü gibi kontrol kalluslarında 0.05 µg/g TA olarak kaydedilen piceattanol miktarı 
10 dk UV uygulamasından 24 saat sonra UV ışını etkisini göstermiş ve 0.45 µg/g TA’a 
yükselmiştir. 48. saatte gözlenen artış devam ederek, elde edilen değer 0.45 µg/g TA’a 
ulaşmıştır. 72. saatte ise dikkat çekici bir azalış ile piceattanol içeriği 0.27 µg/g TA’a 
gerilemiştir. Benzer şekilde 15 dk UV uyarımı ve 24 saatlik inkübasyon sonucunda 
kalluslarda 0.18 µg/g TA olarak belirlenen piceattanol miktarı, 48 saatlik inkübasyon 
sonunda yine bir artış gösterek 0.60 µg/g TA’a yükselmiş, 72. saatte ise azalarak 0.36 
µg/g TA değerine gerilemiştir (Çizelge 1). Her iki UV uyarım süresi karşılaştırıldığında; 
15 dk uygulamasının, 10 dk uygulamasına göre daha yüksek bir piceattanol birikimine 
neden olduğu belirlenmiştir ve her iki uygulama süresinde de 48. saatte en yüksek 
piceattanol içeriğine ulaşılmıştır. 

Çizelge 1’de sunulan trans-resveratrol içerikleri incelendiğinde kalluslar 10 dk UV ile 
uyarıldığında, başlangıç değeri olan 1.05 µg/g TA, ilk inkübasyon süresi olan 24. saatte 
10.56 µg/g TA’a ulaşmış, ikinci inkübasyon süresi olan 48. saatte bu değer 4 kat artış 
göstererek 10.56 µg/g TA’a çıkmış ve 72 saatlik inkübasyon sonunda ise hızla azalarak 
1.66 µg/g TA’a gerilemiştir. 15 dk UV ışını uygulamasını takiben 24. ve 48. saatlerde 
UV ışını etkisini hemen göstermiş trans-resveratrol içeriği sırasıyla 16.66 µg/g ve 47.09 
µg/g TA’a yükselmiş, 72 sa sonunda ise 1.74 µg/g TA’a düşmüştür. Bu uygulamada en 
iyi UV uygulama süresi 15 dk olurken, en iyi inkübasyon süresi 48. saat olmuştur 
(Çizelge 1). 

Çalışma bulduları, Keskin ve Kunter, (2007; 2008; 2009; 2010),  Lui vd., (2010); Çetin 
vd. (2011) gibi araştırıcılar tarafından belirtilen, UV ışınının etkili bir elisitör olduğu 
görüşüyle de uyumludur. Tüm bileşikler UV ışını uygulamasından olumlu etkilenmiş 
kontrol değerlerine göre ilk 24 saate bir artış meydana gelmiş, sonraki 48 saatlik 
inkübasyon sonunda en yüksek içerik değerine ulaşılmış ve son inkübasyon süresi 
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olan 72. saat sonunda ise içerik azalmıştır. UV ışınının olumlu etkisi uygulama süresi 
ile yakından ilgilidir. UV ışını uygulama süresinin stilben bileşiklerini uyarmadaki 
etkisini inceleyen birçok araştırmada olduğu gibi (Keskin ve Kunter, (2007, 2008, 2009, 
2010); Çetin vd., 2011), bu çalışmada da uygulama süresinden elde edilen başarı; 
inkübasyon süresine göre farklılık göstermiştir. 15 dk UV uygulamaları sonucunda 
başarılı stilben bileşik üretiminin gerçekleştiği saptanmıştır. En yüksek stilben bileşik 
içeriği, UV uyarımından sonraki 48. saatte elde edilmiştir. Bu durum gerek 10 dk 
gerekse de 15 dk için aynı bulunmuştur. Bais vd. (2000), Takayanagi vd. (2004), 
Keskin ve Kunter, 2007, 2008, 2009, 2010; Lui vd. (2010) çalışmanın sonuçları ile 
uyumlu olacak şekilde 48. saati en iyi inkübasyon süresi olarak bildirmişlerdir. 72. 
saatte ortaya çıkan miktar azalması ise beklenen bir sonuçtur. Bu durumu Keller vd. 
(2000), kallusların yaşlanmasıyla birlikte stilben bileşik üretiminde meydana gelen 
azalma ile açıklamıştır. Ayrıca buna neden olarak, sekonder metabolitlerin kalıcılığının 
uzun süreli olmaması ve inkübasyonun belirli bir aşamasından sonra enzimler 
tarafından parçalanarak yapılarının kaybolması gösterilebilir (Charlwood vd., 1990). 

4. Sonuç 

Bu çalışmada, değerli bir sekonder metabolit olan stilben bileşiklerini üretebilme ve 
biriktirebilmesi ile önem kazanmış asmalarda, doku kültürü ile UV ışığının açığa 
çıkarıcı etkisinden faydalanarak stilben bileşik üretimi incelenmiştir. Çalışmada UV 
ışınının, kallus kültürleri ile stilben bileşik üretimi için etkili bir elisitör olduğu belirlenmiş 
ve 10 dakikaya göre 15 dakikalık uygulamanın, daha yüksek üretim potansiyeli 
sağladığı gözlenmiştir. 
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Roka Yetiştiriciliğinde Organik Gübre Uygulamalarının Mineral Azot, 
C Vitamini Ve Klorofil İçeriği Üzerine Etkisi 
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Özet: Bitkisel üretimde kaliteli ve bol ürün alınmasında etkili olan önemli 
faktörlerden birisi şüphesiz toprakların organik madde kapsamlarıdır. Organik 
madde toprakların fiziksel özelliklerini iyileştirmenin yanında içerdiği bitki besin 
elementleri ve toprak mikro organizmalarına enerji kaynağı olma özelliği ile bitkisel 
üretime katkıda bulunmaktadır. Bitkisel üretimde verimliliğin artırılması, toprakların 
fiziksel ve kimyasal yapısının iyileştirilmesi, insan sağlığının korunması ve çevre 
kirliliğinin önlenmesini amaçlayan organik gübrelerin kullanımının gerekli olduğu 
bilinmektedir. Çiftlik gübresi dışında organik gübreler içerisinde son zamanlarda 
üzerinde yoğun araştırmalar yapılan vermikompost ve biyolojik gübreler oldukça 
önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışma organik maddece fakir topraklara çiftlik 
gübresi, vermikompost ve mikrobiyal gübre uygulamalarının roka bitkisinin verim 
ve beslenmesi üzerine olan etkisi belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma 
tesadüf parselleri deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak sera koşullarında 
saksı denemesi şeklinde yürütülmüştür. Araştırmada saksılara 3 farklı organik 
(gübre çiftlik gübresi, vermikompost ve mikrobiyal gübre) uygulaması yanında 
ayrıca bu gübrelerin uygulanmadığı birde kontrol uygulaması yapılmıştır. 
Araştırmada deneme konuları çiftlik gübresi uygulaması dekara 1500-3000 ve 4500 
kg, vermikompost uygulaması dekara 100-200-300 kg ve mikrobiyal gübre 
uygulamasında ise üretici firma tarafından önerilen stok hazırlama, uygulama şekli 
ve dozu dikkate alınarak dekara 250-500-1000 g. (sulama suyu ile birlikte) şeklinde 
belirlenmiştir. Araştırma sonucunda çiftlik gübresi, vermikompost ve mikrobiyal 
gübre uygulamaları roka bitkisinin toplam N, nitrat, nitrit, C Vitamini ve klorofil 
(klorofila, klorofil b ve toplam klorofil) içeriği üzerine etkisi istatistiki olarak önemli 
bulunmuştur. Uygulamaların etkinliği 4500kg/da çiftlik gübresi, 200 kg/da 
vermikompost ve 1000 gr/da biyogübre şeklinde saptanırken, kontrol uygulaması 
düşük değerlere sahip uygulama olarak belirlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Organik Gübre, Vermikompost, Biyogübre, Roka, Mineral Azot 

 
 

1. Giriş 
Tarımsal uygulamalarda yüksek oranda verimin sağlanması için, fazla miktarda 
kimyasal gübreler uygulanmaktadır. Ancak kullanılan mineral gübrelerinde etkinlikleri 
toprak ve gübre özelliğine bağlı olarak çok sınırlı düzeylerde kalmakta, bu nedenle aşırı 
gübre kullanımına bağlı olarak hem ürün kalitesinde azalmaya hem de çevre kirliliğine 
neden olmaktadır. Ancak organik gübrelerin kullanımı tarımsal üretimde besin 
etkinliğine doğrudan ve dolaylı katkılar sağlamaktadır. Dolaylı etkileri içinde hem 
toprakta var olan mevcut kaynakların etkinliğini artırması ve ilave edilen mineral 
gübrelerin etkinliklerini artırılması yer alırken, salgıladıkları organik ve inorganik asitler, 
hormonlar ve vitaminler gibi maddelerle bitkisel üretime doğrudan katkıda 
bulunmaktadırlar. Yapılan çalışmalar organik gübrelerin bitki, toprak, çevre ve 
ekonomiye yararlı olduğunu göstermiştir. Çalışmaların en önemlileri bitkilerin 
verimliliğini artırmak ve kimyasal gübrelere göre uzun vadede daha iyi sonuçlar 
alınabileceğini ortaya koyan çalışmalardır.  
 
Yaprağı yenen bitkilerde tek taraflı ve aşırı aynı zamanda bilinçsiz azotlu gübre 
kullanımı sağlık açısından birtakım telafisi olmayan sorunlara yol açmaktadır. Özellikle 
yeşil yapraklı bitkilerin yetiştirilmesinde bu durum büyük önem arz etmektedir. Bitkisel 
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üretimde toprakların besin elementlerince zenginleştirilmesi ve fiziksel özelliklerinin 
iyileştirilmesi, yetiştirilen bitkilerin daha sağlıklı olması üzerindeki olumlu etkileri 
yanında ekonomik ve çevreci materyaller olan vermikompost, çiftlik gübresi ve 
mikrobiyal gübrelerin ülkemizde üretilmesi ve kullanılmasının yaygınlaştırılması önem 
arz etmektedir.  
 
Anavatanı Akdeniz bölgesi olarak kabul edilen roka (Eruca sativa L.) yaprakları 
tüketilen bir sebzedir (Vural ve ark., 2000). Roka bitkisinin Türkiye ölçeğinde 10.38 bin 
dekar üretim alanıyla birlikte 12.93 ton üretim miktarı bulunmaktadır. Roka 
yetiştiriciliğinde toplam üretim alanının %2.55, üretim miktarının ise %1.69’u Antalya 
ilinde yapılmaktadır (Anonim, 2018). Roka (Eruca sativa L.) gibi yaprağı yenen 
sebzelerde verimi arttırmak ve tüketicinin tercih ettiği koyu yeşil yaprak rengini kısa 
zamanda sağlayabilmek için yoğun gübreleme yapılmaktadır. Halbuki üretim 
alanlarında toprak verimliliğini korumak, verim, kalite ve karlılık dengesini koruyabilmek 
için kullanılacak gübrelerin kaynağının, kullanım dozunun ve zamanının iyi belirlenmesi 
gerekir (Gözükara ve ark., 2016; Kalkan ve ark., 2017). Göz önünde bulundurulması 
gereken bu faktörler üretim periyodu 1-1.5 ay olan roka bitkisinin yetiştiriciliğinde ise 
büyük önem taşımaktadır. Binlerce yıldır Anadolu topraklarında tarım yapılması 
nedeniyle topraklar verimsizleşmiş, erozyon nedeniyle taşınmış, iklim değişimi 
nedeniyle topraklar ya tuzlanmış ya da aşırı yağışlarla kütle hareketlerine maruz kalıp 
degrade olmuştur. Tüm bu sebepler topraklarımızın organik madde miktarını azaltmış 
buna bağlı olarak, özellikle organik gübre kullanımı zorunlu olmuştur. Organik 
gübreleme; toprağın fiziksel, kimyasal (Yılmaz ve Sönmez, 2017) ve biyolojik (Uz ve 
ark., 2016) özelliklerinin iyileştirmekle çevre üzerine olumlu etkiler sağlamaktadır. 
Böylelikle ekolojik ve ekonomik anlamda hem bölgesel hem de küresel katkı 
sağlamaktadır. Bu olumlu etkiler dikkate alındığında, toplam gübreleme oranı 
içerisinde katı ve sıvı organik gübre kullanımı, gün geçtikçe artış eğilimindedir (Kalkan 
ve ark., 2017).  
 
Kültür bitkilerinin gelişmesi için gereksinim duyduğu bitki besin elementlerinden birini 
yada birkaçını yeterince alamayan bitkide ortaya çıkan özel noksanlık belirtilerini 
ürünün nitelik ve niceliğindeki olumsuz etkilenmeler izler. Günümüzde, insan 
populasyonundaki hızlı artış, bitkisel üretimde de verim ve kalite artışlarını zorunlu 
kılmaktadır, bu anlamda gübreleme önem kazanmaktadır. Tarım topraklarının verimli 
olması ve verim güçlerinin korunması çeşitli şekillerde topraktan kaybedilen besin 
elementlerinin toprağa geri verilmesi ile olanaklıdır. Topraktan uzaklaşan bitki besin 
maddelerinin mineral veya organik gübrelerle eksikliğinin tamamlanmadığı durumda 
toprak verimliliğinde kayıplar olacaktır. Tarımsal açıdan kalkınmanın başarıya 
ulaşmasında en önemli önlemlerden biri toprak, su ve hava gibi doğal kaynaklarımıza 
zarar vermeksizin yapılan bilinçli gübrelemedir.  
 
Bu nedenden dolayı günümüzde bozulan dengeyi yeniden sağlamak ve korumak için 
kimyasal gübre kullanımından mümkün olduğunca kaçınılarak bitkisel ve hayvansal 
kökenli materyallerden oluşan organik gübrelerin tercih edilmesi gerekmektedir. 
Türkiye topraklarında organik maddenin %2’nin altında olması, organik madde 
miktarını artırmada organik gübrelerin önemini daha da artırmaktadır. 
  
Gerek organik yetiştiricilik yapılan tarım alanlarında gübre olarak gerekse topraktaki 
organik madde miktarını artırmada çiftlik gübresi yanında vermikompost ve 
biyogübreler bir seçenek olarak düşünülmektedir, ancak bu materyallerin doğru doz, 



IV. International Turkic World Congress on Science and Engineering  
23-24 June 2022, Niğde - Türkiye 

 

267 

doğru zaman ve doğru şekilde verilmesi gerekmektedir. Son yıllarda oldukça rağbet 
gören vermikompost ve mikrobiyal gübrelerin kullanılması, daha az kimyasal girdi ile 
üretim yapılmasına imkân sağlarken, toprağın fiziksel özellikleri üzerine de iyileştirici 
etkilerde bulunacaktır.  
 
Bu araştırmada, bölgemizde bütün yıl boyunca yetiştirilen taze yaprakları salata ve 
garnitür olarak sevilerek tüketilen, üreticilere ekonomik kaynak sağlayan genellikle 
organik maddece zengin ve kumlu-tınlı topraklarda yetiştiriciliği yapılan roka bitkisinin, 
organik maddece fakir topraklarda da yetiştirilmesi, pazar kalitesinin arttırılması, sağlık 
açısından zararlı bileşikler içermeyen bir üretimin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. 
 

2. Materyal ve Metot 

2.1. Materyal  
 
2.1.1. Toprak  
 
Araştırmada kullanılan toprak materyalini İzmir ili Menemen ilçesinde üretici 
tarlasından usulune uygun olarak alınan yüzey toprak örneği oluşturmaktadır 
(Jackson, 1962). Toprak örneği E.Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 
Bölümü serasında hava kurusu hale gelinceye kadar kurutulmuş, 4 mm’lik elekten 
elenmiştir. İyice karıştırılan toprak örneğinden laboratuvar analizleri için 5 kg kadar 
ayrılmış, arta kalan toprak serada saksı denemesinde kullanılmıştır.  
 

Tablo 1 Denemelerinin yürütüldüğü saksılarda kullanılan toprak örneğinin 
fiziksel ve kimyasal özellikleri 

Fiziksel ve Kimyasal 
Özellikler 

Birim Sonuç Yorum 

pH  7.52 Hafif alkali 
Toplam Tuz % 0.019 Tuzluluk Yönünden Sorun Yok 
Kireç (CaCO3) % 7.62 Kireçli 
Kum % 60.56  
Mil % 21.28  
Kil % 18.16  
Bünye   Kumlu Tın 
Organik Madde 
Toplam               N                           

% 
% 

1.42 
0.065 

Fakir 
Orta 

A
lı
n
a
b

ili
r 

P mg/kg 4,22 Yetersiz 
K mg/kg 214 Yeterli 

Ca mg/kg 3642 Yeterli 
Mg mg/kg 154 Yeterli 
Na mg/kg 35 Sorunsuz 
Fe mg/kg 5.23 Yeterli 
Cu mg/kg 0.75 Yeterli 
Zn mg/kg 1.20 Yeterli 
Mn mg/kg 8.64 Yeterli 

 
2.1.2. Çiftlik Gübresi  
Denemede kullanılan büyükbaş ahır (olgunlaştırılmış) gübresi E.Ü. Ziraat Fakültesi 
Menemen Uygulama ve Araştırma Çiftliğinden temin edilmiştir 
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Tablo 2 Denemede kullanılan çiftlik (ahır) gübresinin bazı fiziksel ve  kimyasal 
özellikleri 

Yapılan Analizler Simge Birim Çiftlik (Ahır) Gübresi 

pH   7.47 
Suda çözünür top. tuz  (%) 0.54 
Organik madde  (%) 48.50 
Toplam Karbon (C) (%) 28.13 
Toplam Azot (N) (%) 1.91 
C/N   14.72 
Toplam Fosfor (P) (%) 0.40 
Toplam Potasyum (K) (%) 2.70 
Toplam Kalsiyum (Ca) (%) 1.75 
Toplam Mağnezyum (Mg) (%) 0.59 
Toplam Demir  (Fe) mg.kg-1 644.2 
Toplam Mangan (Mn) mg.kg-1 352.4 
Toplam Çinko (Zn) mg.kg-1 72.0 
Toplam Bakır (Cu) mg.kg-1 12.8 

2.1.3. Vermikompost  
Denemede kullanılan vermikompost ticari olarak satılan solucan gübresi olup 
piyasadan temin edilmiştir. 
Tablo 3. Denemede kullanılan vermikompost (solucan gübresi) bazı fiziksel ve  

kimyasal özellikleri 

Yapılan Analizler Birim Sonuç 

pH  6.5-7.5 
Maksimum Nem (%) 25.0 
Organik madde (%) 20.0 
Organik karbon (%) 11.60 
Toplam Azot                               (%) 0.80 
Organik Azot  (%) 0.60 
C/N                            (%) 14.50 
Toplam (humik+fulvik) asit                      (%) 10.0 

2.1.4. Mikrobiyal Gübre 
Araştırmada kullanılan mikrobiyal gübre Azotobacter spp., Azospirillum spp., 
Trichoderma spp., Bacillus spp., Pseudomonas spp. içeren ticari mikrobiyal gübre 
üretici firma tarafından önerilen stok hazırlama, uygulama şekli ve dozu dikkate 
alınarak dekara 250-500-1000 g. (sulama suyu ile birlikte) şeklinde üç farklı dozda 
kullanılmıştır. 

Tablo 4 Denemede kullanılan mikrobiyal gübrenin bazı özellikleri 

Yapılan Analizler Birim Sonuç 

Toplam canlı mikroorganizma Azotobacter 
spp., Azospirillum spp., Trichoderma spp., 
Bacillus spp., Pseudomonas spp. 

kob/gr       2x107 

pH  3-5 

2.1.5. Bitki  
Araştırmanın bitki materyalini serada saksı denemesi şeklinde yürütülen araştırma 
konularından alınan roka bitkisinden alınan örnekler oluşturmaktadır. Araştırmada 

kullanılan Roka (Eruca sativa Mill.), “Brassicaceae” familyasına dahil, tek yıllık 
bitkidir. İngilizce’de ‘arugula’ veya ‘rocket’, İtalyanca’da ‘rucola’, Fransızca’da ‘roquette’ 
adıyla bilinir. Akdeniz bitkisi olan rokanın taze yaprakları, Akdeniz mutfağında asırlardır 
salata olarak tüketilmektedir. Bu kullanım, tüm dünyada yaygınlaşmaktadır.  
 
Anavatanı Akdeniz bölgesi olarak kabul edilen roka (Eruca sativa L.) yaprakları 
tüketilen bir sebzedir (Vural ve ark. 2000). Roka bitkisinin Türkiye ölçeğinde 18155  bin 
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dekar üretim alanıyla birlikte 27350 bin ton üretim miktarı bulunmaktadır (TUİK, 2021). 
Roka yetiştiriciliğinde toplam üretim alanının %7,06 (1930 da), üretim miktarının ise 
%15.97’si (2899 bin ton) İzmir ilinde yapılmaktadır (TUİK,2022). Roka (Eruca sativa L.) 
gibi yaprağı yenen sebzelerde verimi arttırmak ve tüketicinin tercih ettiği koyu yeşil 
yaprak rengini kısa zamanda sağlayabilmek için yoğun gübreleme yapılmaktadır. 
Halbuki üretim alanlarında toprak verimliliğini korumak, verim, kalite ve karlılık 
dengesini koruyabilmek için kullanılacak gübrelerin kaynağının, kullanım dozunun ve 
zamanının iyi belirlenmesi gerekir (Gözükara ve ark. 2016; Kalkan ve ark. 2017). Göz 
önünde bulundurulması gereken bu faktörler üretim periyodu 1-1.5 ay olan roka 
bitkisinin yetiştiriciliğinde büyük önem taşımaktadır. 
 
2.2. Yöntem 
 
2.2.1.Sera Denemesi 
 
E.Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü serasında saksı denemesi 
şeklinde yürütülen çalışma tesadüf blokları deneme desenine göre roka denemesi 
şeklinde ve 3 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Serada saksı ortamında roka bitkisi 
yetiştirilmesi şeklinde yürütülen çalışmada toplam 48 adet saksıda roka bitkisi 
yetiştirilmiştir. Roka tohumları deneme saksılarına her saksıya 20 adet tohum olacak 
şekilde ekilmiştir.  
 
Denemede saksılara dekara 1500-300-4500 kg çiftlik (ahır) gübresi (ÇG1-ÇG2-ÇG3), 
dekara 100-200-300 kg vermikompost (VK1-VK2-VK3), mikrobiyal gübre 
uygulamasında ise üretici firma tarafından önerilen stok hazırlama, uygulama şekli ve 
dozu dikkate alınarak dekara 200-500-1000 g (MG1-MG2-MG3)sulama suyu le birlikte) 
ve Kontrol (K)  uygulaması yapılmıştır. 
 

Tablo.5 Saksı denemesi uygulama planı 
Roka Denemesi 

1 Tekerrrür 2 Tekerrrür 3 Tekerrrür 

ÇG1 MG3 VK3 
ÇG3 VK2 VK1 
VK3 MG1 ÇG2 
MG1 ÇG3  ÇG1  
VK2 K MG1 
ÇG2 VK1  MG3 

K  MG2 ÇG3 
MG2 ÇG2 K 
MG3 VK3 VK2 
VK1 ÇG1 MG2 

        Çiftlik Gübresi            : ÇG1:1500 kg/da         ÇG2:3000 kg/da       ÇG3:4500 kgda 
         Vermikompost             : VK1:100 kg/da,         VK2: 200 kg/da        VK3: 300 kg/da 
          Mikrobiyal Gübre       : MG1:250 g/da,           MG2: 500 g/da         MG3 1000 g/da 
          Gübresiz                      : J: Kontrol 

 
Saksılara başlangıçta su tutma kapasitesinin % 60’ı olarak her gün tartılmak suretiyle 
sulama yapıldı. Vejetasyon aşamasında bu miktar su tutma kapasitesinin %80’ine 
ulaşmıştır. Deneme konuları saksılardan toplanan roka bitkileri tartılarak saksı 
verimleri belirlenmiştir. 
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Resim 1. Saksı denemesi roka bitkileri 

 
2.2.2. Bitki Örneklerinin Kimyasal Analiz Yöntemleri 
 
Sera denemesinde her bir saksıdan alınan bitki örnekleri önce çeşme suyu sonra saf 
su ile yıkanmış, kurutma kâğıdı ile kurutulduktan sonra toplam azot analizinde 
kullanılacak örnekler kese kağıtlarına konularak 65-70ºC sabit ağırlığa ulaşıncaya 
kadar 48 saat kurutulmuştur. Daha sonra kuru ağırlıkları belirlenen bitki örnekleri mikro 
değirmende öğütülerek analize hazır hale getirilmiştir (Kacar ve İnal ,2008). 

Toplam Azot: Kurulmuş öğütülmüş bitki örneklerinde toplam N makro Kjeldahl 
yöntemiyle belirlenmiştir. 

Araştırmada toplam azot analizi yanında deneme konularından alınan taze bitki 
örneklerinde Klorofil a, klorofil b, C vitamini, Nitrat ve Nitrit analizleri aşağıdaki 
yöntemlere göre belirlenmiştir. 

Nitrat ve Nitrit : Araştırma konularından alınan taze roka örneklerinde (McGuire, 
1992) nitrat içeriğinin belirlenmesinde salisilik asitin nitritleşmesi yoluyla elde edilen 
ekstraktın kolorimetrik olarak (Cataldo ve ark., 1976)‟na göre okunmasıyla; nitrit 
miktarının belirlenmesinde ise Gries-Hosway reagenti (Hildebrandt ve ark., 1969 ) 
kullanılarak kolorimetrik olarak saptanmıştır. 

C vitamini: 2,6-Diclorophenolindophenol titrasyon yöntemine göre (Erkan 1997; 
Cemeroğlu, 1992; AOAC, 1990), 

Klorofil a ve klorofil b: Taze roka (McGuire, 1992) yaprakların asetonla 
parçalanması sonucu elde edilen ekstraktlarda spektrofotometrik olarak belirlenmiştir 
(Arnon, 1949). Toplam klorofil, klorofil a ve b miktarlarının toplanması ile elde edilmiştir. 

 
2.2.3.Denemede Kullanılan İstatistik Değerlendirme Yöntemleri 
 
Saksı vejetasyon denemelerinin istatistiki değerlendirilmesinde konularından elde 
edilen verilere bilgisayarda JMP (Sürüm 5.0.1) istatistiksel analiz paket programı 
kullanılarak varyans analizi uygulanmıştır.  
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Resim 2. Saksı denemesi roka bitkileri 

3. Bulgular 

3.1. Çiftlik gübresi Vermikompost ve Mikrobiyal gübre Uygulamalarının Roka 
Bitkisinin Toplam Azot, Nitrat ve Nitrit İçeriğine Etkisi 
 
Serada saksı denemesi şeklinde yürütülen ve saksılara artan dozlarda çiftlik gübresi 
vermikompost ve mikrobiyal gübre uygulamalarının roka bitkisinin toplam azot içeriği 
üzerine olan etkisi Tablo 6 ve Şekil 1’ de verilmiştir 
 

Tablo 6 Çiftlik gübresi vermikompost ve mikrobiyal gübre uygulamalarının roka 
bitkisinin toplam azot nitrat ve nitrit içeriğine etkisi 

 
Uygulamalar Toplam Azot (N) 

(%) 
Nitrat (NO3) 

(mg kg-1 TA) 
Nitrit (NO2)   
(mg kg-1 TA)    

Kontrol 2.56 ı 257 d 2,40 d 
ÇG1 3.64 c 261 c 2,60 c 
ÇG2           3.75 b 264 c 2,80 b 
ÇG3 3.97 a 263 c 3,30 a 
VK1 2.75 e 252 d 2,40 d 
VK2           2.99 f 256 d 2,70 b 
VK3   2.84 de 259 d 2,80 b 
MG1 2.61 g 261 c 2,30 d 
MG2  2.75 ef 274 b 2,40 c 
MG3 2.84 e 282 a 2,60 c 
Mak 3,97 282 3,30 
Min 2,56 252 2,30 
Ort 3,07 263 2,63 

P ** * * 

                                    * P≤0,05, **: P≤0,01 
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Şekil 1. Çiftlik gübresi vermikompost ve mikrobiyal gübre uygulamalarının roka 

bitkisinin toplam N içeriğine etkisi 

 
Sera koşullarında saksı denemesi şeklinde yürütülen ve roka bitkisi yetiştirilen 
saksılara artan dozlarda çiftlik gübresi, vermikompost ve mikrobiyal gübre uygulaması 
şeklinde yürütülen çalışmada, gübre uygulamalarının roka bitkisi yapraklarının toplam 
N, içeriğinde kontrole göre artış sağlandığı belirlenmiştir. Bu artışın roka bitkisinin 
toplam N içeriğinde istatistiki olarak %1düzeyinde önemli olduğu belirlenmiştir (Tablo 
6). Araştırma sonucunda roka bitkisinde en yüksek toplam N miktarı % 3,97; olarak 
ÇG3 (4500 kg/da çiftlik gübresi) uygulamasında lde edilmiştir. Roka bitkisi 
yapraklarında en düşük toplam N değeri ise kontrol uygulamasında belirlenmiştir. Artan 
dozlarda çiftlik gübresi, vermikompost ve mikrobiyal gübre uygulamaları roka bitkisinin 
toplam N içeriğini arttırmıştır (Şekil 1).  
 
Artan dozlarda organik gübre uygulamaları şeklinde yürütülen çalışma sonucunda roka 
bitkisinin toplam N içeriği birçok araştırıcının (Mills ve Jones, (1996); Erbuğ, (1999); 
Elgin (2003); Eşiyok ve ark., (2006); Eşiyok ve ark., (2007); Bozokalfa ve ark., (2009); 
Yağmur ve ark., (2018)’in bulgularıyla benzerlik göstermektedir. Araştırma sonucunda 
elde edilen roka bitkisi toplam N değeri Mills ve Jones (1996) tarafından roka bitkisi 
için önerilen kriter yeterlilik (%2.86-3.97) değerleriyle karşılaştırıldığında roka bitkisinin 
azot beslenmesi yönünden genellikle herhangi bir sorununun olmadığı belirlenmiştir. 
 
Serada saksı denemesi şeklinde yürütülen ve saksılara artan dozlarda çiftlik gübresi 
vermikompost ve mikrobiyal gübre uygulamalarının roka bitkisinin nitrat ve nitrit içeriği 
üzerine olan etkisi Tablo 6 ve Şekil 2 ve 3’de verilmiştir  
 
Roka bitkisi yetiştirilen saksılara farklı kaynaklı ve artan dozlarda organik gübre 
uygulaması şeklinde yürütülen çalışmada, organik gübre uygulamalarının roka bitkisi 
yapraklarının nitrat ve nitrit içeriği üzerine etkisi istatistiki olarak %5 düzeyde önemli 
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bulunmuştur (Tablo 6). Uygulamalar kontrol uygulamasına göre roka yapraklarının 
nitrat ve nitrit içeriğini arttırmıştır (Tablo 18). Araştırma sonucunda, roka bitkisinde en 
yüksek nitrat içeriği 282 mg/kg TA olarak MG3 (1000 g/da mikrobiyal gübre) 
uygulamasında, en yüksek nitrit içeriği ise 3,30 mg/kg TA olarak ÇG3 (4500 kg/da çiftlik 
gübresi) uygulamasında saptanmıştır (Şekil 2 ve 3). En düşük değerler kontrol 
uygulamasında belirlenmiştir. Artan dozlarda organik gübre uygulamaları kontrol 
uygulamasına göre roka yapraklarının nitrat ve nitrit içeriğini arttırmış ancak saptanan 
değerler sağlık açısında herhangi sorun yaratacak düzeye ulaşmamıştır 

 

Şekil 2. Çiftlik gübresi vermikompost ve mikrobiyal gübre uygulamalarının roka 
bitkisinin nitrat içeriğine Etkisi 

 

Şekil 3. Çiftlik gübresi vermikompost ve mikrobiyal gübre uygulamalarının roka 
bitkisinin nitrit içeriğine etkisi 

 
Su kültüründe roka yapraklarında yapılan çalışmalarda Magnani ve ark. (2008) çeşide 
ve yetiştirme dönemine bağlı olarak nitrat içeriğinin 903,4-2123,7 mg/kg olabileceğini; 
Alberici ve ark. (2008) 2500-3000 mg/g arasında olabileceğini, Vernieri ve ark. (2005) 
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bu değerin 4800 mg/kg olabileceğini, D’Anna ve ark. (2003) 44985029 mg/kg, Jakse 
ve ark. (2013) ise 4288-6764 mg/kg arasında değişebildiğini belirtmişlerdir. Roka kısa 
sürede yetiştirilen bir tür olmasına rağmen, 10000 mg/kg’a kadar yapraklarında nitrat 
biriktirebilmektedir (Santamaria ve ark., 2001). Ferrante ve ark. (2003) topraklı roka 
yetiştiriciliğinde nitrat içeriğinin 7000-9000 mg/kg arasında olduğunu, Jakse ve ark. 
(2013), ise bu değerin su kültüründe 4200-6700 mg/kg’a kadar düşebildiğini; nitrat 
miktarını azaltmak için uygulanacak hasat öncesi suda bekletme stratejisi (Gonella ve 
ark., 2004) ile bu değerin 52 ile 634 mg/kg’a kadar düşürülebileceğini belirtmişlerdir. 
Suda yetiştirilen bitkilerin nitrat içeriği rokada 2825,3 mg/kg olarak tespit edilmiştir.  
 
Yaprakları yenilen sebzelerde nitrat içeriği önemli bir konu olup, çoğu zaman sağlık 
açısından tehlike yaratmaktadır. Beslenme yolu ile alınan nitrat nitrite dönüşerek toksik 
etkide bulunmakta, bu durum methaemoglobinaemia hastalığı ve kansere kadar 
gidebilmektedir (Özdestan ve Üren, 2010).  
 
Oruç ve Ceylan (2001), Bursa’da tüketilen bazı sbzelerde nitrat ve nitrit içeriği üzerine 
yaptıkları çalışmada rokada 104.00±31.44 ppm olarak bulunan nitrat değerinin bu 
araştırmada tespit edilen en yüksek nitrat düzeyi olduğunu saptamışlardır. Rokadaki 
nitrat düzeyleriyle ilgili bir çalışma veya önerilen bir limit değere ulaşılamamakla birlikte 
SCF’nin (European Commıssıon Scıentıfıc Committe For Food) besinlerle alınmasına 
izin verdiği günlük kabul edilebilir değer olan 0.85 mg/kg vücut ağırlığı düzeyine göre 
düşük olduğunu belirlemişlerdir. Yöntemin duyarlılık sınırları içinde numunelerin hiç 
birinde nitrit tespit edilememiştir. 

3.2. Çiftlik gübresi Vermikompost ve Mikrobiyal gübre Uygulamalarının Roka 
Bitkisinin C Vitamini İçeriğine Etkisi  
 
Serada saksı denemesi şeklinde yürütülen ve saksılara artan dozlarda çiftlik gübresi 
vermikompost ve mikrobiyal gübre uygulamalarının roka bitksinin C vitamini içeriği 
üzerine olan etkisi Tablo 7 ve Şekil 4’de verilmiştir. 
 

Tablo 7 Çiftlik gübresi vermikompost ve mikrobiyal gübre uygulamalarının roka 
bitkisinin C Vitamini içeriğine etkisi (mg 100 g-1TA) 

 

Uygulamalar                             C Vitamini   

Kontrol 84,25 d 
ÇG1 88,47 c 
ÇG2 89,64 c 
ÇG3 101,48 a 
VK1 87,83 c 
VK2 95,36 b 
VK3 95,28 b 
MG1   85,24 cd 
MG2 87,49 c 
MG3 87,57 c 
Mak                            101,48  
Min 84,25 
Ort 90,26 

P * 

* P≤0,05, **: P≤0,01 
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Şekil 4. Çiftlik gübresi vermikompost ve mikrobiyal gübre uygulamalarının roka 
bitkisinin C vitamini içeriğine etkisi 

 
Artan dozlarda çiftlik gübresi, vermikompost ve mikrobiyal gübre uygulaması şeklinde 
yürütülen çalışmada organik gübre uygulamalarının roka bitkisi yapraklarının C 
vitamini, içeriğinde artış sağladığı saptanmıştır. Bu artışın istatistiki olarak %5 düzeyde 
önemli olduğu belirlenmiştir (Tablo 7). Artan organik gübre dozları roka bitkisinin C 
vitamini içeriğini kontrol uygulamasına göre arttırmıştır. Araştırma sonucunda roka 
bitkisinde en yüksek C vitamini içeriği 101,48 mg/100 g TA olarak ÇG3 (4500 kg/da 
çiftlik gübresi) saptanmıştır. En düşük C vitamini değeri 84,25 mg/100g TA olarak 
kontrol uygulamasında belirlenmiştir (Şekil 4).  
 
Sebze ve meyvelerin C vitamini miktarı türüne, yetiştiği toprağa, iklime, tohumuna ve 
olgunluk derecesine göre değişir. Genellikle ham meyve ve sebzeler olgunlarından 
daha çok C vitamini içerir. Ancak domates, şeftali, kayısının olgunlarında C vitamini 
fazladır. Yine güneş ışığından çok yararlanan bitkilerin C vitamini, güneş ışığından 
yararlanamayanlardan daha yüksektir. Bitki besin maddeleri bitkinin C vitamini içeriğini 
doğrudan etkileyen faktörler arasındadır. Roka bitkisi için ortalama 109 mg/100 gr TA 
değeri ortalama değer olarak verilmektedir (Anonim, 2020). 
 

3.3. Çiftlik gübresi Vermikompost ve Mikrobiyal gübre Uygulamalarının Roka 
Bitkisinin Klorofil a Klorofil b ve Toplam Klorofil İçeriğine Etkisi  
 
Serada saksı denemesi şeklinde yürütülen ve saksılara artan dozlarda çiftlik gübresi 
vermikompost ve mikrobiyal gübre uygulamalarının roka bitksinin klorofil a, klorofil b 
ve toplam klorofil içeriği üzerine olan etkisi Tablo 8 ve Şekil 5, 6 ve 7’de verilmiştir.  
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Tablo 8 Çiftlik gübresi vermikompost ve mikrobiyal gübre uygulamalarının roka 
bitkisinin klorofil a, klorofil b ve toplam klorofil içeriğine etkisi  (mg 100 

g-1TA) 
                 

Uygulamalar  Klorofil-a             Klorofil-b             Toplam Klorofil  

Kontrol 194.64 f 80.22 e 274.86 g 
ÇG1 209.12 c 86.14 bc 295.26 c 
ÇG2 214.52 b 86.27 bc 300.79 b 
ÇG3 225.18 a 90.48 a 315.66 a 
VK1 202.86 e 85.64 c 288.50 e 
VK2 208.74 cd 87.24 b 295.98 c 
VK3 207.20 d 85.32 c 292.52 d 
MG1 200.02 e  81.56 d 281.58 f 
MG2 203.12 e 87.21 b 290.33 de 
MG3 207.44 d 84.20 c 291.64 d 
Mak 225,18 90,48 315,66 
Min 194,64 80,22 274,86 
Ort 207,28 85,43 292,71 

P ** ** ** 

                                           *:P≤0,05, **: P≤0,01  

 

Şekil 5. Çiftlik gübresi vermikompost ve mikrobiyal gübre uygulamalarının roka 
bitkisinin klorofil a içeriğine etkisi 
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Şekil 6. Çiftlik gübresi vermikompost ve mikrobiyal gübre uygulamalarının roka 
bitkisinin klorofil b içeriğine etkisi

 

Şekil 7. Çiftlik gübresi vermikompost ve mikrobiyal gübre uygulamalarının roka 
bitkisinin toplam klorofil içeriğine etkisi 

 
Sera koşullarında saksı denemesi şeklinde yürütülen ve roka bitkisi yetiştirilen 
saksılara artan dozlarda organik gübre uygulamaları şeklinde yürütülen çalışmada, 
organik gübre uygulamalarının roka bitkisi yapraklarının klorofil a, klorofil b ve toplam 
klorofil içeriklerinde kontrole göre artuş sağlandığı belirlenmiştir. Bu artış istatistiki 
olarak %5 düzeyde önemli bulunmamıştır (Tablo 8). Araştırma sonucunda roka bitkisi 
yapraklarında en yüksek klorofil a, klorofil b ve toplam klorofil miktarları sırasıyla 225,18 
mg/100 g TA; 90,48 mg/100 g TA ve 315,66 mg/100 g TA belirlenmiştir. En yüksek 

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

Kontrol ÇG1 ÇG2 ÇG3 VK1 VK2 VK3 MG1 MG2 MG3

80,22
86,14 86,27

90,48
85,64 87,24 85,32

81,56
87,21

84,20

K
lb

(m
g 

1
0

0
 g

-1
 T

A
)

Uygulamalar

100

150

200

250

300

350

Kontrol ÇG1 ÇG2 ÇG3 VK1 VK2 VK3 MG1 MG2 MG3

274,86

295,26 300,79
315,66

288,50
295,98 292,52

281,58
290,33 291,64

To
p

la
m

 K
lo

ro
fi

l
(m

g 
1

0
0

 g
-1

  

TA
)

Uygulamalar



IV. International Turkic World Congress on Science and Engineering  
23-24 June 2022, Niğde - Türkiye 

 

278 

klorofil a, klorofil b ve toplam klorofil değeri ÇG3 (4500 kg/da çiftlik gübresi) 
uygulamasından elde edilmiştir. En düşük klorofil a, klorofil b ve toplam klorofil 
değerleri ise kontrol (194,64; 80.22; 274,86 mg/100 gTA) uygulamasında belirlenmiştir 
(Şekil 5,6 ve 7). Artan dozlarda organik gübre uygulamaları roka bitkisinin klorofil a, 
klorofil b ve toplam klorofil içeriğini arttırmıştır. 
 
Dragan ve ark., (2001) Akdeniz ülkelerinde yaygın olarak tüketilen yapraklı sebzelerin 
karotenoid ve klorofil bileşimi yaptıkları iki süren çalışmada roka yapraklarında iki yılın 
ortalamasında, klorofil a konsantrasyonu 206,38 ± 28,14 ile 225,74 ± 42,16 mg / 100 
g fwt, klorofil b konsantrasyonu 71,57 ± 12,26 ile 84,28 ± 16,35 mg / 100 g fwt ve 
toplam klorofil 277,95 ± 34,35 ila 310,02 ± 51,46 mg / 100 g fwt. olarak saptamışlardır. 
Toplam klorofil, klorofil a ve b içerikleri türler / kültürler arasında değişmekle birlikte, 
klorofil a / b oranının benzer olduğu görülmüştür. Beklendiği gibi, tüm türler / çeşitler, 
klorofil b'ye kıyasla önemli ölçüde daha yüksek klorofil a içeriğine sahipti. Klorofil a'nın 
b'ye ortalama oranı, diğer koyu yeşil yapraklı dokular için bildirilen değerlere benzer 
bulunmuştur (Schwartz ve Von Elbe, 1983). Çalışmada analiz yapılan yeşil yapraklı 
sebzelerin, lahanadakine benzer (Kopsell ve Lefsrud, 2004) ve ıspanaktan daha fazla 
(Jaworska ve Kmiecik, 1999), nispeten yüksek klorofil içeriğine sahip ürünler olduğu 
sonucuna varılmıştır. Yüksek düzeyde klorofil içeren türler ve kültürlerde nispeten 
yüksek miktarda lutein ve toplam karoten içerdiği belirlenmiştir. Klorofil ve karotenoid 
içerikleri arasındaki pozitif korelasyon, karalahana (Kopsell ve ve ark., 2004), İsviçre 
pazısı ve marul gibi diğer yapraklı bitki türleri için de rapor edilmiştir (Caldwell ve Britz, 
2006) 
 
4. Sonuçlar 

Farklı ve artan dozlarda organik gübre uygulamaları şeklinde yürütülen çalışma 
sonucunda roka bitkisinin toplam azot, nitrat, nitrit, C vitamini, klorofil a, klorofil b ve 
toplam klorofil değerleri birçok araştırıcının; Yağmur ve ark., (2005); Orhan ve ark., 
(2006); Elgin ve ark. (2006);Pavlou ve ark. (2007); Pırlak ve ark., (2007); Karlıdağ ve 
ark., (2007); Güneş ve ark., (2009); (Sezgin, 2009); Hernandez ve ark. (2010), Sönmez 
ve ark. (2011); Sinha ve ark.,( 2013); Hınıslı (2014);Yağmur ve ark (2020) bulgularıyla 
benzerlik gösterdiği, araştırma sonucunda saptanan değerler incelendiğinde 
uygulamaların roka bitkinin beslenmesi ve kalitesi üzerine olumsuz etkide 
bulunmadığı, özellikle bitkinin nitrat ve nitrit içeriğinin verilen kriter değerler arasında 
olduğu dolayısıyla sağlık yönünden herhangi bir sorunun olmadığı, organik gübre 
uygulamalarının roka bitkisinin verim ve kalite kriterleri üzerine olumlu etkide bulunarak 
sağlıklı bir üretimin gerçekleştirildiği saptanmıştır.  
 
Beşirli ve ark. (2006) Organik gübrelerin ve yetiştirme dönemlerinin roka bitkisinin C 
vitamini içeriğine etkisinin ve roka yapraklarındaki nitrat miktarındaki değişimi üzerine 
etkisinin istatistikî açıdan önemli olduğu tespit edilmiştir. Eşiyok ve ark. (2006), organik 
tere yetiştiriciliğinde farklı organik gübrelerin (çiftlik gübresi, biofarm, biofarm + 
perl(humus) ve çiftlik gübresi + perl (humus)] ilkbahar ve sonbahar üretiminde verim 
ve bazı kalite özellikleri üzerine etkisinin belirlenmesi amacıyla yaptıkları çalışmanın 
sonucunda; gübre uygulamasının terenin nitrat, nitrit, C vitamini ve verim üzerine 
etkisinin önemli olduğunu tespit etmişlerdir. C vitamini içeriğinin ilkbaharda 44-62 
mg/100 g, sonbaharda 44-60 mg/100 g arasında yer aldığı ve en yüksek C vitamini 
değerlerinin çiftlik gübresi + perl (humus) uygulamasından elde edildiği tespit edilmiştir. 
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İç Anadolu da Beypazarı yöresinde yapılan çalışmada, çiftçi koşullarında yetiştiriciliği 
yapılan bazı sebzelerde, yöresel azotlu gübre ve organik tavuk gübresi 
uygulamalarının nitrat birikimine etkisi araştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre 
ortalama nitrat düzeyleri taze ağırlık esasına göre ıspanak için 966-1540 mg.kg-1 , 
marul için 1280-1811 mg.kg-1 ve havuç için 1004-1398 mg.kg-1 arasında değişmiş 
ancak sebzelerde belirlenen nitrat miktarları insan sağlığı için önerilen kritik değer olan 
2000 mg.kg-1’in altında bulunmuştur (Kardeş, 2012).  
 
Türk Gıda Kodeksinin (2008), örtü altı veya açıkta yetiştirme koşullarına göre nitrat için 
önerdiği sınır değerler ıspanak için 2500–3000 mg NO3 kg-1, konserve edilmiş veya 
dondurulmuş ıspanak için 2000, marul için 2000-4000 mg NO3 kg-1 değerleri gibi çok 
geniş aralıkları önermektedir.  
 
Avrupa Birliği’nin besin maddelerinin kontrolü için oluşturduğu bilimsel komitenin 
belirlediği günlük kabul edilebilir nitrat alımı, nitrat iyonu olarak 3.7mg/kg (0.85mg/kg 
nitrat azotu) vücut ağırlığı; nitrit ise 0.06mg/kg vücut ağırlığı nitrit iyonudur. 1997 
Yılında yayınlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne göre, marul ve taze ıspanakta 
en fazla bulunabilecek nitrat miktarı 3500 mg/kg nitrat iyonu (805 mg/kg nitrat azotu); 
lahanada ise 875 mg/kg nitrat iyonu (221.25mg/kg nitrat azotu) olarak bildirilmektedir  
 
Yaprakları yenilen sebzelerde nitrat içeriği önemli bir konu olup, çoğu zaman sağlık 
açısından tehlike yaratmaktadır. Beslenme yolu ile alınan nitrat nitrite dönüşerek toksik 
etkide bulunmakta, bu durum methaemoglobinaemia hastalığı ve kansere kadar 
gidebilmektedir (Kara, 1993; Özdestan ve Üren, 2010).  
 
Araştırma sonuçları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, roka bitkisinin büyüme, 
gelişim, besleme ve kalite kriterleri üzerine çiftlik gübresi, vermikompost ve mikrobiyal 
gübre uygulamalarının etkili olduğu, etkinlik sırasının çiftlik gübresi> vermikompost> 
mikrobiyal gübre şeklinde gerçekleştiği dekara 4500 kg çiftlik gübresi, 200 kg 
vermikompost ve 1000 g mikrobiyal gübre uygulamalrının genellikle en önemli 
uygulamalar olduğu saptanmıştır. Tüm uygulamaların roka bitkisinin beslenmesi ve 
kalite paramatreleri özelliklede sağlık açısından önemli olan nitrat ve nitrit içeriği 
üzerine olumsuz etki yapmadığı organik gübre uygulamalarının yeşil yapraklı ve direkt 
olarak tüketilen bitkilerin yetiştirilmesinde ve sağlıklı bir roka üretimi için mutlaka 
tavsiye edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 
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Patateste Kısıntılı Sulamanın Verim ve Verim Ögeleri Üzerine Etkisi 
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Özet: Bu çalışma, Türkiye’de yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan Agria patates 
çeşidine uygulanan farklı sulama rejimlerinin verim ve verim parametreleri üzerine 
etkilerini belirlemek amacıyla, 2019 yılında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Araştırma ve Uygulama Alanında Tesadüf 
Blokları Deneme Desenine göre dört tekrarlamalı olarak kurulup yürütülmüştür. 
Denemede tam sulama (S100), tam sulamanın %66'sı (S66; %33 kısıntı) ve tam 
sulamanın %33’ü (S33; %66 kısıntı) olmak üzere üç farklı sulama rejimi 
uygulanmıştır. Çalışmada sulama kısıntısı arttıkça verim ve verime bağlı 
parametreler olumsuz etkilenmiştir. Tam sulama konusuna göre diğer sulama 
uygulamaları verime bağlı parametrelerin olumsuz etkilenmesine yol açarak 
doğrudan verimin azalmasına neden olmuştur. Uygulanan sulama miktarı arttıkça 
öncelikle verim olmak üzere, tek yumru ağırlığı, ocak başına yumru ağırlığı, ocak 
başına yumru sayısı, ocak başına sap sayısı ve pazarlanabilir yumru oranı 
artmıştır. Sulama kısıntısı arttıkça küçük yumru ve şekilsiz büyüyen yumru oranı 
artmış olup bu da ıskarta yumru oranının artmasına neden olmuştur. Yumru 
veriminin, S66 sulama uygulamasında tam sulama uygulamasına göre %18 
oranında azaldığı, S33 sulama uygulamasında ise %68 oranında azaldığı 
belirlenmiştir. Sonuç olarak tam sulama uygulamasında yapılacak kısıntı oranı 
arttıkça patateste verim ve verime bağlı özelliklerin önemli oranda azaldığı, tam 
sulama konusunun incelenen özellikler üzerine olumlu etkileri olduğu ve uygun 
sulama rejimi olduğu belirlenmiştir. Fakat azalan su kaynakları düşünüldüğünde S66 
sulama uygulamasından elde edilen %18’lik verim kaybının ekonomik olup 
olmadığının analizinin yapılmasının ve ilerleyen dönemlerde buna göre kısıntı 
miktarının belirlenmesinin önemli olduğu sonucuna varılmıştır.   
Anahtar Kelimeler: Solanum tuberosum, kısıntılı sulama, yumru verimi 
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Özet: This study was conducted to investigate the effect of different irrigation 
regimes on yield and yield parameters of Agria potato cultivar, which is commonly 
cultivated in Turkey, at Research and Experimental Farm of Faculty of Agricultural 
Sciences and Technologies, Nigde Omer Halisdemir University, Nigde in 2019. In 
the experiment, three different irrigation regimes were applied as full irrigation 
(S100), 66% of full irrigation (S66; 33% deficit) and 33% of full irrigation (S33; 66% 
deficit). As the irrigation deficit increased in the study, yield and yield-related 
parameters were negatively affected. Other irrigation applications caused a 
negative effect on the yield-related parameters, by causing a directly decrease in 
yield as compare to full irrigation. As the applied irrigation amount increased, 
primarily yield, single tuber weight, tuber weight per hill, tuber number per hill, 
number of stem per hill and marketable tuber ratio increased. As the irrigation deficit 
increased, small tubers and misshapen tubers occurred which are resulting in an 
increase in the rate of discarded tubers. It was determined that tuber yields 
decreased 18% in S66 irrigation and 68% in S33 irrigation application compared to 
full irrigation. As a result, as the irrigation deficit increased, yield and yield-related 
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properties of potatoes decreased significantly. It was determined that the full 
irrigation had positive effects on the investigated properties and the appropriate 
amount of irrigation. However, considering the decreasing water resources, it was 
concluded that it is important to analyze whether the 18% yield loss obtained from 
the S66 irrigation application is economical or not, and to determine the amount of 
deficit accordingly in the following periods. 
Keywords: Solanum tuberosum,  limited irrigation, yield 

 
 

1. Giriş 

Dünyaya Güney Amerika’da bulunan And dağlarından yayılan patates (Solanum 
tuberosum), patlıcangiller (Solanaceae) familyasından yumruları yenen otsu bir bitki 
türüdür (De Jong, 2016). Dünyanın tarımsal plantasyonunu değiştiren altı bitkiden birisi 
olarak kabul edilen patates; 16. yüzyılın ortalarından itibaren Amerika’dan Avrupa’ya 
getirilmiş, ilk zamanlar fazla beğenilmemişse de daha sonra hızlı bir gelişme 
göstererek kuzeyde 700 güneyde 500 enlemleri arasındaki tarımsal alanlara yayılarak 
insanlık için temel gıda maddeleri arasına girmiştir (Arslan, 2017; Akınerdem, 2018). 
Patates günümüzde 380 milyon ton üretim ile çeltik, buğday ve mısırdan sonra dünya 
üzerinde en fazla üretilen bitkidir (Atanaw, 2021; Aytekin ve Çalışkan, 2021). Kullanım 
alanlarının çeşitliliği ve zengin besin içeriğine sahip olması nedeniyle patates tüm 
insanlar için en önemli besin kaynaklarından biridir (Çalışkan ve ark., 2010). 
 
Diğer tarımsal ürünlere göre birim alandan alanda daha  yüksek verim ve adaptasyon 
yeteneğine sahip olan patates (Ekin ve ark., 2013) ülkemizde pek çok üretim alanında 
yılın her döneminde ana ürün, turfanda ve ikinci ürün olarak yetiştirilmektedir (Çalışkan 
ve ark., 2010). Ülkemiz yıllık yaklaşık 138.917 ha alandan 5.100.000 tonluk üretim ve 
36.82 t/ha verim ile önemli patates üreticisi ülkelerden biri konumundadır. Yıllık ülke 
üretimimizin %47’isini Niğde, Konya, İzmir, Afyonkarahisar ve Sivas illeri 
sağlamaktadır. Bu iller arasında yer alan Niğde ise 14689 ha üretim alanı ile 1’nci, 
575627 tonluk üretim ile 2’ nci sırada yer almakta olup toplam üretimimizin %11.3’ünü 
tek başına karşılamaktadır (TÜİK, 2022). 
 
Dünya genelinde tatlı su kaynaklarının azalması önemli su sıkıntılarının yaşanmasına 
neden olmaktadır. Giderek artan nüfusa bağlı olarak ülke ve dünya genelinde su 
ihtiyacı da artmaktadır. Dünyanın bazı bölgelerinde yağış miktarının azalması ve 
düzenli olmayan yağışlar, su kaynaklarının ve tarım alanında kullanılacak su miktarının 
azalmasına, bundan dolayı bitkilerin kuraklık stresine maruz kalmalarına yol 
açmaktadır. Kuraklık stresi, bitkinin büyüme ve gelişmesinde olumsuzluklara, bunlara 
bağlı olarak verim düşüklüğü ile sonuçlanan bir dizi gerilemeye yol açan abiyotik stres 
etmenlerinden birisidir (Kuşvuran, 2010). Su kaynaklarının hem dünya hem de 
ülkemizde azalmaya başlaması ve elde edilmesinin zorlaşması, patates gibi toprak su 
ihtiyacına yüksek miktarda ihtiyaç duyan bitkiler için sorun oluşturmaktadır. Bitki 
yetiştirme süresi çeşitlere göre değişmekle birlikte 100 – 150 gün olan bir patates bitkisi 
için bitki su gereksinimi (Evapotranspirasyonu, ET) iklime bağlı olarak 500 – 700 mm 
arasında olmaktadır (Önder, 2006). Patates bu şekilde fazla miktarda suya ihtiyaç 
duymasına rağmen diğer tarımsal bitkilere göre suyu etkili kullanan bir bitkidir. 
Uygulanan her m3 suya 5600 kcal besin enerjisi üretmektedir (Renault ve Wallender, 
2000). Tüm bunlara rağmen patatesin kök sisteminin yüzlek olması nedeniyle su 
eksikliğinden çabuk etkilenmekte ve yeterli suyun olmadığı şartlarda verim ve kalitede 
azalmalar olmaktadır (Iwama, 2008; Satchithanantham ve ark., 2014). Bu nedenle 
patates çoğunlukla su eksikliğinden kaynaklanan su stresine hassas bir bitki olarak 
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değerlendirilmektedir. Patatesin toprak su eksikliğine oldukça duyarlı olması nedeniyle 
de, optimum verim için topraktaki kullanılabilir suyun %50’den daha aşağıda olmaması 
gerektiği çalışmalarda vurgulanmıştır (Önder ve ark., 2005; Önder, 2006).  Patatesin 1 
kg kuru madde birikimi için 400 – 600 litre suya gereksinim duyması, bitkinin suya olan 
ihtiyacının oldukça fazla olduğunun işaretlerindendir. Ayrıca, bir patates bitkisi içerdiği 
suyun %25’ini bir saat gibi kısa bir zamanda terleme ile kaybedebilmektedir. Bundan 
dolayı, patateste sulama zamanı ve sayısı önemli hale gelmiştir. 
 
Patates bitkisinin suya en fazla ihtiyaç duyduğu aşama; çiçeklenmeden hemen sonraki 
yumru oluşumunun başlamasından hasattan 15 gün öncesine kadar geçen süredir. 
Özellikle bu aşamada sulama aralığı ya da miktarı düzenli uygulanmadığında yumru 
sayısı ve kalitesinin düşmesiyle beraber istenmeyen ikincil büyümenin de oluşmasına 
neden olunmakta bu da ürün veriminin istenenden düşük olmasına yol açmaktadır. 
Özellikle yumru oluşumu öncesinde yaşanan kuraklık stresi,  erkenciliğe neden olarak 
bitkinin vejetasyon süresini kısaltmakta (Kumar ve ark., 2007), yumru bağlamasını 
hızlandırmasına rağmen stolon oluşumunun ve yumru sayısının azalması (Eiasu ve 
ark., 2007) ile sonuçlanmakta, yumrular oluştuktan sonraki kuraklık stresi ise yumru 
büyümesini yavaşlatmakta, pazarlanabilir verimi etkilemekte (Schafleitner ve ark., 
2007) ve verimi  düşürmektedir (Alva ve ark., 2012; Ierna ve ark., 2018). Tüm insanlık 
için önemli olan bu kritik ürünün devamlılığının olması ve ihtiyacı karşılaması için 
sulama zamanının, sayısının ve sulama aralığının çok iyi belirlenmesi büyük önem arz 
etmektedir. (Arıoğlu, 2002; Çalışkan ve Demirel, 2018).  
 
Suyun, patateste istenilen miktarda ve kalitede ürün elde edilmesindeki hayati rolü ve 
azalan sulama kaynaklarından yola çıkılarak yapılan bu çalışmada patatese üç farklı 
sulama rejimi; tam sulama (S100), tam sulamanın %66'sı (S66; %33 kısıt) ve tam 
sulamanın %33’ü (S33; %66 kısıt) uygulanarak verim ve verime bağlı parametrelerin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. 
 
2. Materyal ve Metot 

Araştırma, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri 
Fakültesi Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Araştırma ve Uygulama Alanında 
yürütülmüştür. Çalışmada;  tam sulama (S100), tam sulamanın %66'sı (S66; %33 kısıntı) 
ve tam sulamanın %33’ü (S33; %66 kısıntı) olmak üzere üç farklı sulama rejimi 
uygulanmıştır. Çalışmada bitkisel materyal olarak; olgunlaşma zamanına göre orta 
geççi, yumru et ve kabuk rengi sarı, kuru madde ve nişasta oranı orta, verimi yüksek, 
parmak patates, cips ve kumpire uygun sanayilik bir çeşit olan ve tüketiciler tarafından 
rağbet görmesi nedeniyle üreticiler tarafından bölgede yoğun olarak üretimi yapılan 
Agria çeşidi kullanılmıştır. Tohumluk olarak boyutu 35-45 mm arasında olan yumrular 
tercih edilmiştir. Deneme, tesadüfi bloklar deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak 
kurulup yürütülmüştür. Deneme parselleri, 5.1 m uzunluğunda 2.8 m genişliğinde olup, 
70 cm x 30 cm sıklığında 15-18 cm derinliğinde olmak üzere her parsele 68 adet yumru 
dikimi yarı otomatik patates dikim makinesi ile yapılmıştır. 
 
Denemede sulama sistemi olarak çıkışlar sağlanana kadar yağmurlama sistemi 
kullanılmış olup, tam çıkış sonrası damla sulama sistemi kurularak tarla kapasitesine 
göre düzenli şekilde kısıntılı sulama uygulamaları yapılmıştır. Çalışmada hasat, 
parsellerde olgunlaşma belirtileri görüldükten sonra iki sıralı patates söküm makinası 
ile yapılmıştır. Hasat öncesi her parselin hasat alanı içerisindeki 10 ocakta; ocak 
başına sap sayısı, hasat sırasında yine 10 ocakta ocak başına yumru sayısı ve ağırlığı, 
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tek yumru ağırlığı ile verim değerleri belirlenmiştir. Her parselden elde edilen 
yumrularda pazarlanabilir yumru oranı (28 – 45 mm (28<)) ile ıskarta yumru oranı ( 
yumru çapı 28 mm den küçük ve şekilsiz ya da ikincil büyüme olan patatesler) 
belirlenmiştir.  
 
İncelenen özelliklere ait veriler SAS istatistik programı kullanılarak analiz edilmiş, 
ortalamaların karşılaştırılması LSD testine göre yapılmıştır.  
 

3. Bulgular 

Farklı sulama rejimlerimin uygulanması sonucu saptanan ocak başına sap sayısı 
(adet), ocak başına yumru sayısı (adet), ocak başına yumru ağırlığı (g) ve tek yumru 
ağırlığına (g) ilişkin değerler Tablo 1’de verilmiştir. 
 
Tablo 1. Kısıntılı sulamanın patatesin ocak başına sap sayısı, yumru sayısı, yumru 
ağırlığı ve tek yumru ağırlığı üzerine etkilerine ilişkin ortalama değerler 

Sulama Rejimi    
(% TK) 

Ocak Başına 
Sap Sayısı 

(adet) 

Ocak Başına 
Yumru Sayısı 

(adet) 

Ocak Başına 
Yumru Ağırlığı 

(g) 

Tek Yumru 
Ağırlığı 

(g) 

S33 3.5 c 3.6 b 285.6 c 70.3 c 
S66 4.1 b 4.2 b 443.2 b 100.4 b 
S100 4.5 a 5.7 a 564.6 a 124.1 a 

Ortalama 4.0 4.5 431.1 98.3 
LSD (%5) 0.2 0.8 67.9 12.5 

Tekerrür 2.34 0.82 1.50 0.25 
Uygulama 61.80** 24.05** 50.71** 55.49** 

Hata 0.02 0.19 1544.1 52.2 
DK (%) 3.33 9.80 9.11 7.36 

*: p <0.05, **: p <0.01 

 

Tablo 1’in incelenmesinden de görüldüğü gibi; farklı sulama uygulamaları incelenen 
özellikler üzerine %1 önem düzeyinde istatistiki olarak önemli olmuştur. Sulama 
kısıntısı arttıkça incelenen özellikler olumsuz etkilenmiş olup, en düşük sonuçlar 
sulama kısıntısının en fazla olduğu S33 uygulamasından elde edilmiştir. Ocak başına 
sap sayısı üzerinden tablo incelendiğinde en çok sap sayısı 4.5 adet ile S100 
konusundan elde edilirken, bunu 4.1 adet ile S66 ve 3.5 adet S33 uygulaması izlemiştir. 
Patateste ocak başına sap sayısı üzerine kullanılan tohumluğun genetik özelliğinin, 
tohumluk yumruların fizyolojik yaşlarının, yumru irilikleri ve yumruların göz sayılarının 
etkilerinin olduğu bilinmektedir (Çalışkan, 1997; Kumar ve Knowles, 2003; Arıoğlu, 
2014) Fakat, sap sayısı üzerine tohumun sahip olduğu genetik yapının yanı sıra 
karşılaşılan olumlu çevre koşulları (Dede, 2004) ve farklı kültürel uygulamalar 
(Tunçtürk ve ark., 2004; Ekin ve ark., 2013; Akal, 2015) sap sayısının farklılaşmasına 
neden olduğu ve uygulanan kısıntılı sulama neticesinde karşılaşılan kuraklık stresinin 
normal sulanan uygulamalara göre sap sayısını ve uzunluğunu azalttığı 
(Schittenhelma ve ark., 2006) yine toprakta bulunan farklı nem miktarlarının özellikle 
kısıntılı sulama uygulamalarında daha fazla rekabete yol açarak ocak başına sap 
sayısını olumsuz etkilediği ortaya konmuştur (Arslan ve Kevseroğlu, 1991). Diğer verim 
ögeleri üzerinden Tablo 1 incelendiğinde kısıntılı sulama uygulamalarının ocak başına 
yumru sayısı ve ağırlığı ile tek yumru ağırlığı üzerine benzer olumsuz etki yaptığı 
görülmektedir. Uygulanan farklı kısıntılı sulamalar hem yumru sayısını ve ağırlığını 
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hem de tek yumru ağırlığını azaltmıştır. En yüksek sonuçlar S100 uygulamasından elde 
edilirken, en düşük sonuçlar S33 uygulamasından elde edilmiştir. Patateste su 
noksanlığa en hassas olan dönemin çiçeklenmeden hemen sonraki yumru 
oluşumunun başlamasından, hasattan 15 gün öncesine kadar geçen süre olduğu 
bilinmektedir (Jefferies and Mackerron, 1993; Yuan ve ark., 2003; Önder ve ark., 2005; 
Çalışkan ve ark., 2018). Özellikle stolon oluşumu ve yumru oluşumu aşamalarında 
yaşanan su eksikliğinin yumru sayısını (Haverkort ve ark., 1990; Evers ve ark., 2010), 
yumru ağırlığını (Önder ve ark., 2005) ve  tek yumru ya da ortalama yumru ağırlığını 
azalttığı bilinmektedir (Alva ve ark., 2012; Ierna ve ark., 2018). Bu nedenle 
çalışmamızda da özellikle yumru oluşumu döneminde sulamanın kesinlikle 
aksatılmaması gerektiği ortaya konulmuştur.  
 
Farklı sulama rejimlerimin uygulanması sonucu saptanan pazarlanabilir ve ıskarta 
yumru oranı ile verime ilişkin değerler Tablo 2’de verilmiştir. 

 
Tablo 2. Kısıntılı sulamanın patatesin pazarlanabilir ve ıskarta yumru oranı ile verimi 

üzerine etkilerine ilişkin ortalama değerler 

Sulama Rejimi    
(% TK) 

Pazarlanabilir 
Yumru Oranı (%) 

Iskarta           
Yumru Oranı (%) 

Verim  
(kg/da) 

S33 85.2 c 14.8 a 1359.9 c 
S66 90.5 b 9.5 b 2710.6 b 
S100 97.1 a 2.9 c 3288.7 a 

Ortalama 90.1  9.1 2453.1 
LSD (%5) 2.3 2.3 361.1 

Tekerrür 0.22 0.22 1.10 
Uygulama 83.84** 83.84** 90.01** 

Hata 1.70 1.70 43543.86 
DK (%) 1.43 14.3 8.50 

*: p <0.05, **: p <0.01 

 

Tablo 2’nin incelenmesinden de görüldüğü gibi; farklı sulama uygulamaları 
pazarlanabilir ve ıskarta yumru oranı ile verim üzerine %1 önem düzeyinde istatistiki 
olarak önemli olmuştur. Sulama kısıntısı artıkça pazarlanabilir yumru oranı azalırken, 
ıskarta yumru oranı artmıştır. En yüksek pazarlanabilir yumru oranı %97.1 ile tam 
sulamanın uygulandığı S100 uygulamasından elde edilirken, en düşük ıskarta yumru 
oranı da %2.9 ile yine aynı uygulamadan elde edilmiştir. Tam sulamadan yapılan 
%33’lük kısıntıda ise pazarlanabilir yumru oranı %90.5’e düşerken, ıskarta yumru oranı 
ise %9.5’e çıkmıştır. Kısıntının en fazla uygulandığı S33 uygulamasında ise 
pazarlanabilir yumru oranı %85.2’ye düşerken, ıskarta yumru oranı 14.8’e çıkmıştır. 
Yumru verimi açısından tablo incelediğinde ise; kısıntılı sulamanın olmadığı tam 
sulama konusu 3288.7 kg/da ile en verimli ve yüksek uygulama olmuştur. Kısıt arttıkça 
verim önce S66 uygulamasında %18’lik azalma ile 2710.6 kg/da olurken, kısıtın en fazla 
olduğu S33 uygulamasında %68 azalarak 1359.9 kg/da verime düşmüştür.   
 
Patatesin kök sisteminin yüzlek olması su eksikliğinden çabuk etkilenmesine ve yeterli 
suyun olmadığı şartlarda verim ve kalitede azalmalara neden olmaktadır (Iwama, 
2008; Satchithanantham ve ark., 2014). Bu nedenle patates çoğunlukla su 
eksikliğinden kaynaklanan su stresine hassas bir bitki olarak değerlendirilmektedir 
(Çalışkan ve Demirel, 2018). Patatesin toprak su eksikliğine oldukça duyarlı olması 
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nedeniyle de optimum verim için topraktaki kullanılabilir suyun %50’den daha aşağıda 
olmaması gerekmektedir(Önder ve ark., 2005; Önder, 2006).  Patatesin özellikle yumru 
oluşumu aşamasında suya en hassas olduğu dönem olduğu bilinmektedir. Özellikle bu 
dönemde yaşanan su eksikliğinin yumru boyutunu azalttığı (Ojala ve ark., 1990; Önder 
ve ark., 2005), küçük yumru oranını artırdığını (Fabeiro ve ark., 2001) dolayısıyla 
pazarlanabilir yumru oranını azaltırken ıskarta yumru oranını artırdığı belirlenmiştir 
(Schafleitner ve ark., 2007). Yumru boyutunun azalması sonucu yumru verimi de 
kısıntılı sulama uygulamasından etkilenerek, tam sulama ya da sulanan uygulamalara 
göre verim kaybı yaşanmıştır (Önder ve ark., 2005; Hassanpanah ve ark., 2008; Alva 
ve ark., 2012). Kısıntılı sulama uygulamalarının başlaması ile beraber bitki büyümesi 
olumsuz etkilenmekte olup, sap sayısı, yumru ağırlığı, yumru sayısı, tek yumru ağırlığı 
gibi verim ögeleri azalmakta, bu da doğrudan verimin azalmasına neden olmaktadır 
(Schittenhelma ve ark., 2006). 
 
Çalışmamızda uygulanan kısıntılı sulamanın verim ve verim ögelerini olumsuz 
etkilediği, kısıntı oranı arttıkça verim kayıplarının arttığı belirlenmiş olup, en yüksek 
sonuçlara sırasıyla S100 konusunda ikinci en yüksek olarak da S66 konusunda 
ulaşılmıştır. S33 konusu ise en düşük sonuçları vermiştir.  
 
4. Sonuçlar 
 

Su kaynaklarının hem dünya hem de ülkemizde azalmaya başlaması ve elde 
edilmesinin zorlaşması, patates gibi toprak su ihtiyacına yüksek miktarda ihtiyaç duyan 
bitkiler için sorun oluşturmaktadır. Suyun, patateste istenilen miktarda ve kalitede ürün 
elde edilmesindeki hayati rolü ve azalan sulama kaynaklarından yola çıkılarak yapılan 
bu çalışmada patatese üç farklı sulama rejimi; tam sulama (S100), tam sulamanın 
%66'sı (S66) ve tam sulamanın %33’ü (S33) uygulanarak verim ve verime bağlı 
parametrelerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Uygulanan farklı sulama rejimleri verim ve 
verim ögeleri üzerine istatistiki olarak önemli etki yapmıştır. 
 
Çalışmamızda uygulanan farklı sulama rejimlerinin verim ve verim ögelerini etkilediği, 
sulama kısıntısı arttıkça; ocak başına sap sayısı, ocak başına yumru sayısı, ocak 
başına yumru ağırlığı, tek yumru ağırlığı, pazarlanabilir yumru ile verimin azaldığı, 
ıskarta yumru oranının arttığı belirlenmiştir.  Sonuç olarak tam sulama konusunun 
(S100)  incelenen özellikler üzerine olumlu etkileri olduğu ve uygun sulama miktarı 
olduğu belirlenmiştir. Fakat azalan su kaynakları düşünüldüğünde S66 sulama 
uygulamasından elde edilen %18’lik verim kaybının ekonomik olup olmadığının 
analizinin yapılmasının ve ilerleyen dönemlerde buna göre kısıntı miktarının 
belirlenmesinin önemli olduğu sonucuna varılmıştır 
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Bazı bitki ekstraktlarının Niğde ili lahana yetiştiriciliği yapılan 
alanlarda Xanthomonas campestris pv. campestris’ in neden olduğu 

siyah damar çürüklüğü hastalığına karşı antibakteriyel etkisi 
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Özet: Lahanagiller familyasında bakteriyel hastalık etmeni olan Xanthomonas 
campestris pv. campestris’ in neden olduğu siyah damar çürüklüğü hastalığı 
üretimde önemli derecede verim ve kalite kaybına neden olmaktadır. Bu çalışmada, 
dört farklı bitki ekstraktının Niğde ilinden elde edilen Xanthomonas 
campestris pv. campestris’e karşı antibakteriyel etkinlikleri in vitro ve in vivo 
koşullarda araştırılmıştır. Çalışmada in vitro denemelerde; kullanılan Chenopodium 
album ekstraktı herhangi bir etki göstermezken Santalum album 14 mm, 
Taraxacum officinale 16 mm ve Tulipa humilis 25 mm engelleme zonu 
oluşturmuştur. İn vitro denemeler sonucunda Tulipa humilis’ in hastalığı 
engellemede en etkili ekstrakt olduğu belirlenmiş ve en etkili konsantrasyon miktarı 
belirleme çalışmaları yapılmıştır. Hastalığa karşı Tulipa humilis ekstraktı farklı 
konsantrasyonlarda (%10, 20, 40, 80) uygulanmış ve oluşturduğu 20 mm 
engelleme zonu ile %80 en etkili konsantrasyon olarak belirlenmiştir. Denemeler 
sonucunda ekstraktın en etkili konsantrasyon miktarı in vivo çalışmalarda 
kullanılmış ve uygulama yapılan lahana bitkilerinde hastalık şiddeti %2.1 olarak 
tespit edilmiştir. Sadece bakteri verilen bitkilerde ise hastalık şiddeti %84,4 olarak 
belirlenmiştir. Sonuç olarak Tulipa humilis bitki ekstraktı in vitro ve in vivo koşullarda 
hastalığı baskılayarak hastalıkla mücadelede yeni formülasyonların 
geliştirilmesinde ümit vaat etmektedir.  
Anahtar Kelimeler: Brassica oleracea, Ekstrakt, Xcc, Ekolojik mücadele.  

 

 
1. Giriş 

Lahana bitkisi Brassicaceae familyasından Brassica oleracea türüne ait bir sebze olup 
insan beslenmesinde oldukça önemli bir yere sahiptir. İçerdiği kalsiyum ve fosfor 
mineralleri ile A, B1, B2, B12 ve C vitaminlerce oldukça zengin bir sebze olan lahana 
ülkemizde ve dünyada giderek artan bir üretime sahiptir. Ülkemiz 851. 648 ton lahana 
üretimi ile dünyada 9. Sırada yer almaktadır (FAO, 2020). Ülkemizin iklim ve toprak 
koşulları lahana üretimine oldukça elverişli olmasından dolayı birçok ilimizde lahana 
üretimi yapılabilmektedir. Bu illerimizden Samsun 219.457 ton üretim miktarı ile ilk 
sırada, Niğde 141.845 ton ile ikinci sırada ve Bursa 44.435 ton ile üçüncü sırada yer 
almaktadır (TÜİK,2021). Tarımsal ekonomi açısından üreticilere önemli bir gelir 
kaynağı olan lahana üretiminde hastalık ve zararlılar verim ve kaliteyi önemli derecede 
düşürmektedir. Bu hastalıklardan en önemlilerinden bir tanesi Lahana siyah damar 
çürüklüğüdür. Hastalığa bakteriyel bir etmen olan Xanthomonas 
campestris pv. campestris (Xcc) (Pammel) Dowson neden olmaktadır. Tohumla ve 
hastalıklı bitki artıklar ile taşınabilen hastalık etmeni lahanagillerden lahana, 
karnabahar, brokoli, brüksel lahanası, alabaş, hardal, şalgam ve turp gibi bir çok bitkide 
hastalık oluşturabilmektedir (Wulff ve ark., 2002). Hastalık etmeni bitkide öncelikle 
yaşlı yapraklarda lezyon oluşturmaktadır. Yaprak kenarlarında ve damarlarında 
görülen siyahlaşma ve sonrasında oluşan bölgesel sararmalar en belirgin 
özelliklerindendir. Ayrıca hastalığın bitkide oluşturduğu yaprak kenarlarında oluşan V 
şeklinde ki lezyon en tipik özelliklerindendir. Sararan yaprak dokuları zaman içinde 
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kuruyarak dökülmektedir (Nagai, 2017; Aksoy, 2004; Lelliott ve Stead, 1987). 
Hastalıkla mücadelede dayanıklı çeşit kullanımı, hasat sonrası bitki artıklarının 
temizlenmesi gibi mücadele yöntemleri önerilmektedir (Wulff ve ark., 2002). 
Günümüzde hastalık ve zararlılarla mücadelede kullanılan sentetik kimyasallar doğaya 
geri döndürülemez zararlar vermektedir. Kimyasal mücadeleye alternatif olabilecek 
yeni yöntemler ve yeni kimyasal bileşiklerin elde edilmesine üzerine yapılan çalışmalar 
her geçen gün artmaktadır (Karabüyük ve Aysan, 2019). Bunlardan en bir tanesi 
doğada antimikrobiyal etkiye sahip olan bitkilerden elde edilen bitkisel ekstraktların 
kullanılmasıdır. Bitkisel ekstraktlar doğada kolayca bulunabilme, insan ve hayvan 
sağlığına herhangi bir zararı olmaması ve ürünlerde kalıntı bırakmaması ayrıca 
doğada kolayca yok olmalarından dolayı ümit vaat etmektedir (Hartmann, 2007). Bitki 
hastalık ve zararlıları ile mücadelede bitkilerden elde edilen ekstraktların ve uçucu 
yağların kullanılmasıyla ilgili çalışmalar bulunmaktadır (Fontana ve ark. 2021, 
Mandiriza ve ark. 2018, Kumar ve ark. 2018, Velasco ve ark. 2013). 

Bu çalışma ile Niğde ilinde lahana yetiştiricliği yapılan arazilerde Siyah Damar 
Çürüklüğü Hastalığına neden olan Xcc ile mücadelede bitki ekstraktlarının kullanım 
olanakları araştırılmıştır.  

2. Materyal ve Metot 

Materyal 

Kullanılan bitki patojeni  

Çalışmada kullanılan patojen bakteri izolatı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Tarım 
Bilimleri ve teknolojileri Fakültesi, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü bakteriyoloji 
laboratuvarı kültür koleksiyonundan temin edilmiştir.  

Bitki materyali 

Bitkisel ekstraktların elde edilmesi için kullanılan Tulipa humilis (çoban lalesi)(çiçek), 
Chenopodium album (sirken) (yaprak) ve Taraxacum officinale (karahindiba) (kök) 
bitkileri Niğde ilinden; Santalum album (sandal ağacı) (yaprak) Mersin ilinin Silifke 
ilçesinden temin edilmiştir. Saksı çalışması için Sazlıca çeşit lahana tohumu tohum 
firmasından temin edilmiştir.  

Bitki ekstraktının hazırlanması 

Laboratuvara getirilen taze bitki örnekleri çeşme suyunda yıkandıktan sonra oda 
sıcaklığında kurumaya bırakılmıştır. Kurutulan bitki örnekleri mekanik öğütücü yardımı 
ile toz haline getirildikten sonra 10 gr bitki örneği için 100 ml metanol (Merck) eklenerek 
oda sıcaklığında bir gece bekletilmiştir. Ardından bitki süspansiyonu Whatmann No.1 
filtre kâğıdı kullanılarak süzülmüş ve metanol rotary evaporatör ile 32-35ºC’de 
uçurularak bitki ekstraktları elde edilmiş.  

Metot 

Bitki ekstraklarının Xanthomonas campestris pv. campestris’e karşı in vitro 
koşullarda antibakteriyel etkinliğinin belirlenmesi 

Dört farklı bitki ekstraktının lahana siyah damar çürüklüğü hastalık etmenine karşı 
antibakteriyel etkisi in vitro koşullarda disk difüzyon yöntemine ile belirlenmiştir 
(Mangama ve Speeramula, 1981). Patojen bakteri izolatı 106 hücre/ml’ye ayarlanmış 
ve 100 μl alınarak Luria-Bertani (LB) ( 5,0 g/L yeast ekstrakt; 10,0 g/L pepton; 10,0 g/L 
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NaCl; 15 g/L agar; 1 L distile su) besi yeri içeren petrilere patojen bagetle yayılmıştır. 
Petriler steril kabinde yaklaşık 1 saat bekletildikten sonra, yuvarlak kağıt diskler 
birbirinden eşit uzaklıkta olacak şekilde besiyerinin yüzeyine yerleştirilmiştir. Sterilize 
edilmiş bitki ekstraktlarından 20 μl alınıp kağıt diskler üzerine damlatılmıştır. Uygulama 
yapılmış petriler 26ºC’de 48 saat inkübatörde bekletilmiştir. İkinci aşamada ise disk 
difüzyon tarama yöntemi ile hastalık etmenine karşı antibakteriyel etkinliği en yüksek 
olan ekstrakt seçilmiş ve en etkili konsantrasyon miktarının belirlenmesi için %10 
DMSO kullanılarak %10, 20, 40, 80 oranlarında seyreltilerek uygulanmıştır. Çalışmada 
negatif kontrol olarak steril su kullanılmıştır. İnkübasyondan sonra kağıt diskler 
etrafında oluşan engelleme zonunun çapı (mm) ölçülerek kaydedilmiştir.  

Tulipa humilis ekstraktının Xanthomonas campestris pv. campestris’e karşı in 
vitro koşullarda antibakteriyel etkinliğinin belirlenmesi  

Petri denemeleri sonucunda hastalık etmenine karşı antibakteriyel etkinliğinin en 
yüksek olan konsantrasyon miktarı seçilerek saksı çalışmalarında kullanılmıştır. 
Çalışmada yerli çeşit olan Sazlıca lahana tohumu kullanılmıştır. Lahana tohumları 1/3 
oranında perlitli torf olan saksılara ekilmiş ve 16/8 fotoperiyotta 25 °C sıcaklık ve %60-
70 nispi neme ayarlanan iklim kabinlerinde büyütülmüştür. Lahana fidelerinin 3-4 
gerçek yapraklı döneme ulaştığında denemeye geçilmiştir. Çalışmada fizyolojik su 
içerisinde 48 saatlik taze kültüründen 106 hücre/ml yoğunlukta hazırlanan bakteri 
süspansiyonu el pülvarizatörü ile bitkilere püskürtülmüş ve 24 saat polietilen torbada 
bekletilmiştir. 24 saat sonra lahana bitkilerine petri çalışmaları ile etkisi belirlenmiş olan 
Tulipa humilis ekstraktının en etkili konsantrasyon miktarı (%80) %10’luk DMSO’da 
seyreltilerek el pülvarizatörü ile bitkiye püskürtülerek uygulanmıştır. Ayrıca sadece 
bakteri, sadece ekstrakt ve negatif kontrol olarak steril saf su uygulaması yapılmıştır. 
İnokule edilen bitkiler 25oC’de yaklaşık %60-70 nispi nem içeren iklim odası 
koşullarında tutulmuştur. Bitkiler günlük olarak kontrol edilerek skala değerlerine göre 
değerlendirme yapılmıştır (0: Sağlıklı bitki, 1: hafif nekroz yada kloroz, 2: yaprak 
damarlarında siyahlaşma ve 1 cm den daha küçük lezyon oluşumu, 3: yapraklarda 1 
cm den daha büyük lezyon oluşumu ve tipik V şekilli sararma). Çalışma üç tekrarlı 
olarak yapılmıştır. 

5. Veri analizi 

İn vitro koşullarda yürütülen petri denemeleri 3 tekrarlı olarak yapılmış olup denemeler 
arasındaki farklar Duncan çoklu karşılaştırma testi (P≤0.05) kullanılarak belirlenmiştir. 
İn vivo koşullarda yürütülen bitki denemelerinde, inokule edilen lahana bitkileri üç hafta 
süre ile günlük olarak kontrol edilerek hastalık simptomları gözlemlenmiştir ve 0-3 
skala değerlerine göre hastalık şiddeti (%) hesaplanmıştır. Veriler SPSS paket 
programı (versiyon 16.0) kullanılarak tek yönlü ANOVA ile varyans analizine tabi 
tutularak uygulamalar arasındaki farklar Duncan çoklu karşılaştırma testi (P≤0.05) 
kullanılarak belirlenmiştir. 

Her bir karakter için bitkide oluşan hastalık şiddeti Townsend and Heuberger (1943) 
formülüne göre hesaplanmıştır: 

Hastalık şiddeti = [Σ(n.v) / 3 N] x 100 

n: Her skala değerindeki bitki sayısı 

v: Skala değeri 

N: Sayılan bitkilerin toplamı 
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3: En büyük skala değeri 

3. Bulgular 

Bitki ekstraklarının Xanthomonas campestris pv. campestris’e karşı in vitro 
koşullarda antibakteriyel etkinliğinin belirlenmesi 

Çalışmada kullanılan dört farklı bitki ekstraktından Chenopodium album herhangi bir 
zon oluşturmazken Santalum album 14 mm, Taraxacum officinale 16 mm ve Tulipa 
humilis 25 mm engelleme zonu oluşturmuştur (Şekil 1). Tulipa humilis 25 mm zon çapı 
ile en etkili bitki ekstraktı olarak seçilerek ikinci aşama olan, hastalık etmenine karşı en 
etkili konsantrasyon belirleme denemelerine geçilmiş. En etkili konsantrasyon 
miktarının belirlenmesinde ise sırasıyla %10 (12 mm), %20 (15 mm), %40 (18 mm) ve 
%80 (20 mm) konsantrasyonlarda uygulanan ekstrakt zon çapı oluşturmuştur (Şekil 2). 
Bu çalışmanın sonucunda en etkili konsantrasyon miktarı olarak %80 seçilmiştir ve 
saksı çalışmalarında kullanılmıştır. 

 

 
Şekil 1. Bazı bitki ekstraklarının Xanthomonas campestris pv. campestris’e 

karşı antibakteriyel etkinliği 
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Şekil 2. Tulipa humilis ekstraktının farklı konsantrasyonlarının Xanthomonas 

campestris pv. campestris’e karşı antibakteriyel etkinliği 

Tulipa humilis ekstraktının Xanthomonas campestris pv. campestris’e karşı in 
vitro koşullarda antibakteriyel etkinliğinin belirlenmesi  

Petri denemeleri sonucunda Tulipa humilis ekstraktının hastalık etmenine karşı en 
etkili konsantrasyon miktarı olan %80 ve Xcc izolatı (106 hücre/ml) bitkiye 
uygulanmıştır. Üç dört gerçek yapraklı lahana bitkilerine önce ekstrakt uygulaması 
yapılmış ve 24 saat sonra 106 hücre/ml yoğunlukta hazırlanan bakteri süspansiyonu 
uygulanmıştır (Şekil 3). Uygulama yapılan bitkilerde % olarak hesaplanan hastalık 
şiddeti %2.1 olarak hesaplanmıştır. Sadece bakteri uygulanan bitkilerde oluşan 
hastalık şiddeti %84.4, sadece ekstrakt uygulanan bitkilerde herhangi belirgin bir 
simptom gözlenmemiş olup hastalık şiddeti %2.1 olarak hesaplanırken negatif kontrol 
olan bitkilerde hastalık simptomu gözlenmemiş olup hastalık şiddeti %0 olarak 
hesaplanmıştır.  
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Şekil 3. Tulipa humilis ekstraktının Xanthomonas campestris pv. campestris’e 
karşı saksı denemesi, negatif kontrol (a), sadece ekstrakt uygulaması (b), önce 

ekstrakt sonra patojen bakteri uygulaması (c), sadece patojen bakteri 
uygulaması (d) 

Ayrıca, saksı denemeleri sonucunda elde edilen veriler ile yapılan varyans analizinde 
uygulamalar arasında istatistiksel olarak önemli farklılıklar tespit edilmiştir (Tablo 1). 
Çoklu karşılaştırma testinde iki grup oluşmuştur. Elde edilen bu verilere bakıldığında, 
bitkide oluşan hastalık şiddeti sırasıyla sadece bakteri uygulaması, ekstrakt 
uygulaması + bakteri uygulaması, sadece ekstrakt ve negatif kontrol olarak 
sıralanmıştır. Sonuç olarak Tulipa humilis bitki ekstraktının hastalık etmeni ile 
mücadelede kullanılabileceği düşünülmektedir. 
 

Tablo 1. Tulipa humilis ekstraktının farklı konsantrasyonlarının Xanthomonas 
campestris pv. campestris’e karşı antibakteriyel etkileri 

 

 

 

 

 

 

 

Konsantrasyonlar Engelleme (zon) çapı (mm) 

Kontrol 0a 

%10  12,77b 

%20  15,44c 

%40  18,85d 

%80  20,21d 

* Sütun içerisinde yer alan ortalama engelleme çaplarının (mm) 
yanlarındaki farklı harfler, konsantrasyonlar arasındaki farkın 
istatistiksel olarak birbirinden farklı olduğunu gösterir (Duncan Çoklu 
Karşılaştırma Testi, p≤0.05). 
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Tablo 1. Bitkiye uygulanan Tulipa humilis ekstraktının farklı 
konsantrasyonlarının Xanthomonas campestris pv. campestris üzerine 

antibakteriyel etkileri 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Yapılan önceki çalışmalara bakıldığında ise; Fontana ve ark. (2021), İtalya’da farklı 
bölgelerden toplanan Moringa oleifera Lam. yapraklarından farklı ekstraksiyon 
yöntemleri ile elde edilen ekstraktları Xcc’ye karşı uygulamışlardır. Çalışmanın 
sonucunda Moringa oleifera Lam. bitki ekstraktının hastalığı engellemede etkili 
olduğunu tespit etmişlerdir. Kumar ve ark. (2018), Hindistan’da sekiz farklı tıbbı ve 
aromatik bitkiden etanol, metanol ve su ekstraksiyon metodu kullanarak bitkisel 
ekstrakt elde etmişler ve disk difüzyon metodu kullanarak Xcc’ye karşı antibakteriyel 
etkinliklerini araştırmışlardır. Kullanılan bitkilerden O. gratissimum etanol ekstarktının 
hastalığı engellemede etkili olduğunu bildirmişlerdir. Mandiriza ve ark. (2018), Güney 
Afrika’ da lahanagillerde hastalığa neden olan Xcc’ye karşı Lantana camara L., 
Agapanthus caulescens, Lavandula angustifolia, Chlorophytum comosum, Tagetes 
minuta L. ve Cymbopogon citratus bitki ekstraktlarını, antagonist bakteri ve sıcak su 
uygulaması denemeleri yaparak hastalığı engellemede etkinliklerini araştırmışlardır. 
Üç farklı uygulamanında hastalığı engellemede etkili olduğunu bildirmişlerdir. 
Çalışmada kullanılan Cymbopogon citratus bitki ekstraktının oluşturduğu 17 mm zon 
çapı ile hastalığa karşı antimikrobiyal etkiye sahip olduğunu tespit etmişlerdir. Velasco 
ve ark. (2013), İspanya’da Brassica rapa bitkisinde hastalığa neden olan Xcc’ye karşı 
Brassica rapa bitkisinden methanol ekstraksiyon metodu kullanarak elde ettikleri 
sekonder metabolitleri in vitro ve in vivo koşullarda denemişlerdir. Brassica rapa’dan 
elde edilen glukonapin ve fenolik bileşikler hastalığı engellemede etkili olmuştur fakat 
hastalığa karşı bitkide dayanıklılığa etkili olup olmadığı hakkında daha detaylı 
çalışmalar yapılması gerektini belirlemişlerdir. Sain ve ark. (2007), 20 farklı bitkiden 
etanol kullanılarak elde ettikleri bitki ekstraklarını Xcc’ye karşı uygulamışlardır. 
Kullanılan bitkilerden Allium sativum, Azadirachta indica, Tamarix aphylla, Vernonia 
anthelmintica, Plumbago zeylanica ve Tagetes erecta bitki ekstraktlarının hastalığa 
karşı etkili olduğunu bildirmişlerdir. 

4. Sonuçlar 

Niğde ili lahana üretim miktarı ile ülkemizde en çok lahana üretiminin yapıldığı ikinci ilimizdir. 
Lahana yetiştiriciliğinde yapılan arazilerde hastalıklar ürün verim ve kalitesini oldukça 

düşürmektedir. Bu hastalıklardan en önemlilerinden bir tanesi Xanthomonas campestris pv. 
campestris bakteriyel etmenin neden olduğu Siyah Damar Çürüklüğü hastalığıdır. Yapılan 

Karakter Hastalık şiddeti           Hastalık şiddeti(%) 

Negatif kontrol 
 

         0,00a                                           %0,0 
 

Sadece ekstrakt 
uygulaması 
 

         0,86a                                           %2,1                     

Ekstrakt+ 24 saat sonra 
bakteri uygulaması 
 

         0,86a                                            %2,1                     

Sadece bakteri uygulaması          5,06b                                            %84,4                     

* Sütun içerisinde yer alan hastalık şiddetinin yanlarındaki farklı harfler, 
uygulamalar arasındaki farkın istatistiksel olarak birbirinden farklı olduğunu 
gösterir (Duncan Çoklu Karşılaştırma Testi, p≤0.05). 
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bu çalışmada; kimyasal mücadeleye alternatif olabileceği düşünülen bitkisel 
ekstraktların hastalık etmenine karşı etkinliği denenmiştir. Bu çalışmada; 

 Dört farklı bitki; Tulipa humilis (çoban lalesi)(çiçek), Chenopodium album (sirken) 
(yaprak) ve Taraxacum officinale (karahindiba) (kök) ve Santalum album (sandal ağacı) 
(yaprak) bitkileri kullanılmıştır. 

 Metanol ekstrakt yöntemi ile bitkilerden elde edilen ekstraktlar in vitro koşullarda disk 
difüzyon yöntemi kullanılarak hastalık etmenine karşı uygulanmıştır. İn vitro denemeler 

sonucunda Tulipa humilis ekstraktının hastalığı engellemede başarılı olduğu 

bulunmuştur.  

 Ardından Tulipa humilis ekstraktının farklı konsantrasyonları (%10,20,40,80) hastalık 

etmenine uygulanmış ve %80’lik konsantrasyon en yüksek etkiyi göstererek saksı 
çalışmalarında kullanılmıştır. 

 Saksı çalışmalarında 3-4 yapraklı lahana fidelerine sadece bakteri, sadece su, sadece 

ekstrakt ve önce ekstrakt sonra bakteri uygulamaları denenmiş ve Tulipa humilis 
ekstraktının saksı çalışmalarında hastalık etmenini engellediği belirlenmiştir. 
 

Sonuç olarak; Lahana Siyah Damar Hastalık etmeni Xanthomonas 
campestris pv. campestris ile mücadeleye kullanılan Tulipa humilis bitki ekstraktı hastalık 

etmenini engellemede etkili olduğu belirlenmiştır.  
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Abstract: Table grapes as non- climacteric fruits with high-water content. They are 
susceptible to pathogen and deterioration due to their high-water content. The aim 
of this research is to reveal the efficacy of neem seed oil on the cold storage life, 
quality parameters of Vitis vinifera L.  cv. Sultana seedless grape. The grapes 
cluster were dipped in the different treatment solutions (0.5%, 2%, 8% and 32%) of 
neem seed oil for 5min, left to dry for 2hrs and then stored at 0.5°C for 60 days. 
Various physiochemical qualities such as fruit decay, weight loss,  total solid soluble 
and total phenolic compound were investigated.  Application of various 
concentrations of the neem seed oil reduced the deterioration of the table grape 
during storage but most effective at 32% (1-67%). Different concentration of the 
neem seed oil reduced the increase in weight loss, soluble solid and delayed 
decrease in the total phenolic content. Moreover, fruits treated with 32% of neem 
seed oil retained the total soluble solid content (18% and 18.1%) in 15 days and 30 
days respectively. Our findings suggested that the neem seed oil is safe and could 
use as commercial treatments for increasing shelf life of table grapefruits. 
Keywords: Table grapes, Neem seed oil and Quality parame 

 

  

Introduction 

Grapes (Vitis vinifera L.) being one of the most widely grown and consumed fruit 
worldwide with the estimation of 77.8 million tons, while turkey is the sixth largest 
producer of grapes, accounting for 6% of global production and out of world production 
about 3 million tons are exported among countries (FAO, 2019). The most popular 
grape varieties are table grapes because of their attractive taste and richness in 
nutrition (Servili et al., 2017).  The grapes produce various phenolic compounds that 
prevent breast cancer (Luo et al., 2017), attenuate of Alzheimer ‘s disease (Wang et 
al., 2015) and prevent of cardiovascular (Toscano et al.,2017) in human.  Due to these 
health benefits most diet in the Mediterranean regions include grapes. Table grapes 
after harvesting experience severe postharvest problems due to their perishable and 
non-climacteric nature with a relatively low physiological activity. However, grapes 
undergo a rapid senescence due to the deterioration as result of susceptibility to 
dryness, mechanical injury, berry decay, weight and firmness losses, colour changes, 
physiological disorders and fungus infection.  

Over 20 years chemicals such as 1-methylcycloprepene (1-MCP) and sulfur dioxide 
(SO2) have been the main commercialize chemical used in the maintain the quality and 
increases the shelf life of both climacteric and non-climacteric fruits by inhibiting the 
rate of ethylene and respiration production and for the control of B. cinerea 
(Rosslenbroich and Stuebler, Romanazzi et al., 2016b). In fact, the flavor quality of 
table grapes berries have declined as result of using SO2, it can also causes bleaching 
of table grape fruits and sulfur particles can induce adverse effects in some consumers 
(Montaño García, 1989), while the 1-MCP losses the health-promoting compounds 
such as vitamin C and other essential minerals in the fruits. In view of these 
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researchers have to divert or find out eco-friendlier, nontoxic to humans, simple to use, 
bio-effective and cheaper technologies which are natural products from higher plants.  

Neem (Azadirachta indica) is a family of Meliaceae and fast-growing tree from many 
Indian subcontinent and Africa countries that displayed antimicrobial properties 
ascribed to the active compound (Das et al., 2021). Neem seed oil (NSO) is a natural 
mixture of biological active ingredients obtained from the seeds of the Neem tree 
(Subapriya et al.,2005). Some studies have shown that the neem seed oil and extract 
proved to fight against pests, bacteria, fungi, malaria, parasitic and inflammatory in 
human (Mulla and Su, 1999; Biswas et al., 2002; Brahmachari, 2004; Gossé et al., 
2005; Du et al., 2007, 2008, 2009; Xu et al., 2010; Zhang et al., 2010). Zakki et al., 
(2017) reported that neem extract was effective to control the fruit rot and maintain the 
shelf life of tomato during storage. Neem seed oil has been proved to be eco-friendly 
and nontoxic to human. (Shaik et al., 2021). The objective of this research is to reveal 
the efficacy of neem seed oil on the cold storage life, quality parameters of Vitis vinifera 
L.  cv. Sultana seedless grape.  
 
Material and Methods. 
 
Plant material. 
 
 Seedless table grapes (Vitis vinifera L. cv. Sultana) were harvested at mature stage 
from a commercial vineyard located in Nigde. The grape clusters were immediately 
transported to the laboratory of Ayhan Sahenk Agriculture and Technologies Faculty, 
Nigde Omer Halisdemir University. The bunches or clusters without any physical or 
pathological defects, uniform color, size and firmness were randomly selected and 
disturbed into batches.  

Preparation of Neem seed oil. 

The neem seeds were harvested from the Federal University of Technology Akure 
premises. The seeds were transported to the university laboratory, cleaned thoroughly 
with distilled water, air-dried in the laboratory for 30 days and ground into fine powder 
using Binatone electric blender (Model 373). Pulverized powder (500g) was introduced 
into Soxhlet apparatus and extracted with lL of ethanol for 3hr at 50OC. Then, 
redistilling the content obtained from Soxhlet using rotary evaporator, then the oil was 
exposed to air, so that traces of the volatile solvent evaporated. 

Preparation of solution and treatment of fruits 

The different concentrations (0.5%, 2%, 8%, 32%) of neem seed oil (NSO) were 
prepared by thorough mixing of the oil with distilled water emulsifying with gum guar. 
Then, the fruits were assigned to five postharvest coating treatment which are: control, 
0.5% NSO, 2% NSO, 8% NSO and 32% NSO. Each treatment consisted of five grapes 
cluster in triple replicate. The grapes cluster were dipped in the different concentrations 
for 5min and allowed to dry for 2hrs on the laboratory table at room temperature (25°C). 
Then, the fruits were moved to the cold storage at 0.50C and RH of 90% ± 95% for 60 
days.  

Fruit quality parameters evaluation. 

During postharvest cold storage and shelf life simulation at room temperature, the fruits 
were investigated at 15 days interval for various physical and chemical quality 
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parameters which includes: fruit decay, weight loss,  total solid soluble and total 
phenolic compound. 

Fruit Decay and Weight loss  

The percentage of fruit decay was evaluated by counting numbers of decayed fruits at 
each sampling periods. The weight loss of the grapes following various cold storage 
periods was calculated. At the end of each storage interval, the weight loss of the fruits 
was evaluated, and the percentage of the weight loss was calculated by estimating 
both final weight and initial weight of the fruit.   

Total Solid Soluble.  

The fruit juice extracted from each sample was used to the total solid soluble by using 
a digital refractometer and it was expressed in percentage (Atago, Japan; Li et al., 
2015; Karimi et al., 2019). 

Preparation of Sample extract 
Seedless Grapes (Sultana) were homogenized in an ice-cold blender  and 20ml of the 
homogenized grapes were macerated in 100ml of ethanol with 0.1% HCl  Then the 
extracts were filtered and the filtrate was centrifuged at 6000rpm,4°C for 15min. The 
filtrate was furtherly extracted by using a rotary evaporator at 50°C and the sample 
was used for analysis of total phenolic compound 
Total Phenolic Compound. 

Total phenolic compound in the grapefruit extracts were determined by the Folin-
Ciocalteau colorimetric method (Farhadi et al., 2016). The absorbance of mixture was 
taken at 750nm using a spectrophotometer. Gallic acid (GAE) (20-250mg/l) was 
employed as a calibration standard and results were expressed as gkg-1 GAE of grape 
berries fresh weight.  

Statistical Analysis. 

Data were analysed through general addictive model using R programming (Allaire et 
al., 2021, R core Team, 2021). Difference were considered significant at P<0.001. All 
the analyses were carried out in triplicate. 
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Results and Disscussion 

Figure 1: Effect of neem seed oil (NSO) on fruit decay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The effect of different concentration (0.5%, 2%, 8% and 32%) of neem seed oil (NSO) 
on decay of table grapes stored at 0.5°C and RH of 90% ± 95% for 60 days are shown 
(figure 1). The percentage of the fruits decay decreased as the concentration of the 
neem seed oil increase when compared with the control group.  In all treatments, fruits 
decay significant reduced (P<0.001) during the storage time when compare with 
untreated samples and the interaction between the treatments and days. At 32% of 
neem seed oil concentration, the fruit decay rate was 0-1.67% after 30 days of storage 
compare to zero days of postharvest treatments.  Reduction in the fruit decay with 
neem seed oil may related to the presence of the active compound azadiractin which 
can inhibit the growth of pathogenic microorganism that are responsible for decay 
(Gupta and Jain, 2012, Palei and Dash 2017). The findings are like the research of 
Palei and Dash (2017) which reported that 15% and 20% of neem leaf extract on 
mango fruits showed no spoilage after 9 days of cold storage. 

More also this study revealed the decrease in decay of treated fruits than untreated 
fruits, this could be related to the influence of essential oil on biological membrane and 
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antimicrobial action of some essential oil disrupting the microorganisms membrane as 
reported by Bakkali et al.,(2008) and Jameel Jhalegar et al., (2015). 

Figure 2: Effect of neem seed oil (NSO) on weight loss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 shows the weight loss of treated (0.5%, 2%, 8%, 32%) and untreated fruits stored 
for 60days at 0.5°C and RH of 90% ± 95%. The percentage of the weight loss of both 
treated and untreated fruits increased during storage time as compared to zero day. 
The highest difference between the weight loss of the untreated and treated fruits were 
seen at 2%, 8% and 32% concentration of the neem seed oil. The treatments 
significantly reduced (P<0.001) the weight loss of the fruit in 50% compared with the 
control group irrespective of the cold storage period. The physiological weight loss of 
the fruits treated with 32% NSO exhibited lowest mean (0.24%, 0.28% and 0.28% 
respectively) compared to untreated and other concentrations. There was significant 
interaction between the different concentration of the treatments and storage time 
interval weight loss. The physiological weight loss is one the major quality parameter 
that need to be maintained because it directly related to the shelf life of any fruit. The 
positive effect of neem seed oil (NSO) at different concentrations (0.5%, 2%, 8% and 
32%) decreased the weight loss compared to the untreated fruits could be due to the 
reduction in respiration and ethylene production rate, which might have impeded the 
water loss from the fruits.  The findings are like the report of Samra et al., (2006) that 
the application of essential oil form a thin coat on surface of the fruit and cause a 
modification of microclimate of the fruits.  Likewise, Serrano et al., (2005) also reported 
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that the application of essential oil significantly reduced weight loss percentage in 
cherries and grapes. 

The weight loss was found to be effectively retard in fruits with 32% NSO as compared 
to the untreated and other treatments, it could be its capacity to reduce water loss and 
senescence mechanism as revealed by Gakhukar (1996) and also to inhibit the 
microbial growth responsible for decay and high metabolic could also be another 
reason for its effectiveness in reducing weight loss (Singh et al., 2000, Chauhan et al., 
2008). 

Figure 3: Effect of neem seed oil (NSO) on Total solid soluble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Total soluble solid content of the untreated and treated fruits with different 
concentrations (0.5%, 2%, 8% and 32%) of NSO increased and then rapidly decreased 
during storage periods as shown in fig.3. The total soluble solid content of the treated 
fruits was significantly lower (P<0.001) than the control during periods. Total soluble 
solid of the fruits treated at 32% NSO shown significantly lowest mean (18%, 18.1%, 
17% and 16.8% respectively) in 15days, 30days, 45days and 60 days respectively as 
compared to the control and other treatments. More also fruits treated with 32% of 
NSO showed to retain the total soluble solid content (18% and 18.1%) in 15 days and 
30 days respectively as compared with zero day of postharvest treatment. The early 
increased and rapidly decreased in total soluble solid of treated and untreated fruits, 
similar result was observed by Singh et al., (2000). The total soluble solid of the fruits 
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initial increase may be due to the sugar accumulation as a result of hydrolysis of 
insoluble polysaccharides into simple sugar and the late decrease might be due to the 
consumption of  the sugar for respiration during storage time as reported by Kumar et 
al., (1994). There was a slow increase in total solid soluble content of treated fruits at 
2%, 8% and 32% NSO in comparison to 0.5% NSO and control groups. This could be 
as result of the action of neem active ingredients that possessed antimicrobial potential 
and the thin film of neem oil that surrounded treated fruits reduced the 
evapotranspiration, respiration rate and minimized decay (Singh et al., 2000). The 
fruits treated with 32% of NSO effectively maintained and retained the total solid 
soluble content of the fruits after 30days of storage time, similarly to the report of 
Chauhan and Joshi (1990) that botanical extracts perform better in retaining the total 
soluble solid in Ratna cv. of mango.  

Figure 4: Effect of neem seed oil (NSO) on Total phenolic compound. 

 

Total phenolic compound measured in fruits treated with various concentration of neem 
seed oil (0.5%, 2%, 8% and 32%) and untreated fruits at 0.5°C and RH of 90% ± 95% 
is shown fig.4. The total phenolic content in all treatments liable to decrease with the 
storage period. The highest mean of total phenolic content was observed in 2% and 
32% of neem seed oil with 689 and 687 mg/GAE/kg respectively compared to the initial 
day of postharvest treatment. Reduction of the total phenolic content all treatments 
were observed up 60 days when compared with control group. The fruits treated with 
32% NSO have greatest mean value of total phenolic compound while the untreated 
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group have the lowest mean value of total phenolic content with significant different 
(P<0.001).  

The phenolic compound has antioxidant and antimicrobial potential that involved in 
disease resistance (Pataro et al., 2015). Total phenolic content in the table grapes 
depends antioxidant capacity, since the amount of the antioxidant compound typically 
reduces with maturity, the level of the total phenolic content decrease with the progress 
in maturation (Conesa et al., 2019). The increase of the concentration of the neem 
seed oil increases the total phenolic compound. This is could be as result of the action 
of neem active ingredients that possessed antimicrobial potential and the thin film of 
neem oil that surrounded treated fruits reduced the evapotranspiration, respiration rate 
and antioxidant rate (Singh et al., 2000)   The increase in the total phenolic compound 
observed in treated fruits with 32% NSO  was due to the effective reduction in losses 
of antioxidant and delayed in senescence of the fruit tissues on the influence of the 
active compound in the neem extracts (Wijewardane and Guleria, 2013).  

Conclusion. 

The study revealed that the neem seed oil has the potential to increase the shelf life 
and maintain the quality of table grapes during cold storage (60 days). This treatment 
could impede the reduction of physiochemical properties of the table grapefruits such 
as soluble solid, fruit decay, weight loss and phenolic compounds. More also all the 
different concentrations of the neem seed oil were found effective, but the more 
concentration the most effective it becomes. Our findings suggested that the neem 
seed oil is safe and could use as commercial treatments for prolonging shelf life of 
harvested table grapefruits. 
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Özet: İklim değişikliği, su kaynaklarının bilinçsiz kullanımı, yanlış 
gübreleme/ilaçlama uygulamaları canlılığın sürdürülebilirliği için kilit rol oynayan 
bitkileri tehdit etmektedir. Gıda güvenliğinin sağlanması ve yaşamın 
sürdürülebilmesi için çeşitli abiyotik ve biyotik stres faktörlerine maruz kalan 
bitkilerin bu faktörlere karşı daha dayanıklı hale gelmesi gerekmektedir. Son 
yıllarda stresle başa çıkmada genetik ıslah çalışmaları ve eksojen madde 
uygulamaları büyük önem kazanmış durumdadır. Kuraklık stresi oldukça yoğun bir 
biçimde çalışılan ve bitkide canlılığı tehdit eden ana abiyotik stres faktörlerindendir. 
Bu önemli stres faktörüne karşı bitkilerin dayanıklı hale getirilmesinde eksojen 
madde uygulamaları oldukça dikkat çekici konumdadır. Bu uygulamalar genetik 
ıslah çalışmalarına kıyasla daha az zaman alıcı ve daha az masraflıdır. Son yıllarda 
yapılan moleküler çalışmalar sonucunda bitkilerin sinyal elemanı olan Kalsiyumun 
çeşitli stres faktörünün algılanması, iletilmesi ve bitkilerde gerekli adaptasyon 
mekanizmalarının aktifleşmesinde rol oynadığı kanıtlanmıştır. Bilim insanları 
eksojen kalsiyum uygulamalarıyla bitkilerin çeşitli stres faktörlerine karşı tolerans 
kazandıklarını belirlemiştir ve bu alanda yapılacak ayrıntılı çalışmalara gereksinim 
duyulmaktadır.  
Anahtar Kelimeler: Ca, Dışsal, Kuraklık, Sinyalizasyon, Tolerans 

 

 
1. Giriş 

Kuraklık mahsul verimini ve gıda güvenliğini etkileyen en önemli abiyotik stres 
faktörlerindendir. Araştırmacılar kuraklık stresiyle başa çıkabilmek amacıyla çeşitli 
yöntemler kullanmaktadırlar. Özellikle dışsal uygulanan elisitörler yardımıyla 
sinyalizasyonu harekete geçirerek bitkileri stres faktörlerinden koruma son yıllarda 
kullanılan en önemli yöntemlerdendir. Bu bölümde sinyal sistemini harekete geçirerek 
bitkilerde kuraklığa karşı gelmede kullanılmakta olan Kalisyum (Ca) ’un üzerinde 
durulacak ve yapılan çalışmalara değinilecektir.  

2. Kuraklık Stresi 

Kuraklığın meteorolojik, tarımsal, hidrolojik ve sosyoekonomik açılardan farklı tanımları 
mevcuttur (Barriopedro vd., 2012; Dai, 2012; Jaleel vd., 2009; Rahdari and Hoseini, 
2012). Genellikle yağışsız bir dönemi tanımlamak için kullanılan tarımsal bir terimdir 
(Salehi-lisar vd., 2012). “Kuraklık”, “su eksikliği”, “dehidrasyon” ve “su stresi” terimleri 
farklı konulara değinse de bu çalışmada “Kuraklık” terimi bitkiler için yetersiz su 
kaynağı anlamında kullanılmaktadır.  

Tarımsal ve fizyolojik açılardan kuraklık stresi, belirli bir zamanda düşük toprak nemi 
nedeniyle bitkilerin yararlanabileceği su azaldığında kendisini gösterir (Dai, 2012; 
Keyvan, 2010). Kuraklık, dünyanın birçok yerinde, özellikle kurak ve yarı kurak 
bölgelerde bitkiler için en önemli ve yaygın stres faktörlerinden biridir (Yokota vd., 
2006).  

Kuraklık iki çeşittir. Bunlardan ilki, fiziksel kuraklıktır ve ortamda yeterli suyun 
bulunmaması durumudur. Yeterli su olmamasının çeşitli sebepleri vardır; düşük yağış, 
tuzluluk, yüksek ve düşük sıcaklıklar, yüksek ışık yoğunluğu bunlardan bazılarıdır. 
Bitkide su stresi (eksikliği), yaprak yüzeylerinde gerçekleşen terleme hızı köklerin su 
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alımından daha yüksek olduğunda ortaya çıkar (Salehi-lisar vd., 2012). Bitkilerden su 
alımındaki ve su kayıplarındaki bu dengesizlik esas olarak toprağın su potansiyeli bitki 
köklerinin su potansiyelinden daha düşük olduğunda meydana gelir (Salehi-lisar vd., 
2012). 

Küresel iklim değişiklikleri, dünya çapında kuraklık stresini tetikleyen ana faktördür 
(Mishra ve Singh, 2011; Rana vd., 2013). Bununla birlikte, kuraklığın yüksek sıcaklık, 
yüksek yoğunlukta ışık ve kuru rüzgar vb. evaporasyonu artıran birçok başka nedeni 
bulunmaktadır (Dai, 2012; Mafakheri vd., 2010; Salehi-lisar vd., 2012; Shao vd., 2008; 
Trenberth vd., 2014). Bu faktörler bitkilerden su kayıplarını arttırırken bitkinin su 
stresine maruz kalmasını da kolaylaştırır (Dai, 2012; Mafakheri vd., 2010; Salehi-lisar 
vd., 2012; Shao vd., 2008; Trenberth vd., 2014). 

Diğer kuraklık türü ise toprakta yeterli su bulunmasına rağmen bitkilerin suyu 
kullanamaması durumudur. Toprakta yeterli su olsa bile tuzluluk, düşük toprak 
sıcaklıkları, taşkınlar gibi çeşitli toprak faktörleri köklerin su alımını engeller veya 
azaltır, bitkilerde su stresine yol açar. Bu tür kuraklık, fizyolojik kuraklık olarak 
adlandırılır ve atmosferik koşullar belirleyici faktörler değildir (Arbona vd., 2013; Salehi-
lisar vd., 2012). 

Kuraklık stresi kompleks bir strestir ve bitkilerin ekolojik, morfolojik, fizyolojik, 
biyokimyasal ve moleküler özelliklerinde değişikliklere neden olmaktadır. Aynı 
zamanda bitki büyüme ve veriminin niceliğini ve kalitesini olumsuz yönde 
etkilemektedir (Bhargava ve Sawant, 2013; Farooq vd., 2009; Jaleel vd., 2009; 
Nezhadahmadi vd., 2013; Shao vd., 2008; Zlatev ve Lidon, 2012).  

Bitkilerin su kıtlığında verdikleri tepkiler; bitki türüne, yaşına, bitkinin gelişim aşamasına 
ve özellikle su kıtlığının süresine bağlıdır (Rao vd., 2006). Bitkiler bu stres faktörü ile 
baş edebilmek için çok sayıda tolerans mekanizmaları geliştirmiştir. Ancak bu 
mekanizmalar oldukça çeşitlidir ve türe özgüdür (Taiz ve Zeiger, 2008). Bu tolerans 
mekanizmaları ekolojik, morfolojik, gelişimsel, fizyolojik, biyokimyasal ve moleküler 
olmak üzere çeşitli seviyelerdedir. Tipik olarak, bitkinin kuraklığa toleransı ile ilgili 
mekanizmalar genel bir planı takip eder ve bu plan “kuraklık koşulları altında hücrenin 
su homeostazisinin korunması” dır (Salehi-Lisar ve Bakhshayeshan-Agdam, 2016). Bu 
plan ancak su kaybını önleyerek ve hücrelere su girişini artırarak gerçekleştirilebilir, bu 
da nihayetinde normal hücre fonksiyonlarına dönülmesini sağlar (Salehi-Lisar ve 
Bakhshayeshan-Agdam, 2016). 

Bitkiler çeşitli morfolojik, biyokimyasal ve fizyolojik tepkilerin indüklenmesiyle kuraklık 
stresinden korunmak üzere çok sayıda yanıtlar verir, ortam koşullarına adapte olur ve 
hayatta kalır. Bu değişikliklerin teki ya da kombinasyonu, bitkinin sınırlı nem kaynağı 
altında yaşamını sürdürme yeteneğini belirler.  

Kuraklığa karşı geliştirilen tolerans, yetersiz su kaynağı altında büyüme, gelişme, 
çiçeklenme ve ekonomik verimini kaybetmeme yeteneği olarak tanımlanabilir. Kuraklık 
stresi, bitkilerin su ile olan ilişkilerini hücresel, doku ve organ düzeyinde etkileyerek 
spesifik veya spesifik olmayan reaksiyonlara ve hasara neden olabilir ya da çeşitli 
adaptasyonlar kazandırabilir (Beck vd., 2007). Toleranslı bitkiler, kuraklıkla başa 
çıkabilmek için karşı savunma mekanizmaları başlatır (Chaves ve Oliveira, 2004). 
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3. Sinyalizasyon ve Kalsiyumun Önemi 

Stres faktörlerine verilen genel tepkiler redoks sistemi aracılığıyla stres algılama 
sinyalini, hücre döngüsünü durduran kontrol noktalarını ve deoksiribonükleik asit 
hasarına yanıt olarak uyarılan deoksiribonükleik asit onarım süreçlerini içerir (Farooq 
vd., 2009). Stresin algılanması, savunma sisteminin aktifleşmesi ve aklimasyon 
yollarının aktivasyonu ile ilişkili sinyal sisteminin karmaşıklığının, reaktif oksijen türleri, 
kalsiyum, kalsiyumla düzenlenen proteinler, mitojenle aktive olan protein kinaz 
kaskadları ve farklı transkripsiyonlar arasındaki karşılıklı etkileşimlerinden (cross-talk) 
ileri geldiği düşünülmektedir (Kovtun vd., 2000; Chen vd., 2002). Kimyasal sinyaller, 
örneğin; reaktif oksijen türleri, kalsiyum ve bitki hormonları, transdüksiyon kaskadları 
yoluyla hareket ederek ve genomik yeniden programlamayı (genomic reprograming) 
aktive ederek stres toleransını indüklemede rol alır (Joyce vd., 2003). Mitojenle aktive 
olan protein kinazlar, sinyal iletiminde, dış uyaranların algılanmasını hücresel tepkilere 
bağlayan önemli aracılardandır. Mitojenle aktive olan protein kinaz kaskadları, kuraklık 
da dahil olmak üzere çeşitli stres faktörlerinin sinyallenmesinde önemli rol oynar 
(Wrzaczek ve Hirt, 2001).  

Kalsiyum, bitkilerde her yerde bulunan hücre içi sekonder bir haberci olarak tanınır. 
Kalsiyum bazlı sinyal sistemleri: bir reseptör, sitozolik kalsiyumdaki artışı oluşturmak 
için bir sistem, artan sitozolik kalsiyuma tepki verebilen downstream bileşenler, 
sitozolik kalsiyumu uyarıcı ve kalsiyumu önceki seviyesine döndürmekten sorumlu 
diğer hücresel sistemleri içerir (Alistair ve Brownlee, 2004). Çok yakın bir zamanda 
yapılan bir çalışmada, kalsiyumun Catharanthus roseus'ta, γ-glutamil kinazı artırarak 
ve prolin oksidaz aktivitelerini azaltarak su stresine yönelik toleransı iyileştirebileceği 
bildirilmiştir (Abdul Jaleel vd., 2007).  

Yüksek bitki hücrelerindeki kalsiyuma bağımlı protein kinazlar, bitki hücrelerinde 
kalsiyum iyon sinyallerini çözen önemli bir kalsiyum sensör grubudur (Chen vd., 2002). 
Benzersiz bir serin/treonin kinaz ailesi, bitki sinyal iletiminde çeşitli ve önemli görevleri 
yerine getirirler (Mori vd., 2006). Kuraklık stresi, canlı bitki hücrelerinde sitoplazmik 
kalsiyum seviyesini arttırır (Knight, 2000). Tuza aşırı duyarlı “3-like proteinler” ya da 
Casitas B-lineage Lymphoma ve kalsiyuma bağımlı protein kinazlar gibi bir dizi 
potansiyel kalsiyum sensörü de stres kaynaklı kalsiyum sinyallerini iletebilir (Harmon 
vd., 2000; Luan vd., 2002; Zhu, 2002). Mishra ve diğerleri (2006) bitkilerde hücre 
bölünmesi ve stres tepkileri için sinyallemenin monoamonyum fosfat kinazlar 
aracılığıyla gerçekleştiğini ve hatta oksinlerin de görevlerini yerine getirmek için bir 
monoamonyum fosfat kinaz yolunu kullandığını bildirmiştir. Absisik asit biyosentezi, 
birden fazla adımda ozmotik stres tarafından düzenlenmektedir. Hem Absisik aside 
bağımlı hem de bağımsız ozmotik stres sinyali, öncelikle yapısal olarak eksprese 
edilen transkripsiyon faktörlerini değiştirerek erken yanıt transkripsiyonel 
aktivatörlerinin ekspresyonuna yol açar, daha sonra stres tolerans efektör genlerini 
aktive eder (Zhu, 2002). Şimdiye kadar tanımlanan 29 kalsiyum bağımlı protein kinaz 
geni arasında hepsinin promotör bölgesinde (1 kb) upstream yönünde strese duyarlı 
çoklu cis elementleri içerdiği bildirilmiştir (Wan vd., 2007). Sucrose non-fermenting 1-
related protein kinase 2'nin ayrıca kuraklık stresi sırasında başlatılan sinyallere aracılık 
edebildiği ve bunun da uygun gen ekspresyonu ile sonuçlandığı bildirilmiştir (Umezawa 
vd., 2005). Özet olarak bakacak olursak, kuraklık stresi altında iletilen çeşitli kimyasal 
sinyaller, bir dizi geni aktive ederek, proteinlerin ve metabolitlerin sentezine yol açar ve 
sonuç olarak bir dizi bitki türünde kuraklık toleransını sağlamış olur. Bu durumda Ca 
gibi bir molekülün bitkiler üzerinde oldukça etkili olduğunu söylememiz yanlış olmaz. 
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4. Kuraklıkla Başa Çıkmak için Yapılan Eksojen Uygulamalar 

Stres altındaki bitkilere yapılan eksojen madde uygulamalarının bitkilerin gelişimleri ve 
yaşamlarını devam ettirebilmelerinde önemli bir rol oynadığı yapılan çalışmalarla 
kanıtlanmıştır. Bitki hormonları ve bitki büyüme düzenleyicilerinin eksojen 
uygulanmasının, çeşitli abiyotik streslere karşı büyümeyi iyileştirme ve verimi 
arttırmada değerli bileşenler olduğu bilinmektedir. Eksojen olarak uygulanan 
molekülün tek bir stres faktörüne karşı etkili olmadığını, çok sayıda stres faktörüyle 
başa çıkmada görev aldığını da belirtmemiz gerekir.  

Pamukta eksojen giberellik asit uygulamasının net fotosentetik hızı, stoma iletkenliğini 
ve terleme oranını arttırdığı belirlenmiştir (Kumar vd., 2001). Diğer hormonların yanı 
sıra, eksojen olarak uygulanan 1-aminosiklopropan-1-karboksilik asitin de senesensi 
geciktirerek kuraklık toleransı sağladığı gözlemlenmiştir (Todd vd., 2004). Armutta 
eksojen jasmonik asidin kuraklığa karşı toleransı betain seviyesini arttırarak sağladığı 
tespit edilmiştir (Gao vd., 2004). Dışsal brassinolide, unikonazol ve metil jasmonat 
uygulamalarının mısırdaki süperoksit dismutaz, katalaz, askorbat peroksidaz enzim 
aktiviteleri ile absisik asit ve toplam karotenoid içeriğini, dolayısıyla kuraklık toleransını 
arrtırdığı ifade edilmiştir (Liu vd., 1998). Farklı bitkiler üzerinde uygulamalarla 
benziladenin’in kuraklık direncini artırabilen aktif bir sitokinin olduğu belirlenmiştir 
(Shang, 2000). Salisilik asit de etkili bir şekilde kuraklık koşullarını iyileştirici bir etkiye 
sahiptir (Senaratna vd., 2000). Kışlık buğday üzerinde yapılan eksojen salisik asit 
uygulamasının kuraklık toleransını iyileştirdiği ve bunun artan katalaz aktivitesiyle 
ilişkili olduğu bulunmuştur (Horváth vd., 2007).  

5. Eksojen Kalsiyum Uygulamaları 

Endemik bir tür olan Handeliodendron bodinieri (Levl.) üzerinde yapılan bir çalışmada 
kuraklık koşulları altındaki bitkilere yapılan eksojen Ca uygulamasının antioksidan 
aktivitesini arttırdığı gözlemlenmiştir (Leng vd., 2020). Bir başka çalışmada Hanımeli 
bitkisine (Lonicera japonica) uygulanan eksojen Ca’un kuraklık koşulları altındaki 
bitkide çözülebilir şeker miktarını, klorofil miktarını ve prolin miktarını arttırdığı; artan 
katalaz enzim aktivitesinin membran sızıntısının azaltılmasından kaynaklanabileceği 
açıklanmıştır (Li vd., 2012). Çeşitli buğday genotipleri üzerinde yapılan bir çalışmada 
kuraklık stresinden kaynaklı olumsuz etkilerin hafifletilmesinin antioksidan sistemin ve 
ozmolit birikimlerinin artmasıyla sağlandığı gözlemlenmiştir (Khushboo vd., 2018). 
Mısır üzerinde yapılan bir çalışmada kuraklığa toleranslı Dekalb-6525 (DK-6525) ve 
kuraklığa hassas Yousafwala Hybrid (YH) çeşitlerinde kuraklığın sebep olduğu ROS 
oluşumuna karşı antioksidan aktivitenin arttığı gözlemlenmiştir (Naeem vd., 2017). Bir 
başka çalışmada ise kuraklık koşulları altındaki ayçiçeği (Helianthus annuus L.) 
bitkilerine yapılan eksojen Ca uygulamalarının kuraklık stresi boyunca antioksidan 
enzimler ve fotosentetik sukroz konsantrasyonunu arttırdığı belirlenmiştir (Hosseini 
vd., 2019). Wang ve Komatsu (2017) soya fasulyesinde kuraklık ve su taşkınlarının 
sebep olduğu streslerin etkilerini eksojen kalsiyum uygulamalarının hafiflettiğini ifade 
etmişlerdir. 

6. Sonuçlar 

Dışsal uygulanan çeşitli sinyal molekülleri ya da bitki büyüme düzenleyicileriyle stres 
faktörlerinin üstesinden gelme çalışmaları diğer yöntemlere nazaran daha az zaman 
alıcıdır ve daha küçük bütçelerle gerçekleştirilebilmektedir. Ca’un bitkilerde kuraklıkla 
başa çıkmada etkili bir sinyal molekülü olduğu yapılan çalışmalarda ortaya 



IV. International Turkic World Congress on Science and Engineering  
23-24 June 2022, Niğde - Türkiye 

 

316 

konulmuştur. Dışsal kalsiyum uygulamalarının hayata geçirilmesi ile ülke ve dünya 
ekonomisine katkı sağlanacağı düşünülmektedir. 
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Abstract: The study examined the marketing of maize flour at Garko 
local government market in Kano State, Nigeria to determine if the 
business venture is profitable or otherwise. A total number of 55 
questionnaires were randomly distributed amongst the respondent, 
information collected includes, source of market information, market 
margin, channel of distribution, place of selling and challenges faced 
by marketers, result showed that the marketing margin is good which 
is one thousand and forty five Naira (N1, 045) per bag which mean the 
business is good due to high marketing efficiency (674.19%) that was 
determined in the study according to the data collected from the 
marketers. The result indicated that the net profit is one thousand and 
forty five Naira   (N1, 045) with return on every naira invested of 
674.19% indicating a profit from the business. Place of marketing is 
Garko Local Government Market, Kano State Nigeria. Challenges 
faced by marketers however include Inadequate Space (9.09%), Low 
Capital Base (56.36%), High Pay of Revenue (3.63%), Lack of Credit 
Facilities (21.81%) and Transportation (9.09%).  
Keywords: Maize flour, Garko market, marketing margin, marketing 
efficiency, profitability. 

 

INTRODUCTION 
 
Nigeria has been an agricultural country having major focus on rice, maize, millet, bean 
and groundnut. In agriculture the contribution of maize and it’s by products to the GDP 
is about 28% (Ransom et al., 2003). 

Maize (Zea mays) is today the third most important staple food in the world and is of 
great economic importance in sub-Saharan Africa (Food and Agriculture Organization 
of the United Nations, 2003). It has been recognized as one of the fastest growing food 
crops. Corn is the most important staple crop in Nepal, where approximately 75% of 
the country's 800,000 hectares of maize are found (Paudyal and Poudel, 2001). 

Maize is also grown in various parts of the world and is known as the most suitable 
crop in the world. Maize over time not only serves as a food source for humans and 
livestock, but also as a source of income and currency. Maize is the largest crop 
produced in Nigeria because of its ability to thrive in several ecological conditions. 
Maize has been of great importance in providing food for man, feed for livestock and 
raw materials for some agro based industries. It constitutes a stable food in many 
regions of the world. It is a basic stable food for large population group particularly in 
developing countries (FAO and ILO, 1997). However maize is also processed into 
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maize flour (Garin Masara) which is also used as food consuming and provides 
carbohydrate in the body. 

Maize flour which is locally called garin masara in the area of study is a byproduct of 
maize that has been processed into flour. Maize flour after purchase by the consumers 
can be used to make infants foods, biscuits and local food called Tuwo in the study 
area and so on. Maize flour meal is often enriched in thiamin, riboflavin, niacin and 
iron. 

With the marketing of maize flour being almost a new venture by the marketers of 
Garko local government the research was conducted to observe and yield result 
ranging from the marketing margin and efficiency and detection of the problems faced 
by the marketers to provide solution which will favor both the buyers and sellers. 

The present study described how the marketers go through the selling of maize flour 
and the problems they encounter according to data collected on this study and finding 
on how much profit was made or loss acquired to render the venture profitable or not. 

MATERIALS and METHODS 
 
Study area 
 
The study was conducted at Garko local government market in Kano state, Nigeria, it 
headquarter is in Garko town. It is located between (110 34’ 22.3” latitude N. 80 50’ 6.9” 
longitudes E). It has an area of 450km2 and a population of 162,500 at the 2006 census. 
(NIPOST retrieved, 2009-10-20). It is bordered by Wudil, Sumaila, Rano and Bunkure 
E, W, S and N respectively. The ethnic groups of the area are predominantly Hausa 
and Fulani who are Muslim by faith, but various other ethnic groups reside in this area, 
these include Yoruba, Igbo and indigenes of neighboring countries Chad and Niger 
republic. The climate of Garko local government area is the tropical wet and dry type 
cold in koppens climatic classification. Rainfall is a very vital and critical element in the 
area because of its seasonality in normal year; the mean annual rainfall is about 
750mm (Olofin, 2008). Great temporal variations exist in the amount of rainfall as 
number of two consecutive years recorded. The same amount and averages 
calculated from any two years are usually not the same (Olofin, 2008). The rainfall is 
concentrated from May-September which is the period of the rainy season (Dambazau 
and Olofin, 2008). Majority of the people living in the area are farmers and marketers. 
They engage in both rain fed and irrigation agriculture, among the most prominent 
crops produced in the study area are Maize, Rice, and Tomato etc. (Kano rapid 
assessment; 2002). 

Data Collection Method  
 
Data were collected using well-structured questionnaires which were randomly 
distributed among 55 marketers with information such as socio-economic 
characteristics, level of income, marketing distribution and challenges faced in 
marketing of maize flour. 

 

Data Analysis 
 
The data was analyzed using descriptive statistics (Frequency counts and Percentage) 
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Age Distribution of Maize Flour Marketers 
 
Age is defined as the period or length of time in which a human has lived. It is an 
important socio-economic characteristic because it shows the level of maturity as well 
as the age structure of the labor force. Places which have an over aged majority of 
people would be less productive than places which have an average or younger labor 
force. Age is an invaluable consideration in decision making with respect to income. 
Age and dynamism considerably contribute too many of the qualities associated with 
young people such as their active involvement in community development, higher 
social propensity, faster reaction time, and proneness to innovation (Adesope, 2007). 
 
Table 1: Age distribution of maize flour retailers, Source: Field survey, 2016 

         Age Frequency Percent 

 

19-24 8 14.5 

25-30 21 38.2 

31-36 4 7.3 

37-42 9 16.4 

43-48 3 5.5 

49-54 4 7.3 

55-60 6 10.9 

Total 55 100.0 

 
Gender of Maize Flour Marketers 
 
The respondents Gender played a vital role in term of participation in marketing 
activities in the study; this should be probably due to the culture of the people in the 
study area. This goes differently with the finding of Osarenren and Adams (2014), 
which state that in Estako Local Government of Edo State Nigeria, 100% of the 
marketers are females.   

Table 2: Gender of maize flour marketers, Source; field survey, 2016 

          Sex Frequency Percent 

 Male 55   100.0 

 
Marital Status of Maize Flour Retailers 
 
Marriage is considered an important variable in the determination of maturity and 
responsibility in the study area. Nasiru, et al (2013) found that, different ethno-religious 
groups continue to attach prestige to marriage as an indicator of social responsibility, 
trust and achievement. This is typical of a northern community set up within which 
people marry early and this act shows responsibility and respect for the religion. 
Marriage makes an individual more responsible and takes relatively technical decisions 
more accurately (Ayoade et al., 1993). The study area reveres the institution of 
marriage so much that the married people are viewed as more responsible and more 
gentlemanly. 
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Table 3: Distribution of Respondents According to Marital Status, Source; Field 
Survey 2016 

  Marital status Frequency Percentage 

 

Single 23 41.8 

Married 25 45.5 

Divorced 7 12.7 

Total 55 100.0 

 
Educational Status of Maize flour retailers 
 

This is the indicator of the ability of the individual to read or write both in a formal and 
the informal way. An individual’s level of education should usually enhance his social 
and economic decisions favorably, as he has the capacity to judge and make decision 
objectively. Marketer’s level of education is very important, as it helps the retailer in 
adopting new marketing strategies and increases their areas of information of 
marketing.  

Table 4: Educational status of maize flour retailers, Source: Field survey, 2016 

Level of education Frequency Percent 

 

Primary 10 18.2 

Secondary 23 41.8 

Tertiary 11 20.0 

Islamic 11 20.0 

Total 55 100.0 

 
Household Size of Maize Flour Retailers 
 
The household size refers to the total number of individuals who live and feed in the 
same pot (NPC, 2004). Family size determines the amount of workforce or labor 
available for use in a particular enterprise. 

Table 5: Household size of maize flour retailers, Source: field survey, 2016 

Household size Frequency Percent 

 

1-4 22 40.0 

5-8 12 21.8 

9-12 8 14.5 

13-16 9 16.4 

17-20 3 5.5 

21-24 1 1.8 

Total 55 100.0 

 
Marketing Experience of Maize Flour Retailers 
 
Researchers on various field of agricultural marketing have identified experience as 
the major factor that increases profit/income. Marketing experience is an important 
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variable in determining the quality of the product as well as adoption of new marketing 
technologies. 
 

Table 6: Marketing experience of maize flour retailers, Source: field survey, 
2016 

Years of experience Frequency Percent 

 

1-5 47 85.5 

6-10 8 14.5 

Total 55 100.0 

 
Membership of marketing association 
 
Marketing association is a group of people from that come together with the purpose 
of achieving a common goal towards their business. Belonging to a certain 
membership have its role to play on the marketer’s life and their business.  

 
Table 7: Membership of marketing association, Source: field survey, 2016 

Membership Association Frequency Percent 

 

Yes  34 61.8 

No  21 38.2 

Total 55 100.0 

 
 

Table 8: Result of Marketing Margin of maize flour Marketers, Source: Field 
Survey, 2016. 

Variable      Cost(₦)  

(A) Supply price 13,800  

 
(B) Marketing cost 
i- cost of transportation 

 
 
75 

 

ii-  cost of loading and offloading 50  

iii- storage cost  20  

iv- commission charges 10  

   

    

Total  155 
 

 

(C) Selling price 
(D)Marketing gross Margin(C-A) 
(E)Marketing margin (D-B) 

(F)marketing efficiency 
𝑬

𝑩
× 𝟏𝟎𝟎 

 
15,000 
1,200 
1,045 
674.19% 
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RESULTS and DISCUSSION 
 
The result in table 8 shows the profitability analysis of Maize flour marketers in the 
study area; the result show that the marketer incurred a total cost of ₦13,800  in 
purchasing a single bag but earned revenue of N1200. This indicates that the marketer 
earned N1, 045 as marketing margin, suggesting that Maize flour marketing is a 
profitable venture in the study area. The result indicated that the net profit is N1, 045 
with return on every naira invested of 674.19% indicating a profit from the business. 

Table 1 show that the highest proportion of the respondents falls in the group of 25-30 
years, with a combined percentage of 38.2%. Next with respect to percentage 
composition is age group 37-42 years, with percentage of 16.4% then marketers of 
age group 19-24 years with 14.5% and 55-60 years, 49-54 years, 31-36 years and 43-
48 years having percentages of 10.9, 7.3, 7.3 and 5.5% respectively. Age group of 43-
48 shows the lowest proportion of the respondents. The result shows that there is 
availability of productive labor force in the area. This finding agreed with (Ajala et al., 
2008). Reported that almost all the age groups were involved in pig marketing, that is 
to say maize flour retailing is not restricted to a particular age category. Table 2 shows 
that Male dominates the business by 100% contrary to the findings of Osarenren and 
Adams, 2014 that reported 100% of female marketers from Estako Local Government 
area of Edo State. This may be due to ethno religious reason of the study site where 
women mostly stay at home or do their business from their matrimonial homes as most 
of them were Hausa and Muslims. 

Table 3 shows that majority of the marketers according to the data collected were 
married men (45.5%) which means there is need to provide for themselves and their 
families. Table 4 also shows that most of the marketers were secondary school 
graduates according to the survey, which mean the level of education is not a major 
investment in the maize flour venture. Table 5 shows that majority of the respondents 
“households” size fall in 1-4 with frequency of 22, constituting about 40% of the total 
number of respondents of the study. Table 6 shows that 85.5% of the marketers had 
an experience of about 1-5 years in marketing. Table 7 show that 61.8% belong to the 
marketing association group which conveys information and certain perspective of 
marketing to the members. Challenges faced by marketers include Inadequate Space 
(9.09%), Low Capital Base (56.36%), High Pay of Revenue (3.63%), Lack of Credit 
Facilities (21.81%) and Transportation (9.09%) which also corresponds with some 
findings of Iheanacho and Ali (2010) which state that transport and feeding cost afftects 
the gross margin of goat marketing in Borno State in 2010. Umaru and Kazaure (2012) 
and (Maikasawa et al., 2014) also suggest that the cost of labor and high revenue 
reduce the margin of goat marketing. 

CONCLUSION  
 
Based on the findings of this research, it was concluded that maize flour marketing is 
a profitable business venture in the study area. The study examined the socio-
economic characteristics of maize flour marketers in the study area and was found to 
be a male dominated business and most of the men involved were found to be married 
and middle aged men indicating that there is less participation of old aged in the 
venture. The market concentration was found to be less competitive. Evidence from 
the study indicates that the major marketers with highest percentage on education 
were found to be secondary school graduates, which mean the need for top quality 
education before venturing into the business is not necessary.  
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The result indicated that the net profit is N1, 045 with return on every naira invested of 
674.19% indicating a profit from the business. Constraints to the business include of 
Low Capital Base, lack of credit facilities, transportation, high payment of revenue and 
inadequate space. Marketers however, were operating below economic frontier, giving 
a low mean profit efficiency and suggestive of a scope for improvement by allocating 
resources efficiently, and addressing the structural and marketing constraints. 

RECOMMENDATION 
i. Maize flour marketers in the study area should update the marketing association 

to a formal and effective marketer cooperative unions to enable them have 
control on the movement into and out of the market. 

ii. Government should intensify efforts to encourage maize production in the 
country. This can be achieved by giving incentives to producers in form of loan 
or credit facilities through agricultural banks and other conventional banks which 
undertake agricultural financing scheme.  

iii. Government should provide social amenities such as market shades, toilets, 
drainages etc. to enhance marketing activities. 

iv. Banking services in the study area should be improved as there were no enough 
banks to provide banking services to marketers to facilitate marketing activities.  
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Abstract: The Fabaceae family is highly diverse and is one of the most important 
plant taxa because they are used as crop, green manure, and forage plants. 
Histone proteins are involved in DNA packaging and transcriptional regulation. 
However, available information on the identification and evolutionary process of 
histone H3 variants in plants is scarce compared to animals. In this study, genome-
wide identification of histone H3 variants (H3.1, H3.3, H3-like, and CENH3) proteins 
in the legume family was investigated. Histone H3 variants were classified using 
sequence alignment and phylogenetic analyses. The presence of H3 subfamily 
genes was confirmed by conserved domain analysis, and a total of 155 histone 
protein variants belonging to the legume family were identified. In legumes, H3.1 
and H3.3 sequences are highly conserved, while H3-like and CenH3 variants differ 
within and between species. Conserved domains on the sequences were 
determined using various bioinformatics tools. These findings provide valuable 
information for the characterization of histone H3 genes, the determination of 
phylogenetic relationships of legumes, and potential use in molecular studies. The 
findings will also have implications on the development of doubled haploid lines in 
legumes, in terms of plant breeding. 
Keywords: Fabaceae, H3.1, H3.3, H3-like, CENH3. 

 

1. Introduction 

The genetic information necessary for the survival and perpetuation of the organism is 
hidden in the genome. This information is packaged in the nucleus of eukaryotic cells 
in the form of DNA. This complex polymer structure forms the chromatin. For chromatin 
to form, DNA, which is the genetic material, must be well-wrapped by core histone and 
non-histone proteins. The core histones that make up this complex are octamers, with 
2 copies of each core histone, H2A, H2B, H3, and H4. DNA wraps around the octamer, 
forming nucleosomes as repeating units (Luger et al., 1997; McGinty and Tan., 2014). 
For survival and progeny, DNA replicates itself, while canonical histones are expressed 
in the S-phase of the cell cycle, allowing new DNA to be incorporated into the chromatin 
structure. To process chromatin during events such as replication, transcription, and 
DNA repair, histone variants expressed in cell cycle-independent S-phase interfere 
with the problem, replacing canonical histones (Zweidler, 1984; Cui et al., 2015). Thus, 
histones continued to function by taking place in the chromatin structure. They also 
gained new functions by creating new variants and became involved in every part of 
the life of the organism. This situation has led to the fact that histones in the genome 
of plants have formed copies in the form of dispersed polygene families instead of 
clusters, and these copies play very different roles in the genome (Luger, 2003; Malik 
and Henikoff, 2001). Apart from tasks such as DNA repair, transcription, and correct 
distribution of chromosomes in plants, they are the main players of events such as 
reaction to abiotic stress, flowering, growth, and development in plants (Cui et al., 
2015; Zambrano-Mila et al., 2009).  

The fact that core histone H3, which is highly conserved in plants, can be found in 
different variants, and each of these variants has different functions has made the H3 



IV. International Turkic World Congress on Science and Engineering  
23-24 June 2022, Niğde - Türkiye 

 

329 

family the focus of study in plants. There are variants such as H3.1, H3.3, H3-like, and 
centromeric H3 variant (CENH3) (Okada et al., 2005) H3.1 is the H3 variant that 
contains the amino acid sequence conserved to a similar extent in sequence and 
length in many organisms, known as canonical histones. Another variant, H3.3, has a 
very similar structure to H3.1 but differs in 4 amino acid positions. It has been 
determined that H3.3 functionally active gene regions are involved in transcription 
initiation or termination regions, while H3.1 is found in heterochromatin regions or 
silenced genes (Wollmann et al. 2012; Stroud et al., 2012). CENH3 characterizes the 
centromere, which is localized in the centromere region of the chromosome instead of 
the canonical histone H3 (Talbert et al., 2002; Maheshwari et al., 2015). The 
centromere is functionally conserved, although the centromeric DNA repeat sequences 
it contains vary between species (Tek et al., 2011). CENH3, which is associated with 
the kinetochore proteins necessary for the maintenance of this functionality, is 
responsible for recognizing and binding to centromeric DNA. Thus, it is responsible for 
the correct separation of chromosomes and chromatin packaging during meiosis and 
mitosis (Earnshaw and Rothfield, 1985; Palmer et al., 1991; Henikoff et al., 2001). The 
amino acid sequence similarity of canonical histone H3 to approximately 60% between 
species indicates that CENH3 is not highly conserved (Burrack and Berman, 2012). 
Although this situation seems to be a problem, the formation of centromere specificity 
ensures a special separation of chromosomes in eukaryotic organisms (Jiang ve 
Birchler, 2013; De Rop et al., 2012). While the genome of the plant with the desired 
characteristics in interspecies crossing studies is transferred to the offspring, haploid 
plant lines can be obtained by eliminating the genome of the other species. This 
method can be performed by ensuring that the centromere is not loaded correctly, and 
the chromosomes are not correctly separated with any change in the CENH3 protein, 
which has an important role in the centromere. In this way, short-term homozygous 
plants can be obtained by accelerating the breeding process (Ravi and Chan, 2010; 
Tek et al., 2015). 

In this study, the identification of histone H3 variants in the legume family was studied. 
It was aimed to reveal genomic DNA, CDS (coding domain sequence), and protein-
level sequencing of histone H3 variants in legume species and Arabidopsis thaliana. 
Hence, the sequences were retrieved from Phytozome and NCBI. To understand at 
what level these variants are conserved in the legume family in the evolutionary 
process. For this reason, multiple alignments of histone H3 variants were performed 
with the MAFFT program. Understanding the phylogenetic relationship of each histone 
H3 variants among the legume species and Arabidopsis thaliana. Therefore, 
phylogenetic trees were constructed and compared using different methods (Neighbor-
joining, Maximum likelihood and UPGMA) for the identification of histone H3 variants 
in the legume family to guide future studies. 

2. Materials and Methods 

2. 1. Material 

In this study, the sequences of 8 legume species and Arabidopsis thaliana, whose 
whole genome was assembled and annotated, were used as plant material. Annotated 
legume species are Phaseolus vulgaris v2.1, Vigna unguiculata v1.1, Lotus japonicus 
Lj1.0v1, Medicago truncatula Mt4.0v1, Glycine soja v1.1, Arachis hypogaea v1.0, Cicer 
arietinum v1.0, and Glycine max Wm82.a2.v1. 
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2.2 Retrieval of sequences 

2.2.1 Accessing sequences of Arabidopsis thaliana H3 variants 

To identify histone H3 sequences considering the degree of conservation of their 
sequences and the previous studies that have been done, H3 variants of A. thaliana 
and G. max were used in this study as reference sequences. A. thaliana and Glycine 
max protein sequences were taken from the bioinformatics study (Cui et al., 2015), 
genome-wide histone H3 variants, and the accuracy of these sequences was checked 
using NCBI Refseq (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/) and UniProt 
(https://www.uniprot.org/). At the same time, genomic DNA and CDS sequences of A. 
thaliana and G. max H3.1, H3.3, H3-like, and CENH3 variants were accessed via 
Phytozome (https://phytozome-next.jgi.doe.gov/), and the accuracy of the obtained 
sequences was checked using NCBI Refseq and UniProt. The GenBank accession 
numbers and Phytozome JGI numbers of A. thaliana and G. max belonging to the 
histone H3 variants taken as reference in this study are given as AT1G09200 (H3.1), 
AT4G40040 (H3.3), AT1G13370 (H3-like) and AT1G01370 (CENH3) and 
XP_003528799.1 (CENH3 of G. max).  

2.2.2 Retrieval of nucleotide and protein sequences of H3 variants for legumes 
and searching conserved domains 

Using the histone H3 variant protein sequences referenced from A. thaliana, the 
sequences were obtained by performing TBLASTN and BLASTP searches on the 
Phytozome for identification in 8 legume species studied. 

The retrieval sequences were determined to belong to the histone H3 gene family using 
Interproscan tools available in the NCBI Conserved Domain Database Batch 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/bwrpsb/bwrpsb.cgi) and Interproscan too 
Geneious Prime® 2022.1.1 program  (https://www.geneious.com). 

 

2.2.3 Multiple alignment of all histone H3 proteins in legumes 

All data thought to belong to the histone H3 family were collected and MAFFT 
alignment was performed with the reference sequences using the Geneious Prime® 
2022.1.1 program. 

2.2.4 Construction of phylogenetic tree of histone H3 proteins in legumes  

Understanding the phylogenetic relationship of each histone H3 variants among the 
legume species and Arabidopsis. The MEGA-X program (Kumar et al., 2018) was used 
to establish the evolutionary relationships of aligned H3 variant sequences (H3.1, H3.3, 
and CENH3). Based on the JTT matrix-based model, a tree with a bootstrap value of 
1000 was created for the reliability of the tree. Therefore, trees were constructed and 
compared using three different methods (Neighbor-joining, Maximum likelihood and 
UPGMA) 

3.1 Findings 

3.2 Identification of H3 Variants in Legume Species 

To identify H3 variants in legumes, BLASTP and TBLASTN studies were performed 
genome-wide in legume family members (Phaseolus vulgaris, Vigna unguiculata L. 
Walp, Lotus japonicus, Medicago truncatula, Glycine soja, Arachis hypogaea, Cicer 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.uniprot.org/
https://phytozome-next.jgi.doe.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/bwrpsb/bwrpsb.cgi
https://www.geneious.com/
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arietinum, and Glycine max), with reference sequence to Arabidopsis thaliana H3 
variants. Also, the search for these genome-wide H3 variants continued until no new 
sequence could be found in the database, the accuracy of the obtained sequences 
was also checked via NCBI and UniProt. In addition, when a new sequence search 
was needed, H3 variant sequences of some species were accessed via UniProt. While 
selecting the legume variants whose sequences were reached, their selection was 
made after carefully examining their e-value, identity, similarity, and length. 

 

Figure 3.1. Genome-wide distribution of histone H3 variants in some legume 
species. 

A total of 155 H3 variants are found in legumes, including 61 Histone H3.1 variants, 28 
H3.3, 11 CENH3 and 55 H3-like variants. While H3.1 is more prevalent among species, 
in some cases it may show H3-like predominance on a species basis. It is observed 
that G. max has the most H3.1 variant, followed by G.soja with 11 sequences each. 
For the H3.3 variant, G. max, G. soja, and M. truncatula have the most sequences with 
5 sequences each. For the H3-like variant, on the other hand, G. max has the most 
sequences with 18 sequences and the closest to it is M. truncatula with 15 sequences. 
For CENH3, A.hypogaea, V. unguiculata, and G. max each have 2 sequences, while 
other legumes each have 1 sequence While there were a total of 155 Histone H3 genes 
in the databases, the remaining 28 sequences were not included as they were thought 
not to contain any H3 group-associated sequences. (Table 3.1.). 
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Figure 3.2. Alignment of retrieved only one H3.1 and H3.3 amino acid sequence 
from each species shows differences in amino acid positions. 

Previously published criteria helped us to distinguish between H3.1 and H3.3 in plants. 
These criteria were the differences in 4 amino acid positions (T31Y41H87L90 for H3.3; 
A31F41S87A90 for H3.1) (Ingouff, et al., 2010), (Okada et al., 2005). In another study, it 
was mentioned that 4 critical amino acid positions distinguish the H3.1 variant from the 
H3.3 variant, similar to the previous study, but what makes this study different from the 
previous study is that instead of the amino acid A, which is conserved at the 90 aa 
position in the H3.1 variants in general plants, H3.1 variants in soybean show that the 
S amino acid is conserved at position 90 aa (Wu et al., 2009). In the light of this 
information, the H3.1 and H3.3 variants prove the accuracy of the separation of variant 
sequences in legumes. When examined the sequence logos, the non-conserved 
amino acids (represented as white regions) seen in the figure show the parts where 
the H3 forms differ from each other (Figure 3.1.). As a result of our preliminary 
investigation, all members of the H3.3 contain theT31Y41H87L90 signature and all 
members of the H3.1 contain the A31F41S87S90 signature (Figure 3.2; Table 3.1.; Table 
3.2; Table 3.3).   

Data obtained from both Interproscan and the database CDD, which we used to verify 
its reliability, confirm that our sequences contain domains belonging to the conserved 
Histone H3 family.  

 

 

 

 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Okada%2C+Takashi
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Tablo 3.1. Amino acid positions of H3.1 variants identified in 8 legume species 

JGI ID Organism 
H3 
typ
e 

AA 
lengt

h 

CD
S 

len
gth 

Amino acid position 

4 9 27 
3
6 

3
1 

4
1 

8
7 

9
0 

Lj4g0005777.1 
L. japonicus 

H3.
1 136 

411 K K K K A F S S 

Lj1g0003631.1 
L. japonicus 

H3.
1 136 

411 K K K K A F S S 

Lj4g0026762.1 
L. japonicus 

H3.
1 136 

411 K K K K A F S S 

Lj3g0004714.1 
L. japonicus 

H3.
1 136 

411 K K K K A F S S 

Lj1g0026002.1 
L. japonicus 

H3.
1 136 

411 K K K K A F S S 

Lj4g0019265.1 
L. japonicus 

H3.
1 136 

411 K K K K A F S S 

GlysoPI483463.12G050800.1
.p G. soja 

H3.
1 136 411 K K K K A F S S 

GlysoPI483463.18G207900.1
.p G. soja 

H3.
1 136 411 K K K K A F S S 

GlysoPI483463.11G120500.1
.p G. soja 

H3.
1 136 411 K K K K A F S S 

GlysoPI483463.13G291100.1
.p G. soja 

H3.
1 136 411 K K K K A F S S 

GlysoPI483463.15G030200.1
.p G. soja 

H3.
1 136 411 K K K K A F S S 

GlysoPI483463.13G137900.1
.p G. soja 

H3.
1 136 411 K K K K A F S S 

GlysoPI483463.05G159700.1
.p G. soja 

H3.
1 136 411 K K K K A F S S 

GlysoPI483463.05G159600.1
.p G. soja 

H3.
1 136 411 K K K K A F S S 

GlysoPI483463.07G167300.1
.p G. soja 

H3.
1 136 411 K K K K A F S S 

GlysoPI483463.08G207600.1
.p G. soja 

H3.
1 136 411 K K K K A F S S 

GlysoPI483463.08G220900.1
.p G. soja 

H3.
1 136 411 K K K K A F S S 

arahy.Tifrunner.gnm1.ann1.1
3J4KN.1 A. hypogaea 

H3.
1 136 411 K K K K A F S S 

arahy.Tifrunner.gnm1.ann1.Y
26Y18.1 A. hypogaea 

H3.
1 136 411 K K K K A F S S 

arahy.Tifrunner.gnm1.ann1.H
3ZTVM.1 A. hypogaea 

H3.
1 136 411 K K K K A F S S 

Ca_09648 
C. arietinum 

H3.
1 136 411 K K K K A F S S 

Ca_23117 
C. arietinum 

H3.
1 136 411 K K K K A F S S 

Vigun05g264100.1.p 
V. 

unguiculata 
H3.
1 136 411 K K K K A F S S 

Vigun05g264000.1.p 
V. 

unguiculata 
H3.
1 136 411 K K K K A F S S 

Vigun05g034800.1.p 
V. 

unguiculata 
H3.
1 136 411 K K K K A F S S 

Vigun03g175700.1.p 
V. 

unguiculata 
H3.
1 136 411 K K K K A F S S 

Vigun03g175200.1.p 
V. 

unguiculata 
H3.
1 136 411 K K K K A F S S 
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Vigun11g162800.1.p 
V. 

unguiculata 
H3.
1 136 411 K K K K A F S S 

Vigun11g027100.1.p 
V. 

unguiculata 
H3.
1 136 411 K K K K A F S S 

Vigun10g096700.1.p 
V. 

unguiculata 
H3.
1 136 411 K K K K A F S S 

Vigun03g066100.1.p 
V. 

unguiculata 
H3.
1 136 411 K K K K A F S S 

Vigun03g066000.1.p 
V. 

unguiculata 
H3.
1 136 411 K K K K A F S S 

Medtr5g029820.1 
M. 

truncatula 
H3.
1 136 411 K K K K A F S S 

Medtr5g029770.1 
M. 

truncatula 
H3.
1 136 411 K K K K A F S S 

Medtr4g088150.1 
M. 

truncatula 
H3.
1 136 411 K K K K A F S S 

Medtr2g035230.1 
M. 

truncatula 
H3.
1 136 411 K K K K A F S S 

Medtr8g092720.1 
M. 

truncatula 
H3.
1 136 411 K K K K A F S S 

Medtr4g065990.1 
M. 

truncatula 
H3.
1 136 411 K K K K A F S S 

Medtr8g092820.1 
M. 

truncatula 
H3.
1 136 411 K K K K A F S S 

Medtr8g103245.1 
M. 

truncatula 
H3.
1 136 411 K K K K A F S S 

Medtr8g063500.1 
M. 

truncatula 
H3.
1 136 411 K K K K A F S S 

Medtr7g059070.1 
M. 

truncatula 
H3.
1 136 411 K K K K A F S S 

 

 

Tablo 3.1. Amino acid positions of H3.1 variants identified in 8 legume species 
(Continued) 

 Amino acid position 

JGI ID 
H3 

type 
Organis

m 
AA 

length 

CDS 
lengt

h 
4 9 

2
7 

3
6 

31 
4
1 

87 
9
0 

Phvul.008G0337
00.1.p 

H3.1 
P. 

vulgaris 
136 411 K K K K A F S S 

Phvul.003G0738
00.1.p 

H3.1 
P. 

vulgaris 
136 411 K K K K A F S S 

Phvul.002G2692
00.1.p 

H3.1 
P. 

vulgaris 
136 411 K K K K A F S S 

Phvul.002G2693
00.1.p 

H3.1 
P. 

vulgaris 
136 411 K K K K A F S S 

Phvul.011G0572
00.1.p 

H3.1 
P. 

vulgaris 
136 411 K K K K A F S S 

Phvul.011G1871
00.1.p 

H3.1 
P. 

vulgaris 
136 411 K K K K A F S S 

Glyma.05G1886
00.1.p 

H3.1 G. max 136 411 K K K K A F S S 

Glyma.05G1887
00.1.p 

H3.1 G. max 136 411 K K K K A F S S 

Glyma.07G2025
00.1.p 

H3.1 G. max 136 411 K K K K A F S S 
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Glyma.08G2274
00.1.p 

H3.1 G. max 136 411 K K K K A F S S 

Glyma.08G2450
00.1.p 

H3.1 G. max 136 411 K K K K A F S S 

Glyma.11G1309
00.1.p 

H3.1 G. max 136 411 K K K K A F S S 

Glyma.12G0552
00.1.p 

H3.1 G. max 136 411 K K K K A F S S 

Glyma.13G1731
00.1.p 

H3.1 G. max 136 411 K K K K A F S S 

Glyma.13G3420
00.1.p 

H3.1 G. max 136 411 K K K K A F S S 

Glyma.15G0323
00.1.p 

H3.1 G. max 136 411 K K K K A F S S 

Glyma.15G2222
00.1.p 

H3.1 G. max 136 411 K K K K A F S S 

Glyma.18G2662
00.1.p 

H3.1 G. max 136 411 K K K K A F S S 

AT1G09200 H3.1 
A. 

thaliana 
136 411 K K K K A F S A 

AT3G27360 H3.1 
A. 

thaliana 
136 411 K K K K A F S A 

AT5G10390 H3.1 
A. 

thaliana 
136 411 K K K K A F S A 

AT5G10400 H3.1 
A. 

thaliana 
136 411 K K K K A F S A 

AT5G65360 H3.1 
A. 

thaliana 
136 411 K K K K A F S A 

 

This position (A31F41S87S90) was also observed in other legumes, as observed in 
mass spectrometry studies performed to examine H3.1 variants in soybean (Table 
3.1.). 

 

Tablo 3.2. Amino acid positions of H3.3 variants identified in 8 legume species 

 Amino acid position 

JGI ID Organism 
H3 

type 

AA 
lengt

h 

CDS 
lengt

h 
4 9 

2
7 

3
6 

3
1 

4
1 

8
7 

9
0 

Lj4g0016934.1 
L. 

japonicus H3.3 
136 411 K K K K 

T Y H L 

Lj2g0027001.1 
L. 

japonicus H3.3 
136 411 K K K K 

T Y H L 

GlysoPI483463.14G174200.1
.p G. soja H3.3 

136 411 
K K K K T Y H L 

GlysoPI483463.11G220700.1
.p G. soja H3.3 

136 411 
K K K K T Y H L 

GlysoPI483463.11G220800.1
.p G. soja H3.3 

136 411 
K K K K T Y H L 

GlysoPI483463.18G014100.1
.p G. soja H3.3 

136 411 
K K K K T Y H L 

GlysoPI483463.17G219100.1
.p G. soja H3.3 

136 411 
K K K K T Y H L 

arahy.Tifrunner.gnm1.ann1.1
YA0US.1 

A. 
hypogaea H3.3 

136 411 
K K K K T Y H L 
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arahy.Tifrunner.gnm1.ann1.D
B5PZV.1 

A. 
hypogaea H3.3 

157 474 
K K K K T Y H L 

arahy.Tifrunner.gnm1.ann1.X
S4H76.1 

A. 
hypogaea H3.3 

136 411 
K K K K T Y H L 

arahy.Tifrunner.gnm1.ann1.X
YSL2Y.1 

A. 
hypogaea H3.3 

136 411 
K K K K T Y H L 

Ca_15001 
C. 

arietinum H3.3 
145 438 

K K K K T Y H L 

Ca_10757 
C. 

arietinum H3.3 
136 411 

K K K K T Y H L 

Vigun08g010000.1.p 
V. 

unguiculat
a H3.3 

136 411 
K K K K T Y H L 

Vigun01g238100.1.p 
V. 

unguiculat
a H3.3 

136 411 
K K K K T Y H L 

Medtr8g061940.1 
M. 

truncatula H3.3 
136 411 

K K K K T Y H L 

Medtr4g097175.1 
M. 

truncatula H3.3 
136 411 

K K K K T Y H L 

Medtr1g023630.1 
M. 

truncatula H3.3 
136 411 

K K K K T Y H L 

Medtr8g099430.1 
M. 

truncatula H3.3 
136 411 

K K K K T Y H L 

Medtr4g097170.1 
M. 

truncatula H3.3 
177 534 

K K K K T Y H L 

Phvul.001G009100.1.p P. vulgaris H3.3 136 411 K K K K T Y H L 

Phvul.001G253700.1.p P. vulgaris H3.3 136 411 K K K K T Y H L 

Phvul.001G253800.2.p P. vulgaris H3.3 136 411 K K K K T Y H L 

Glyma.11G241700.1.p G. max H3.3 265 798 K K K K T Y H L 

Glyma.11G241800.1.p G. max H3.3 136 411 K K K K T Y H L 

Glyma.14G217100.1.p G. max H3.3 136 411 K K K K T Y H L 

Glyma.18G015200.1.p G. max H3.3 186 561 K K K K T Y H L 

Glyma.18G015300.1.p G. max H3.3 136 411 K K K K T Y H L 

AT4G40030 A. thaliana H3.3 164 495 K K K K T Y H L 

AT4G40040 A. thaliana H3.3 136 411 K K K K T Y H L 

AT5G10980 A. thaliana H3.3 136 411 K K K K T Y H L 

 

H3.3 variants carry the conserved residues found in both Arabidopsis and other 
legumes investigated. Compared to H3.1 (Table 3.1), it is seen that T31Y41H87L90 takes 
the important position instead of A31F41S87S90 (Table 3.2.). 

 

Tablo 3.3. Amino acid positions of H3-like variants identified in 8 legume 
species  

 Amino acid position 

JGI ID 
Organis
m 

H3 
type 

AA 
length 

CD
S 
len
gth 

4 9 
2
7 

3
6 

3
1 

4
1 

8
7 

9
0 

Lj1g0000982.1 
L. 
japonicus 

H3-
like 

136 411 
K K K K T Y H L 

Lj1g0018238.1 
L. 
japonicus 

H3-
like 

136 411 
K K K K T Y H L 
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Lj6g0020411.1 
L. 
japonicus 

H3-
like 

136 411 
K K K K T Y H L 

Lj6g0015658.1 
L. 
japonicus 

H3-
like 

136 411 
K K K K P Y H L 

Lj6g0027316.1 
L. 
japonicus 

H3-
like 

136 411 
K K K K T Y H L 

Lj6g0002063.1 
L. 
japonicus 

H3-
like 

136 411 
K K M K T Y H L 

Lj6g0010159.1 
L. 
japonicus 

H3-
like 

125 378 
K K K K T Y H L 

Lj6g0000612.1 
L. 
japonicus 

H3-
like 

136 411 
K K K K T Y H L 

Lj6g0004049.1 
L. 
japonicus 

H3-
like 

136 411 
K M K K T Y H L 

Lj5g0027721.1 
L. 
japonicus 

H3-
like 

136 411 
K K K K P Y S W 

>tr|A0A445HHT0 G. soja 
H3-
like 

316 546 
K K K K T Y H L 

>tr|A0A445G845 G. soja 
H3-
like 

138 417 
K K K K A F S S 

>tr|A0A445F171 G. soja 
H3-
like 

127 384 
K K K K A F S S 

>tr|A0A445LB52 G. soja 
H3-
like 

138 417 
T K K K A F S S 

>tr|A0A0B2S4D2 G. soja 
H3-
like 

145 438 
K K K K A F S S 

arahy.Tifrunner.gnm1.ann1.B
X0HUJ.1 

A. 
hypogae
a 

H3-
like 

136 411 
K K K K T F H L 

arahy.Tifrunner.gnm1.ann1.D
91UJQ.1 

A. 
hypogae
a 

H3-
like 

134 402 
K K K K T Y H L 

arahy.Tifrunner.gnm1.ann1.IK
3KCX.1 

A. 
hypogae
a 

H3-
like 

143 432 
K K K K T Y H L 

arahy.Tifrunner.gnm1.ann1.M
TRV30.1 

A. 
hypogae
a 

H3-
like 

136 411 
K K K K T F H L 

arahy.Tifrunner.gnm1.ann1.W
TFL1Q.1 

A. 
hypogae
a 

H3-
like 

136 411 
K K K K T F H L 

>tr|A0A3Q7Y838 
C. 
arietinum  

H3-
like 

97 288 
K K K K A F Q F 

tr|A0A4D6KHS1 
V. 
unguicul
ata 

H3-
like 

93 
  K K K K T Y P G 

Medtr2g082340.1 
M. 
truncatul
a 

H3-
like 

136 411 
K R K K T Y H L 

Medtr2g082310.1 
M. 
truncatul
a 

H3-
like 

136 411 
K R K K T Y H L 

Medtr2g082370.1 
M. 
truncatul
a 

H3-
like 

146 441 
K K A K K F H L 

Medtr7g013600.1 
M. 
truncatul
a 

H3-
like 

113 342 
K T E E Y K C H 
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Medtr2g082400.1 
M. 
truncatul
a 

H3-
like 

137 414 
K K N K K F H L 

Medtr5g024600.1 
M. 
truncatul
a 

H3-
like 

54 165 
K K K K T F 

- - 

Medtr5g024630.1 
M. 
truncatul
a 

H3-
like 

113 342 
K 

- 
K K A F S S 

Medtr7g023830.1 
M. 
truncatul
a 

H3-
like 

135 408 
K K K K A Y R F 

Medtr7g023880.1  
M. 
truncatul
a 

H3-
like 

148 447 
K K A 

- 
R I G L 

>tr|G7I5Z6 

M. 
truncatul
a 

H3-
like 

109 330 
K K K K T Y Y K 

>tr|I3SG68 

M. 
truncatul
a 

H3-
like 

109 330 
K K K K I Y Y K 

>tr|I3SDR8 

M. 
truncatul
a 

H3-
like 

136 411 
K K K K T Y S G 

>tr|I3S4X7 

M. 
truncatul
a 

H3-
like 

81 246 
K K K K T F 

- - 

Medtr7g013610.1 
M. 
truncatul
a 

H3-
like 236 708 K K K K A F S S 

Medtr0197s0100.1 
M. 
truncatul
a 

H3-
like 

140 423 
K K K K A F V L 

Phvul.L011243.1.p 
P. 
vulgaris 

H3-
like 

110 333 
S G K I S F H R 

 

Tablo 3.3. Amino acid positions of H3-like variants identified in 8 legume 
species (Continued) 

 Amino acid position 

JGI ID 
Organis
m 

H3 
type 

AA 
lengt
h 

CDS 
lengt
h 

4 9 
2
7 

3
6 

3
1 

4
1 

8
7 

9
0 

Glyma.03G133100.1.p G. max H3-like 138 416 T K K K A F S S 

Glyma.05G188600.1.p G. max H3-like 136 410 K K K K A F S S 

Glyma.05G188700.1.p G. max H3-like 136 410 K K K K A F S S 

Glyma.07G202500.1.p G. max H3-like 136 410 K K K K A F S S 

Glyma.08G107900.1.p G. max H3-like 195 587 K K K K P F S S 

Glyma.08G227400.1.p G. max H3-like 136 410 K K K K A F S S 

Glyma.08G245000.1.p G. max H3-like 136 410 K K K K A F S S 

Glyma.11G130900.1.p G. max H3-like 136 410 K K K K A F S S 

Glyma.12G055200.1.p G. max H3-like 136 410 K K K K A F S S 

Glyma.13G173100.1.p G. max H3-like 136 410 K K K K A F S S 

Glyma.13G342000.1.p G. max H3-like 136 410 K K K K A F S S 

Glyma.15G032300.1.p G. max H3-like 136 410 K K K K A F S S 

Glyma.15G222200.1.p G. max H3-like 136 410 K K K K A F S S 
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Glyma.16G104100.1.p G. max H3-like 106 320 K M T H A T V M 

Glyma.17G176600.1.p G. max H3-like 138 416 K K K K A F S S 

Glyma.17G255600.1.p G. max H3-like 178 536 R C P Q G R L F 

Glyma.18G266200.1.p G. max H3-like 136 410 K K K K A F S S 

Glyma.20G056700.1.p G. max H3-like 124 374 K K K K A F S S 

AT1G13370 
A. 
thaliana 

H3-like 136 411 K K K K T F H L 

AT1G19890 
A. 
thaliana 

H3-like 137 414 K K K K Y F H L 

AT1G75600 
A. 
thaliana 

H3-like 136 411 K K K K T Y H L 

AT1G75610 
A. 
thaliana 

H3-like 115 348 - - K K T Y H L 

AT5G12910 
A. 
thaliana 

H3-like 131 396 N K H K P Y G S 

AT5G65350 
A. 
thaliana 

H3-like 139 420 K I Q K A F S A 

Examining the H3-like protein sequences, it is seen that both A31F41S87S90 for H3.1 and 
T31Y41H87L90 for H3.3 have conserved amino acid positions (Table 3.3) 

Tablo 3.4. Amino acid positions of CENH3 variants identified in 8 legume 
species 

 Amino acid position 

JGI ID Organism 
H3 

type 

AA 
lengt

h 

CD
S 

len
gth 

4 9 
2
7 

3
6 

3
1 

4
1 

8
7 

90 

Lj6g0000112.1 
L. 

japonicus 
CEN
H3 

159 480 K 
A A G Q S F L 

GlysoPI483463.07G052500.1
.p G. soja 

CEN
H3 

158 477 
K S P R Q A I V 

arahy.Tifrunner.gnm1.ann1.K
L1Z6U.1 

A. 
hypogaea 

CEN
H3 

187 741 
K P Q E S C R K 

arahy.Tifrunner.gnm1.ann1.T
EE0AU.1 

A. 
hypogaea 

CEN
H3 

172 519 
K P S E R P Q N 

>NP_001278836.1 
C. 

arietinum 
CEN
H3 

123 372 
K P P R A T H E 

Vigun01g066400.1.p 
V. 

unguiculat
a 

CEN
H3 

159 549 
K S Q R T E F C 

Vigun05g172200.1.p 
V. 

unguiculat
a 

CEN
H3 

154 465 
K S V E N E K T 

Medtr8g027840.1 
M. 

truncatula 
CEN
H3 

130 393 
K P K T R E A E 

Phvul.010G112000.1.p 
P. vulgaris 

CEN
H3 

163 492 
K S S A P P P P 

Glyma.16G026300.1.p 
G. max 

CEN
H3 

165 
498 K S S G S R T A 

Glyma.07G057300.1.p 
G. max 

CEN
H3 

158 
621 K S P R Q A I V 

AT1G01370 A. thaliana 
CEN
H3 

178 537 K S R R T Y E V 
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The CENH3 protein is very poorly conserved between species compared to other 
variants, as can be seen from the alignment results and significant conserved 
positions. Both amino acid sequence lengths and cds lengths are very different (3.4). 

3.2 Phylogenetic Analyses 

Understanding the phylogenetic relationship of each histone H3 variants is crucial in 
the legume species and Arabidopsis thaliana. The MEGA-X program was used to 
determine the evolutionary relationships of aligned H3 variant sequences (H3.1, H3.3, 
and CENH3). H3-like is not included in this tree because of changes in amino acid 
positions and conserved positions, some of which resemble to H3.3 and some H3.1 
(Zambrano-Mila et al., 2019; Table 2). Based on the JTT matrix-based model, a tree 
with a bootstrap value of 1000 was created for the reliability of the tree. Therefore, 
phylogenetic trees were constructed and compared using three different methods 
(Neighbor-joining, Maximum likelihood and UPGMA). Each H3 variant (H3.1, H3.3, and 
CENH3) appears to have branched off from a different branch. Yellow represents 
variant H3.1, blue represents H3.3, and red represents CENH3 in 8 legume species. 
When examining the 3 trees created using different methods, it is seen that each 
Histone H3 form is grouped within itself. Each of the Arabidopsis H3 forms appears on 
a new branching where they diverge from the legume H3 forms. (Figure 3.5; 3.6; 3.7). 

 

Figure 3.5. Phylogenetic tree construction using histone H3 variants in 
legumes (H3-like not included). This tree was constructed using the Maximum 

Likelihood method via MEGA-X. 
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Figure 3.6. Phylogenetic tree construction using histone H3 variants in 
legumes (H3-like not included). This tree was constructed using the Neighbour-

joining method via MEGA-X. 

 

 

Figure 3.7. Phylogenetic tree construction using histone H3 variants in 
legumes (H3-like not included). This tree was constructed using the UPGMA 

method via MEGA-X. 
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3. Results 

For the legume species studied, 183 histone H3 variants were obtained from the 
databases, but it was determined that 28 of these sequences were not associated with 
H3 variant proteins, and it was determined by the sequence elimination processes that 
there were 155 histone H3 variants belonging to legumes. The distribution of 155 
histone H3 variants varies between species. It shows the interspecies distribution and 
percentage ratio of histone H3 variants found in the legume species studied genome-
wide. 

When phylogenetic analyzes and alignment results are examined, H3.1 and H3.3 
sequences are highly conserved among legumes, while H3-like and CenH3 variants 
differ within and between species. The fact that the CENH3 protein is variable in 
legumes indicates that it changes in the sequences associated with this protein in the 
centromere regions. H3.1 variants encoding sequence and protein sequence lengths 
were conserved in all legumes. However, there are changes in H3.2. While H3.1 
functionally functions in the heterochromatin region, the fact that H3.3 has different 
functions may be due to the differences in the T31Y41H87L90 positions (Wollmann et al. 
2012; Stroud et al., 2012) in H3.3 and the differences in length. However, looking at 
the conserved histone positions, which are important for other organisms, it has been 
observed that legumes also have variable positions. It is known that the positions of 
H3-like variants differ in genome-wide histone variant screening studies in other 
species (Cui et al., 2015). Amino acid changes in the start and end positions and 
important conserved positions in H3-like proteins express the idea that the function of 
the H3-like family is sometimes unknown, and alternatively, there may be 
pseudogenes that do not function (Zambrano-Mila et al., 2019). 

This study may provide a framework for molecular and cytogenetic studies in the future, 
as it helps to identify histone H3 variants with the help of bioinformatics tools in 
legumes. In line with the results obtained, additional studies may contribute to better 
understanding of genome-wide analysis of histone variants. It will be known which 
histone H3 genes will be preferred for conducting gene transfer and gene expression 
studies in all legumes. It will be possible to determine the physical location of these 
genes on the chromosomes and probe preference FISH (fluorescence in situ 
hybridization) study. It will be a resource for Southern blot hybridization studies to 
determine the presence of these gene families. It is thought that the CENH3 variant, 
which is specific to the centromere, and the protein sequences of other variants can 
be used for the functional evaluation of the localization of these proteins on the 
chromosome (in terms of centromeric, telomeric, pericentromeric regions) by 
immunostaining method. It will also facilitate for development of doubled haploid lines 
in legumes, in terms of plant breeding. (Öztürk et al., 2021; Yıldız et al., 2021).  
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Бидай өнімділігіне ауа-райы жағдайының әсер етуі 
(Қазақстанның Ақмола облысы мысалында) 

 
Тәжібай Л.К., Мырзабекова Г.Е. 

С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті, Қазақстан 
Tazhibai_lazzat@mail.ru 

 
Түйіндеме. Ақмола облысы Қазақстанның солтүстік аймағында орналасқан 
және бұл аймақта салалық қызмет бойынша бидай өндіру ең негізгісі болып 
табылады. Берілген мақалада Ақмола облысы аймағында бидай өнімін 
өндіруде әсер етуші факторлар ретінде ауа-райы жағдайы, атап айтқанда ауа 
температурасы мен жауын-шашын мөлшері қарастырылады.    
Мақалада Ақмола облысындағы бидай өнімділігіне әсер етуші факторлардың 
тиімділік әдістері ұсынылады. Көрсеткіштердің арасындағы тәуелділікті 
анықтау мақсатында корреляциялық-регрессиялық анализ көрнекі түрде 
қолданылды. 
Климаттық жағдайлар өсімдіктердің даму жағдайларына және олардың 
өнімділігіне айтарлықтай әсер етеді. Қазақстанның түрлі өңірлерінде әртүрлі 
ауа райының жағдайлары қалыптасуда. Жауын-шашын мөлшері бойынша ел 
аумағының негізгі бөлігі жеткілікті ылғалдану аймағына, тек оңтүстік және 
оңтүстік-шығыс бөліктері тұрақсыз ылғалдану аймағына жатады. 
Өсімдіктердің белсенді өсу кезеңінде орта есеппен 300-400 мм жауын-шашын 
түседі. Алайда, кейбір жылдары жауын-шашын мөлшері орташа жылдық 
мәліметтерден айтарлықтай өзгеше болуы мүмкін. Жауын-шашынның 
әркелкілігі аймақтар бойынша да тән, олардың ең аз саны әдетте Оңтүстік 
Қазақстан облысының оңтүстігіне келеді. Ауа температурасы өсімдіктердің 
дамуына айтарлықтай әсер етеді, ол жаһандық және аймақтық өзгерістерге 
ұшырайды. Вегетациялық кезеңнің ауа-райы факторларының өсірілетін 
дақылдардың негізгі түрлерінің өнімділігіне жалпы әсерін бағалау 
агротехниканың негізгі әдістерін, әсіресе себу және отырғызу мерзімдері  
таңдауда маңызды практикалық мәні бар. 
Түйінді сөздер: ауа температурасы, жауын-шашын, бидай өнімділігін талдау, 

корреляциялық анализ, көпше регрессия. 

 
1. Кіріспе 

 
Қазіргі уақытта Қазақстанның ауыл шаруашылығы саласы өз дамуының жаңа 
цифрлық дәуіріне көшуде. "Цифрлық Қазақстан" мемлекеттік бағдарламасында 
ауыл шаруашылығын қоса алғанда, экономиканың басым салаларына цифрлық 
технологияларды енгізуге негізделген қайта құру жолы белгіленген. 
Агроөнеркәсіптік кешенді (АӨК) цифрландыру ел экономикасының аса маңызды 
міндеті ретінде серпінді және қазіргі заманғы технологияларды, сондай-ақ еңбек 
өнімділігін арттыратын және елді капиталдандырудың өсуіне алып келетін 
мүмкіндіктерді пайдалана отырып, дәстүрлі агроөнеркәсіптік кешендерді қайта 
құруға мүмкіндік береді. 

Қазақстанның астық балансында жетекші орын бидайға тиесілі. Біздің елімізде 
де, шетелде де бидайдың құндылығын ескере отырып, астық өнімділігі мен 
сапасын арттыруға ерекше назар аударылады. 

Адам мен үй жануарының тамақтану рационы дәнді-дақылдарды қолданусыз 
мүмкін емес. Дәнді дақылдар барлық егіс алқаптарының шамамен 50%-ын 
алады, оның ішінде әлемде бидай 16%-ын алады. Қазақстанда осы дәнді 
дақылдарға арналған егіс алқаптарының үлесі жоғары. ҚР Стратегиялық 
жоспарлау және реформалар жөніндегі агенттігінің Ұлттық статистика 
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бюросының деректері бойынша ҚР егіс алқаптарының жалпы құрылымында, 
бидай ең жоғары пайызды алып отыр. Қазақстанда 2021 жылғы деректер 
бойынша егіс алқабы 78,2 мың га-ға, 22,7 млн.га-ға дейін ұлғайды. Дәнді және 
дәнді-бұршақты дақылдар 15,7 млн. га алаңға орналастырылған.  

2021 жылғы статистикалық ақпараттарға сәйкес Ақмола облысында егін жинау 
алаңы 4853,4 мың га құрайды, оның ішінде дәнді және дәнді-бұршақ дақылдары 
4582,1 мың га. Сонымен қатар, негізгі азық-түліктік дақыл жаздық бидайдың егістік 
алаңы 3947,6 мың гектарды (дәнді және дәнді-бұршақ дақылдар алаңының 86,1 
пайызы) құрайды.  

Қазақстанның астық экспорты бойынша жетекші позицияға шығуы жағдайында 
болжамдаудың және өнімділік бойынша түрлі талдаулар жүргізудің жаңа 
технологиялары барынша экономикалық тиімділік беретін және тәуекелдерді 
азайтатын жаңа мүмкіндіктер ашады.  

Өнімділік - ауылшаруашылық өндірісінің деңгейін көрсететін маңызды көрсеткіш.  
Бұл белгілі бір аймақтағы климаттық жағдайларды, топырақтың құнарлылығын, 
өсімдіктің биологиялық қасиеттерін, сондай-ақ жақсы өнім алу үшін 
тыңайтқыштарды қолдану арқылы жоғары өнім алу мүмкіндігі болып табылады. 
Сондай-ақ, өнімділік деңгейі маңызды орынды алады. Бұл кез-келген 
компанияның ауылшаруашылық өндірісі жүзеге асырылатын экономикалық және 
табиғи жағдайлардың әсерін көрсетеді. Сондықтан оған көбінесе мыналар кіреді: 
рентабельділік, еңбек өнімділігі, өнімнің өзіндік құны, құрғақшылық және 
басқалары. 

Қазақстанда ауа райының қолайсыздығына байланысты және басқа да 
проблемалардың болуы өнімділіктің айтарлықтай ауытқуын тудырады. 

Өнімнің өзіндік құнын бір уақытта төмендете отырып, дақылдың өнімділігін 
арттыру міндеті дақылдардың сыртқы орта факторларымен қамтамасыз етілуіне, 
дақылдың, сорттың әлеуетті мүмкіндіктеріне және т.б.  байланысты мүмкін 
болатын өнімділік деңгейін алдын-ала есептеу қажеттілігін тудырады, яғни 
өнімділікті бағдарламалау дағдысының болуы қажет. 

Қазақстанда температураның көтерілуінің орташа жылдық жылдамдығы әрбір 10 
жыл сайын 0,28 °С құрайды, температура көктемде және күзде – 0,30 және 0,31 
°С/10 жылға, қыста – 0,28 °С/10 жылға тез өседі, ал температураның өсуінің ең 
төмен қарқыны жазда – 0,19 °С/10 жылға байқалады. 

Жауын-шашынның 0,7 мм/10 жылға азаю тенденциясы қыс мезгілінен басқа 
барлық маусымдарда байқалады, жауын-шашын мөлшері 1,5 мм/10 жылға 
артқанда, бұл үрдіс айтарлықтай айқын. 

«Қазгидромет» республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ғылыми зерттеу 
орталығының деректері бойынша Қазақстандағы 2010-2019 жж. ауаның орташа 

жылдық температурасы 6,69 С құрайды және климаттық нормадан 0,95 C асып 
түсті. Ақмола облысында кейбір станцияларында мезгілдік абсолюттік максимум 
мен минимум мағыналары алдынғы жылдардан асты.  

2019 жылдағы Ақмола облысы бойынша орташа жылдық жауын-шашын мөлшері 
нормадан 114% құрайды. 
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Экстремалды жауын-шашын мөлшерінің үлесі метеостанциялардың бақылауы 
бойынша Ақмола облысының кейбір станцияларында экстремалды көтеріңкі 
және 32–42% құрайды. Күз мезгілінде Ақмола облысында жауын-шашын мөлшері 
нормамен 154% құрап, ең ылғалы аймақ қатарына енді және ең экстремалды 
ылғалды кезең - қыркүйек айы (аспау мүмкіндігі 98%) болды.  

Өнімділіктің төмендеуі-бұл өте жиі кездесетін құбылыс және негізінен 
құрғақшылық жағдайы, артық ылғалдануға немесе қатты аязға байланысты 
болады. 
 
2. Материалдар мен әдістер 
 

Мақаланың мақсаты - бидай өнімділігінің қалыптасуына әсер ететін негізгі 
факторларды егжей-тегжейлі талдау болып табылады. Қойылған мақсатты іске 
асыру үшін келесі міндеттер шешілді: 

1. Бидай өнімділігінің қалыптасуына тікелей әсер ететін негізгі факторлар 
анықталды; 

2. Әр фактордың бидай өнімділігіне әсер ету деңгейі мен тиімділігі анықталды. 

Мақалада Солтүстік Қазақстанда орналасқан «А.И. Бараев атындағы астық 
шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы» ЖШС ауыл шаруашылығы 
кәсіпорнының 2017 жылғы метеодеректері мен Ақмола облысының 
статистикалық жинақ деректері негізінде орындалды. Зерттеу барысында: 
өнімділік деңгейіне әсер ететін негізгі факторларды зерттеу кезінде көпше 
регрессия әдісі қолданылды. 
    
3. Нәтиже 
 

Ақмола облысы астық дақылдарын өндіру бойынша жетекші өңірлердің бірі 
болып табылады. Бұл аймақтағы өнімділік өте жоғары, бұл топырақтың 
құнарлылығына және жылы климатқа байланысты. Алайда, аймақтың ауа-райы 
әртүрлі ауытқуларға (құрғақшылық, жел, аяз және т.б.) сәйкес келетінін атап 
өткен жөн. 

Жалпы астық жинау 2020 жылы 5093,9 мың тоннаны, 2019 жылы – 4192,5 мың 
тоннаны, 2018 жылы – 5037,4 мың тоннаны құрады. Бидай тұтынушылар 
арасында ең үлкен сұранысқа ие, содан кейін арпа, кептірілген бұршақты  
көкөністер және басқалары бар (сурет 1). 
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Сурет 1. Барлық санаттағы шаруашылықтардағы дақылдардың түрлері 
бойынша астықтың құрылымы (2018 жылғы жалпы түсімге пайызбен). 

Бидайдың арпаға пайыздық қатынасы шамамен 4-5 есе, ал жүгері, сұлы және 
басқа дақылдардың түрлерінен әлдеқайда көп ерекшеленеді, бұл басқа 
дақылдардың арасында танымал болуды ғана емес, сонымен қатар өнімнің осы 
түрінің маңыздылығын да көрсетеді. 
 
Сондай – ақ, 2-суретте біз кейбір өзгерістерді байқай аламыз. 
 

 

Сурет 2. Барлық санаттағы шаруашылықтардағы дақылдардың түрлері 
бойынша астықтың құрылымы (2020 жылғы жалпы түсімге пайызбен). 

Бидайды 
жалпы жинау 

79,303

Жүгері (маис); 
0,018

Арпа; 17,233

Сұлы; 1,537

Кептірілген 
бұршақты  
көкөністер; 

1,596

Ақмола облысы бойынша астықтың құрылымы, 
2018 жыл

Бидайды жалпы жинау 

Жүгеріні (маис) жалпы 
жинау 

Арпаны жалпы жинау 

Сұлыны жалпы жинау 

Кептірілген бұршақты  
көкөністерді жалпы 
жинау 

Бидай; 81,030

Жүгері
(маис); 0,014

Арпа; 16,800

Қара бидай; 
0,008 Сұлы; 1,254

Кептірілген 
бұршақты  
көкөністер; 

0,630

Ақмола облысы бойынша астықтың құрылымы, 2020 жыл

Бидайды жалпы 
жинау 

Жүгеріні (маис) 
жалпы жинау 

Арпаны жалпы 
жинау 

Қара бидайды 
жалпы жинау 
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Осылайша, берілген суретке қарап, 3 жыл ішінде барлық дәнді дақылдарда 
аздаған өзгерістер болғанын көре аламыз. 

Ұсынылған мақалада Ақмола облысының дәнді дақылдарының өнімділігіне 
талдау «А.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік 
орталығы» ЖШС метеодеректерін пайдалана отырып, корреляциялық-
регрессиялық талдау негізінде жүргізілді. Жинақталған және зерттелген 
мәліметтер негізінде құрылған ақпараттық база соңғы нәтижеге әсер ететін 
көрсеткіштерді анықтау үшін факторлық модельдеу процедурасынан өтті. 

Сәуірдің ауа-райы барлық дақылдар үшін маңызды, әсіресе климаттың жылынуы 
нәтижесінде егудің ерте мерзіміне байланысты (Клочков и др., 2019). Сондықтан, 
модельді құру және  талдау жүргізу үшін олардың болжамды маңыздылығына 
қарай келесі факторлар таңдап алынды:   

1) бидай өнімділігі (нәтижелі белгі), ц/га –y; 
2) сәуірдің орташа температурасы – x1;  
3) сәуір үшін жауын-шашын сомасы – x2;  
4) мамыр айының орташа температурасы – x3;  
5) мамыр үшін жауын-шашын сомасы -x4;  
6) маусымның орташа температурасы -x5;  
7) маусым үшін жауын-шашын сомасы -x6. 

Барлық көрсетілген факторлардың бидай өнімділігіне y әсері бойынша талдау 
жүргізілді. Корреляцияны талдауға арналған бастапқы деректер 1-кестеде 
келтірілген. Ақмола облысына қарасты қалалар, кейбір аудандар және ауылдар 
бойынша метеодеректер Ақмола облысының Статистика департаментінің 
статистикалық жинағындағы бидай өнімділігіне қатысты деректерге байланысты 
алынды. 

 
Кесте 1. Қазақстан Республикасының Ақмола облысы бойынша 

талданатын ауа райы факторларының және бидай өнімділігінің мәндері 
(2017 ж.) 

Ақмола 
облысына 

қарасты 
қалалар, 

кейбір 
аудандар 

және 
ауылдар 

Факторлар 

y x1 x2 x3 x4 x5 x6 
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Ақкөл 9,3 5,4 28 9,7 19,1 20,0 6,0 

Аршалы 7,7 5,3 26 9,0 23,8 20,7 1,9 
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Атбасар 11,5 5,0 18 9,6 51,1 19,7 3,2 

Егіндікөл 8,7 5,6 15 10,4 23 21,2 1,9 

Ерейментау 4,7 6,2 22 8,6 13 20,9 9,3 

Есіл 11,8 6,1 14 10,1 14 20,2 7,8 

Жақсы 13,6 4,4 14 9,0 26 19,6 3,2 

Зеренді 18,7 4,7 21 8,4 37,5 18,8 7,1 

Көкшетау қ.ә. 19,2 5,6 17 9,2 33 19,6 16,7 

Қорғалжын 7,3 6,0 21 10,8 14,4 21,9 2,8 

Степногорск 
қ.ә. 

5,1 6,2 13 8,8 28 20,6 15,3 

Шортанды 9,6 5,9 14 9,4 15 21,1 2,0 

 

Корреляциялық талдау негізінде қолда бар ақпараттың өнімділіктің факторлық 
көрсеткіштеріне әсер ету дәрежесін анықтаймыз. Корреляциялық-регрессиялық 
талдау-бұл регрессия теңдеуі түрінде ұсынылған экономикалық-математикалық 
модельдің құрылуы және одан кейінгі талдауы, сондай-ақ, құбылыстардың белгілі 
бір факторларға тәуелділік дәрежесін көрсететін корреляциялық байланыстар да 
талдауға жатады. Сонымен қатар, берілген индикаторды есептеу жеке мәндердің 
сәйкессіздіктерін: факторлық мәннен бастап нәтижелі көрсеткішке дейін ескеруді 
талап етеді (Яроменко,Н.Н., Кулак, А.А., Овсиенко, А.А., 2020). Сызықтық 
байланыс кезінде оның тығыздығын өлшеу жұптық корреляция коэффициентін 
қолдану арқылы жүзеге асырылады. 

Жұптық коэффициенттерді талдау арқылы математикалық модельге енгізу үшін 
бұрын таңдалған барлық факторлардың әртүрлі әсер ететіндігі анықталды. 
Корреляциялық анализ нәтижесінде x1 және x5 факторлары арасында тығыз 
байланыс бар екендігі анықталды. Одан әрі есептеулер үшін корреляцияның 
жұптық  коэффициенттері жайында қажетті деректер 2-кестеде көрсетілген. 
 

Кесте 2. 2017 жылғы Ақмола облысының зерттелген факторлары 
бойынша жұптық корреляция коэффициенттері 

 y x1 x2 x3 x4 x5 x6 

y 1       

x1 -0,596 1      

x2 -0,130 -0,12 1     

x3 -0,207 0,29 -0,08 1    
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x4 0,507 -0,60 -0,07 -0,31 1   

x5 -0,774 0,7 -0,02 0,58 -0,65 1  

x6 0,207 0,35 -0,19 -0,41 0,12 -0,32 1 

 
Анализ жүргізу барысында факторлардың арасында мультиколлинеарлық бар 
болуын анықтау барысында келесідей нәтиже алынды (Кесте 3): 
 

Кесте 3. Бидай өнімділігінің факторларға тәуелділігін анықтау бойынша 
корреляциялық талдау нәтижелері 

 y x1 x2 x3 x4 x6 

y 1      

x1 -0,596 1     

x2 -0,130 -0,125 1    

x3 -0,207 0,286 -0,081 1   

x4 0,507 -0,596 -0,074 -0,308 1  

x6 0,207 0,350 -0,191 -0,415 0,121 1 

 
Алынған 3-кесте мен төмендегі 3-суретте көрсетілген мәліметтерге сәйкес, 2017 
жылы мамыр және маусым айларындағы жауын-шашын бидайдың өнімділігіне оң 
әсер етті деп қорытынды жасауға болады. Нақтырақ айтатын болсақ, Ақмола 
облысы бойынша бидай өнімділігінің орташа температура мен жауын-шашын 
сомасына тәуелділігін есептеу нәтижесі маусым айындағы жауын-шашын сомасы 
бойынша корреляция коэффициенті 0,20-ға тең және нашар байланысы бар 
екендігін көрсетсе, мамырдағы жауын-шашын сомасы бойынша 0,50-ге тең және 
орташа байланысы бар екенін көрсетті. Бұл климаттың өзгеруінің салдары болып 
табылады және көктем мен жаздың бастапқы айында өсімдіктердің ылғалға өсу 
қажеттілігін көрсетеді. 
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Сурет 3. Зерттелетін факторлар мен бидай өнімділігі арасындағы 

корреляциялық байланыс. 
 
Зерттелетін өзара байланыстардың регрессиялық талдауы нәтижесінде келесі 
теңдеу алынды: 
 

y=31,203-7,438x1-0,096x2+2,031x3-0,025x4+0,608x6; (R = 0,79; R2 = 0,63); 
 

Регрессиялық анализ нәтижесінде x1; x2; x4 факторларының бидай өнімділігімен 
(y) кері тәуелділігі, ал x3;  x6 факторларының y айнымалысына тура тәуелділігі бар 
екендігі анықталды. 

Алынған теңдеулер маңыздылықтың қанағаттанарлық деңгейімен (R2=0,63) 
бидайдың өнімділік деңгейін мамырдағы орташа температураны және маусым 
айында жауын-шашынды ескере отырып, болжауға болады деп қорытындылауға 
мүмкіндік береді. Бұл ауа-райы факторлары олардың салыстырмалы жоғары 
мәндері шартында бидай өнімділігіне оң әсер етуі мүмкін. Сондықтан бидайды 
себудің орташа мерзімдері өсімдіктердің жылу мен ылғалды қабылдау деңгейін 
арттырып, өнімділіктің жоғарылауын қамтамасыз етеді. 

Жаздық бидайды себудің оңтайлы мерзімі 15-25 мамыр аралығы құрғақ дала 
аймағы үшін жарамды. Ал қоңыржай құрғақ дала аймағында астықтың уақытылы 
пісуі үшін егісті 13-23 мамыр аралығына жылжытқан дұрыс (Сулейменов, 2020). 
 

4. Қорытынды 
 

Өсімдіктер дамудың ерте кезеңдерінде және белсенді өсу кезеңінде ылғал мен 
жылулыққа сезімтал болғандықтан, вегетация кезеңінде ауа-райы жағдайлары 
бидай мен басқа да өсірілетін дақылдардың өнімділігіне айтарлықтай әсер етеді. 
Дәнді дақылдар үшін ылғал мен егістің фитоценозы пайда болған кездегі 
температураның көрсеткіштері маңызды. Вегетациялық кезеңнің басында 
топырақтағы ылғал және вегетациялық кезеңдегі жауын-шашын, сондай-ақ 
вегетацияның бірінші жартысында (сәуір-маусым) орташа тәуліктік ауа 
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температурасының көрсеткіштері өсімдіктердің өсуі мен дамуының маңызды 
факторлары болып табылады. 

Мамыр айындағы ауа температурасы мен маусым айындағы жауын-шашынның 
бидай өнімділігіне әсерінің жүргізілген  корреляциялық-регрессиялық анализі 
арқылы аталған көрсеткіштердің өнімділікке маңызды немесе елеулі әсер етуімен 
сәйкес заңдылықтар мен модель белгіленді. Алынған нәтижелер егістің ерте 
мерзімдеріне байланысты бидай өнімділігінің жоғары көрсеткіштеріне қол жеткізу 
үшін мамыр айының жылуы және маусым айының ылғалдылық ресурстарын 
пайдалануды ұсынуға мүмкіндік береді. 
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Abstract: Sorting apple varieties suitable for storage according to variety, color, 
size, shape, and ripeness levels before storage extends the storage period without 
losing harvest quality and increases their economic value. Since the skin color 
density of red apple varieties is very close to each other, the pattern on the skin of 
the apple can be evaluated as a more decisive feature. In recent years, the deep 
learning technique, which easily recognizes many features such as colors, patterns, 
and shapes in images without the need for any preprocessing, is successfully 
applied in the field of agriculture. This study aims to evaluate the effectiveness of 
deep learning architectures EfficientNet-B0, EfficientNet-B1, EfficientNet-B2, and 
EfficientNet-B3 in the classification of red apple varieties with similar skin colors, 
such as Jeromine and Fuji. According to the findings obtained from the study, the 
highest accuracy in the classification of red apple varieties was obtained from the 
EfficientNet-B3 architecture.  
Anahtar Kelimeler: Apple Classification, Deep Learning, EfficientNet 

 

 
1. Introduction 

It is estimated that there are 10,000 distinct apple types worldwide, with around 500 to 
600 kinds growing in Turkey. (Özçağıran, et al., 2011).  Because Turkey's climatic 
conditions are ideal for apple production, it is possible to grow a wide variety of apple 
types in practically every part of the country. (Mordoğan & Ergun, 2002).  

After harvesting  apples , either offered directly to the market or stored to be presented 
to the market at the appropriate time, depending on the variety. Sorting the apple 
varieties suitable for storage according to their color, size, shape, and ripeness levels 
and separating the physically defective fruits before storage prolongs the storage 
period of the product and increases its economic value (Hussein, et al., 2020). While 
machines based on mechanical principles are frequently used for grading, industrial 
machines based on the color classification concept are used for sorting. Because the 
colors of certain apple kinds are so similar, it's hard to categorize them by color. Manual 
categorization is recommended in these situations.Since manual classification is a 
tedious process, it leads to a decrease in efficiency and accuracy after a certain stage 
(Li, et al., 2020). However, manual sorting is not the only choice after sophisticated 
technologies have emerged. The variety pattern of the apple peel and the shape of the 
apple gives valuable information about the apple variety. Deep learning architectures 
that easily recognize many features such as color, pattern, and shape in images 
without the need for any preprocessing, can produce this valuable information and 
classify similar varieties.  

There are several studies in the literature that use machine learning algorithm 
classification of apples having different colors. Suresha et al., (2012) classified red and 
green apple varieties with 100% accuracy using Support vector machines (SVMs) 
(Suresha, et al., 2012). In the study of Er et al. (2013), the C4.5 algorithm was used to 
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determine the size, color, class, and weight of apples passing over the walking belt in 
real-time and they achieved 95.5% success. A total of 201 apples, including 30 
Starkink Delicious, 9 Golden Delicious, 57 Fuji, 54 Granny Smith, and 51 Braburn 
apples, were used in the study (Er, et al., 2013). Similarly, Sabancı and Ünerşen (2016) 
classified Golden Delicious, Granny Smith, and Starking Delicious varieties with 
98.89% success by using kNN and MLP algorithms (Sabanci & Ünlersen, 2016).  

There are also studies in the literature in which apples are classified using deep 
learning according to ripeness or quality parameters. Kumar et al. (2020) proposed a 
model based on deep learning that detects a nutrient deficiency in apple fruits. In the 
study, a data set was created for four types of nutritional deficiencies in apples and 
used for training the model, and an average of 98.24% classification success was 
achieved (Kumar, et al., 2020). Using the Faster R-CNN approach on pictures acquired 
from apples, Cömert et al. (2019) found an 84.95 percent correct classification rate for 
the model in their research for the categorization of apples. . . In Kayaalp and Metlek's 
(2020) work, 526 apple photos were collected from the CAPA database, 280 of which 
were healthy and 246 of which were rotten, and a deep learning algorithm was used 
to detect rotten and healthy apples with a success rate of 91.25 percent. Xiao et al. 
(2021) classified apple images according to their ripeness status using convolutional 
neural networks (CNN or ConvNets), which is a deep learning model (Xiao, et al., 
2021). Li et al. (2021) proposed a new model based on convolutional neural networks 
(CNN) aimed at accurate and fast grading of apple quality. The classification success 
of the model was reported as 95.33% (Li, et al., 2021). 

Although there is numerous research on the classification of apple varieties with varied 
colors, it was discovered in the literature review that there are few studies on the 
classification of apple varieties that are quite similar to one another. Deep learning 
architectures that easily recognize many features such as color, pattern, and shape in 
images without the need for any preprocessing, is able to produce this valuable 
information and classify similar varieties. This study aims to evaluate the effectiveness 
of deep learning architectures such as Efficient Net-B0, Efficient  Net-B1, Efficient Net-
B2, and EfficientNet-B3 in the classification of red apple varieties with similar skin color. 

 

2. Material and  Method 

In recent years, deep learning-based models, which easily make sense of many 
features such as color, pattern, and shape in fruit and vegetable images without any 
preprocessing, can be successfully applied for apple classification. Deep learning is a 
sub-branch of machine learning that tries to learn meaningful soft information in data 
using hierarchical layers. It is possible to divide deep learning algorithms into four 
categories: Convolutional Neural Networks (CNN), Restricted Boltzmann Machines, 
Autoencoder, and Sparse Coding (Guo, et al., 2016). The CNN algorithm, which is 
widely used in fruit and vegetable classification, is one of these algorithms (Aktaş, et 
al., 2022). Inspired by the principles of visual information processing of the brain's 
visual cortex, CNN structures are a special type of multilayer neural network and were 
first proposed by LeCun in 1998 as the LeNet-5 architecture and applied to handwriting 
recognition problem (LeCun, et al., 1998). The reason why the CNN algorithm is 
preferred is that it can extract features from an input image without any preprocessing. 
Classical CNN architecture is built using three main layers consisting Convolution 
layers, Pool layers, and Fully Connected (FC) layers. The graphical representation of 
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the three-layer CNN architecture is given in Figure 1. By changing the depth and width 
of these layers, performance can be improved(Kausar, et al., 2018).  

 

Figure 1. Three-Layer CNN (Phung & Rhee, 2018) 
 

According to literature a wide variety of CNN models have been proposed by changing 
the sizes and pooling types of convolutional filters to improve the results as much as 
possible. CNN structures became widespread after the AlexNet architecture won the 
ImageNet competition in 2012 (Krizhevsky, et al., 2012). In the last decade after 
AlexNet, several deep-rooted networks such as VGGNet (Simonyan & Zisserman, 
2014), Microsoft's Residual Networks (ResNet) (He, et al., 2016)), GoogleNet 
(Szegedy, et al., 2016), Xception(Chollet, 2017), and Efficientnet (Tan & Le, 
2019)learning architecture have been developed. Due to the results from the study 
performed by Russakovsky et al. (2015) which is given in Table1 the Efficientnet 
network structures were selected for red apple classifications. 

Table 6. EfficientNet Performance Results on ImageNet (Russakovsky, et al., 
2015). 
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To evaluate the effectiveness of these deep learning architectures in the classification 
of red apple varieties with similar visual appearance, an apple dataset was created. 
Due to the lack of open apple image datasets with specific variety labels the apple 
image collection was performed manually using apples obtained from the orchard 
located in the Application and Research area of Niğde Ömer Halisdemir University, 
Faculty of Agricultural Sciences and Technologies. The data set contains two kinds of 
red apples including Jeromine and Fuji and as shown in Figure 2. 

 

Figure 2. Apple Samples  (a) Jeromine and (b) Fuji 
 

The selected apples were varied in color, shape, and pattern of texture.. Jeromine has 
a slightly oblate shape with a distinctive spot randomly placed on a solid background. 
Fuji has a round shape with faint stripes and speckles. However, they are all red and 
have a lot of visual similarities which make them difficult to classify even for humans 
when it is subject to time pressure.  
 
The images were obtained from an apple placed on a flat surface in different positions 
so 6 images were obtained from the same apple, as given in Figure 3. Hardware used 
for processing included Intel i7, 3.6 GHz, 32 GB DDR3 1600 MHz RAM, Nvidia RTX 
2060 GPU, and Windows 10 Pro Desktop computer. All of the image processing and 
deep learning applications were performed with Python version 3.8, OpenCV 4.5, and 
Keras Library version 2.5. 

 
Figure 3. Image of the same apple in different positions 

 
Despite the background behind the apples being white, the variations in the lighting 
conditions in the background were not uniform. For this reason, the background was 
removed. The resulted dataset has 1050 images, each containing a single apple. For 
training, 70% of the dataset is randomly selected. There remaining 30% of datasets 
are equally divided for validation and testing of the model. The labels and the number 
of images for training, validation, and test are given in Table 3. 
 
 
 
Table 3. The labels and the number of images for training, validation, and test 
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Label Training Validation Test 

Jaromine (E1) 367 79 79 

Fuji (E3) 367 79 79 
 

Later the images were scaled to fit the requirements of the model to be used. For 
example to perform experiments with EfficientNet-B0, EfficientNet-B1, EfficientNet-B2 
and EfficientNet-B3 the images scaled to 224x224, 240x240, 260x260 and 300x300 
pixels and fed into the EfficientNet Model. The parameters used in the training are as 
follows: optimizer= Adam, learning rate = 1e-04, batch size = 8, 
loss_function=binary_crossentropy. 
 
3. Results and Discussion 

In this study, deep learning techniques were used to classify apple data. EfficientNet-
B0-B1-B2-B3 models with Top-1 and Top-5 accuracy among other models shown in 
table 1 were used as models. When the images in the apple dataset were examined, 
it was seen that the lowest resolution image was 332x340 in size, not to enlarge images 
EfficientNet-B0, EfficientNet-B1, EfficientNet-B3, and EfficientNet-B4  models were 
used so the images were scaled to 224x224, 240x240, 260x260 and  300x300  pixels. 
In all models, optimizer= Adam, learning rate = 1e-04, batch size = 8, loss_function= 
binary_crossentropy is used as a hyperparameters. The training and test results of the 
models are given in Table 4. 
 
Table 4. The labels and the number of images for training, validation, and test 

Model Input image 
size 

Epochs Test 
Accuracy 

EfficientNet-B0 224 100 94.30% 

EfficientNet-B1 240 100 95.56% 

EfficientNet-B2 260 100 96.20% 

EfficientNet-B3 300 100 96.83% 

 
According to the results given in Table 4, the EfficientNet-B3 has the highest accuracy 
of 96.83%.  According to the results given in Table 4, the test accuracy increased as the 

model size increased. When the model size is reduced (when the EfficientNet-B0 model is 
used), the images in the dataset also decrease by approximately 2.2 times (330/224 x 
340/224); test accuracy decreased from 96.83% to 94.30%. This clearly shows the effect of 
scaling on the dataset and using a shallower network on the test accuracy. 
 

The training curves of the EfficientNet-B3 model are shown in Figure 4, including 
training and a validation accuracy curve. According to the graph, it can be seen that 
the model begins to converge after about 20 epochs. 
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Figure 4. Convergence curve 

 

The confusion matrix which is given in Figure 5. shows that discrimination between 
Jaromine (0) and Fuji (1) is very high and discrimination accuracy increases with model 
depth.  
 

 
Figure 5. Confusion matrixes for (a) EfficientNet-B0, (b) EfficientNet-B1,          

(c) EfficientNet-B2 and (d) EfficientNet-B3  (0: Jeromine, 1:Fuji) 
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4. Conclusion 

In this study, a desktop dataset was created to classify Jeromine and Fuji apples. 
EfficientNet structures with high Top-1 and Top-5 accuracy values were used to train 
and test this data set. The B0 model is the smallest structure and the B7 model is the 
largest structure, with EfficientNet structures having different depths, sizes, and input 
data sizes. In this study, EfficientNet-B0, EfficientNet-B1, EfficientNet-B2, and EfficientNet-

B3 models were used because the existing datasets are suitable for these models 
without the need to increase the size of the images in the dataset. As expected, 
EfficientNet-B3 (96.83%%) outperformed the other tested models. Future studies, it is 
aimed to further expand the data sets and train network structures that work with higher 
accuracy by creating industrial data sets. 
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Abstract: In this paper, the authors analyzed the iodine deficiency in the diet of 
birds and proposed to study the optimal way of entering iodine into the food chain 
in order to obtain iodine-enriched food products. 
Keywords: iodine, poultry farming, iodine deficiency, feed additives. 

 

 
Птицеводство в Казахстане является одним из ключевых отраслей сельского 
хозяйства. Однако, ряд факторов сдерживают развитие данной отрасли. Низкая 
конкурентоспособность отечественной продукции связана с высокой стоимостью 
отдельных составляющих кормов. Общая обеспеченность сбалансированными 
кормами птицеводства в Казахстане не в полной мере отвечает потребностям. 
Эффективные витаминно-минеральные добавки и премиксы закупаются у 
зарубежных производителей, что приводит к повышению стоимости кормов и в 
итоге к повышению стоимости конечной продукции. 
При недостатке микроэлементов в комбикормах у птицы нарушается обмен 
веществ, снижается ее устойчивость к заболеваниям, замедляется рост, 
ухудшаются ее воспроизводительные способности. Одним из важных 
микроэлементов является иод. 
Иод необходим организму сельскохозяйственной птицы, т.к. входит в состав 
гормонов, которые влияют на обменные процессы, такие как обмен белков, 
углеводов, жиров и минеральных веществ. При недостатке иода в рационе 
снижается продуктивность птицы, наблюдается низкая жизнеспособность 
цыплят. 
Независимо от возрастной группы дефицит этого микроэлемента снижает 
производство гормонов щитовидной железы, ведущее к нарушению обмена 
веществ в организме. Дефицит иода у животных приводит к проблемам в 
репродуктивной сфере, повышенной смертности молодняка, мертворождению, 
снижению иммунитета, деформации черепа, уменьшению размеров головного 
мозга. Патологии, вызванные дефицитом иода на этапе внутриутробного 
развития, а также в раннем возрасте, необратимы. Введение иода в корма для 
скота и птиц, кроме увеличения содержания иода в продуктах животноводства, 
также является средством борьбы с дефицитом иода у самих животных, 
профилактики инфекционных заболеваний животных и птицы, снижение 
микробной и вирусной нагрузки на организм животных, повышение 
неспецифического иммунитета и т.д. Добавка соединений иода в корм и 
питьевую воду усиливает продуктивность и повышает рост скота и птицы – 
увеличиваются вес, надои молока, яйценоскость и т. п.  
Проблема иододефицита существует как для животных, так и для человека. 
Большинство регионов Казахстана относится к биогеохимическим зонам по 
недостатку иода и использование пищевой цепи: корма – птица – продукты 
питания может позволить решить проблему дефицита иода в пищевом рационе 
человека. 
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В данной работе рассмотрены иодсодержащие кормовые добавки для 
сельскохозяйственной птицы. 
В качестве иодсодержащего препарата используются различные соединения 

иода: неорганические вещества (иодид калия, иодат кальция, иодат калия) 1-3, 

иод в органической форме 4. 
Так, показано, что при внесении 40 г иодида калия на 1 т кормосмеси содержание 
иода в яйце кур составило 24,0 мкг в 100 г, что на 33,3% выше нормы. Т.е., 

полученное пищевое яйцо является обогащенным йодом 1. 

Авторами работы 2 показано, что дополнительное введение иода в виде 
иодида калия в рацион цыплят приводит к повышению индекса массивности 
тушек выше 99 единиц, что на 24,54% больше, чем у сверстников из контрольной 
группы. 
В работе [4] изучено совместное применение иодида калия и пробиотика 
тетралактобактерина на качество яиц. При этом улучшаются как товарные 
качества (масса, толщина, прочность скорлупы), так и питательная ценность яиц 
(содержание витаминов, иода). 
Предполагается, что иод, связанный с органическими соединениями, так 
называемый «органический иод» в отличие от неорганического, не вступает в 
большинство химических реакций. Излишнее количество органического иода, 
т.е. не востребованное щитовидной железой, естественным образом выводится 
и не происходит накопления в организме. 

Так, ученые 5 использовали добавку иодказеина к питьевой воде и комбикорм, 
обогащенный иодом экструдированной сои. Выяснено, что данные добавки 
нетоксичны. Их можно использовать для получения мяса птиц и яиц, 
обогащенных йодом. Проведенные биохимические и морфологические 
исследования доказывают, что применение препарата иодказеина позволяет 
увеличить сохранность поголовья, повышает продуктивность при 
дополнительном улучшении качества мяса, а также обогащает иодом мясную и 
яичную продукцию. 
Проведены сравнительные исследования [6] влияния на организм цыплят-
бройлеров в первые 5-7 дней жизни цыплят соединений иода в неорганической 
(иодид калия) и органической форме (иодказеин). Данные исследования 
показывают, что скармливание иодказеина в ранний постнатальный период 
повышает усваиваемость питательных веществ корма, что приводит к 
увеличению выживаемости цыплят, интенсивности роста. Применение 
иодказеина в кормлении цыплят-бройлеров в первые 5-7 суток жизни 
экономически эффективно. 
Применение препарата «Йоддар», содержащего иод в органической форме, для 
цыплят-бройлеров способствовало увеличению сохранности цыплят (до 95%), 
снижению расхода кормов. Также способствовало повышению содержания иода 
в мышечной ткани (на 21%). 
Много работ проводятся, посвященных введению в состав кормов не только 
иода, но и нескольких жизненно небходимых микроэлементов. 
Так, иод метаболически связан с селеном, т.к. селен входит в состав фермента, 
обеспечивающей превращение тироксина в трииодтиронин. Дефицит селена 
может вызвать симптомы гипотиреоиодизма. Имеются исследования, 
направленные на изучение совместного использования иод- и селенсодержащих 
кормов. 
В работе [7] разработана технология комплексной кормовой добавки на основе 
цеолитовых туфов, содержащая селен и иод. Показано, что использование 
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данной кормовой добавки приводит к увеличению живой массы гусей на 22% по 
сравнению с контрольной группой. Содержание иода в мясе составило 56,7 мкг/в 
100 г мяса. 
Скармливание кормовыми добавками «Селениум ист» и «Йоддар-Zn» оказало 
положительное влияние на яичную продуктивность перепелов. Яйценоскость на 

среднюю несушку была выше на 4,7%, чем в контрольной группе 8. 
Анализ литературных данных показывает, что использование иодсодержащих 
кормовых добавок для сельскохозяйственной птицы положительно влияет на 
здоровье птицы, увеличивая выживаемость, что экономически эффективно. 
Также при этом происходит обогащение иодом яиц, мяса, что несомненно важно 
для получения пищевого сырья, обогащенного иодом. 
Учитывая, что наш регион относится к биогеохимическим зонам с выраженной 
иодной недостаточностью, производство обогащенных иодом продуктов питания 
представляется актуальным в вопросе укрепления здоровья населения и 
продовольственной безопасности страны. 
Следует отметить, что на отечественном рынке отсутствуют иодсодержащие 
кормовые добавки собственного производства. Производство собственных 
кормовых добавок, в том числе иодсодержащих, способствовало бы развитию 
птицеводства и уменьшению себестоимости птицеводческой продукции. 
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Abstract: The aim of the presented work was to study the insulation properties - 
thermal conductivity coefficient [λ] and specific heat Cp of foamed geopolymer 
plates. The paper presents the results of tests on geopolymers based on fly ash 
and metakaolin with the addition of ash microspheres. The geopolymer composites 
were prepared using hydrogen peroxide H2O2 and stabilizers in the form of Portland 
cement and surfactant. The curing process of geopolymer foams was carried out 
at 60°C. The obtained sheets were subjected to thermal conductivity tests in the 
temperature range 0-20°C, and the specific heat was examined in the range 27.5-
32.5°C. The density results of the tested foamed geopolymer slabs are also 
presented in this paper, and the visual evaluation and morphology of the porous 
structure are presented using scanning electron microscopy. As a result, the 
foamed fly ash-based geopolymer composites were found to have a lambda 
coefficient value of 0.07 [W/m*K], and their average specific heat over a given 
temperature range was 1.807 [kJ/kg*K]. The thermal parameters for the 
metakaolin-based samples are 0.09-0.10 [W/m*K], and their average specific heat 
is 1.390 [kJ/kg*K]. Based on the test results, it can be concluded that fly ash is a 
better and more easily controllable base material in the foaming process. The 
obtained test results allow these materials to be used in construction as insulation 
materials due to the fact that they have relatively good insulation parameters. 
Keywords: geopolymer foams, insulation material, thermal properties testing, 
advanced materials testing methods 

 
1. Introduction 

Lightweight building materials such as precast, sandwich panels or other components 
used in construction prepared from Portland cement-based porous concrete are widely 
used in many fields of civil engineering and construction (Richard, 2013). Foamed 
geopolymers obtained by introducing gas bubbles into a geopolymer matrix are a new 
class of porous inorganic materials compared to Portland cement based porous 
concrete. The raw materials for the preparation of foamed geopolymers are mainly 
solid waste, and with the reduction of energy intensity and carbon emissions in the 
production process, more environmentally friendly construction materials can be 
obtained (Provis, 2014), (Abdollahnejad, 2015), (Duxson, 2007). Foamed geopolymers 
exhibit a variety of desirable properties. Among others, they have high durability, high 
resistance to elevated temperatures, and good resistance to acids or other corrosive 
environments.  In addition to the properties mentioned above, they also have an 
excellent ability to bind toxic metals (Alvarez-Ayuso, 2008). Thus, foamed geopolymers 
are considered to be a much more durable material than conventional cellular concrete 
based on Portland cement (Cheng, 2003). 

The manufacturing process of foamed geopolymers can be carried out by two 
methods. The first one is a mechanical method and involves foaming and pre-
expansion to introduce the formed air bubbles into the geopolymer matrix 
(Hajimohammadi, 2017), (Abdullah, 2012). The second method is the mixed chemical 
foaming method (Hajimohammadi, 2017), (Sanjayan, 2015), (Masi, 2014). For foamed 
geopolymers, it is very important to ensure the compatibility of the foaming and 
suspension curing process. Therefore, the selection of an appropriate foaming method, 
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foaming agent and matrix composition has a significant impact on the preparation of 
foamed geopolymers. There are many studies on the composition, physical properties 
and applications of foamed geopolymers, mainly focusing on the density of 600-1800 
kg/m3 (Ducman, 2016). It is widely believed that the lower the density of foamed 
geopolymer and the lower the thermal conductivity, the better the insulating effect of 
foamed geopolymer. Therefore, in order to achieve a better thermal insulating effect, 
special attention should be paid to the preparation of low-density foamed geopolymers 
when designing thermal insulation materials. However, few researchers have 
compared the composition and properties of ultralight foamed geopolymers  
(<300 kg/m3), which effectively improve thermal insulation performance. 

In this study, an ultra-light foamed geopolymer based on fly ash with a density slightly 
higher than 200 kg/m3 and a light foamed geopolymer based on metakaolin with  
a density slightly higher than 400 kg/m3 were prepared. The lightweight structure was 
obtained by introducing hydrogen peroxide, as a foaming agent, into a matrix 
consisting of fly ash or metakaolin, an alkali activator and a foam stabilizer. The 
hydrogen peroxide decomposes under alkaline conditions and releases gases that 
bind together as the geopolymer slurry solidifies to form cell pores. The purpose of this 
paper was to investigate the insulating properties - thermal conductivity coefficient [λ] 
and specific heat Cp of fabricated foamed geopolymer sheets. In this paper, visual 
evaluation was also performed and the morphology of the porous structure was 
presented using scanning electron microscopy.  

2. Materials and Methods 

The geopolymer foam was based on fly ash from Skawina Heat and Power Plant 
(Skawina, Poland), while the second test sample was based on metakaolin from the 
Czech Republic (Keramost, Kadaň, Czech Republic). Portland cement was used as 
hydraulic additive to stabilize the porous structures produced, Syringaldehyde powder 
was used as surfactant and 10 M NaOH solution was used as activator. 36% hydrogen 
peroxide H2O2 at 50 mL was used as a foaming agent to produce the samples. Table 
1 shows the determinations of the samples along with an indication of the ingredients 
used to produce the samples. While Table 2 shows the oxide composition of ash and 
metakaolin determined by XRF method. 
 

Table 1 Characterization of samples with fly ash and metakaolin 

 
 
Sample 
Name 

Building 
Sand 
Mass 

Microspheres 
mass 

Fly 
ash/Metakaolin 

Mass 

Hydraulic 
Additive 

Stabilizer 
Weight 

Alkaline 
Activator 

R.FA. 80 g 160 g 795 g 100 g  5 g  350 ml 

R.M. 80 g 160 g 795 g 100 g  5 g 480 ml 
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Table 2 Oxide composition of fly ash and metakaolin 

 
 
Precursor 

Oxide Composition (wt%) 

SiO2 TiO2 Fe2O3 Al2O3 CaO MgO K2O Na2O 

Fly ash 55.9 1.09 5.92 23.49 2.72 2.61 3.55 0.59 

Metakaolin 53.01 0.74 1.34 41.54 0.27 0.38 0.71 0.82 

 

The bulk solid ingredients, namely, sand, microspheres, fly ash/metakaolin, cement 
and Syringaldehyde surfactant were mixed dry until a homogeneous mixture was 
obtained. Then, an alkaline solution in the form of 10 M NaOH was added and H2O2 
was added in the last step of geopolymer mass production. The mixing process was 
carried out in a laboratory mixer (LMB-s) for about 15 min. After obtaining  
a homogeneous mass with a dense plastic consistency, the material was transferred 
into appropriate molds and then annealed for 24 h in a laboratory dryer at 60°C. After 
24 h, the samples were unmolded and cut into 20x20cm square shape. The thickness 
of the plates was about 2.5 cm. The thermal conductivity coefficient and specific heat 
were tested on a HFM 446 plate apparatus (Wittelsbacherstrasse, Germany). The 
thermal parameters were determined using the above apparatus by the hot and cold 
plate method, the schematic diagram of which is shown in Figure 1. The obtained 
plates were subjected to thermal conductivity tests in the temperature range 0-20°C, 
and the specific heat was tested in the range 27.5-32.5°C. The density of the resulting 
slabs was also tested using this apparatus by a geometric method based on the mass 
and volume of the sample.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Scheme for measuring thermal parameters (Company Netzsch) 
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3. Findings 

Table 3 shows the results of thermal performance and density for the produced 
geopolymer foams. Based on the test results and Figure 2, it can be concluded that 
the fly ash based samples have a lower density and thus a lower thermal conductivity. 
The specific heat measurements showed that the fly ash based samples have higher 
specific heat Cp values than the metakaolin based samples.  

 
Table 3 Test results of the produced foams 

 
Sample 
Name 

Thermal 
conductivity 

[W/m*K] 

Specific heat 
[kJ/kg*K] 

Density[kg/m3] 

R.FA. 
 

0,07020 1,992 211,24 

R.FA.2 
 

0,06799 1,622 216,22 

R.M. 
 

0,10412 1,362 401,34 

R.M.2 0,09552 1,417 409,49 

 

Figure 2. Graph of thermal conductivity coefficient versus density for fly ash 
and metakaolin based samples 

 

 

 

211,24
216,22

401,34

409,49

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0,065

0,070

0,075

0,080

0,085

0,090

0,095

0,100

0,105

R.FA.  R.FA.2.  R.M.  R.M.2.

D
e
n

s
it

y
 [

k
g

/m
3
]

T
h

e
rm

a
l 
c

o
n

d
u

c
ti

v
it

y
 [

W
/m

*K
]

Sample Name

Graph of thermal conductivity coefficient versus density for 
fly ash and metakaolin based samples

Test temperature λ 
(0-20°C)
Density



IV. International Turkic World Congress on Science and Engineering  
23-24 June 2022, Niğde - Türkiye 

 

370 

The photographs below also show the morphology of the porous structure using 
scanning electron microscopy. 

 

Figure 3. Porous structure morphology of samples a) based on fly ash,  
b) based on metakaolin 

 
Figure 3(a) shows the porous structure of fly ash. The pores shown in the SEM 
image are not homogeneous, and the wall thicknesses vary significantly. Photo 3(b) 
shows the porous structure of metakaolin. The pores are homogeneous and the wall 
thicknesses are in the range of 70-130 m. 
 
4. Results 

The objective of this study was to investigate the insulating properties, i.e., thermal 
conductivity coefficient and specific heat of the fabricated foamed geopolymer panels. 
The results showed that the fly ash based samples have a density of 200 [kg/m3] and 
a thermal conductivity coefficient close to 0.07 [W/m*K]. In contrast, the foams whose 
base material was metakaolin achieved a density of 400 [kg/m3] and a thermal 
conductivity coefficient close to 0.09-0.10 [W/m*K]. Considering the specific heat 
measurements, the fly ash samples showed an average specific heat for 2 
measurements equal to 1.807 [kJ/kg*K] and the metakaolin-based samples equal to 
1.390 [kJ/kg*K]. Thus, based on the tests performed, it can be concluded that an 
ultralight insulating material with low density, low thermal conductivity and high specific 
heat was obtained for the ash-based samples. The above studies show that foamed 
geopolymers especially based on fly ash can be an attractive material used for 
insulation in the construction industry. 
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Abstract: Partial or all damage to buildings causes fatal accidents and great 
economic losses. There are many studies on building health monitoring for the 
prevention of accidents in buildings, and there are studies on the use of sensor 
technologies in building health monitoring together with the developing technology. 
Fiber optic sensor technology is currently preferred in many sectors due to its high 
measurement accuracy, being economical, and being resistant to environmental 
factors. This has enabled researchers to work on the usability of fiber optic sensors 
for continuous monitoring in civil engineering structures. In this study, studies on 
the working mechanisms of fiber optic sensors and their use in civil engineering 
applications were investigated and reported. 
Keywords: Fiber optic sensors, structural health monitoring 

 

 
1. Introduction 

In recent years, the issue of monitoring the health of civil structures has become 
important. In developed countries, the deterioration of infrastructure systems such as 
tunnels, dams and bridges as a result of usage of years has made it important to 
examine the structural health of infrastructures. The structural health of important 
infrastructures such as tunnel, dams, buildings, bridges, etc.  is currently assessed by 
visual determination by engineers. In order for the engineers to detect the problems 
occurring in the structure visually, there must be damage to the structure or some 
deformations must occur. Monitoring the health of the structures provides benefits in 
the early intervention during the manufacturing phase of the building, the detection of 
problems that occur during its use, the determination of maintenance and repair 
processes of buildings that have been used for many years. A properly designed and 
implemented structural health monitoring system can have a positive impact on the 
lifetime cost of the structure (Leung et al., 2015). 

Advances in optoelectronics and fiber optic technology have enabled fiber optic 
applications in engineering, health and military fields. Various sensors are used for the 
measurement of variables such as acceleration, electric and magnetic field, crack, 
pressure, humidity, temperature, vibration, strain, viscosity, and the developments 
support the use of fiber optic sensors instead of these sensors (Annamdas & 
Annamdas, 2010), because of advantages of small dimensions, high precision and 
accuracy measurement, transfer signals to long distances (Deng & Cai, 2007).  

Structural health monitoring in civil engineering is a widely studied issue and important 
topic for observing the current situation of structures to provide safe and economic 
management of infrastructures. Developing technology enabled researchers to look for 
alternative monitoring techniques to observe situation of civil structures more 
accurately.  Fiber optic sensing technology is an alternative technology for structural 
health monitoring that is currently used in health and military fields with its advantages 
such as economical, accurate measurement, resistant to external effects, flexibility.  
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In last decades, these advantages have attracted the attention of researchers and 
have led them to study the use of fiber optic sensors in civil engineering applications. 
In this study, usage areas and types of fiber optic sensors in structural health 
monitoring in civil engineering applications are reported. 

2. Fiber Optic Sensors 

Fiber optics work on the principle of total reflection of light through a dielectric silica 
glass. Fiber optic cables generally consist of fiber (core), cladding and coating. Light 
spreads on the fiber (core), cladding prevents light scattering, and coating prevents 
damage to the core part. The simple representation of fiber optic cables is shown in 
Figure 1. 

 

Figure 1. Fiber optic cable representation 
 

External factors such as pressure and temperature acting on fiber optic cables affect 
the transmission of light. These effects cause changes in optical parameters such as 
wavelength and light intensity. Fiber optic sensors work according to the principle of 
measuring these changes and converting them to a quantitative quantity. As shown in 
Figure 2., these quantities are measured by the interrogator(photodetector) (Güemes, 
2014). 

 

 

 

2.1. Fiber Grating Sensors 

As mentioned in section 2, fiber optic sensors’ working principle is the measuring the 
changes of light’s optical parameters. Fiber bragg gratings measure the change on 
wavelength of light under the external effects. Gratings, which are filters or mirrors, are 
located at the core part of the fibers and light propagates on the fiber. The distances 
between gratings are changed with the effect of temperature or load and that cause 

Figure 2. Schematic view of fiber optic sensing (Güemes, 

2014) 
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changes on wavelength of light. The change of wavelength is measured under the 
external effects. Most commonly used type of fiber grating sensors is the fiber bragg 
grating sensor that shown in the Figure 3.  

 

Figure 3. Schematic view of Fiber Bragg Grating Sensors (Du et al., 2020) 
 

2.2. Interferometric Fiber Optic Sensors 

Interferometric sensors work with the principle of measuring the change of light’s 
phase. There are four types of interferometric sensors: Fabry-Perot, Sagnac, 
Michelson and Mach- Zehder. The sensitivity of these type sensor is quite high that 
ensures measuring low displacements. They are used for measuring pressure, 
temperature, deflection, strain, electromagnetic field (Günaydın et al., 2019). 

2.3. Distributed Fiber Optic Sensors 

Distributed sensor works with the principle of measuring the change in light intensity. 
That type of sensors has potential to measure the location of effect, because all part 
of fiber is actually sensor. For example, local deformation in structure can be 
determined with the distributed sensors. The light which moves on fiber is reflected 
under the external effects and the intensity of reflected light is changed and the change 
is measured. There are three types of distributed sensors: Rayleigh, Raman and 
Brillouin sensors. 

 3. Fiber Optic Sensor in Structural Health Monitoring 

Fiber optic sensors have cost effective, long life, electrical isolation, accurate 
measuring, etc. advantages to use in structural health monitoring. In railway 
engineering, the health of railway components is quite important. Monitoring the 
structural health of railway components provides safely operation and prevent from 
fatal accidents. Fiber optic sensors are widely studied to structural health monitoring 
of railway structures. Results show that viaduct displacements, rail temperature, rail 
settlement, ballast displacement, subgrade vibration, tunnel settlement and 
temperature, ballast fatigue, train location, speed, bridge strain, etc. can be measured 
with fiber optic sensing technologies (Du et al., 2020). An example for measuring 
deflection of railway viaduct decks were shared that includes sensor locations in Figure 
4. 
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Figure 4. Sensor locations for monitoring behavior and deflections of a 

viaduct(Du et al., 2020) 

Observing of geotechnical structures such as slopes, tunnels, excavations, etc. has a 
vital importance. Fiber optic sensing technology was also used for geotechnical 
structural health monitoring. For example, with the use of fiber bragg grating sensors, 
it is possible to measure displacement of soil for observation of landslides. Another 
problem for civil engineers which is the high amounts of settlements in structures can 
be prevented by observing the behavior of soil before construction with fiber optic 
sensors. In some studies, the stress strain behavior was observed with fiber bragg 
grating sensors (Xu et al., 2014). Also, the strain and stress distribution of soil anchors 
and nails, strain on pile foundations can be measured with fiber optic sensors (Zheng 
et al., 2020). 
One of the important cases for civil engineers is to observe health of concrete. The 
humidity, temperature and crack location and dimensions on concrete can be 
measured and observed with fiber optic sensors (Bremer et al., 2016). 
The cables are used in suspension and cable-stayed bridges and prefabricated 
reinforced structures for tension resistance and large number of tensile forces are 
acted on these cables. Failures on cables may cause fatal accidents and loss of 
money. There are various studies on structural health monitoring of the cables with 
measuring forces on cables and results show that fiber optic sensors are a good 
solution for monitoring the stress on cables (Yao et al., 2021).  Also, there are studies 
on the determining the corrosion of rebar for reinforced structures (Zheng et al., 2019). 
For the civil engineering structures such as buildings, tunnels, bridges and other 
important structures, there are several usage areas of fiber optic sensors for 
determination cracks, deformation, deflection, strain, etc. The developments in fiber 
optic sensing technology can be a solution for the other unquantifiable variables for the 
structure or structural elements. Some of the different studies about usage of fiber optic 
sensors in civil engineering applications were shown in Table 1. 
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Table 1 Different application areas of fiber optic sensor in civil engineering 
applications 

Fiber Optic Sensor Application Reference 

For cable- stayed bridges and 
prestressed reinforced concrete, 
measurement of stress and strain 
changes on cables 

(Yao et al., 2021) 
(Uva et al., 2014) 

Settlement on the ground and 
foundation, land sliding 

(Zheng et al., 2020). 

Settlement on railways, lateral 
displacements and vertical 
deformations on railways, subgrade 
vibration, ballast fatigue  

(Du et al., 2020) 

Corrosion monitoring on reinforced 
concrete structural elements 

(Ramani & Kuang, 2021) 

Crack monitoring of reinforced 
concrete structures 

(Zheng et al., 2022) 

 
4. Conclusion 

Health monitoring of structures and infrastructures is a vital issue especially for developed and 
developing countries that have old infrastructures. Current infrastructures are under the risk of 
having damaged for usage of many years. Serious damages on infrastructures such as 
bridges, tunnels, railways, etc. can be reason of fatal accidents that cause many of life losses 
and also economic burdens. Currently, structural health monitoring is done by engineers with 
visual observations or some local sensors, however, there might be some damages in structure 
to detect the problem. Fiber optic sensors can be a solution for the monitoring structural health 
because of their several advantages mentioned in Section 3. In this study, application areas 
of fiber optic sensor in structural health monitoring of civil structures are reported such as 
railway, geotechnical, structural engineering applications. Fiber optic sensors are used to 
measure stress and strain values, cracks and deformations on structural elements, settlements 
and movements of soils, humidity and temperature of concrete, deflections of bridges and 
viaducts any many other civil structures’ structural health. 
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Abstract: Lime diffusion into the expansive soil is a substantial parameter that 
influences the success of the lime column stabilization method. However, the 
diffusion velocity of lime particles into the expansive soil is very slow as the 
expansive soils have low permeable properties. In this study, two different types of 
lignosulphonate, which are sodium and calcium, were added to lime columns to 
accelerate the diffusion velocity of lime particles into the expansive soil. The six 
different diameters of treated specimens were selected ranging between 5 cm to 
30 cm and these treated specimens have 37 pieces of lime columns. The diameters 
of these lime columns are ranging between 3.5 mm to 21 mm with respect to the 
diameter of treated specimens prepared in this study. All treated specimens with 
lignosulphonate lime columns have lower swelling potentials than untreated 
specimens. The specimens located between the columns were tested to determine 
cation exchange capacity (CEC) and specific surface area (SSA) of treated 
specimens. The values of CEC and SSA of treated specimens with lignosulphonate 
lime columns decreased. Finally, the lignosulphonate lime columns stabilized the 
swelling potential, CEC and SSA of untreated specimens. However, when the 
distance between the columns increases, the achievement of this stabilization 
method decreases.  
Keywords: Expansive soil, lime column, lignosulphonate, swelling potential 

 

 
1. Introduction 

Lime stabilization is commonly utilized for the remediation of the expansive soil in the 
field. The lime column method application, starts with drilling boreholes into the soil. 
Then, these boreholes are filled with lime (Tonoz et al., 2003). 

Lime column method improves a soil by migrating ions forming lime particles into this 
soil. The process of ion migrations into the soil occur with one of the flows such as 
hydraulic flows, chemical flows, thermal flows, and electrical flows. While chemical flow 
is a flow that trigger the ion migration at the lime column technique, ion migration 
process goes on with electrical flow and hydraulic flow after the chemical flow. Thus, 
the soil placed far from the column improve with these flows (Barker and Roger, 2006). 
The ions forming lime particles migrates very slowly into the soil due to the low solubility 
property of lime particles. For this reason, the treated soils with lime column method 
need for a long time to stabilize, this can be said as a handicap of lime column method 
(Bhuvaneshwari et al., 2010). 

Lignosulphonate is a derivative of lignin and obtained as a by-product during the paper 
production. The classification of this material is made by the chemical composition of 
a wood from which it is obtained. The classification types are sodium, calcium, 
magnesium, potassium, etc. Lignosulphonate is a material that can be dissolved in 
water. This material can be utilized in many different areas such as petrol industry, 
construction industry, agriculture industry, etc.  (Rana et al., 2002; Yang et al., 2007). 

Vinod et al. (2010) studied that the interaction mechanism between dispersive clay 
particles and lignosulphonate. According to this study, lignosulphonate was dissolved 
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in water as it is a water soluble material. Then, H+ and OH- ions get out as a result of 
the lignosulphonate dissolution. Hydrogen ions are attracted from the lignosulphonate 
and the charge of lignosulphonate converts positive. Thus, negatively charged of clay 
particle surface become neutral by absorbing the positively charged lignosulphonate. 
Finally, the clay particles come closer after this process (Figure 1). 

 

Figure 1. Schematic diagram of lignosulfonate stabilization on clay soil 
(Vinod et al. 2010) 

 
Studies related to lignosulphonate in civil engineering have been made recently. 
Some of them are given in below: 

The durability and strength of the soil was enhanced with lignosulphonate that has 
not harmful effect to the environment (Chen & Indraratna 2014a). 

The drilling muds utilized in petrol industry has lower viscosity when the 
lignosulphonate is added to this mud. Thus, this process provides the power 
conservation during the drilling steps of petrol production (Orszulik, 2013).   

Lignosulphonate is an additive material that is used as a water reducer in concrete 
industry. After the addition process, this additive material causes the electrostatic 
repulsion force between the cement particles. Finally, the concrete strength increases 
as the water content of concrete decreases (Yu et al., 2013). 

Chen and Indraratna (2015) studied the effect of lignosulphonate on the deformation 
behavior of sandy silt under cyclic loading. According to this study, the resilient 
modulus of treated specimens are greater than untreated specimens. 

In the scope of this study, sodium and calcium lignosulphonate addition to lime 
columns was investigated to see the performance of the lime column stabilization 
method. 

2. Materials and methods 

This title is divided into two subtitles that are named as specimen properties and 
laboratory tests. Laboratory part is that the explanation of the test done in this study. 
Each subtitles is explained below. 
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2.1 Specimens 

Specimen part include that the properties of untreated expansive soil specimen, 
treated specimens with lime column, treated specimens with lignosulphonate lime 
columns. 

2.1.1 Untreated specimen properties 

An expansive soil specimen utilized in this is not a natural soil. This specimen was 
prepared by mixing kaolinite and bentonite in the laboratory. Kaolinite, which is the 
main component of this specimen, formed 85% weight of this specimen. The weight 
percentages of bentonite in this specimen 15%. This expansive soil specimen is called 
as ES in this study. The properties of ES are given in Table 1.   

Table 7 The properties of ES 

Properties, (Unit) Value Properties, (Unit) Value 

Specific gravity 2.56 Water content (%) 15 
Liquid limit (%) 95.2 Dry density (kN/m3) 1.495 
Plastic limit (%) 23.2 Activity 1.27 
Plasticity index (%) 72.3 Swelling pressure (kPa) 265 

Clay content (%) 57 Specific surface area (m2/g) 146.73 
Swelling potential under  
7 kPa (%) 

43.95 Cation exchange capacity 
(meq/100g) 

18.75 

Swelling potential under  
25 kPa (%) 

29.47   

ES is a high plasticity clay according to USCS. Besides, it has a very high swelling 
potential with respect to the classification made by Seed et al. (1962). 

2.1.2 Treated specimens with lime columns 

ES stabilized with lime column method is named as ES-LC in this study. First, 37 
boreholes were drilled into the ES, compacted in oedometer ring which had 50 mm 
diameter and 19 mm height (Figure 2). The diameter and height of the borehole is 3.5 
mm, 19 mm, respectively. The distance between the columns is equal to 0.9 times 
borehole diameter (Figure 2). The columns installed in this study placed in three 
circular orbits due to the circular shape of the oedometer ring (Figure 2).  

   

Figure 2. Treated specimens with lime columns 
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These boreholes were filled with a mixture consisting of water and lime. While the 
weight percentage of water in this mixture is 30%, the weight percentage of lime is 
70%. Thus a water-lime mixture, which is in a plastic state, was obtained (Figure 3a). 

2.1.3 Treated specimens with lignosulphonate lime column 

The preparation of treated specimens with lignosulphonate lime columns is the same 
as the preparation of treated specimens with lime columns except one process. This 
process is the preparation of the mixture that utilized for filling the boreholes. A mixture 
consisting of water-lime-lignosulphonate was prepared instead of water-lime mixture. 
The first step of this process is that some amount of lignosulphonate, whose weight is 
the 1/8 weight of the water, was added to water and dissolved. When the amount of 
lignosulfonate increases, lignosulfonate particles are not dissolved in the water. After 
lime is mixed with this water-lignosulphonate mixture, water-lime-lignosulphonate 
mixture was obtained (Figure 3b-c).  

        

 a) Water-lime mixture        b)Water-lime-NaLS mixture  c)Water-lime-CaLS mixture 

Figure 3. Mixtures used in this study 
 

Then the boreholes were filled with the water-lime-lignosulphonate mixture. The weight 
percentages of this mixture is given in Table 2. 

Table 2 The weight percentages of water-lime-lignosulphonate mixture  

The weight percentages of materials (%) 
   Water                     Lime              Lignosulphonate 

30                 66.25 3.75 

 

Six different diameter/height molds were utilized in this study (Figure 4).  
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Figure 4. Molds used in this study 

These treated specimens were named as either SC(X)-NaLS or SC(X)-CaLS in terms 
of the lignosulphonate type. Six different treated specimens were separately prepared 
for both sodium  and calcium lignosulphonate lime columns (Figure 5). 

 

     

          a) SCX-NaLS specimen                b) SCX-CaLS specimen        

Figure 5. SCX-NaLS AND SCX-CaLS specimens 

 
Table 3 shows the properties of both test specimens and lignosulphonate lime 
columns. 
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Table 3 The properties of test specimens and lignosulphonate lime columns 

Specimen 
Name 

Specimen 
Diameter 

(cm) 

Specimen  
Area 
(cm2) 

Column 
Diameter 

(cm) 

Total Column  
Area 
 (cm2) 

Area  
Ratio 
 (%) 

SC1 5 19.63 0.35 3.56 18.13 

SC2 10 78.54 0.7 14.24 18.13 

SC3 15 176.71 1.05 32.04 18.13 

SC4 20 314.16 1.40 56.96 18.13 

SC5 25 490.87 1.75 89 18.13 

SC6 30 706.86 2.10 128.15 18.13 

 

Total column area is a term that represents the sum of the areas of 37 pieces columns. 
The ratio between the total column area and specimen area is the Area Ratio.    

2.2 Laboratory tests 

Free swell tests and methylene blue test were done. Each test method is explained 
below. 

2.2.1 Free swell test 

The change of the swelling potentials of treated specimens was determined by doing 
the free swell test. All free swell tests were done with respect to ASTM (D4546). As 
many free swell tests were done in the scope of this study, these tests are divided into 
two groups that are named as a comparison group and lignosulphonate group, 
respectively. 

Free swell tests that appeared in the comparison group were done to see the effect of 
lignosulphonate addition to lime columns. 7 kPa surcharge pressure was applied to the 
treated specimens utilized in the comparison group. The specimens tested in this group 
is treated specimens with lime columns, sodium lignosulphonate and calcium 
lignosulphonate lime columns had 50 mm diameter and 19 mm height. Three different 
curing periods applied to these test specimens are 0, 7 and 28 days. 

Free swell tests in the lignosulphonate group were done to investigate the scale effect 
on the swelling potentials of expansive soil treated with lignosulphonate lime columns. 
The test specimens placed in this group are given in Table 3.  Each specimen treated 
with both sodium and calcium lignosulphonate lime column method. These treated 
specimens were separately tested under two surcharge pressures that are 7 kPa and 
25 kPa. Four different curing periods applied to these test specimens are 0, 7, 28, and 
90 days. 
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2.2.2 Methylene blue test  

Methylene blue tests were done to observe the change cation exchange capacity and 
specific surface area of treated specimen during the stabilization process. Three 
treated specimens, which are SC2, SC4, and SC6, were selected for these tests.  

Test specimens waited in the humid room for 90 days. The test specimens were taken 
from the center point that placed between lignosulphonate lime columns. A drilling bit 
that has 1 mm diameter was utilized to take test specimens. Then these specimens 
were tested according to NF P 94-068 standard. 

3. Results and Discussions 

The results of both free swell tests and methylene blue tests were presented and 
evaluated in this part.  

3.1 Swelling potentials of treated specimens 

The values of swelling potentials of treated specimens were obtained from free swell 
tests. This title was divided into two subtitles as comparison group and lignosulphonate 
group. 

3.1.1 Swelling potentials of treated specimens in the comparison group 

The swelling potentials of treated specimens in this group are illustrated in Figure 6. 

 

Figure 6. The swelling potentials of treated specimens prepared in the 
comparison group 

All treated specimens have less swelling potentials than ES. The effect of both lime 
column method and lignosulphonate lime column method increase with curing period 
applied to these specimens.  

Both lignosulphonate lime column methods are more effective on the improvement of 
swelling potential than lime column method. In other words, lignosulphonate addition 
to lime column rises the diffusion velocity of lime particles into the expansive soil 
specimen. In addition to this, calcium lignosulphonate is more active material than 
sodium lignosulphonate for the lignosulphonate lime column method. 
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3.1.2 Swelling potentials of treated specimens in the lignosulphonate group 

The swelling potentials of treated specimens under both 7 kPa and 25 kPa surcharge 
pressures in this group are given in Figures 7-8. 

 

 

 

Figure 7. The swelling potential of SCX specimens under 7 kPa surcharge 
pressure 
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Figure 8. The swelling potential of SCX specimens under 25 kPa surcharge 
pressure 

The swelling potentials of treated specimens evaluated with respect to the 
classification prepared by Seed et al. (1962) were given in Table 4. These specimens 
in table 4 were waited in the humid room for 90 days. 
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Table 4 The classification of treated specimens with respect to Seed et al. 1962 

Treated  
specimens 

Surcharge 
Pressures 

Swelling 
Potential (%) 

Seed et. 
al. (1962) 

SC1-NaLS 7 kPa 3.1 Medium 

SC2-NaLS 7 kPa 5.5 High 

SC3-NaLS 7 kPa 6.6 High 

SC4-NaLS 7 kPa 7.9 High 

SC5-NaLS 7 kPa 9 High 

SC6-NaLS 7 kPa 9.7 High 

SC1-NaLS 25 kPa 0.89 Low 

SC2-NaLS 25 kPa 1.62 Medium 

SC3-NaLS 25 kPa 1.87 Medium 

SC4-NaLS 25 kPa 2.06 Medium 

SC5-NaLS 25 kPa 2.23 Medium 

SC6-NaLS 25 kPa 2.35 Medium 

SC1-CaLS 7 kPa 2.7 Medium 

SC2-CaLS 7 kPa 5 High 

SC3-CaLS 7 kPa 6.2 High 

SC4-CaLS 7 kPa 7.4 High 

SC5-CaLS 7 kPa 8.5 High 

SC6-CaLS 7 kPa 9.1 High 

SC1-CaLS 25 kPa 0.71 Low 

SC2-CaLS 25 kPa 1.23 Low 

SC3-CaLS 25 kPa 1.47 Low 

SC4-CaLS 25 kPa 1.65 Medium 

SC5-CaLS 25 kPa 1.86 Medium 

SC6-CaLS 25 kPa 1.99 Medium 

 

The treated specimens which had bigger sizes have higher swelling potentials for each 
lignosulphonate types used. Since the increase of diffusion distance between the 
columns result in the reduction of the achievement of this stabilization method. 

After 90 days curing period, SCX-CaLS specimens have lower swelling potentials than 
SCX-NaLS specimens. Calcium lignosulphonate is more effective than sodium 
lignosulphonate at the lime column stabilization method. 

Two factors related to lignosulphonate lime column method may be comprehensively 
investigated in Figures 7 and 8.  

When the curing period increases, the swelling potentials in the lignosulphonate lime 
column method gradually decreases.  
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The swelling potentials of treated specimens which had bigger sizes is greater than 
the swelling potentials of treated specimens which had smaller sizes. Since, the 
diffusion length of lignosulphonate lime particles is equal to 0.45 D that is half of the 
distance between the columns. So this length increases with the column diameter as 
the column diameter changes with respect to the dimensions of the treated specimens. 
Thus the increase of this length result in the reduction of the achievement of this study. 
To sum up, second factor is the distance between the columns that affects the diffusion 
length of the lignosulphonate lime particles. 

The decrease of the swelling potentials of treated specimens results from two factor 
that are the volume reduction of ES during the column installation and the influence of 
lignosulphonate lime column to ES. The swelling potentials of treated specimens 
decreased the ratio of the total borehole volume and ES volume. This swelling potential 
of treated specimens is called as expected swelling potentials. However, the 
measuring swelling potentials were lower than expected swelling potentials for each 
treated specimen with lignosulphonate lime column prepared in this study. This 
condition is based on the influence of the lignosulphonate lime column that is called 
treatment percentage in this study. To calculate the treatment percentage for each 
treated specimens, first a difference between the expected swelling potential and 
measuring swelling potential is found. Then this difference is divided by the expected 
swelling potential. The calculated value represents treatment percentage of treated 
specimens.  

Figure 9-10 show the relationship between the treatment percentages and distance 
between the columns for treated specimens with sodium lignosulphonate under both 7 
kPa and 25 kPa surcharge pressure. In addition to this, four curing periods applied to 
these specimens were shown in these figures. 

 

y = 44,535x-1,895

y = 74,923x-0,219

y = 80,599x-0,131

y = 92,132x-0,124

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

3,11 6,22 9,33 12,44 15,56 18,67

Tr
e

at
m

e
n

rt
 P

e
rc

e
n

ta
ge

 (
%

)

Distance between two boreholes (0.9D) (mm)

SCX-NaLS under 7 kPa

Without curing 7 days curing 28 days curing 90 days curing



IV. International Turkic World Congress on Science and Engineering  
23-24 June 2022, Niğde - Türkiye 

 

389 

 

Figure 9. The treatment percentages of SCX-NaLS specimens 
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Figure 10. The treatment percentages of SCX-CaLS specimens 

3.2 Cation exchange capacities and specific surface areas of treated specimens 

The methylene blue test results were used to calculate the cation exchange capacity 
(CEC) and specific surface area (SSA) of treated specimens (Table 5). 
 

Table 5 MBV, CEC and SSA results 

Specimens Methylene 
Blue 

amount 
injected, 

Final 
reading 

(cc) 

Methylene 
Blue  
value 

(g/100g) 

Cation 
exchange 
capacity  

(meq/100g) 

Specific 
surface 

area 
(m2/g) 

ES 180 6 18.75 146.73 

SC2-NaLS 90 Days 125 4.167 13.02 101.89 

SC4-NaLS 90 Days 150 5 15.625 122.28 

SC6-NaLS 90 Days 165 5.5 17.188 134.50 

SC2-CaLS 90 Days 110 3.667 11.458 89.67 

SC4-CaLS 90 Days 140 4.667 14.583 114.12 

SC6-CaLS 90 Days 150 5 15.625 122.28 

 

The specimens with higher CEC and SSA values have higher swelling potentials. 
When the treated specimens stabilized with the lignosulphonate lime columns, both 
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CEC and SSA of treated specimens decreased after 90 days curing period. Thus these 
treated specimens have lower swelling potentials and were stabilized with curing 
period.  

The treated specimens with calcium lignosulphonate lime columns were stabilized 
faster than the treated specimens with sodium lignosulphonate lime columns. 

4. Results 

The main aim of this study is the investigation of the effect of lignosulphonate addition 
to lime column for the improvement of expansive soils. Two lignosulphonate types, 
which are sodium and calcium, were used in the scope of this study. In addition to this, 
treated specimens with both sodium and calcium lignosulphonate lime columns were 
prepared at different sizes to study the size effect. The outputs of this study are given 
below. 

The achievement of lime column method rises with the lignosulphonate addition to lime 
column and this condition is valid for sodium and calcium lignosulphonate used. 

The columns filled with water-lime-lignosulphonate mixture are more operative than 
the columns filled with water-lime mixture. Since the lime particles covered with 
lignosulphonates migrate faster than the lime particles. 

The swelling potentials of treated specimens improved with the lignosulphonate lime 
column method. In addition to this, CEC and SSA values of treated specimens 
decreases with curing period.  

The diffusion distance affects the success of the lime column stabilization method. This 
parameter depends on the distance between the columns. The closer the 
lignosulphonate lime columns, the more effective lignosulphonate lime columns are 
obtained. 

The addition of calcium lignosulphonate to lime column is more effective than the 
addition of sodium lignosulphonate. The treated specimens with calcium 
lignosulphonate lime columns have lower swelling potentials, CEC and SSA values 
than the treated specimens with sodium lignosulphonate lime colums. 
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Kayseri yöresi andezit taşı kesim atığının geopolimer üretiminde 
geri kazanımının araştırılması 
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Özet: Bu çalışmada Nevşehir ili taş kesim atölyelerinden temin edilen atık andezit 
tozu sodyum silikat ile aktive edilerek geopolimer harçlar üretilmiştir. Sodyum silikat 
harç karışımlarına atık andezit tozunun ağırlıkça %6, 8 ve 10’u kadar Na2O içerecek 
şekilde eklenmiştir. Harçlarda su/atık andezit tozu oranı 0.35 olarak belirlenmiştir. 
Harç karışımları 8 ve 24 saat olmak üzere 60 ºC’de iki farklı ısıl kür koşulunda aktive 
edilmiştir. Isıl kür uygulamasından 28 gün sonra harç numunelerinin eğilme ve 
basınç dayanımları belirlenmiştir. Harçların eğilme dayanımları 4.45 ile 8.15 MPa 
arasında, basınç dayanımları da 16.89 ile 27.91 MPa arasında elde edilmiştir. En 
yüksek dayanım değerleri genellikle 8 saat ısıl kür uygulanan, %6 ve %8 Na2O 
içeren harçlarda elde edilmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Andezit taşı kesim atığı, geopolimer, sodyum silikat, ısıl kür 
süresi 

 

 
1. Giriş 

Andezit, ve porfirik dokuya sahip volkanik bir kayaçtır [1]. Çoğunlukla kuvars, piroksen, 
plajiyoklaz ve az miktarda hornblend minerali içerir [2]. Andezitin rengi mineral 
bileşimine bağlı olarak gri, koyu gri ve pembemsi-kırmızımsı-kahverengi tonlarında 
olabilir [1]. Andezit özellikle mimari amaçlarla kullanılmaktadır. Kaldırımlar, bordür 
taşları, pervazlar, söveler, frizler ve denizliklerin üretiminde tercih edilmektedir [3]. 
Maden sahasından getirilen andezit kayacına daha sonra kullanılacak amaca uygun 
şekil verilir. Madencilik ve şekil verme işlemleri sırasında andezitin yaklaşık %25’i toz 
şeklinde atık olarak işletme sahalarında depolanmaktadır. Bu durum, hem işletme 
sahipleri için depolama problemine, hem de tozuma kaynaklı çevre sorunlarına neden 
olmaktadır. Bu nedenle andezit taşı kesim atığının geri kazanımı ile çevresel ve 
ekonomik fayda sağlanacağı değerlendirilmiştir.  

Geopolimerler uçucu kül, volkanik küller ve metakaolin gibi atık veya doğal 
alüminosilikat kaynaklarının sodyum hidroksit ve sodyum silikat gibi alkali aktivatörler 
ile karıştırılmasıyla üretilirler. Karıştırdıktan sonra, alkali aktivatör alüminosilikat 
kaynaklarını çözer ve daha sonra polikondenzasyon reaksiyonuna giren alüminat ve 
silikat monomerleri salınır.  Sonuç olarak, potansiyel olarak geleneksel çimentoya göre 
genellikle daha düşük CO2 ayak izi, yüksek erken mukavemet ve yüksek termal dirence 
sahip bir bağlayıcı elde edilir [4] Bu çalışmada da, bir alüminosilikat kaynağı olan 
andezit taşı kesim atığının geopolimer üretiminde kullanılabilirliği araştırılmıştır.  

2. Materyal ve Metot 

Bu çalışmada kullanılan andezit taşı kesim atığı Nevşehir ilinde bulunan Böltaş 
Madencilik ve Yapı Elemanları San. ve Tic. Ltd. Şti’nden temin edilmiştir. Andezit atığı 
kullanılmadan önce etüvde 24 saat boyunca 105 ºC’de kurutulmuştur. Andezit taşı 
kesim atığının kimyasal kompozisyonu ve görünümü sırasıyla Tablo 1 ve Şekil 1’de 
sunulmuştur. Çalışmada kullanılan sodyum silikatın yaklaşık %62’si sudur. Harç 
karışımlarında bazalt kumu kullanılmıştır.  
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Tablo 8 Andezit taşı kesim atığının kimyasal kompozisyonu (%) 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 K2O  CaO Na2O TiO2 MgO 

58.64 15.71 6.56 2.39 8.92 1.78 1.69 4.31 

 

 

Şekil 1. Andezit taşı kesim atığının görünümü 

 

Bu deneysel çalışma kapsamında oluşturulan harç karışımları Tablo 2’de sunulmuştur. 
Sodyum silikat miktarına ve kür koşuluna bağlı olarak 6 farklı karışımda harç numuneleri 
üretilmiştir. Karışımlarda sabit olarak 500 gr andezit taşı kesim atığı kullanılmıştır. Kullanılan 
sodyum silikatın içeriğindeki su karışım suyundan çıkarılmıştır.  

Tablo 2 Harç karışımları için malzeme miktarları 
 (3 adet prizmatik 40*40*160 mm numune için) 

Karışım Kodu 
Andezit 

(gr) 

Sodyum 
Silikat 

(gr) 

Kum 
(gr)  

Su 
(gr) 

Kür Koşulu 

%6Na2O-8 500 153 1250 82 

60 ºC 8 
saat 

%8Na2O-8 500 203 1250 51 

%10Na2O-8 500 253 1250 22 

%6Na2O-24 500 153 1250 82 

60 ºC 24 
saat 

%8Na2O-24 500 203 1250 51 

%10Na2O-24 500 253 1250 22 

3. Bulgular 

Geopolimer harçların 28 günlük eğilme dayanımları Şekil 2’de sunulmuştur. 
Geopolimer harçların dayanım değerleri genellikle artan kür sıcaklığı ve süresiyle 
artmaktadır. Ancak bu çalışmada, %6 ve %8 Na2O içeren harçlarda 8 saat ısıl kür 
uygulanmış harçların eğilme dayanımları 24 saat ısıl kür gören harçlara göre daha 
yüksek elde edilmiştir. %10 Na2O içeriği ile üretilen harçlarda ise 24 saat ısıl kür 
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uygulanan numunelerde daha yüksek eğilme dayanımı değerine ulaşılmıştır. Fazla 
süre ısıl kür uygulaması harçlarda erken yaşlarda (1 ve 7 gün gibi) dayanım değerlerini 
geliştirebilir. Ancak bu durum bazen elde edilen geopolimer matrisin daha heterojen 
olmasına ve ileri yaşlarda dayanım gelişiminin olumsuz etkilenmesine yol 
açabilmektedir. Bu durumu ancak harçların erken ve ileri yaş dayanımlarının 
belirlenmesi ile ortaya konulabilecektir. Bu çalışmada üretilen harçlarda en yüksek 28 
günlük eğilme dayanımı değerine (8.15 MPa) %6Na2O-8 kodlu harçlarda ulaşılmıştır.  

 
Şekil 2. Harçların eğilme dayanımları 

Geopolimer harçların 28 günlük basınç dayanımları Şekil 3’de sunulmuştur. %6 ve %8 
Na2O içeren harçlarda eğilme dayanımlarında olduğu gibi 8 saat ısıl kür ile üretilen 
harçlarda daha yüksek basınç dayanımı değerleri elde edilmiştir. En yüksek basınç 
dayanımı %8Na2O-8 kodlu harçlarda elde edilirken, en düşük basınç dayanımı 
%10Na2O-8 kodlu harçlarda elde edilmiştir.  

 

 
 

Şekil 3. Harçların basınç dayanımları 
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4. Sonuçlar 

Bu çalışmada üretilen geopolimer harçlar üzerinde gerçekleştirilen dayanım deneylerinden 
elde edilen veriler ışığında şu sonuçlara ulaşılmıştır: 

 Kayseri yöresi andezit taşı kesim atığı geopolimer üretimi için kullanım potansiyeli 
bulunmaktadır. Ayrıca farklı kür koşullarında ve farklı aktivatörler ile elde edilen 
dayanım değerlerinden daha yüksek dayanım elde edilebilirliği üzerine de çalışma 
yapılmalıdır.  

 Geopolimer üretiminde uygulanan 60 ºC ısıl kür derecesi için kür süresi olarak 8 saat 
daha ekonomik ve etkindir.  

 Kür sıcaklığı ve süresine göre geopolimer harçlardaki optimum alkali oranı 

değişebilmektedir. 8 saat ısıl kür süresi için %6 ve %8 Na2O ile en yüksek dayanım 
değerleri elde edilirken, 24 saat ısıl kür süresinde %10 Na2O ile en yüksek 
değerlere ulaşılmıştır.  

 Ekonomik açıdan ve elde edilen dayanım değerlerine göre en iyi sonuçlar 
%6Na2O-8 kodlu harçlarda elde edilmiştir. 

 Elde edilen sonuçlar ile atık andezit tozu ile geopolimer sentezi için 24 saat gibi 
uzun ısıl kür süresi gerekmediği sonucuna varılabilir. Ancak, mevcut koşullarda 
üretilen harçların enken yaş (1 veya 7 gün) ve ileri yaş (56 veya 90 gün) 
dayanımları ile farklı ısıl kür sıcaklıkları etkisinde üretilecek geopolimer harçların 
dayanım ve dayanıklılık özellikleri de araştırılmalıdır. 

Teşekkür 
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Özet: Son yıllarda köprü inşaatlarında inşaatı hızlandırmak için kullanılan 
prekast segmentli kolonların, saha dışında imal edilebilmesi ve daha az 
çevresel etkilere neden olması gibi avantajlarından ötürü geleneksel köprü 
kolonlarına kıyasla uygulaması artmıştır. Fakat bu kolonların orta-yüksek 
deprem aktivitesinin görüldüğü bölgelerden kullanımı enerji sönümleme 
kapasitesinin az olması nedeniyle sınırlı kalmıştır. Bu çalışma, prekast 
köprü kolonlarının orta-yüksek deprem aktivitesine sahip bölgelerde 
uygulamasını teşvik etmek için nümerik bir çalışma sunmaktadır. Daha 
önce gerçekleştirilmiş olan deneysel bir çalışmadan elde edilen verilen 
doğrultusunda bir nümerik model kalibre edilmiş ve enerji sönümleme 
donatısının, ardgerme halatının kolon kesiti içindeki lokasyonları ve kolon 
üzerindeki eksenel yük oranını dikkate alan nümerik modeller 
oluşturulmuştur. Oluşturulan her bir modelin Kuvvet-Göreli öteleme 
grafikleri elde edilmiş ve kalibre edilen nümerik model ile karşılaştırma 
yapılarak her bir parametrenin kolon davranışı ve enerji sönüm üzerindeki 
etkisi irdelenmiştir. Enerji sönümleyici donatısının lokasyonundaki 
değişiklik kolon davranışında fark oluşturmadığı gözlemlenmiştir. 
Ardgerme halatının kolon kesiti içinde farklı konumlarda bulunmasına 
bağlı olarak enerji sönüm miktarında değişiklik gözlemlenmiştir. Artan 
eksenel yük oranı ile kolonda enerji sönümde ciddi bir değişiklik 
gözlemlenmemiş fakat kalıcı deformasyonların azaldığı gözlemlenmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Enerji Sönüm Donatısı, Segmentli Köprü Kolon, 
Ardgerme Halatı, Çevrimsel Yükleme 

 

1. Giriş 

Dünyadaki hızlı nüfus artışı sonucu oluşan yeni yerleşim yerleri ile bu yerleşim 
yerlerinin coğrafi konumları gereği onları birbirine bağlayan köprülere ihtiyaç 
duyulmuştur. Köprülere olan ihtiyacın artmasıyla birlikte artan inşaat maliyetlerinin en 
aza indirilmesi ve inşalarının en kısa sürede giderilmesi için hızlandırılmış köprü inşa 
teknikleri geliştirilmiştir (Acclerated Bridge Construction / ABC). Hızlandırılmış köprü 
inşa tekniklerinin bir amacı da köprü inşasından dolayı oluşabilecek trafik sorunlarını 
ve olası çevresel etkileri en aza indirmektir (Cai vd., 2018). Prekast segmentli köprü 
kolonlarının (Precast Segmental Bridge Column / PSBC) kullanılması hızlandırılmış 
inşa tekniklerinden sadece biridir. Bu tip hızlandırılmış köprü inşaatında kullanılan 
kolon segmentleri, kontrollü olarak saha dışında imal edildikten sonra inşaat alanında 
hızlı ve kolay bir şekilde birleştirildiği için işçilik maliyeti azaltılabilmektedir. Buna 
rağmen prekast segmental köprü kolonları, geleneksel yerinde dökme (Cast-In-Place 
/ CIP) monolitik köprü kolonlarına kıyasla daha yüksek inşaat kalitesi sağladığı halde, 
bu inşa malzemelerinin kullanım alanları deprem aktivitesinin düşük olduğu bölgelerle 
sınırlı kalmıştır (Bu vd., 2016). Prekast segmentli köprü kolonlarının deprem 
aktivitesinin düşük olduğu bölgelerle sınırlı kalmasının bir nedeni de enerji sönüm 
kapasitesinin düşük olmasıdır (Hewes & Priestley, 2002).  

Prekast segmental köprü kolonlarının deprem aktivitesinin orta-yüksek olduğu 
bölgelerdeki kullanımını teşvik etmek için birçok önemli çalışma yapılmıştır. Hung vd. 
(2017) bir çalışmalarında prekast ardgermeli segmentli köprü kolonlarında (Precast 
Post-tensioned Segmental Piers) segmentlerin birlikte hareket etme mekanizması ve 
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ardgermeli halatının kendi kendine merkezlenme kabiliyetinden dolayı, yükleme 
sonrası kolonda oluşan kalıcı deformasyonun önemli ölçüde azaldığı 
gözlemlemişlerdir. Chou vd. (2013) ise yapmış oldukları çalışmada kolonlar ile 
aderanssız ardgermeli prekast segmentli köprü kolonlarının (Unbonded Post-
tensioned Precast Segmental Bridge Columns) büyük yanal deformasyona ulaşabildiği 
ve yükleme sonrası kalıcı deformasyonların ihmal edilebilir seviyede olduğu 
göstermişlerdir. Deprem aktivitesinin orta-yüksek olduğu bölgelerde kullanılabilirliği 
artırmak için prekast segmentli köprü kolonlarının enerji sönümleme kapasitelerini 
iyileştirmeyi amaçlayan çeşitli önlemler üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Bu 
çalışmalardan bazılarında, kolonun içinde veya dışında kullanılan donatı elemanları 
enerji sönümleyici olarak kullanılmıştır (M. A. ElGawady & Sha’lan, 2011), (C. Chou & 
Chen, 2006), (Palermo vd., 2007), (Kim vd., 2010) (M. ElGawady vd., 2010). En alt 
kolon segmentinin, köprü temeline bağlanmasında kullanılan enerji sönümleme 
donatısı (Energy Dissipation Bars / ED Bars), beton ile aderansının donatı boyunca 
belirli bir bölgede genellikle kısıtlandığı donatılardır. Cai vd. (2018) enerji sönümleme 
donatılarının prekast segmentli köprü kolonlarının sismik kapasitesini iyileştirmede 
etkili olduğu gözlemlemiştir. Nikbakht vd. (2013) yapmış oldukları çalışmadan sismik 
yüklemeye karşı yeniden merkezlenme kabiliyetine sahip süper elastik hafızalı alaşım 
(Shape Memory Alloy (SMA)) filiz donatıları kullanılarak üretilen prekast segmentli 
köprü kolonlarının çevrimsel yük altında sismik enerji sönüm oranının arttığı, oluşan 
hasar ve kalıcı deformasyonların ihmal edilebilir düzeyde olduğu sonucuna 
varmışlardır. Bu vd.(2016) bir çalışmalarında, aderanssız ardgerme halatları ile inşa 
edilmiş prekast segmentli kolonların histeretik davranışları, ED donatılarının olduğu ve 
olmadığı prekast segmentli kolonlar için irdelenmiş ve ED donatılı kolonların daha 
yüksek kesme kuvvetine ulaştığı ve ayrıca enerji sönümleme oranının arttığı 
gözlemlemişledir. Yang ve Okumus (2017)’de yapmış oldukları çalışmada ardgermeli 
kendinden merkezlenme yapabilen prekast segmentli köprü kolonlarının çarpışan 
segment yüzeylerinin yakınındaki hasarı ortadan kaldırmak için ultra yüksek 
performanslı beton (Ultra High Performance Concrete / UHPC) kullanılmış ve 
segmentler arasına yerleştirilmiş UHPC’nin hasarı azalttığı sonucuna varmışlardır. 
Zhang vd. (2019) hem monolitik köprü kolonlarının hem de prekast segmentli köprü 
kolonlarının avantajlarını barındırmayı amaçlayan hibrit köprü kolonu inşa tekniği 
önermiş ve önerilen kolonun enerji sönüm kapasitesinin arttığını gözlemlemiştir.  

Daha önce yapılan çalışmalarda genellikle araştırmacılar 3 boyutlu nümerik elemanlar 
veya fiber tabanlı nümerik modeller oluşturarak prekast segmentli köprü kolonlarının 
farklı parametreler altında davranışını incelemişlerdir. C. Li vd., (2017) prekast köprü 
kolonlarına ait deneylerle kalibre edilmiş 3 boyutlu nümerik elemanlar modelleri 
üreterek, ardgermeli halatların aderans durumu ve bu halatlara uygulanan başlangıç 
çekme gerilmeleri ile birlikte kolon segmentlerinin sargılama durumları, kolonu 
oluşturan segment sayısı ve ayrıca enerji sönümle donatılarının etkilerini irdelemiştir. 
Yapılan modellere göre yumuşak çelik ve süperelastik filiz donatılarının (SMA), 
kolonun enerji sönümleme kapasitesini artırabildiği. Zhang vd. (2019) yapmış olduğu 
çalışmada, tersinir çevrimsel yük altında test ettiği kolonlara ait fiber tabanlı sonlu 
eleman modellerini kolondaki eksenel yük oranı, boyuna donatı oranı ve kolonun 
yükseklik-kolon çap oranını dikkate alarak oluşturmuştur. Kolon boy-kolon çap oranının 
enerji sönümünü arttırdığı gözlemlenmiştir. Ahmadi ve Kashani, (2020b) prekast 
segmentli köprü kolonlarının doğrusal olmayan statik ve dinamik davranışının öngerme 
kuvveti, kolon yüksekliğinin-kolon enine oranı ve kolon segment sayısını göz önünde 
bulunduran iki boyutlu segmentler arasında oluşan çarpışmayı lineer yaylar ile 
modellediği kolon modellerle irdelemiştir. Dikkate alınan parametrelerin doğrusal 
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olmayan davranışı büyük ölçüde etkilediği sonucuna varılmıştır.  

Bu çalışmada, daha önce bahsedilmiş araştırmalara ek olarak deprem aktivitesinin 
orta-yüksek olduğu bölgelerde ardgermeli prekast segmentli köprü kolonunun 
kullanımı teşvik etmek amacıyla nümerik bir çalışma geliştirilmiştir. Bu çalışma 
kapsamında enerji sönümleme donatısının kolon kesiti içindeki lokasyonu, ardgerme 
halatının kolon kesiti içerisindeki lokasyonu ve kolon üzerindeki eksenel yük oranını 
dikkate alan nümerik modeller Seismostruct programı ile oluşturulmuştur. Bu 
kapsamda, ilk olarak bir model literatürden alınmış prekast segmentli köprü kolonu 
deneyi ile kalibre edilmiştir. Daha sonra, bahsedilen parametrelere ait modeller 
oluşturulmuş ve oluşturulan modellerden edinilen Kuvvet-Göreli öteleme, Enerji-Göreli 
öteleme ve ardgerme halatının akma dayanımına ulaşıp ulaşmaması dikkate alınarak 
karşılaştırılmış, her bir parametrenin etkisi irdelenmiştir. 

2. Modelleme 

Ana model Bu vd.’nin (2016) yapmış olduğu deneysel araştırmayı dikkate alarak 
kalibre edilmiştir. Modellenen kolon 350 mm çapında ve dört adet 400 mm’lik kolon 
segmentlerinden oluşmaktadır. Modellemede dikkate alınan kolona ait geometrik 
detaylar Şekil 2.1a’da verilmektedir. Kolonda boyuna donatı olarak 6 adet 12 mm 
çapında donatı ve merkezden merkeze 50 mm aralığa sahip 7 mm çapındaki spiral 
etriyeler kullanılmıştır. ED donatılar tüm kolon segmentlerini birbirlerine bağlayacak 
şekilde kesitler içinde bırakılan boşluklardan geçmekte ve beton şerbeti ile kolonlara 
aderansı sağlanmaktadır. Aderanssız adgerme çelik halat, kolona ardgerme kuvvetini 
uygulamak amacıyla kolonların merkezinde bırakılan boşluklardan geçirilmiş, kolonun 
üst ve temel alt noktasındaki ardgerme ankrajları ile sisteme bağlanmıştır. Kolon 
kesitinde bulunan tüm elemanların kolon kesiti içerisindeki yerleşimi Şekil 1’de 
gösterilmektedir. İki boyutlu kolon nümerik modeli Seismostruct programı 
(SeismoStruct, 2018) ile oluşturulurken kolonlar tek segment halinde doğrusal olmayan 
kuvvet tabanlı eleman olarak modellenmiştir. Modellemede böyle bir kabulün 
yapılmasının nedeni literatürde var olan deneysel çalışmalarda (S. Li vd., 2020), (Bu 
vd., 2016) sadece en alt kolon segmentinin temel ile çarpışan yüzeylerinde hasar 
meydana geldiği ve diğer segmentlerde açıklık gözlenmemesidir. Ardgerme halatı ve 
ED donatısının aderanssız boyu literatürdeki mevcut çalışmalar (Ahmadi & Kashani, 
(2020a), Bu  vd. (2016), S. Li vd. (2020)) dikkate alınarak kafes kiriş eleman olarak 
modellenmiştir. Deneye tabi tutulmuş kolon numunesinin geometrik ölçüleri 
doğrultusunda yanal yüklemenin yapıldığı nokta ile kolon üst noktası modellenirken rijit 
elemanlar kullanılmıştır.  Kolonun alt segment kısmı ile temel arasındaki çarpışma 
etkisini tanımlamak için lineer elastik yaylar tanımlanmıştır. Bu yaylar, en alt kolonun 
alt yüzeyi ile temel üst yüzeyinin rijit elemanlarla idealize edildiği noktalar arasına eşit 
mesafe olacak şekilde tanımlanmıştır. Kolon nümerik modelinde dikkate alınan 
geometrik ölçüler ve elemanların bağlanmış olduğu lokasyonlar Şekil 2’de 
gösterilmektedir.  
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Şekil 1. (a) Numune Ölçü Detayları ( Bu vd., 2016), (b) Kolon Kesiti 

Yayların sayısı ve rijitliği belirlenirken  S. Li vd.(2020) çalışması dikkate alınmıştır.   Bu 
yaylara ait rijitlik S. Li vd.( 2020) önerdiği denklem (1) kullanılarak elde edilmiştir.  

ky=
Ec.Ag.ϴ

L.n
                    (1) 

Burada ky yay rijitliği, Ec betonun elastisite modülü, Ag kolonun en kesit alanını, L kolon 
segmentlerinin oluşturmuş olduğu uzunluk, n yay sayısını ve ϴ ise değeri 1-2 arasında 
değişen ampirik bir sayıdır. Bu çalışma kapsamında oluşturulan tüm nümerik modeller, 
50 adet yay birbirlerine eşit mesafede olacak şekilde kolon çapı boyunca dağıtılmıştır.  

 

Şekil 2. Prekast Ardgermeli Kolon SeismoStruct Modeli 

Kolon ve kolonun temel ile bağlantılarını oluşturan donatı ve beton modelleri Bu vd. 



IV. International Turkic World Congress on Science and Engineering  
23-24 June 2022, Niğde - Türkiye 

 

401 

(2016) çalışmasından elde edilmiştir. Giuffre – Menegotto – Pinto (Filippou vd., 1983) 
çelik modeli kullanılarak modellenen 12.7 mm çapındaki ardgerme halatlarının akma 
dayanımı 1672 MPa, başlangıç gerilmesi 850 MPa ve elastisite modülü 195000 MPa 
alınarak modele dâhil edilmiştir. Giuffre – Menegotto – Pinto malzeme modeli çelik 
ardgerme halatına başlangıç gerilmesi tanımlama imkânı verdiği için modellemede 
kullanılmıştır. Deneye tabi tutulan kolonda kullanılan boyuna, enine donatıları 
Menegotto – Pinto çelik modeli ile modellenmiştir. Donatıların elastisite modülü 200000 
MPa, akma dayanımı ise 491 MPa’dır. ED donatılar benzer şekilde Menegotto-Pinto 
(Pinto,1973), malzeme modeli dikkate alınarak elastisite modülü 210000 MPa, akma 
dayanımı 301 MPa olarak tanımlanmıştır. Numunede kullanılan karakteristik beton küp 
basınç dayanımı 44 MPa olarak verilmiştir fakat nümerik kolon modelinde beton 
malzemenin sargılı-sargısız Mander (Mander vd.,1988) malzeme modelinin 
kullanılmasından dolayı modellemeye esas olarak 35 MPa silindir basınç dayanımı 
dikkate alınmıştır. Çalışma kapsamında oluşturulan nümerik model ile deney 
numunesine ait yük-göreli öteleme eğrisi Şekil 3’te verilmiştir. Nümerik model yükleme 
protokolü, deney numunesi ile aynı olacak şekilde deplasman kontrollü tersinir 
çevrimsel yükleme olarak gerçekleştirilmiştir. Nümerik model ve deney numunesi 
karşılattırıldığında pozitif yükleme yönünden benzerlik gösterdiği gözlemlenmiştir. 
Sonuçlar incelendiğinde kolon numunesinin pozitif yönde ulaştığı maksimum kuvvet 44 
kN iken aynı göreli öteleme altında nümerik kolon modeli 41.8 kN bir kuvvet 
ulaşmaktadır. Buna ek olarak, deney numunesi ile nümerik modelin enerji sönüm 
oranlarının benzer olduğu gözlenmektedir. Wang vd. (2018), Cai vd. (2019), Hung 
vd.(2017) ait prekast segmentli kolonlara ait deneysel çalışmalar incelendiğinde 
deneye tabi tutulan kolonların genel olarak pozitif ve negatif yükleme yönünde simetrik 
davranış gösterdiği gözlemlenmiştir. Fakat Bu vd. (2016)’nin çalışmasında diğer 
benzer çalışmalardan farklı olarak negatif yönde kuvvette artış gözlemlenmiştir. Bu vd. 
(2016) bu davranış ise ardgerme halatının merkezi ile kolon alt kısmının merkezi 
arasında bir eksantirisitenin varlığı dolayısıyla oluşan büyük çekme kuvvetinin yanal 
kuvvette artışa neden olması olarak açıklamışladır. Bu çalışma kapsamında deneyde 
gözlemlenen bu davranış, modelleme güçlüğü nedeniyle tartışma dışında bırakılmıştır 
ve parametrik çalışma oluşturulmuş olan model üzerinden yürütülmüştür. Yayların 
lineer elastik olarak modellenmesinden dolayı en alt kolon segmentinde oluşan beton 
hasarları nümerik model ile belirlenememiştir.  

 

Şekil 3. Deney Numunesi (Bu vd., 2016) ile Model Sonucu Karşılaştırılması 
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3.  Parametrik Çalışma 

Prekast segmentli köprü kolonlarının enerji sönümleme kapasitesine etkisi olduğu 
düşünülen parametreleri dikkate alan parametrik çalışma yapılmıştır. Bu doğrultuda 
parametrik çalışma kapsamında ED donatılar ve ardgerme halatının kesit içindeki 
lokasyonu ile farklı eksenel yük oranları için modeller oluşturuluştur. ED donatılar 
deneysel çalışmada test edilmiş kolonun 350 mm çaptaki kesiti içinde çapı 254 mm 
olan çember hattında Tablo 1’te gösterildiği gibi yerleştirilmiştir. ED donatı 
lokasyonunun enerji sönümleme üzerine etkisini incelemek için ED donatlarılar çapı 
127 mm olan çember hattında yerleştirilmiştir. Ardgerme halatının enerji sönümleme 
üzerindeki etkisini incelemek için deney numunesinde mevcut olan 3 adet 12.7 mm 
çapındaki ardgerme halatları, toplam ardgerme halat alanı ve kolon üzerinde üreteceği 
eksenel yük değişmeyecek şekilde sayıları ve yerleri değiştirilerek modeller 
oluşturulmuştur. Burada amaç, depremin farklı yönlerde etkimesi durumu söz konusu 
olduğunda ardgerme halatının bu deprem yönü etkisine karşı donatılmasıdır. Ayrıca 
kullanılan malzeme modeline ait tüm parametreler tüm modeller için aynı tutulmuştur. 
Ardgerme halatları; (i) (PT Lok1) merkezde ve yükleme yönüne paralel olacak şekilde 
90 mm uzaklıklardaki mesafede toplamda 3 adet (3D12.7), (i) (PT Lok2) yükleme 
yönüne paralel olacak şekilde 90 mm mesafede  toplamda 2 adet (2D15.55), (i) (PT 
Lok3) kolon merkezinde oluşturulan 150 mm’lik eşkenar üçgenin uç kısımlarında olmak 
üzere toplamda 3 adet (3D12.7), (i) (PT Lok4) merkezden 90 mm uzaklıktaki (±x, ±y) 
yönlerinde olmak üzere toplamda 4 adet (4D10.99) olacak şekilde ana modelden farklı 
lokasyonlarda modellenmiştir. Tablo 1’de tüm PT lokasyonlarına ait geometrik detaylar 
verilmiştir. 

Tablo 1. ED donatı ve ardgerme halat lokasyonları 
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Not: Ölçüler mm cinsindendir. 

ED donatısının köprü kolonunun davranışına etkisi için Şekil 4’de verilen Kuvvet-Göreli 
öteleme grafiği incelendiğinde ED donatılarının kolon merkezine yakın olarak 
yerleştirilmesi her ne kadar başlangıç rijitliğinde düşüşe neden olsa da yanal kuvvette 
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kayda değer azalmaya neden olmamıştır. Bunun nedeni; ED donatıların kafes kiriş 
olarak modellenmesi varsayımından kaynaklı olabilir. ED donatıların aderanssız 
boylarının da donatı beton arasındaki etkileşimi dikkate alacak şekilde modellenmesi 
daha gerçekçi bir yaklaşım olacaktır. ED donatı lokasyonun enerji sönüm oranına etkisi 
daha iyi anlaşılabilir. Her bir pozitif ve negatif yükleme durumunda oluşan döngüsel 
eğrinin alanı, kolon tarafında sönümlenen enerji olarak ifade edilmiştir.  Her göreli 
ötelemesinde ana model, yani ED donatıların 254 mm çember etrafına dağıtıldığı kolon 
modeli, daha fazla enerji sönümlediği fakat sönümlenen enerji oranın başlangıçta 
%30’dan fazla iken, %7 göreli ötelemesinde bu farkın %6 değerinde kaldığı 
görülmüştür.  

 

Şekil 4. ED Donatısının Enerji Sönümüne Etkisi  

Her iki nümerik model, uygulanan göreli öteleme altında ardgerme halatları akma 
sınırının altında bir performans göstermiştir.  Ayrıca her iki modelde kalıcı kolon tepe 
deplasmanlarının benzer olduğu; yani ED donatı lokasyonun kolonun kedini 
merkezleme kabiliyetinde ciddi değişikliğe neden olmadığı görülmüştür. Kalıcı kolon 
tepe deplasmanları Kuvvet-Göreli öteleme eğrisinin grafiğin apsisi ile kesiştiği 
deplasman olarak belirlenmiştir. Ardgerme halatının köprü kolonu davranışı üzerindeki 
etkisini irdelemek için Şekil 5’deki Kuvvet-Göreli öteleme ve Enerji-Göreli öteleme 
grafikleri elde edilmiştir.  Daha önce de bahsedildiği gibi yalnızca ardgerme halatının 
alanında değişiklik yapılmış, öngerme değeri ve kullanılan malzeme modeline ait 
parametreler sabit tutulmuştur.  
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Şekil 5. Farklı Ardgerme Halat Lokasyonu sahip modellere ait Kuvvet-Göreli 
Öteleme ve Enerji-Göreli Öteleme Eğrileri  

Ana modelden farklı olarak ardgerme halatının lokasyonlarının değiştirildiği tüm 
kolonlarda %7 göreli ötelemede kolonun tabanındaki kesme kuvveti maksimum 
değerine ulaşmıştır. Ardgerme halatına uygulanan dış merkezlilik nedeni ile bu kuvvet 
artışı gözlemlenmiş fakat kuvvet artışına rağmen enerji sönümü tüm modellerde 
benzerlik göstermektedir. Bunun nedeni ise artan kuvvet ile birlikte Kuvvet-Göreli 
öteleme eğrisinin her bir döngü içinde kalan alanda fark edilebilir bir değişikliğe neden 
olmayışıdır. Kalıcı kolon tepe deplasmanlarına bakıldığında ise tüm kolonlarda 
benzerlik görülmektedir bu da tüm kolonlara uygulanan eksenel yük oranının aynı 
olmasında kaynaklanmaktadır. Eksenel yükün enerji sönüm kapasitesine etkisi 3 adet 
farklı eksenel yüke sahip nümerik modelin karşılaştırılması ile irdelenmiştir. Ana 
modelde ardgerme halatlarının başlangıç öngerilme değeri 850 MPa, eksenel yük 
oranı yaklaşık olarak %7,5 hesaplanmıştır.  Eksenel yük oranı %5 ve %15 olmak üzere 
iki farklı eksenel yük değeri göz önüne alındığı modellerin başlangıç öngerilme kuvveti 
hesaplanıp enerji sönümlemeye olan etkileri incelenmiştir. Tablo 2’de oluşturulan 
nümerik modellere ait eksenel yük oranları ve ardgerme halatına ait başlangıç 
gerilmeleri verilmiştir.  

Tablo 2. Eksenel Yük Oranı ve Başlangıç Gerilme Değerleri 

Model Adı Eksenel Yük Oranı (%) 
Başlangıç Gerilmesi 

(MPa) 

%5 E.Y.O 5 443 

%7.5 E.Y.O 7.5 850 

%15 E.Y.O 15 1329 

 

Farklı eksenel yük oranlarına sahip nümerik kolon modellerinden elde edilen grafikler 
Şekil 6’te verilmiştir. Kuvvet-Göreli öteleme grafiklerine bakıldığında, artan eksenel yük 
oranına bağlı olarak kolonların başlangıç rijitliklerinde artış gözlenmiştir. Kolon %15 
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E.Y.O maksimum kesme kuvveti 47 kN iken, kolon %5 E.Y.O ve kolon %7.5 E.Y.O’da 
maksimum kesme kuvveti sırası ile 39 ve 42 kN’dur.  %5 E.Y.O kolonu maksimum 
kuvvete %7’lik göreli ötelemede ulaşırken, %7.5 E.Y.O maksimum kesme kuvvetine 
%2.5 göreli ötelemede ve %15 E.Y.O kolonu ise maksimum kesme kuvvetine %2’lik 
göreli öteleme ulaşmıştır. Şekil 3.3’da görüldüğü gibi artan eksenel yük oranına bağlı 
olarak kolonun kendini merkezleme kabiliyeti artmaktadır yani kolondaki kalıcı tepe 
deplasmanları azalmaktadır. Kuvvet-Göreli Öteleme eğrisinin grafik apsisini kestiği 
deplasmanlar incelendiğinde bu davranış daha iyi görülebilir. Her ne kadar artan 
eksenel yük ile kolonlarda taban kesme kuvveti artsa da kolonların enerji sönümleme 
kapasitelerinden ciddi bir artış gözlenmemektedir. Bunun neden ise Kuvvet-Göreli 
öteleme döngüsü altında kalan alanın artan kuvvete rağmen azalmasıdır.   

 

Şekil 6. Farklı Eksenel Yük Altındaki Kolonlar Tersinir Çevrimsel Yükleme 
Grafiği 

4. Sonuçlar 

Bu çalışma kapsamında prekast segmentli aderanssız ardgerme halatları ile inşa 
edilmiş köprü kolonlarının tersinir çevrimsel yükleme altında ardgerme halat 
lokasyonu, ED donatı lokasyonu ve eksenel yük oranı parametrelerini dikkate alan 
nümerik modeller oluşturulmuştur. Elde edilen veriler doğrultusunda sonuçlar şu 
şekildedir: 1) ED donatı lokasyonunun değişmesi kolon taban kesme kuvvetinden ciddi 
bir azalmaya neden olmamıştır. Bu durumun sebebi nümerik modelin oluşturulması 
aşamasında ED donatısının kafes kirişi olarak modellenmesi sonucu olabilir. Ana 
modelde enerji sönümü, başlangıç rijitliğinin yüksek olmasından dolayı %30 daha fazla 
iken, ilerleyen göreli ötelemelerde bu fark %6 oranlarındadır. ED donatıların 
aderanssız boylarının da donatı beton arasındaki etkileşimi dikkate alacak şekilde 
modellenmesi daha gerçekçi bir yaklaşım oluşturacaktır. 2) Ardgerme halatının 
lokasyonunda yapılan değişimlere bağlı olarak aynı eksenel yük altında tüm 
modellerde taban kesme kuvveti artmıştır. Ardgerme halatının kolon kesitinin 
geometrik merkezinden uzaklaştığı durumlarda kuvvet artışı daha fazladır fakat enerji 
sönümü katkısı olmamıştır.3) Eksenel yük oranında artış ile birlikte kolonun ilk rijitliği 
ve kolonun taban kesme kuvveti artmıştır. Ayrıca eksenel kuvvet artışı kolonun 
merkezleme kabiliyetinde iyileşmeye neden olarak kalıcı kolon tepe ötelemelerini 
azaltmıştır fakat enerji sönümü tüm eksenel yükler için benzerlik göstermiştir. Bu da 
her bir göreli ötelemede oluşan döngü alanlarının birbirine yakın olmasından 
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kaynaklıdır. 4) Enerji sönümleme kapasitesinin iyileştirilmesi kaydı ile prekast 
segmentli köprü kolonları, klasik yerinden dökme köprü kolonlarına karşı alternatif 
oluşturacaktır.  
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1,*Firdevs Uysal, 1Hüseyin Mert Topçu,  

1Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü 
*firdevsuysal@ohu.edu.tr 

 
Özet: Kimyasal stabilizasyon, problemli zeminlerin bir bağlayıcı yardımı ile 
dayanım ve durabilite gibi mühendislik özelliklerini iyileştirmeye yönelik bir işlemdir. 
Çimento, kireç, alçıtaşı, sodyum bentonit, kalsiyum klorür, nano-kimyasal katkı 
maddeleri, uçucu kül, yüksek fırın cürufu gibi malzemeler bağlayıcılara örnek olarak 
verilebilir. Bu çalışmada, yüksek plastisiteli bir zemine uçucu kül ve uçucu kül ile 
birlikte nano-SiO2 karıştırılarak zeminin kompaksiyon parametrelerindeki (kuru 
birim hacim ağırlık ve optimum su içeriği) değişim standart proktor deneyi ile 
araştırılmıştır. Zemine dört farklı oranlarda (%10, %20, %30 ve %40) F sınıfı uçucu 
kül ve aynı kül oranları ile birlikte iki farklı oranlarda (%1 ve %1.5) nano-SiO2 
eklenerek deney numuneleri hazırlanmıştır. Yüksek plastisiteli zemin ağırlıkça %75 
kaolen ve %25 Na-bentonitin homojen olarak karıştırılması ile yapay olarak 
oluşturulmuştur. Standart proktor deneyleri sonucunda, uçucu kül miktarının 
artması ile kuru birim hacim ağırlık ve optimum su içeriği değerleri azalmıştır. Uçucu 
kül ile birlikte nano-SiO2 kullanılması da optimum su içeriği değerlerini azaltmış 
ancak kuru birim hacim ağırlık değerlerinde belirgin bir değişime neden olmamıştır. 
Kuru birim hacim ağırlık değerinin düşmesi şişme-büzülme potansiyelini azalttığı 
için uçucu külün yüksek plastisite zemine ilave edilmesi olumlu bir katkı sağlamıştır. 

 
Anahtar Kelimeler: Stabilizasyon, Kompaksiyon, Nano-SiO2, Uçucu kül, Yüksek 
plastisiteli zemin 

 

 
1. Giriş 

Doğal zeminler yapı inşa etmek için çoğu zaman istenen geoteknik özelliklere sahip 
değildir ve bu özellikleri düzeltmek için çeşitli iyileştirme yöntemleri geliştirilmiştir. 
Kompaksiyon, kimyasal stabilizasyon, drenaj, yeraltı su seviyesinin düşürülmesi gibi 
yöntemler dikkat çeken iyileştirme yöntemlerindendir (Choobbasti vd. 2019). Bu 
yöntemlerden kimyasal stabilizasyon, bir bağlayıcının zemine karıştırılması ve 
kimyasal reaksiyonlar ile zemin dayanımının arttırılması esasına dayanır (Tastan vd. 
2011). Kireç, Portland çimentosu, endüstriyel yan ürünler (uçucu kül, cüruf vb.), 
polimerler, lifler, kimyasallar, atıklar, geri dönüştürülmüş malzemeler, katran ve bitüm 
gibi malzemeler kimyasal stabilizasyonda kullanılan katkı malzemelerindendir 
(Choobbasti vd. 2019).  

Kömür bazlı termik santraller tarafından üretilen uçucu külün depolanması önemli 
çevre sorunlarından biridir. Bu endüstriyel yan ürünün geri dönüştürülmesi, bertaraf 
sorununun etkili çözümlerinden biridir. Puzolanik özelliği olan uçucu külün zemin 
stabilizasyonunda kullanımı zeminin mühendislik özelliklerini iyileştirir ve çevresel 
sorunların azaltılmasına katkı sağlar (Ghosh, 2010). Ayrıca çimento ve kireç ile 
karşılaştırıldığında uçucu külün nispeten daha ucuz olması, kullanımını daha cazip 
hale getirmektedir (Federal Highway Administration, 2003). Uçucu kül, zeminin yüzey 
alanını azaltır ve buna bağlı olarak su bağımlılığını azaltır, bunun sonucunda 
zeminlerin şişme potansiyelini, şişme basıncını ve plastisitesini azaltır (Puppala vd. 
2003). Literatür çalışmaları incelendiğinde, uçucu külün özellikle şişen zeminlerin 
stabilizasyonundaki performansının oldukça iyi olduğu görülmüştür (Karami vd. 2021). 
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Nanoteknoloji alanı, 100 nm’den küçük olarak nitelendirilen nano ölçekte malzemelerin 
üretimi ve kullanımı olarak tanımlanmaktadır. Bu teknoloji, performansı daha iyi olan 
malzemeler geliştirmek için malzemelerin nano ölçekte yeniden şekillendirilmesi ve 
işlenmesi ile ilgilenir (Iranpour, 2016). Son yirmi yılda nanoteknolojideki gelişmelerle 
birlikte, mühendisler artık zemin özelliklerini iyileştirmek için katkı maddesi olarak nano 
ölçekli stabilizatörleri de kullanmaktadır (Mohammadi ve Niazian, 2013; Pham ve 
Nguyen, 2014; Changizi ve Haddad, 2015). Nanopartiküller, yüksek özgül yüzey alanı 
ve yüzey yükleri nedeniyle, zeminde az miktarda olsa bile, zeminlerin mühendislik 
özelliklerini ve davranışını önemli ölçüde etkileme kabiliyetine sahiptir (Choobbasti vd. 
2018).  

Uçucu külün (UK) yumuşak zeminlerin stabilizasyonu üzerine birçok çalışma 
yapılmıştır. Ancak uçucu kül ve nano-SiO2’nin birlikte zemin stabilizasyonundaki 
performansının incelendiği sınırlı sayıda çalışmaya rastlanmıştır. Bu çalışmada bu 
alanda yapılan az sayıdaki çalışmalardan biridir. Çalışmada, sadece uçucu kül ve 
uçucu kül ile birlikte nano-SiO2 kullanılarak yüksek plastisiteli bir zeminin sıkışma 
parametreleri olan kuru birim hacim ağırlık ( kmax) ve optimum su içeriği (wopt) 
değerlerinin değişimi araştırılmıştır. Bu amaçla iyileştirilecek zemine dört farklı 
oranlarda (%10, %20, %30 ve %40) uçucu kül ve aynı kül oranlarına iki farklı oranda 
(%1 ve %1.5) nano-SiO2 eklenerek kmax ve wopt değerlerinin değişimi 
karşılaştırılmıştır.  

 

2. Materyal ve Metot 

Deneysel çalışmalarda iyileştirilmesi hedeflenen yüksek plastisiteli zemin, homojen bir 
zemin elde etmek ve zemin davranışını kontrol etmek için yapay olarak 
oluşturulmuştur. Ağırlıkça %75 kaolen ve %25 Na-bentonit karışımından oluşan bu 
zemine doğal zemin adı verilmiştir. Bu çalışmada kullanılan tüm malzemeler ticari 
firmalardan temin edilmiştir (Şekil 1). Bu malzemelerin yoğunluk değerleri piknometre 
deneyleri ile belirlenmiştir. Dane dağılımları ise lazer kırınım analizleri ile tespit 
edilmiştir. Bu deneyler Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Merkezi Laboratuvarında 
yapılmıştır.  

 

   

Şekil 2. Deneyde kullanılan malzemeler  
 

Nano-SiO2 ve zeminin homojen karışmasını sağlamak amacıyla nano-SiO2’nin 

öncelikle su içinde dağıtılması sağlanmıştır. Bu işlem Niğde Ömer Halisdemir 
Üniversitesi merkezi laboratuvarında bulunan ultrasonik banyo cihazı ile 
gerçekleştirilmiştir (Şekil 2). Çalışmada sıkışma parametreleri standart kompaksiyon 

Doğal zemin Uçucu kül Nano-SiO2 
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deneyleri ile elde edilmiş ve bu deneyler ASTM D698 (2007) standardına uygun olarak 
yapılmıştır (Şekil 3). Sıkıştırma işlemi, standarda uygun otomatik sıkıştırıcılar 
yardımıyla gerçekleştirilmiştir.  

 

 
Şekil 2. Deney malzemelerinin dane dağılım eğrileri 

 

  

Şekil 3. Deney malzemelerinin dane dağılım eğrileri 

 

3. Bulgular 

Doğal zemin, UK ve nano-SiO2’nin dane dağılım eğrileri lazer kırınım analizleri ile 
belirlenmiştir (Şekil 4). Piknometre deneyleri ile belirlenen yoğunluk değerleri ise Tablo 
1’de verilmiştir. Doğal zeminin Birleşik Zemin Sınıflama Sistemine (USCS) göre sınıfı 
CH (yüksek plastisiteli kil) olarak belirlenmiştir. Doğal zeminin likit limit değeri BS 1377-
2 (1990) standardına uygun olarak yapılmış ve %106.61 olarak belirlenmiştir. Plastik 
limit değeri de ASTM D 4318 (2013)’e uygun olarak yapılmış ve %24.13 olarak tespit 
edilmiştir.  

a b 



IV. International Turkic World Congress on Science and Engineering  
23-24 June 2022, Niğde - Türkiye 

 

411 

 
Şekil 4. Deney malzemelerinin dane dağılım eğrileri 

 
Tablo 9. Malzeme yoğunluk değerleri 

Malzeme g/cm3 

Doğal zemin 2.56 

Kaolen 2.58 

Na-bentonit 2.43 

Uçucu kül 2.32 

 

Kompaksiyon deneylerinin ilk aşamasında doğal zeminin sıkışma eğrisi elde edilmiş 

ve Şekil 5’te sunulmuştur. Bu eğriden doğal zeminin wopt ve kmax değerleri sırasıyla 
%25.5 ve 16.01 kN/m3 olarak tespit edilmiştir. Sonraki aşamada doğal zemine ağırlıkça 
artan oranlarda (%10, %20, %30 ve %40) UK ilave edilmiş, ardından aynı UK 
oranlarına %1 ve %1.5 oranlarında Nano-SiO2 ilave edilerek UK ile birlikte nano 
malzemenin sıkışmaya etkisi araştırılmıştır (Şekil 6-7). 

 

 
Şekil 5. Doğal zeminin sıkışma eğrisi 
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Doğal zemine artan oranlarda UK ilave edildiği zaman k değerlerinin azaldığı tespit 
edilmiştir (Şekil 6.a). Bu azalmanın nedeni kullanılan UK’nin yoğunluğunun doğal 
zeminden daha düşük olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, Yılmaz (2016) da killi 
bir zemine artan oranlarda UK ilave etmiş ve k değerlerinde azalma tespit etmiştir. Bu 
azalmanın nedeni de benzer şekilde ifade edilmiştir. wopt değeri de UK oranındaki 
artışa bağlı olarak azalmaktadır (Şekil 6.b). UK doğal zemine göre daha kaba bir 
malzemedir. Doğal zemine artan oranlarda daha kaba bir malzeme olan UK ilave 
edilmesiyle doğal zemin-UK karışımının ince dane miktarı azalmaktadır. İnce dane 
miktarının azalması da karışımın su tutma özelliğini azaltarak wopt değerinin düşmesine 
neden olmaktadır. Çimen ve Keleş (2020) de benzer şekilde zemine UK ilave 
edildiğinde wopt değerinde azalma olduğunu tespit etmiştir. 

 

 
Şekil 6. Sadece UK ile doğal zeminin kmax ve wopt değerlerinin değişimi 

 
Doğal zemine UK ile birlikte %1 ve %1.5 nano-SiO2 ilave edilerek kompaksiyon 
sonrasında meydana gelen stabilizasyon etkileri incelenmiştir (Şekil 7). Doğal zemine 
sadece UK eklendiği zaman k değerleri azalış göstermiştir. Zeminde UK ile birlikte 
%1 ve %1.5 nano malzeme kullanıldığı zaman k değerlerinde kayda değer bir değişim 
olmamakla beraber oldukça düşük seviyelerde azalma meydana gelmiştir. (Şekil 7.a). 
%1.5 nano-SiO2 oranında k değerlerinde meydana gelen azalma %1 nano oranına 
göre daha düşük olsa da belirgin bir fark yaratmamıştır. k değerindeki bu düşüşün 
sebebininin ilave edilen nano-SiO2’nin nispeten daha düşük yoğunlukta olmasından 
kaynaklandığı düşünülmektedir. Meydana gelen bu düşüş Kalhor vd. (2019) ve Tomar 
vd. (2020) çalışmalarında da benzer şekilde gözlemlenmiştir. Araştırmacılar da bu 
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durumu nano malzemenin düşük yoğunluğuna bağlamıştır. UK ile birlikte nano-SiO2 
kullanımında her UK oranında nano malzemenin etkisiyle wopt değerlerinde artış 
gözlemlenmiştir (Şekil 7.b). Kalhor vd. (2019) ve Tomar vd. (2020) de benzer şekilde 
wopt değerlerinde artış elde etmiştir. Bu durum, zemine ilave edilen nano-SiO2’nin 
oldukça büyük bir özgül yüzey alanına sahip olması ve bu nedenle zeminin su emme 
kapasitesinin artması olarak açıklanmıştır.  
 

 

 
Şekil 7. UK ve nano-SiO2 ile yapılan stabilizasyon ile doğal zeminin kmax ve 

wopt değerlerinin değişimi 
 

4. Sonuçlar 

Doğal zemine artan oranlarda sadece UK ve yine aynı oranlarda nano-SiO2 ilave 
edilerek bu malzemelerin doğal zeminin sıkışma parametrelerini nasıl etkilediği 
araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar aşağıda sunulmaktadır. 
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katkı oranı %40 olarak tespit edilmiştir. k değerlerindeki azalma kullanılan UK 
yoğunluğunun doğal zemininkinden daha düşük olmasından 
kaynaklanmaktadır. k’nın azalması sıkıştırılmış şişen zeminlerin şişme-
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büzülme potansiyelini azaltır (Du vd. 1999). Bu nedenle UK’nin zemine ilave 
edilerek sıkıştırılması olumlu bir etki yaratmıştır. wopt değerindeki azalma ise 
UK’nin doğal zemine göre daha kaba bir malzeme olup, doğal zemine UK ilave 
edilmesiyle zeminin ince dane miktarının azalıp, karışımın su tutma özelliğinin 
azalmasından kaynaklanmaktadır.  
 

 Doğal zemine UK ile birlikte %1 ve %1.5 nano-SiO2 ilave edildiğinde k 
değerlerinde kayda değer bir değişim olmamakla birlikte oldukça düşük 
seviyelerde azalmalar meydana gelmiştir. k değerindeki bu azalmanın nedeni 
nano-SiO2’nin nispeten daha düşük yoğunlukta olmasından kaynaklanmaktadır. 
UK ile birlikte nano-SiO2 kullanımında artan UK oranında nano malzemenin 
etkisiyle wopt değerlerinde artış gözlemlenmiştir. Bu durum da nano-SiO2’nin 
oldukça büyük bir özgül yüzey alana sahip olması ve bu nedenle zeminin su 
emme kapasitesinin artmasından kaynaklanmaktadır. 
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Abstract: In concrete faced rockfill dam construction (CFRD), after the completion 
of rockfill embankment, the construction process is given a halt until the major part 
of the settlement of rockfill embankment is completed and the construction of 
concrete lining is continued thereafter. Unexpected deformation of the rockfill 
affects the concrete face and problems in the concrete face cause leakage 
problems which may end up in both structural and performance related issues to 
dams. Therefore, estimations made in design period and observation of end of 
rockfill embankment construction settlements are important to be able to start the 
construction of the concrete face of a CFRD. In this study, the settlement behavior 
of Konya Afşar Hadimi Dam in Turkey was investigated for the “end of rockfill 
embankment construction” loading condition. Two-dimensional plane strain finite 
element analyses were carried out to assess the total settlements. Hardening soil 
model was used to represent the nonlinear, inelastic, and stress-dependent 
behavior of rockfill material. Initially, the parameters to represent the rockfill 
characteristics on the dam were estimated considering the previous research in the 
field; and then back analyses were performed iteratively to determine the 
parameters which represent the settlement behavior of the dam. Settlements 
calculated by utilizing these parameters were then compared with the observed 
values for end of rockfill embankment construction. It was seen that predicted 
settlements were larger than the observed values and the overall agreement was 
quite encouraging.  
Keywords: concrete faced rockfill dam, settlement, finite element analysis, 
hardening soil model. 

 

 
1. Introduction 

Concrete faced rockfill dam (CFRD) is a type of impervious faced rockfill dam, relying 
on the rockfill embankment for stability, providing upstream impermeability by a 
concrete face slab. 

The design of CFRD’s depend on empirical knowledge due to modelling and 
experiment scaling difficulties. Data collection and observation on constructed dams 
provide engineers knowledge for future projects, making dam instrumentation vital for 
the improvement of CFRD design. Also, usage of finite element modelling for 
verification of gathered data for future reference improved the design knowledge. 

The performance of a CFRD is evaluated on its vertical and horizontal deformations, 
creep behavior, leakage rate and deflection of the concrete face. Vertical deformation 
of the rockfill body follows a logarithmic manner, with higher settlement rates in the 
initial phases, decreasing in time to long term deformation due to secondary breakages 
of rockfill. Performance in terms of settlement can be evaluated in terms of settlement 
versus maximum rockfill body height; accordingly, maximum observed settlement 
values from some previous projects are presented in Table 1. 
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Table 1. Information on CFRDs, Example Projects, (Jinsheng, 2006; Kardeş, 
2019, Özkuzukıran, 2005) 

Dam Height (m) Observed maximum 
settlement (cm) 

Observed % 
settlement 

Bakun 203,5 227,5 1,12 

Nam Ngum 2 182 160 0,9 

Jiudianxia 136,5+56 138 <1,0 

Shuibuya 233 255,5 1,0 

Sanbanxi 185,5 175,1 0,9 

Tianhengqiao-1 178 354 1,91 

Aguamilpa 187 170 0,9 

Campos Novos 202 >310 >1,53 

Barra Grande 185 >300 >1,62 

Kürtün 133 215,5 1,62 

Afşar 127 159 1,25 

 

This study focuses on the two-dimensional settlement analysis of 127 m high Afşar 
Dam located in Konya, Turkey, for end of rockfill embankment construction period. 
Construction period settlement calculations were made by finite element analysis 
software Plaxis 2D; using Hardening Soil Model as the material model for rockfill 
embankment to simulate the inelastic, nonlinear and stress-dependent behavior of 
rockfill. Hardening Soil Model is a modified version of Duncan-Chang hyperbolic 
model. Model parameters were derived evaluating previous studies on similar projects. 
Preliminary parameters were iterated comparing the analysis results with monitored 
behavior. 

2. Dam Characteristics 
2.1. General 

Afşar Dam is a CFRD located in Taşkent, Konya on the river Ilıcapınar, Turkey. With a 
maximum height of 127 m, a total length of 720 m and a crest width of 10 m, it is 
intended to serve for irrigation and drinking water supply of the region (Fig. 1). The 
dam has a slope of 1.4H:1V on both upstream and downstream faces. Impervious 
upstream concrete face of the dam was designed to have a thickness increasing from 
30 to 70 cm with depth. Rockfill embankment construction was finished on May 1, 
2015. 95% realization was indicated in March 2017 by DSI General Directory of State 
Hydraulic Works (DSI, 2017). 
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Figure 1. View of Afşar Dam (DSİ, 2016) at Km: 0+185 

Specified in the construction drawings with a maximum reservoir level on elevation of 
1253,27 m, a normal reservoir level on elevation 1250,0 m and a minimum reservoir 
level on elevation of 1213,0 m; Afşar Dam has a foundation level lowest near the 
elevation of 1120,0 m. The dam was built on a limestone formation by scraping the 
above alluvium layer of approximately 5 m thickness. The dam site also contains talus, 
which is considerably weak from the stiffness point of view; however, the thickness of 
talus layer is smaller than 5m. The dam is located in an area where the main limestone 
layer dips into the Döngelli formation, which is defined as a formation consisting of 
flysch, conglomerate, sandstone, siltstone and shale.  

Dam zones in Afşar Dam were placed according to the common zoning definition. 
Zones 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 3C, and 3D were positioned as shown in a 
representative cross section given in Figure 2. Compaction specifications indicated in 
construction drawings are given in Table 2. 

 

Figure 2. Dam zones in Afşar Dam at Km: 0+185 

 

Km 0+185.00 
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Table 2. Compaction specifications for zones of Afşar Dam 

Zone Material 
Dmax 
(cm) 

Layer 
thickness (cm) 

No. of 
passes 

1A Cohesionless fine sand+silt fill 5 15 4 

1B Unsorted pervious fill 40 40 4 

2A Perimeter joint filter zone 2 30 4 

2B Cushion layer zone 8 30 4 

3A Select rock 30 40 6 

3B Quarry rock 60 90 6+250L/m3 water 

3C Quarry rock 80 100 6+250L/m3 water 

3D Quarry rock 100 Placed by machine 

 

2.2. Instrumentation of the Dam 

Afşar Dam has a varying height along its valley; and as it is the cross section with the 
maximum height and displacements, the station at Km: 0+185 was selected for the 
two-dimensional analyses. This study was carried out based on the data collected by 
9 hydraulic settlement cells for the period between February 2014 and February 2016. 
The locations of devices and recorded total settlements are shown in Figure 3. 

 

Figure 3. Monitored total settlements at Km: 0+185 

2.3. Settlement and Total Pressure Observations 
2.3.1. Settlement Observations 

Data available on the monitoring of Afşar Dam are limited to the construction period, 
with a time span between 03.12.2013-01.03.2016. Monitoring results give insight on 
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the construction period of embankment, and the settlement rates for a period of 9 
months after completion of embankment (Fig.4).  

 

Figure 4. Settlement recordings at Km: 0+185 

3. Analysis Results 
3.1. General 

Material properties and model parameters determine the likelihood of the model to 
simulate realistic results. However, it would not always be possible or feasible to 
determine the properties of the rockfill embankment with field or laboratory tests. 
Therefore, in this study, previous studies on CFRD deformation behavior were taken 
into account, considering dam projects with similar height and shape properties, and 
material parameters used in previous studies were considered as preliminary 
parameters for the deformation analyses, iteratively reaching analysis parameters by 
comparing the model results with monitoring results.  

For a dam with level foundation, that has symmetrical dimensions about the centerline, 
expected deformation behavior is larger vertical displacements near the central section 
with decreasing values about the upstream and downstream ends. This occurs mainly 
due to the sloped geometry of rockfill embankments. Generally upstream zone, Zone 
3B, has a higher deformation modulus than that of Zone 3C, the downstream zone. 
However, if this difference is not significant or combined with an uneven embankment 
construction schedule, it does not amplify the deformation difference in construction 
period. 

3.2. Finite element model 

Afşar Dam was analyzed assuming two-dimensional plane strain conditions by finite 
element analysis software Plaxis 2D. Rockfill embankment was modelled by 15-node 
triangular elements with the Hardening Soil Model as the material model.  

Foundation height below the dam body at the maximum section at Km: 0+185 was 
assumed to be level, and the bedrock was assumed to be infinitely rigid. 
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Recommended values in the literature and by the software were assumed for the 
Poisson’s ratio in unloadin/reloading vur and K0NC, as 0,2 and 1-sinφ, respectively. 
Cohesion of the rockfill materials is generally assumed to be zero in the analysis of 
rockfill dams; however, in this study cohesion was taken as 1 kPa, as suggested in the 
software manual to improve computational performance.  

Lift heights to be assumed in construction stages were studied as 5-m per lift; and the 
analyses were carried out assuming 5-m lifts for each construction stage of the 
embankment. Zones 3B and 3C were expected to have a significant impact on the 
overall dam behavior and therefore were included in the analysis model with different 
material properties.  

Two-dimensional plane strain analysis of the dam body was studied by software Plaxis 
2D. Finite element mesh is shown in Figure 5. The staged construction of the 
embankment body was modelled, assuming groundwater level to be further below the 
foundation. Settlements of each construction stage were calculated independently and 
then the overall results were evaluated. 
 

 
Figure 5. Finite element mesh of the model with 5-m lifts at Km: 0+185 

 
3.3. Model material parameters 

Initial parameters to be used as the preliminary values in the deformation analyses of 
Afşar Dam were derived from previous research on the analyses of Nam Ngum 2 Dam 
in Laos (Sukkarak et al., 2017). Iterating from the initial parameters determined from 
previous studies (Sukkarak et al., 2017 and Özkuzukıran, 2005) were used to 
represent the actual deformation results monitored at main points of concern in the 
two-dimensional analyses. 

Alternative computer models were prepared assuming construction stages in 5-m lifts. 
Effect of the differing material properties on the model performance was evaluated by 
making two analysis models; one in which the material properties of Zone 3B were 
assigned to the whole dam body; and the other in which both zones 3B and 3C were 
modelled separately using different material properties and appropriate section 
proportions (Table 3). It was observed that when the relatively stiff zone material 
properties were used to represent the whole dam body it would result in smaller 
deformations than the observed ones. On the other hand, due to the stiffness 
difference between Zones 3B and 3C, considerable settlement differences were 
observed between upstream and downstream points at the same elevations. 
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Table 3. Afşar dam deformation analysis models 

Model 
Lift 

Height 
(m) 

Zones 

Material Parameters 

Zone 3B 
E50,ref (MPa) 

Zone 3B 
Eoed,ref (MPa) 

Zone 3C 
E50,ref (MPa) 

Zone 3C 
Eoed,ref (MPa) 

1 5 3B-3C 52 35,75 30 25,5 

2 5 3B-3C 24 17 20 17 

Eur,ref= 3E50,ref is accepted. 

 

Comparing the initial calculation results with the recorded data, material parameter 
sets were calculated in iterations; modifying the stiffness parameters in multiples of 5% 
of the initial values; aiming to reach the target settlement within ±2,5% range. Final 
values obtained for the material parameters of Zones 3B and 3C are given in Table 4. 

Table 4. Modified material parameters of Zones 3B and 3C for models 1 and 2 

 Model 1 Model 2 

Material 3B 3C 3B 3C 

γ (kN/m3) 21 21 21 21 

E50ref (Mpa) 52 30 24 20 

Eoedref (Mpa) 35.75 25.5 17 17 

Eurref (Mpa) 156 90 72 60 

m 0.5 0.5 0,5 0,5 

cref (kPa) 1 1 1 1 

Φ (0) 47 42 47 42 

Ψ (0) 0 0 0 0 

ν 0.3 0.3 0.3 0.3 

 

Settlement results obtained by utilizing the above-mentioned iteration are given in 
Table 5, studied in two different models. Parameters used in Model-1 resulted in a 
maximum settlement value of 97,11 cm, whereas the maximum settlement obtained in 
Model-2 was 158,43 cm. For Model-1, although the absolute value of the differences 
from the monitored settlements were smaller, it was observed that in general smaller 
settlements were calculated than the monitored ones. On the other hand, except two 
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smaller settlement calculations than the monitored values, it could be stated that the 
values obtained by Model-2 provided a more conservative result set; in which the 
calculated settlement values were larger than the monitored ones. 

Table 5. Comparison of settlement results of 2-D plane strain analyses at Km: 
0+185 

Elevation 
(m) 

Instrument 
Monitored 
settlement 

(cm) 

Model 1 
Calculated 
settlement 

(cm) 

Model 1 
Difference 

(%) 

Model 2 
Calculated 
settlement 

(cm) 

Model 2 
Difference 

(%) 

1230,0 ZDO-19 87,42 49.97 -42,84 86,45 -1,11 

1205,0 ZDO-14 63,39 62.94 -0,71 119,17 87,99 

1205,0 ZDO-15 74,84 89.54 19,64 137,28 83,43 

1180,0 ZDO-9 159,15 61.12 -61,60 123,77 -22,23 

1180,0 ZDO-10 96,69 97.11 0,43 158,43 63,85 

1180,0 ZDO-11 138,03 94.23 -31,73 140,60 1,86 

1155,0 ZDO-2 64,89 52.05 -19,79 109,31 68,45 

1155,0 ZDO-3 55,54 80.60 45,12 126,98 128,63 

1155,0 ZDO-4 39,80 77.76 95,38 115,98 191,41 

 

4. Conclusion 

This research was oriented toward the investigation of the settlement behavior of 
Konya Afşar concrete faced rockfill dam. Observed maximum settlement for the 
highest section of the dam was 1,25% of the maximum dam height, i.e., 159 cm. 
Initially, rockfill material parameters were estimated considering the previous research 
in the field; followed by preliminary analyses for calibration of material parameters. 
Reliability of two-dimensional analyses was investigated. 

In this study it was observed that factors such as assumed lift height, material 
parameters as well as zoning assumptions should be taken into account in the 
deformation analyses of a CFRD. Idealization of the rockfill embankment in a single 
zone resulted in a symmetrical behavior, which failed to represent the actual settlement 
and stress values. More compatible results were obtained once different material 
parameters were utilized in addition to a more accurate representation of the zones. 

Comparing the calculation results with the monitored settlements, it was found that the 
upstream and downstream settlements recorded on elevation 1180,0 are higher than 
the central settlement value on this elevation. It may be concluded that the settlement 
result difference occurred due to monitoring errors or local property differences, which 
may be present in rockfill material. 
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It can be stated that, the parameters to represent the rockfill characteristics on dams 
constituting similar geometry and materials could be estimated and two-dimensional 
finite element analyses could be used to predict displacements with reasonable 
agreement for preliminary studies. Parameters obtained from preliminary two-
dimensional analyses can be used in carrying out three-dimensional finite element 
analysis in which both longitudinal and horizontal effects of valley shape and arching 
would also be considered. 
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Abstract: Guided busway, which is a special type of Bus Rapid Transit (BRT), is a 
public transportation system with high future potential with its superior guidance 
technology. However, its usage and studies are limited compared to traditional 
public transportation systems. In this study, first of all, three different guided busway 
technical features, including kerb, optical and electromagnetic guidance 
technologies, were investigated. Secondly, a feasibility study was performed in 
Eskişehir-Turkey for the guided busway. Previous Eskişehir monorail feasibility 
study data were used and the results were compared. According to findings of this 
study, profitable results were obtained according to the economic feasibility 
(national economy) and financial feasibility (operating institutions) results. 
Especially, if it has a driverless operation, the profit rate was increased. The findings 
of this study show that the guided busway system is a rapid, high-capacity, reliable 
and economical alternative that allows the application of different technologies. 
Keywords: Bus Rapid Transit, Guided Busway, Guidance Technology, Economic 

Evaluation 

 

1. Introduction 
 

Automobile-oriented urban transportation planning brings about waste of time, 
environmental and health problems. For instance, 27% of greenhouse gas emissions 
and 32% of CO2 emissions originate from transportation in the US (Fan et al., 2018). 
Increasing urban population related to the industrial revolution, excessive demand for 
usage of private cars and improper urban planning has increased the negative impact 
of tranportation problems in cities day by day (Soni and Soni, 2016; Saghapour et al., 
2018). The solution to these problems is probable with implementation of sustainable 
urban transportation focused on public transportation and active travel modes (walking 
and cycling) (Gössling, 2020). Considering the increasing distances, desire for easy 
access to destination and the desire for rapid arrival, it could be said that public 
transportation plays the most crucial role in the approximately last 200 years. 
 
Due to the developing technology and the increase in travel demand, new inventions 
for public transportation have been experienced for the approximately last 200 years 
(Yıldızhan et al., 2022). Public transport first started with the horse-drawn carriage in 
1662 in France. Following this, first horse-drawn omnibuses in 1826, first horse-drawn 
streetcar line in 1832, first underground rapid transit line in 1863, first elevated rapid 
transit in 1868,  first electric streetcar in 1881, first motorbuses in 1899,  first successful 
monorail in 1901,  first rubber-tired subway in 1956,  introduction of light rail transit 
(LRT) in late 1960s,  first fully-automated rapid transit line in 1962, first computer-
controlled rapid transit system in 1972, first fully automated guided transit network with 
driverless vehicles in 1974, inventions took place (Vuchic, 2007). In addition to these, 
Bus rapid transit (BRT) has come to the forefront as the system that has been preferred 
in many cities and has attracted the attention of researchers for the approximately last 
50 years (Proboste et al., 2020; Zhang et al., 2020; Wu and Pojani, 2016). 
BRT systems emerged with the modernization of the classical dedicated bus route 
system in Curitiba-Brazil, 1974 (Prayogi, 2015; Acar, 2005). BRT is a rubber-tyred 
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public transportation system that can transport ridership by combining the positive 
aspects of the rail system such as comfort and regularity, the flexibility and low cost of 
the bus system and also, eliminating the negative aspects of rail and bus systems (Lee 
et al., 2017; Kocabaş, 2017). BRT is a high quality, efficient and low cost system that 
can be used as an alternative to rail systems (Acar, 2005). The length of the BRT line 
was 3,828 km in 2010 has increased day by day and reached 5,450 km in 2020 around 
the world (brtdataorg). Increasing travel demand and technological developments have 
advanced also the BRT system over time. 

One of the BRT major development is guided system which is used to assist the driver 
or providing driverless transportation for BRT vehicles on the running way (Wright and 
Hook, 2007). The first guided busway opened in Essen-Germany, 1980 (Wirasinghe 
et al., 2013). It was also preferred in many countries such as Australia, UK, Japan, 
Netherlands and France (Deng and Nelson, 2011). The longest guided busway is in 
Cambridge-UK with a length of 25 km (Heinen et al., 2015). Guided busway could be 
increased the applicability because the popularity of autonomous vehicles in recent 
years, as well as the reduced operating costs in driverless systems. There are different 
types of guidance of the guided busway that could meet the requirements of 21st 
century technology (Diaz and Hinebaugh, 2009). Examining the technical features of 
this system, which has no example in Turkey, and performing feasibility studies are 
crucial in terms of economic applicability of the system and leading the municipalities 
that will consider implementing this system. This study presents an investigation of the 
guided busway and technical features and a potential economic feasibility study. First 
of all, the guided busway and its technical features were investigated. Secondly, a 
feasibility study was performed for Eskişehir-Turkey and the economic feasibility 
results were investigated for the guided busway with three different guidance 
technologies. The feasibility results of three different guidance technologies and the 
previously performed monorail feasibility study for Eskişehir were compared and the 
profit-loss status of these systems was evaluated in detail. 
 
2. Guided Busway and Technical Features 

Guided busway is a type of BRT systems operate on exclusive lane, assisted by 
different types of guidance technologies (Cervero, 2013). The guided busway is shown 
in Figure 1. The guided busway is an upgraded of BRT (Jang et al., 2014). Some types 
of guided buses are visually quite similar to trams (Hodgson et al., 2013), it is also 
called as bimodal tram (Jang et al., 2014). Bimodal tram is shown also Figure 1. 
Guidance provides that buses can go ahead reliably in a narrow lane (Philips, 2006). 
It is suitable for route that has a limited right-of-way is available. In addition to this, 
rubber wheels and related small turning radius provide convenience in design (Byun 
et al., 2008). These advantages are especially crucial in a route that has a limited area.  
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(a) 

 
(b) 

Figure 1. (a) Guided busway in Cambridgeshire   (b) bimodal tram vehicle (Byun 
et al. 2018, (www.noguidedbus.com)) 
 

Adelaide- Australia guided busway is one of the fastest urban public transportation 
systems in the world with an average speed of 80 km/h (Currie, 2006). Guided busway 
can climb 10-13% slope (Chang, 2011), this value is 6-7% for rail systems (Memiş, 
2016). It has automatic, semi-automatic and manual driving modes (Akbayır, 2018; 
Chang, 2011). Thanks to its low floor vehicle, it can provide comfortable travel for the 
elderly and disabled (Akbayır, 2018). It is a rapid, safe, comfortable, reliable system 
that can meet high travel demands (Wright and Hook, 2007; Chang, 2011). Also, there 
is a path adjacent to the guideway for pedestrians and cyclists to increase 
micromobility-public transportation integration (Jones et al., 2013). Increases the 
visuality because the running way is covered with grass (Chang, 2011). Guided 
busway consists of the following components. 
 
2.1. Guidance 
 
There are three types of guidance: kerb, optical and electromagnetic (Kocabaş, 2007). 
Kerb and optical guidance technologies are shown in Figure 2. Each system requires 
different technologies and investment costs for running ways and vehicles (Diaz et al., 
2004). Kerb guidance technology works with vehicles equipped with horizontal rubber 
guidewheel tires that trace vertical kerbs (Diaz and Hinebaugh, 2009). Optical 
guidance technology works with marker readers special optical sensors in vehicles 
sensitively to the marker on the road (Diaz and Hinebaugh, 2009). Electromagnetic 
guidance technology works with electromagnetic sensors in vehicles and 
electromagnetic equipment placed on the road (Kocabaş, 2007). 

 

 
 
 
 
 

 

(a) 

(b) 
Figure 2. (a) Kerb guidance (www.noguidedbus.com), (b) Optical guidance (Rabuel 
et al., 2010) 
 
 
 

http://www.noguidedbus.com/
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2.2. Running Way 
 
The running way defines the route that guided busway vehicles go ahead (Diaz and 
Hinebaugh, 2009). It is functionally similar to the tracks in the rail transportation system. 
Lane widths are built around 3,5 m. (Wright and Hook, 2007). Running ways are the 
most critical component in determining a right of way cost, operation speed and 
reliability (Diaz et al., 2004).  
 
2.3 Station 
 
The stations bring superior features to the guided busway system with their different 
features (Kocabaş, 2007). Because guided busway operates similar to rail systems, 
their stations are more like a rail system than conventional bus stops. Stations should 
be arranged in a way to provide easy and fast get on and get off, should be comfortable, 
it should be designed in accordance with paying before entering a station, it should 
have real-time information for passengers (Deng and Nelson, 2011). 
 
2.4. Vehicle 
 
Guided busway vehicles are specially designed, high-capacity, comfortable, fast, 
aesthetic and safe vehicles. Vehicles can have a conventional bus appearance or an 
appearance similar to rail system vehicles. The vehicles are designed in such a way 
that passengers can go on and go off quickly and comfortably at the stations (Kocabaş, 
2007). Dwell-time is very short, which increases the efficiency of the system compared 
to conventional buses. There are vehicles that operate with different types of fuel, such 
as diesel, natural gas, liquefied gas, hybrid, and electricity (Diaz et al., 2004). 
 
2.5. Fare Collection 
 
The purpose of the fare collection method is to increase the operating speed and 
efficiency of the system by reducing the dwelling time of the vehicles at the station 
(Deng and Nelson, 2011; Diaz et al., 2004). Also, its prevention of passengers who 
want to use the system illegally without paying (Kocabaş, 2007). In guided busway 
systems, fare collection is designed according to pre-using payment and is provided 
with the help of a ticket barrier at the entrance to the station. 
 
2.6. Intelligent Transportation Systems 
 
Intelligent transportation systems (ITS) are a set of electronic systems to increase their 
efficiency (Deng and Nelson, 2011). An intelligent transportation system is one of the 
most important elements required for the formation of superior features such as 
operating speed, reliability, safety and comfort for the guided busway (Kocabaş, 2007). 
Many ITS applications are available, such as passenger information, real-time 
information and electronic ticket. 
 
2.7. Service Operating Plans 
 
Service and operation plans cover the system's features such as line structure, 
frequency of travel and station intervals. It directly affects the features of the system 
such as operating speed, capacity, operating cost, comfort, reliability and level of 
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customer satisfaction (Deng and Nelson, 2011). Service and operating plans vary by 
line characteristic (Kocabaş, 2007). 
 
3. Feasibility Study of Guided Busway for Eskişehir 
 
The feasibility studies of public transportation systems consist of two stages, the 
economic feasibility evaluated in terms of the national economy and the financial 
feasibility evaluated in terms of the operating institution (Yıldızhan and Karacasu, In 
Press). At the end of the calculations, if the net present value (NPV) is greater than 
zero and the benefit-cost ratio (B/C) is greater than 1, the project means profitable. 
The values and route taken into account in this study are the same as the monorail 
feasibility study for Eskişehir in advance.  For this study, the shadow price was taken 
as 0.7 and the discount rate was taken as 10% as in the monorail feasibility study 
(Yıldızhan and Karacasu, In Press). Also, 2020 fixed prices were used. The route is 
shown in Figure 3. The route is 4 km long and between Gaffar Okkan Street and 
Eskişehir Technical University. The tram is currently under construction. 24,560 
passengers  and 60,575 passengers were foreseen for 2021  and 2045, respectively. 
 

 
Figure 3. Considered guided busway route 

 
The benefits taken into account in the feasibility study are given in Table 1. The 
construction year of 2020 and the operating period between 2021-2045 were taken as 
the same as the monorail feasibility study. Guided busway capacity is 148 passengers 
similar to low capacity BRT (Coşaran, 2018) and operating speed was taken as 25 
km/h similar to average operating speed for BRT (Miller et al., 2014). The old system, 
bus capacity is 70 passengers and the operating speed is 15 km/h (Yıldızhan and 
Karacasu, In Press). 
 

Table 1 Unit price for benefit (Yıldızhan and Karacasu, In Press) 

Benefit Unit Price 

Reduction in bus vehicle costs  $ 165,000 per vehicle 

Reduction in bus operating and maintenance cost  $ 1.68/vehicle-km 

Reduction in environmental effect costs  $ 0.051/vehicle-km 

Reduction in accident costs  35,020/ million vehicles-km 

Time gains  3.03 $/hour/passenger 

 
In this study, construction, vehicle and operating and maintenance (O&M) costs were 
calculated separately for three different guidance technologies. Every technology 
requires distinctive investments. The costs are given in Table 2. For the costs, the 
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studies in the literature or the assumptions performed from similar studies were used. 
The construction cost of the BRT system implemented in Istanbul is 5.5 million dollars 
per km (Alpkokin and Ergun, 2012), the vehicle cost is 420,000 dollars (Kocabaş, 2007) 
and the operating cost is 2.15 dollars/km (Birol, 2014) were taken into account. An 
assumption of a 25% increase in construction costs for kerb guidance technology and 
a 5% increase for optical guidance was performed. It was taken into account that the 
construction cost of kerb guidance running way in the literature is higher (Diaz et al., 
2004). An additional $ 1 million/km construction cost was taken for electromagnetic 
guidance (Kocabaş, 2007). An assumption of a 2.5% increase in vehicle cost for kerb 
guidance technology was performed because of horizontal rubber guide wheel tires. 
An additional $105,000/vehicle cost for optical guidance and an additional 
$85,000/vehicle cost were taken for electromagnetic guidance (Diaz et al., 2004). It 
was assumed that O&M costs can increase by 2.5% O&M in optical technology and 
5% O&M in electromagnetic technology. There were assumpted two types of O&M, 
one of them was taken the same as BRT. Another, personnel costs, which account for 
27% of O&M costs (Birol, 2014), were reduced by 50% for driverless operations.  
 

Table 2 Unit price for benefit 

Cost Kerb Optical Electromagnetic 

Construction  $ 6.88 million per km $ 5.77 million per km $ 6.50 million per km 

Vehicle  $ 420,000 per vehicle $ 515,000 per vehicle $ 495,000 per vehicle 

O&M  $ 2.15/vehicle-km $ 2.20/vehicle-km $ 2.26/vehicle-km 

Driveless O&M $ 1.86/vehicle-km $ 1.91/vehicle-km $ 1.95/vehicle-km 

 
4. Results and Discussion 
 
The economic feasibility results, in which the applicability is evaluated in terms of the 
national economy, are given in Table 3. First of all, all systems, driverless and 
driverless O&M situations gave profitable results. After 1 year of construction and 25 
years of operation, NPV varies between $24.9-27.9 million and B/C varies between 
1.82-2.02. In the monorail feasibility study on the same line, NPV was calculated as a 
loss of 24.5 million dollars and a B/C  was calculated as 0.69. It did not give a profitable 
result because the construction cost of the monorail was 20.16 million dollars/km, the 
vehicle cost was 3 million dollars and the O&M cost was 5.3 dollars/km (Yıldızhan and 
Karacasu, In Press). These results could show that the guided busway is economical 
alternative. Also, Acar (2005) was stated that the kilometer cost of the level rail systems 
is 15-30 million dollars, the viaduct is 30-75 million dollars, and the kilometer of the 
infrastructure of BRT is around 1-5 million dollars, and therefore it is a much more 
economical system. These results show that with guidance technologies, which is a 
special type of BRT, more profitable results could be obtained than rail systems. It is 
also stated that a high-tech guide bus could be planned at around two-thirds the cost 
of light rail (Hodgson et al., 2013). However, in metropolitan cities where travel demand 
is high, faster systems with lower operating costs per passenger (such as the subway) 
could also give more profitable results. 
 
While driverless optical guidance gives the most profitable result, it is the lowest profit 
driver electromagnetic guidance system. Although the vehicle cost of optical guidance 
is high, it gave more profitable results thanks to low construction cost compared to kerb 
guidance and electromagnetic guidance. However, considering some assumptions 
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made, there could be minor changes in the results. The profit rate in driverless systems 
increased by about 4% in this study. This rate could increase even more in metropolitan 
cities. Low operating costs are likely to have a greater impact on higher passenger 
demands. 
 

Table 3 NPV and B/C results of guidance technologies in the economic 
feasibility study 

Result Kerb Kerb-2 Optical Optical-2 
Electro 

magnetic 
Electro 

magnetic-2 

NPV $ 24.9 M $ 25.9 M $26.9 M $ 27.9 M $ 24.9 M $ 26.0 M 

B/C 1.82 1.88 1.95 2.02 1.82 1.88 

 
The financial feasibility results, in which the applicability is evaluated in terms of the 
operating institution, are given in Table 4. NPV varied between -0.5 and 3.9 million 
dolar and B/C varied between 0.99-1.10. Profitable results were obtained in all 
technologies except driver kerb guidance and electromagnetic. The results of the 
monorail feasibility study were $71 million loss of NPV and 0.38 of B/C  (Yıldızhan and 
Karacasu, In Press). It is also crucial to obtain these profitable results in the financial 
feasibility study, which is very important to consider due to the high cost of public 
transportation projects. If financial feasibility does not give profitable results, the 
government should subsidise public transportation project. Guided busway, which is a 
special type of BRT, could be considered an applicable system in developing 
economies. In the studies carried out, the superior features and low cost of BRT were 
emphasized (Cervero, 2013; Ingvardson and Nielsen, 2018; Acar, 2005). Lastly, while 
driverless optical guidance gives the most profitable result, it is the lowest profit driver 
electromagnetic guidance as in economic feasibility. 
 

Table 4 NPV and B/C results of guidance technologies in the financial 
feasibility study 

Result Kerb Kerb-2 Optical Optical-2 
Electro 

magnetic 
Electro 

magnetic-2 

NPV $  -0.4 M $ 1.0 M $ 2.5 M  $ 3.9 M  $   -0.5 M  $ 1.1 M  

B/C 0.99 1.02 1.06 1.10 0.99 1.03 

 
5. Conclusion 
 
In this study, the technical features of guided busways with different guidance 
technologies such as kerb, optical and electromagnetic were investigated and a 
potential economic feasibility study was performed. 
It was identified that the guided busway, a special type of the BRT system, which has 
been increasing its popularity day by day for the approximately last 50 years, is a public 
transportation alternative that has started to be preferred in many countries. It has the 
potential to run without a driver, rapid, high-capacity, reliable and economical system 
that can meet the requirements of the 21st century. 
 
Feasibility studies were performed for kerb, optical and electromagnetic guidance 
technologies by using the data of the monorail feasibility study for Eskişehir. Also, two 
separate O&Ms were used for driver and driverless operations. According to the results 
of the economic feasibility study (for the national economy) NPV varied between $24.9 
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and 27.9 million and B/C varied between 1.82-2.02. Profitable results were obtained in 
all conditions. While driverless optical guidance gives the most profitable result, it is 
the lowest profit driver electromagnetic guidance system. The findings of this study 
could indicate that the guided busway is an economical alternative. 
 
According to the results of the financial feasibility study (for the operation institutions) 
NPV varied between $-0.5 and 3.9 million and B/C varied between 0.99-1.10. 
Profitable results were obtained in all technologies except driver kerb guidance and 
electromagnetic. The profit rate in driverless systems increased by about 4% in this 
study. This rate could increase even more in metropolitan cities. 
 
The results of this study are based on data from a specific region and certain 
assumptions. Therefore, its general applicability is restricted. However, the findings of 
the study could guide policymakers. 
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Abstract: Corrosion is the most crucial durability problem for steel in concrete and 
its solution is a current challenge. This study presents the results of the corrosion 
rate of the Engineered Cementitious Composites (ECC), which has superior 
performance properties, according to the Linear Polarization Resistance (LPR) and 
Tafel techniques. A total of four different ECC samples, two of each containing 
different percentages of fly ash and slag were prepared. Firstly, compressive and 
flexural strength tests were carried out, and lastly, corrosion tests were applied by 
using LPR and Tafel techniques. According to the results of this study, as the 
pozzolanic material ratio increased, the corrosion rate decreased. ECC specimens 
containing slag had a lower corrosion rate than ECC specimens produced with fly 
ash. Also, LPR and Tafel were consistent for all specimens. LPR values were 10-
25% higher than Tafel values. Corrosion rate of ECC was also less than 
cementitious composites containing pozzolanic materials (fly ash or slag) in 
literature. These findings show that ECC is one of the high resistant cementitious 
material to corrosion effect..  
Keywords: Engineered Cementitious Composites (ECC), Corrosion, Linear 
Polarization,  

 
1. Introduction 

 
Concrete is a durable construction material that has high compressive strength 
obtained by mixing cement, coarse-fine aggregate, water and various additives. Due 
to the low tensile capacity of the concrete, 'reinforced concrete' materials are obtained 
by using high tensile reinforcing steel (Ersoy and Özcebe, 2012). In this way, a 
structural element with high bearing capacity is acquired (Hansapinyo et al., 2021). 
However, in addition to this advantage, cement production, related problems and 
durability problems should be taken into account. 
 
The use of cement-based materials is increasing day by day due to the increasing 
population, developing technology and industrial studies. The annual production of 
concrete worldwide its amount is about 13 billion tons (Şahmaran, 2017). However, 
harmful formations of cement products such as high temperature, CO2 emissions and 
waste gases in chimney emissions negatively affect the environment and human 
health (Marlowe and Mansfield, 2002). All measures to be taken to reduce the 
production and use of cement protect the environment and all living creatures. The first 
of the measures taken in recent years could be the use of various waste materials as 
mineral additives instead of cement, such as fly ash, blast furnace slag, and silica fume. 
Researchers have many studies on this subject (Yücel and Özcan, 2019; Czop and 
Piekarczyk, 2020). The second measure to be taken could be that the structures can 
remain durable throughout their service life. Therefore, the durability of concrete has 
been an issue that has been emphasized by researchers (Şahmaran et al., 2013). The 
ability of structural elements and structures to fulfill their functions without deterioration 
during their service life is called durability (Binici and Durgun, 2012). One of the most 
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important durability problems that can occur in reinforced concrete is corrosion of steel 
in concrete. 
 
The corrosion of reinforcement steel is one of the most important reasons that cause 
the deterioration of reinforced concrete structures (Luo et al., 2021). Reinforced 
concrete structures are faced with many chemical and physical factors that can 
adversely affect their durability. For example, freezing-thawing causes physical events, 
substances such as water, carbon dioxide, oxygen, sulfate, acid and chlorine leaking 
into the concrete cause chemical and electrochemical events to occur (Binici and 
Durgun, 2012). As a result of these events, the phenomenon of metals losing their 
properties is called corrosion. Corrosion consists of two electrochemical reactions, one 
of which is oxidation at the anode (iron oxidation - anodic reaction) and the other 
reduction at the cathode (oxygen reduction - cathodic reaction), these reactions are 
called redox reactions and given below as Reaction-1 and Reaction-2, respectively 
(Chen and Su, 2021). 
 
                           Fe  Fe2+ + 2e-                                  (Reaction-1) 

O2 + 2H2O + 4e-         4OH-                                  (Reaction-2) 
 
Reinforcement steel is not a durable material to corrosion in the atmosphere and in 
wet conditions. In reinforced concrete structures, the high alkali environment 
originating from the concrete forms a passive film on the reinforcements. This passive 
film protects the reinforcement steel from corrosion, but due to carbonation of the 
concrete or chloride attack, this layer ruptures and corrosion begins (Chen and Su, 
2021). Reinforcement steels are protected against corrosion thanks to the 
impermeable layer in well-compacted concrete. Therefore, the gaps formed in concrete 
due to workmanship and material defects increase the corrosion effect (Binici and 
Durgun, 2012). Hou et al. (2017) stated in their study that the costs related to corrosion 
in the infrastructure industry in China were approximately 10.5 million dollars in 2014 
and 25-30% of these costs could be prevented by measures taken against corrosion 
(Koch et al., 2002). This corresponds to approximately $ 2.63-3.15 million per year. It 
could be taken as a precaution against corrosion by improving the performance 
properties of concrete. 
 
With developing technology, it has been tried to develop more advanced features in 
concrete types. High-performance fiber-reinforced cementitious composites 
(HPFRCC), which provide higher strength, ductility and durability features, have been 
produced for a more sustainable environment. Engineered cementitious composites 
(ECC) are a special class of HPFRCC with extremely high tensile ductility. It is 
designed to strain harden in tension based on micromechanical principles, which 
allows optimization of the composite for high performance represented by extreme 
ductility while minimizing the amount of reinforcing fibers, typically less than 2% by 
volume (Yücel et al., 2013). These composites are more durable than traditional 
reinforced concrete elements. 
 
The most important feature that distinguishes ECC from conventional concrete and 
fiber reinforced concrete (FRC) is its high tensile strain capacity. It has over 300 times 
the strain capacity of normal concrete and microcracks are very close. This causes the 
material to harden, increasing load-bearing after crack formation, like many ductile 
metals (Yücel et al., 2013). In compression, ECC materials exhibit compressive 
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strengths similar to high strength concrete (e.g. greater than 60 MPa) (Lepech and Li, 
2010). Its fatigue strength is dozens of times better than conventional concrete. In 
addition, the ECC restricted shrinkage crack width is approximately 33 times less than 
conventional concrete and has very low permeability (Şahmaran, 2017). Allowing the 
use of large quantities of industrial waste is also important in terms of environmental 
sensitivity for ECC. Finally, ECC has advanced self-healing ability. Therefore, ECC 
could be plenty advantageous compared to conventional concrete in terms of 
corrosion.  
 
The use of ECC overlays has become increasingly popular due to their high load 
carrying capacity and low maintenance requirements compared to flexible (asphalt) 
pavements, and high performance properties compared to rigid (concrete) pavements 
(Zhang and Li, 2002; Yücel, 2013). In recent years, many researches on corrosion 
have been started for pavement (Xiaochu net al., 2017). It is crucial to prevent 
corrosion in conventional concrete pavements with ECC overlay and to examine the 
corrosion performance of ECC pavement overlays.  In this study, corrosions tests were 
implemented to different ECC mixtures and its applicability on highway pavement 
overlay was investigated. The results were evaluated using linear polarization 
resistance and Tafel techniques. 
 
2. Material and Method 
 
2.1. Materials 
 
The materials that form the ECC, and the physical and mechanical properties of these 
materials are as follows: The cement used in all mixtures was a normal Portland 
cement CEM I 42.5R (C), similar to ASTM Type I cement. It has a specific gravity of 
3.06 and Blaine fineness of 325 m2/kg. Class-F fly ash (FA) has a lime content of 
1.64%, the specific gravity is 2.31 and Blaine fineness of FA is 290 m2/kg. The slag 
has a Blaine specific surface area of about 425 m2/kg. In the production of ECC, fine 
quartz with maximum aggregate sizes (MAS) of 400 μm was obtained from local 
sources in our country's resources. Water absorption capacity and specific gravity of 
quartz aggregate used are 0.3% and 2.60, respectively. To improve the workability of 
ECC mixture, Glenium 51, high range water reducing additive was used. The 
dimensions of the PVA fiber are 8 mm in length and 39 μm in diameter. The density of 
the fiber is 1300 kg/m3 and the nominal tensile strength of the fiber is 1620 Mpa. In 
order to decrease the fiber/matrix interfacial bond strength, the surface of PVA fiber is 
coated by hydrophobic oil (1.2% by weight). The fiber content of 2% by volume in 
excess of the calculated critical fiber content has been typically used in the mix design, 
to consider material inhomogeneity.  Mixture proportions are summarised in Table 1. 
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Table 1. Mixture proportions of  four different ECC 

Mix ID. Cement W/B 

Aggregate/Binder 

FA/C S/C 

HRWR 

0-400 
μm 

kg/m3 

FA1.2_0.36_400 1 0.27 0.36 1.2 - 5.1 

FA2.2_0.36_400 1 0.27 0.36 2.2 - 3.0 

S1.2_0.36_400 1 0.27 0.36 - 1.2 5.8 

S2.2_0.36_400 1 0.27 0.36 - 2.2 4.7 

 
2.2 Test Procedures  
 
2.2.1. Compressive and Flexural Test 
 
The compression test was performed on the 50x50x50 mm cubic specimens. 6 
specimens were tested for each ECC mixture.  Flexural strengths of the specimens 
were determined with respect four-point bending test was carried out on a closed-loop 
controlled material test system at a loading rate of 0.005 mm/s.  To measure the 
flexural performance of ECC mixture, twenty four prismatic samples (6 specimens for 
each testing age) having dimensions of 350x75x50 mm were cast. The span length of 
flexural loading was 320 mm with a 116 mm center span length. All of the specimens 
were tested for compressive strength and flexural strength measurements at the age 
of  28 days. 
 
2.2.2. Corrosion Test 

 
Reinforced concrete samples are immersed in the solution up to a certain height. The 
steel bars (working electrode) are connected to the positive terminal of a DC power 
supply, while the negative terminal is connected to stainless steel plates (counter 
electrode) placed close to the sample in solution. In this circuit, the steel bar is the 
anode, the steel plates are the cathode and the sodium chloride solution is the 
electrolyte. The corrosion process is initiated by affecting an anodic potential of Ecorr. 
A high-stress voltage can be used to speed up the corrosion process and shorten the 
test time to suit practical laboratory testing conditions. Samples are monitored to see 
how long it takes for corrosion cracks to form on the surface. A data logger is used to 
record the current change over time (Güneyisi et al., 2013). The test set-up is 
schematically illustrated in Figure 1. 
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Figure 1. Corrosion Test Setup 

 
Corrosion calculations of ECC samples were calculated by Tafel and Linear 
Polarization Resistance technique. Details of these techniques are as follows. 
 
2.2.2.1. Tafel Extrapolation 
 
Tafel extrapolation is one of the used methods for measuring corrosion rates and is an 
accelerated corrosion test. Tafel kinetics is usually an accurate explanation of 
corrosion kinetics for conditions where mass-transport limitations are not taken into 
account. Because corrosion conditions are usually subtracted from reversible 
potentials for all reactions. If a metal electrode is in a corrosive environment, redox 
reactions occur at the electrode surface. In this case, the resulting potential of the 
electrode and every reaction occurring on the surface will not be equal to equilibrium 
potentials or reversible. Operations are performed with the following parameters: 
 

 Sweep rate = 10 mV min -1 

 Ecorr ± 150–250 mV (Rodrigues et al., 2021). 
 
2.2.2.2. Linear Polarization Resistance (LPR) 
 
LPR technique is a non-destructive, easy to apply and fast technique. Linear 
polarization refers to linear regions in the polarization curve in which small changes in 
current applied to the metal in an ionic solution cause corresponding changes in the 
potential of the metal. Operations are performed with the following parameters: 
 

 Sweep rate = 10 mV min -1 

 Ecorr ± 10–20 mV (Rodrigues et al., 2021). 

𝐼𝐶𝑜𝑟𝑟 =
𝐵

𝑅𝑝
 

𝐵 =
𝐵𝑎 𝐵𝑐

2.303(𝐵𝑎 𝐵𝑐)
                  (Güneyisi et al., 2013) 
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The value of B was assumed to be equal to 26 mV  (Rasheed et al., 2021), Here, A, 
B, ba, bc are polarization area, Stern-Geary constant, anodic and cathodic Tafel 
constants, respectively (Rasheed et al., 2021).  
 
According to Faraday’s law, the following equation can be applied to calculate the 
corrosion rate (CR) in mm/yr: 
 

𝐶𝑅 =
3.27 𝑥 𝐼𝐶𝑜𝑟𝑟 𝑥 𝐸𝑊

𝑑
    

(Güneyisi et al., 2013) 
 

where EW is the equivalent weight of steel in g and d is the density of reinforcing bar 
in g/cm3. 
 
In this technique where the corrosion rate is calculated; Corrosion current density 
(Icorr) value is less than 0.1 µA / cm2 indicates negligible corrosion. A value greater 
than 0.3 µA/cm2 specifies active corrosion (Güneyisi et al., 2013).  
 
3. Results and Discussion 
 
3.1. Compressive and Flexural Test 
 
Compressive and flexural test results of ECC specimens are given in Table 2. As the 
pozzolanic material ratio increased, the strength of ECC samples decreased.The 
strength values of slag material specimens are higher than fly ash. It has also been 
stated in other study that slag samples have higher strength results than fly ash (Koçer 
et al., 2021). The high CaO in the slag ensures higher strength. 
 

Table 2. Compressive and flexural test results of ECC specimens 

Mix ID. 
Compressive 

Strength 
(MPa) 

Flexural Strength 
(MPa) 

FA1.2_0.36_400 68.91 12.65 

FA2.2_0.36_400 45.84 10.10 

S1.2_0.36_400 87.96 12.71 

S2.2_0.36_400 75.92 11.09 

 
3.2. Corrosion Test 
 
Tafel and LPR results of ECC specimens are given in Table 3. According to the results 
of the two methods of the corrosion test, the values were consistent. As the pozzolanic 
material ratio increased, the corrosion rate decreased. In the study examining the 
corrosion effect of natural pozzolans, the corrosion rate decreased as the amount of 
pozzolan increased. (Fajardo et al., 2020). In another study, it was stated that 
pozzolanic concrete have lower corrosion rate than ordinary concrete (Pradhan and 
Bhattacharjee, 2009).The fine structure of the pozzolans and related to the increase in 
impermeability could decrease the corrosion rate. The use of a large amount of 
pozzolan material in ECCs can be advantageous in terms of corrosion. 
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Also, ECC specimens containing slag had a lower corrosion rate than ECC specimens 
produced with fly ash. Corrosion resistances of ordinary portland concrete, fly ash 
concrete and slag concrete were compared in another study. The corrosion rate were 
max for ordinary concrete and min for slag concrete (Dinakar et al., 2007). These 
findings show that puzzolans reduce the corrosion rate and slag is a more suitable 
material than fly ash. 
 
LPR values were 10-25% higher than tafel values according to corrosion test results. 
In another study, it was stated that LPR and Tafel values were consistent while LPR 
value was 20-30% higher than Tafel value (Ismail and Ohtsu, 2006). This finding shows 
that the values of LPR and Tafel are consistent and that the numeric value of LPR is 
higher. 
 
Finally, it was determined that the corrosion rate of ECC is less than cementitious 
composites containing pozzolanic materials (fly ash or slag). In another study, 
corrosion rate of concrete with fly ash was 0.0178 mm/year and with slag was 0.00178 
mm/year in best specimens (Dinakar et al., 2007), while the corrosion rate values of 
this study were less. In another study, while the Portland slag concrete Icorr value was 
7.10 µA/cm2 in the LPR technique (Pradhan and Bhattacharjee, 2009), it was between 
3.25-6.70 µA/cm2 in this study. These findings show that ECC is more resistant to 
corrosion thanks to its high performance characteristics according to the studies about 
cementitious composites containing pozzolanic materials which have one of the 
highest corrosion performance in literature. 
 

Table 3. Tafel and LPR test results of ECC specimens 

Mix ID. 

Tafel LPR 

Corrosion 
Rate 

(mm/year) 

Icorr 
(µA/cm2) 

Corrosion Rate 
(mm/year) 

Icorr 
(µA/cm2) 

FA1.2_0.36_400 0.00381 7.28 0.00445 8.48 

FA2.2_0.36_400 0.00249 4.55 0.00275 5.01 

S1.2_0.36_400 0.00315 5.39 0.00356 6.70 

S2.2_0.36_400 0.00159 2.89 0.00181 3.25 

 
4. Conclusion 
 
This study presents the findings of examining the applicability of ECC as a highway 
overlay in terms of corrosion durability problem. Two fly ash and slag at different rates 
as four different ECC specimens were evaluated in LPR and Tafel technique.  
 
As the pozzolanic material ratio increased, the strength of ECC samples 
decreased.The strength values of slag material specimens were higher than fly ash. 
 
When the pozzolanic material ratio increased, the corrosion rate decreased. Slag 
specimens had a lower corrosion rate than fly ash specimens.  
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LPR and Tafel were consistent for all specimens. LPR values were 10-25% higher than 
Tafel.  
 
Corrosion rate and  Icorr values of ECC specimens were less than cementitious 
composites containing pozzolanic materials (fly ash or slag). 
 
These findings show that ECC is more resistant to corrosion durability problem thanks 
to its superior performance properties. ECC's high durability as well as its superior 
strength properties show that it can be used as a highway pavement  overlay without 
any corrosion issue. 
 
References 
 

 Binici, H., and Durgun, M. Y. (2012). Katkılı boyalarla kaplanan betonarme 
donatılarının korozyon performansı. Teknik Dergi, 23(114), pp. 6141-6162. 

 Czop, M., and Łaźniewska-Piekarczyk, B. (2020). Use of slag from the 
combustion of solid municipal waste as a partial replacement of cement in 
mortar and concrete. Materials, 13(7), 1593. 

 Dinakar, P., Babu, K. G., and Santhanam, M. (2007). Corrosion behaviour of 
blended cements in low and medium strength concretes. Cement and Concrete 
Composites, 29(2), pp. 136-145. 

 Ersoy, U. and Özcebe, G. (2012). Betonarme. Evrim Yayınevi. 
 Fajardo, G., Valdez, P., and Pacheco, J. (2009). Corrosion of steel rebar 

embedded in natural pozzolan based mortars exposed to 
chlorides. Construction and Building Materials, 23(2), pp.768-774. 

 Güneyisi, E., Gesoğlu, M., Karaboğa, F., and Mermerdaş, K. (2013). Corrosion 
behavior of reinforcing steel embedded in chloride contaminated concretes with 
and without metakaolin. Composites Part B: Engineering, 45(1), pp. 1288-1295. 

 Hansapinyo, C., Vimonsatit, V., Matsushima, M., and Limkatanyu, S. (2021). 
Critical amount of corrosion and failure behavior of flexural reinforced concrete 
beams. Construction and Building Materials, 270, 121448 

 Hou, B., Li, X., Ma, X., Du, C., Zhang, D., Zheng, M., ... and Ma, F. (2017). The 
cost of corrosion in China. npj Materials Degradation, 1(1), pp. 1-10. 

 Ismail, M., and Ohtsu, M. (2006). Corrosion rate of ordinary and high-
performance concrete subjected to chloride attack by AC impedance 
spectroscopy. Construction and Building Materials, 20(7), pp. 458-469. 

 Koch, G. H., Brongers, M. P., Thompson, N. G., Virmani, Y. P., and Payer, J. H. 
(2002). Corrosion cost and preventive strategies in the United States (No. 
FHWA-RD-01-156,, R315-01). United States. Federal Highway Administration. 

 Koçer, M., Boğa, A. R., and Öztürk, M. (2021). Investigation of reinforcement 
corrosion effects in RC columns produced with blast furnace slag and fly ash 
under reversed-cyclic lateral loading tests. Engineering Structures, 245, 
112866. 

 Lepech, M.D. and Li V.C. (2010). Sustainable pavement overlays using 
engineered cementitious composites. International Journal of Pavement 
Research and Technology. 3(5), 241– 250. 

 Luo, G., Zhang, K., Zhu, W., Chen, T., Yang, X., Yang, S., and Xu, Y. (2021). 
Effect of non-uniform corrosion on the cracking propagation of the RC 
specimens. Construction and Building Materials, 270, 121460. 



IV. International Turkic World Congress on Science and Engineering  
23-24 June 2022, Niğde - Türkiye 

 

443 

 Marlowe, I., Mansfield, D., Hurford, N., Bird, A., and Wood, S. (2002). Toward a 
Sustainable Cement Industry. Substudy 10: Environment, Health & Safety 
Performance Improvement. World Business Council for Sustainable 
Development. 

 Pradhan, B., and Bhattacharjee, B. (2009). Performance evaluation of rebar in 
chloride contaminated concrete by corrosion rate. Construction and building 
materials, 23(6), pp. 2346-2356. 

 Rasheed, Q., Sikandar, M. A., Khan, M. H., Akash, K., Nasir, H., and Khan, B. 
J. (2021). Assessment of chloride-induced reinforcement corrosion protection 
of modified sulfur polymer composites. Construction and Building 
Materials, 268, 121086. 

 Rodrigues, R., Gaboreau, S., Gance, J., Ignatiadis, I., and Betelu, S. (2021). 
Reinforced concrete structures: A review of corrosion mechanisms and 
advances in electrical methods for corrosion monitoring. Construction and 
Building Materials, 269, 121240. 

 Sahmaran, M. (2017). Üzerinde Meydana Gelecek Hasarları Kendiliğinden 
İyileştirme Kabiliyetine Sahip Yeni Nesil Esnek Beton. 
https://www.imo.org.tr/TR,45697/seminer-uzerinde-meydana-gelecek-
hasarlari-kendiliginden-iyilestirme-kabiliyetine-sahip-yeni-nesil-esnek-beton-
semineri.html. Accessed 10 Mar. 2020. 

 Sahmaran, M., Yildirim, G., and Erdem, T. K. (2013). Self-healing capability of 
cementitious composites incorporating different supplementary cementitious 
materials. Cement and Concrete Composites, 35(1), 89-101. 

 Xiaochun, Q., Xiaoming, L., and Xiaopei, C. (2017). The applicability of alkaline-
resistant glass fiber in cement mortar of road pavement: Corrosion mechanism 
and performance analysis. International Journal of Pavement Research and 
Technology, 10(6), pp. 536-544. 

 Yücel, H. E., and Özcan, S. (2019). Strength characteristics and microstructural 
properties of cement mortars incorporating synthetic wollastonite produced with 
a new technique. Construction and Building Materials, 223, pp. 165-176. 

 Yücel, H. E., Jashami, H., Sahmaran, M., Guler, M., and Yaman, I. O. (2013). 
Thin ECC overlay systems for rehabilitation of rigid concrete 
pavements. Magazine of Concrete Research, 65(2), pp. 108-120. 

 Zhang, J. and Li, V.C. (2002). Monotonic and fatigue performance in bending of 
fiber reinforced engineered cementitious composite in overlay system. Cement 
and Concrete Research, 32(3), pp. 415–423. 

 
  



IV. International Turkic World Congress on Science and Engineering  
23-24 June 2022, Niğde - Türkiye 

 

444 

Killi Zeminlerin Stabilizasyonunda Amorf Silika Pozzolanın 
Kullanımı 

 
1,*Bekir Fidan, 2 Prof. Dr. Murat Olgun 

1Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 
*bekirfidann@gmail.com 

2 Konya Teknik Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İnşaat Mühendisliği 
Bölümü  

 
Özet: Bu araştırma çalışmasında araziden temin edilen ve doğal bir puzolanik 
malzeme olan amorf silikanın killi zeminlerde çimento ve süper akışkanlaştırıcı 
katkısıyla serbest basınç mukavemetleri değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında 
öncelikle araziden temin edilen amorf silikanın çimento ile reaksiyon verip 
vermediği araştırılmıştır. Yapılan ön deneylerde amorf silikanın çimento ile 
reaksiyon verdiği tespit edilirken aynı zamanda karışımda kullanılacak 
malzemelerin sınır değerleri de belirlenmiştir. Sınır değerlerin belirlenmesinden 
sonra serbest basınç için numunelerin hazırlanmasında karışımı oluşturan çimento, 
amorf silika ve akışkanlaştırıcı katkı maddesi miktarları ile su/bağlayıcı oranı için 
Yanıt Yüzey Yöntemi (YYY) kullanılarak 18 seviyeli bir deney tasarımı 
oluşturulmuştur. Her bir tasarım seviyesi için 28 ve 56 günlük numuneler 
hazırlanarak küre bırakılmıştır. Belirlenen kür süreleri sonucunda serbest basınç 
mukavemeti deneyleri yapılmıştır. Deney sonuçlarına göre; optimum su/bağlayıcı 
oranının 1,0-1,3 arasında, optimum bağlayıcı dozajının ise 250-450 kg/m3 
aralığında olduğu belirlenmiştir. Amorf silika katkısının çimento yerine %50 
mertebelerine kadar ikame edilmesi ile dayanım önemli oranda artırılabilmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Amorf silika, Optimizasyon, Serbest basınç mukavemeti, Yanıt 
yüzey yöntemi 

 

 
1. Giriş 

Problemli zeminler çeşitli yapısal hasarlar ve ciddi çevre sorunları oluşturmaktadır. Bu 
hasarları ve sorunları minimize etmek için problemli zeminlerin iyileştirilmesinde 
kimyasal, biyolojik ve mekanik olmak üzere çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Kimyasal 
yöntemlerde derin karıştırma, jet-grout gibi uygulama biçimleriyle zemin içerisine 
çimento, uçucu kül, yüksek fırın cürufu, kireç vb. çeşitli katkılar veya bunların 
kombinasyonları bağlayıcı madde olarak gönderilerek, zeminle etkileşimi 
sağlanmaktadır. Bu yöntemlerin temel amacı; toplam ve farklı oturmaların kontrol 
edilmesi, proje ihtiyaçları doğrultusunda zemin taşıma kapasitesinin ve/veya sıvılaşma 
direncinin arttırılması, sıvılaşma sonrası oluşacak dinamik oturmaların 
sınırlandırılması, son yıllarda özellikle geçirimsizlik perdelerinin oluşturulması, şev ve 
dolguların stabilitesi olarak sıralanabilir. Günümüzde zemin iyileştirme yöntemlerinde 
değişik alet tasarımlarıyla beraber, enjeksiyonda genellikle katkılı veya katkısız 
çimento şerbeti kullanılmaktadır.  

Zemin iyileştirme uygulamaları kapsamında laboratuvarda yapılan bir çalışmada 
yumuşak zemin ile yüksek fırın cüruflu çimento plastik kıvamda karıştırılmış ve serbest 
basınç mukavemeti deneyine tabi tutulmuştur (Dias vd., 2012). Çalışmanın amacı kuru 
karıştırma yönteminde, çimentonun hangi oranda daha yüksek dayanım sağladığının 
belirlenmesidir. Çimento oranı toplam zemin kütlesi için 100-200 kg/m3 ve zeminin kuru 
kütlesi bakımından ise %4.0 ve %8.0 olarak kullanılmıştır. Serbest basınç mukavemet 
deneyleri 7, 28 ve 90 günlük kür süreleri için yapılmış, çimento oranı ve kür süresinin 
artmasıyla serbest basınç mukavemetinin arttığı belirlemmiştir. 
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Yapılan bir diğer çalışmada çimento, kireç, uçucu kül ve mermer tozunun killi 
zeminlerin iyileştirilmesi üzerindeki etkileri araştırılmıştır (Coşkun, 2015). Bu amaçla, 
katkı malzemeleri olarak kullanılan çimento, kireç, uçucu kül ve mermer tozunun her 
biri ayrı ayrı olmak üzere tek tip killi zemine ağırlıkça değişik oranlarda (%5, %10, %15) 
karıştırılmış ve değişik kür sürelerinde (7 gün, 21 gün ve 45 gün) bekletildikten sonra 
üç eksenli basınç deneyine tabi tutularak zeminin mukavemet özelliklerindeki değişim 
değerlendirilmiştir. Çimento ve kirecin değişen oranlarda katkı malzemesi olarak 
kullanıldığı deneylerde, çimento oranının ve kür süresinin artmasıyla kohezyon 
değerleri yükselmiştir. Mermer tozuyla yapılan deneylerde mermer tozunun kendisinin 
bir bağlayıcılık özelliği olmaması nedeniyle belli bir yüzdeye kadar dayanımı artmış 
belli bir değerden sonrada azalmıştır. Uçucu kül katkısında da belli bir doza kadar 
dayanımın arttığı ve daha sonra dayanımın az miktarda azaldığı gözlemlenmiştir. Bu 
çalışmada uçucu kül için optimum miktarın %10-15 arasında olduğu anlaşılmıştır. 

Öntürk (2011) tarafından yapılan diğer bir çalışmada; Seyitömer uçucu külü, yapay 
granit atığı (polisaj) ve bağlayıcı malzeme olarak da kireç kullanılarak, mevcut olan 
zayıf zeminlerin iyileştirmesi üzerine bu katkıların etkilerini araştırılmıştır. Esas zemin 
numunesi olarak ele alınan kaolen kiline uçucu kül, polisaj ve kireç belirli oranlarda 
katılarak homojen karışımlı numuneler oluşturulmuştur. Hazırlanan yapay numunelere 
kireç ve uçucu kül miktarı %15 oranında sabit tutularak, %10, %15, ve %20 oranlarında 
polisaj malzemesi ilave edilerek deneyler yapılmıştır. Çalışmada kullanılan her 
malzemenin laboratuvar ortamında özgül ağırlık değerleri, zemin sınıflandırma 
deneyleri ve kompaksiyon deneyleri (Atterberg limitleri, hidrometre, yıkamalı elek 
analizi) yapılmıştır. Yapılan kompaksiyon deneylerinden elde edilen sonuçlara göre en 
iyi sonuç alınan zemin numunesi üzerinde de California Taşıma Oranı (CBR) deneyi 
yapılarak elde edilen yeni zemin numunesinin taşıma kapasitesi bulunmuştur. CBR 
deneyleri için hazırlanan numuneler 1 gün, 7 gün, 14 gün, 28 gün ve 56 gün sürelerinde 
sabit nem ve sabit sıcaklığa sabit bir ortamda bekletildikten sonra deneye tabi 
tutulmuşlardır. Yapılan tüm deneysel çalışmalar sonucunda kaolen kiline ilave edilen 
katkı maddeleri ile hazırlanan zemin numunesinin mevcut durumdaki zeminin 
mukavemet değerlerini artırdığı gözlemlenmiştir 

Bu çalışma kapsamında pozzolan olarak amorf silika kullanımı ile çimento miktarının 
azaltılarak daha dayanaklı zemin numunesi oluşturulması hedeflenmiştir.  Böylece 
maliyetten tasarruf edilmesi öngörülmektedir. Ayrıca ülkemizde Isparta yöresinde 
işlemeye hazır amorf silika maden rezervlerinin var olduğu düşünülürse bu çalışma 
sonucunun ülke maden kaynaklarının verimli kullanılması yönünde de katkı 
sağlayacağı öngörülmektedir (Davraz vd., 2013). 

2. Materyal ve Metot 

Çalışma kapsamında araziden 3 ayrı bölgeden temin edilen amorf silikanın Kimyasal 
içeriklerini belirlemek amacıyla XRF (X-Işını Floresans Spektometresi) cihazında 
incelemeye tabi tutulmuştur. 1 ve 3. Bölgelerden kayaç ve toz halde olmak üzere 2 ayrı 
malzeme alınmıştır. Alınan malzemelerden her biri çeyrekleme yöntemiyle azaltılarak 
ayrı ayrı incelenmiştir. Çalışmada kullanılan örneklerin kimyasal analiz sonuçları 
incelendiğinde, SiO2 oranlarının %90,50 ile %94,19 arasında değiştiği görülmüştür. 
Amorf silika içerisindeki safsızlıkların türü ve miktarı örneklerdeki SiO2 oranını olumsuz 
etkilemekte ve SiO2 dışındaki diğer bileşenlerin oranlarının ise artmasına neden 
olmaktadır. 2. Bölgeden alınan malzeme deney sonuçlarından amorf silika olmadığı 
tespit edilmiş olup, amorf silikanın yan kayacı olan ultramafik kayaca aittir. Bu nedenle 
bu örneğin SiO2 oranı %12.14 olarak bulunmuştur (Tablo 1). 
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Tablo 1 Amorf silika kimyasal bileşenleri 

 

 

Ön deneyler 

Malzemenin aktivitesinin hangi seviyede olduğu ve bundan sonraki süreçte yapılacak 
tasarım deneylerinde hangi oranlarda kullanılacağını belirlemek üzere bir ön deney 
tasarımı yapılmıştır (Tablo 2). 

  

Tablo 2 Ön deneylerdeki amorf silika yüzdeleri 

Dozaj 
(kg/m3) 

Su/bağlayıcı  
Bağlayıcıdaki amorf 

silika miktarı (%) 

300 1,75 0 

300 1,75 5 

300 1,75 10 

300 1,75 15 

300 1,75 20 

300 1,75 30 

300 1,75 40 

300 1,75 50 

 
Ön deneylerde dozaj 300 kg/m3, su/bağlayıcı oranı 1,75 olarak seçilmiştir. Deney 
kapsamında araziden temin edilen amorf silika malzeme laboratuvarda bulunan 
değirmende öğütülmüş, 200 nolu elekten elenerek kullanıma hazırlanmıştır. Karışımda 
kullanılacak ve araziden getirilen kil 40 nolu elekten elenerek hazırlanmıştır. Çimento 

Kumludere Mevkii malzeme kimyasal bileşen 
Yüzdeleri 

Kimyasal 
Bileşenler 

1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 

Toz Kayaç Toz Toz Kayaç 

Na 11,3 11,24 10,76 10,94 11,09 

SiO2 91,38 90,5 12,14 94,19 90,7 

MgO 0,08 0,05 0,14 0,08 0,15 

Cr2O3 - - - - - 

Al2O3 0,28 0,27 0,65 0,49 0,93 

Fe2O3 0,13 0,11 0,08 0,17 0,37 

CaO 0,27 0,09 24,63 0,15 0,17 

At.Zy. 2,82 4,39 13,79 2,58 4,54 
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olarak daha önce belirlenen PÇ CEM I 42.5 R kullanılmıştır (Şekil 1). Süper 
akışkanlaştırıcı olarak Basf marka MasterRheobuild 1000 kullanılmıştır. 

 

 

Şekil 3. Kullanıma hazır amorf silika, CEM I 42.5 R çimento ve kil  

 

Malzemeler tasarıma göre belirtilen miktarlarda laboratuvarda bulunan karıştırıcıda 
uygun süre karıştırılarak önceden içi yağlanarak hazırlanan 5 cm çapında ve 10 cm 
yüksekliğindeki plastik kalıplara 3 kademede doldurularak yerleştirilmiştir Numune 
boyutları seçiminde TS EN 206 standartında belirtilen boyut oranları dikkate alınmıştır. 
Deney tasarımı kapsamında 7 gün için 2, 28 gün için 2 ve 56 gün için 1 numune olmak 
üzere her bir kademe için 5, toplamda 40 numune hazırlanarak küre bırakılmıştır. 

 

 

Şekil 2. Mikser, yağlanarak hazırlanan boş kalıplar, numuneler 

İstatistiksel deney tasarımı 

Ön tasarım deney sonuçlarından elde edilen verilere göre istatistiksel deney 
tasarımına geçilmiştir. Bunun için ön tasarım deneylerinden elde edilen veriler ve daha 
önceki yapılan çalışmalar ışığında tasarım alt ve üst limitleri belirlenmiş, Yanıt Yüzey 
metoduyla (YYY) deney tasarımı yapılmıştır. Deney tasarımlarında Design Expert 
paket programı kullanılmıştır. Karışımların hazırlanmasında kullanılacak olan 
malzemenin oransal olarak sınır değerleri bağlayıcı için %15-%40, tasarıma girecek 
çimentonun bir yüzdesi olarak amorf silika için %0-%50, bağlayıcının ağırlıkça yüzdesi 
olarak süper akışkanlaştırıcı için %0,5-%4 ve su/bağlayıcı oranı için 1,0-2,5 arasında 
seçilmiştir. YYY ile bu sınır değerlerle beraber 18 seviyeli bir tasarım oluşturulmuştur 
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(Tablo 3). YYY kullanılarak yaklaşık 40 tane çözümleme yapılmış ve içinden en uygun 
olanında karar kılınmıştır. 

Tablo 3 Yanıt yüzey yöntemine göre killi zemin tabakası için oluşturulan deney 
programı 

Deney 
No 

Bağlayıcı 
(%) 

Amorf 
Silika (%) 

Süper 
akışkanlaştırıcı 

Su / 
 bağlayıcı 

1 27,5 12,5 4 1 

2 15 17,75 4 2,5 

3 27,25 25,52953 2,145 1,76387 

4 32,75 0 2,6525 2,5 

5 15 50 4 1,375 

6 27,25 25,52953 2,145 1,76387 

7 15 30 0,5 1 

8 40 28,27114 0,57 2,5 

9 31,25 50 0,5 1,5625 

10 17,5 0 0,5 2,2825 

11 40 0 0,5 1 

12 15 0 2,705 1,324905 

13 27,25 25,52953 2,145 1,76387 

14 40 10,25 4 1,7875 

15 34,375 50 4 2,5 

16 40 46,25 2,6525 1 

17 15 50 1,515 2,5 

18 23 0 0,556729 1,2175 

Malzemeler kil zeminler için oluşturulan tasarıma göre belirtilen miktarlarda 
laboratuvarda bulunan karıştırıcıda uygun süre karıştırılarak önceden içi yağlanarak 
hazırlanan 5 cm çapında ve 10 cm yüksekliğindeki plastik kalıplara 3 kademede 
doldurularak yerleştirilmiştir (Şekil 3). Numune boyutları seçiminde ASTM D2166 / 
D2166M - 16 standartında belirtilen boyut oranları dikkate alınmıştır. Her seviye için 
28 ve 56 günlük kür süreleri olmak üzere üçer numune hazırlanmış olup toplamda 108 
numune hazırlanmıştır. Deney tasarımı kapsamında hazırlanan numuneler küre 
bırakılmıştır. 

 

Şekil 3. Killi zemin için hazırlanan serbest basınç deney numuneleri. 
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3. Bulgular 

Ön deneyden elde edilen bulgular incelendiğinde çimentoya ikame şeklinde hazırlanan 
numunelerin dayanımlarında artış meydana geldiği 7, 28 ve 56 günlük dayanımlarda 
görülmüştür (Şekil 4). Her üç kür süresi içinde benzer değişim eğrileri elde edilmiştir. 
Özellikle 56 günlük dayanım sonuçları incelendiğinde çimentoya ikame olarak 
katılacak amorf silika malzemesinin numune dayanımını önemli ölçüde arttırdığı 
görülmüştür. Bu da bize amorf silikanın aktif bir malzeme olduğunu ve çimento ile 
reaksiyona girdiğini göstermektedir. Ön deneylerde ikame oranları %5 - %50 arasında 
seçilmiştir. Ön deneylerden hareketle istatiksel deney tasarımında çimentoya ikame 
olarak katılacak amorf silika %0 ile %50 arasında seçilmiştir. 

 

Şekil 4. 7, 28 ve 56 günlük tasarımlar için Ön deney sonuçları 

 

Şekil 5. 2, 11 ve 16. Tasarıma ait 28 günlük Serbest basınç deney sonuçları. 
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28 günlük serbest basınç deney sonuçları incelendiğinde en düşük dayanım 0,53 MPa 
(2. Tasarım) ve en yüksek dayanım 5,98 MPa (11. Tasarım) olarak bulunmuştur.     

Özellikle su/bağlayıcı oranının 1,7’den büyük ve dozajın 150 kg/m3- 250 kg/m3 

arasında olduğu tasarımlarda dayanımlar diğer tasarımlara kıyasla düşük çıkmıştır. 
Su/bağlayıcı oranının 1,0-1,7 aralığında ve dozajın 250 kg/m3- 450 kg/m3 arasında 
olduğu tasarımlarda ise serbest basınç dayanımları diğer tasarımlarla kıyaslandığında 
yüksek çıkmıştır.  

Serbest basınç dayanımının en yüksek çıktığı 11 (5,98 Mpa) ve 16 Nolu (5,94 Mpa) 
tasarımlar kıyaslandığında;  

• Her iki tasarımın da su/bağlayıcı oranları eşittir (su/bağlayıcı=1). 

• Bağlayıcının %40 olduğu, amorf silika katkısının olmadığı ve bağlayıcı olarak 
sadece çimentonun kullanıldığı 11. Tasarımın dayanımı her ne kadar en yüksek çıksa 
da; aynı bağlayıcı yüzdesi ve aynı su/bağlayıcı oranına sahip 16. tasarımla 
kıyaslandığında, dozaj olarak daha az olan ve bağlayıcı miktarının yarısına yakını 
(bağlayıcının %46,25‘ i) amorf silika olan 16. Tasarımın (tasarım 16 dozaj:433 kg/m3 
ve tasarım 11 dozaj:443kg/m3) serbest basınç dayanımının 11. Tasarıma eşdeğer 
olduğu belirlenmiştir. 

56 günlük deney sonuçlarında dayanımlarda %20 mertebelerinde dayanım artışı 
olmuştur.  56 günlük deney sonuçlarında da yine 28 günlük deney sonuçlarıyla benzer 
grafik eğrileri yakalanmıştır. Yine en düşük dayanım 2. Nolu tasarımda, en yüksek 
dayanım ise 11 ve 16 nolu tasarımlar da elde edilmiştir. 

4. Sonuçlar 

Ön deney ve tasarım deneyleri olmak üzere toplamda 148 adet deney yapılmış ve 
optimum karışım oranı tahmin edilmiştir. Deneylerde ilave yöntem değil ikame yöntemi 
seçilmiştir. Çalışma kapsamında yapılan deneylerde amorf silikanın dayanıma 
katkısının olduğu sonucuna varılmış ve deneyler kurgulanan amaç-sonuç ilişkisine 
ulaşmıştır. Dayanım değerlerinde optimum artışın sağlanabilmesi için su/bağlayıcı 
oranının 1,0-1,3 aralıklarında seçilmesi uygun olacaktır. Su/bağlayıcının bu aralığı için 
en uygun dozajın 250 kg/m3- 450 kg/m3 arasında olduğu belirlenmiştir. 

Killi zeminlerde amorf silika katkısının uygun su/bağlayıcı oranlarında çimento yerine 
%50 mertebelerine kadar ikame yöntemiyle kullanılması ile hem dayanımın arttığı hem 
de çimentodan tasarruf edildiği düşünülürse ekonomik olacağı görülmüştür. Amorf 
silikanın doğadan alındığı gibi eleme ve öğütme işlemi dışında herhangi bir üretim 
aşamasına tabi tutulmaması ve bu şekilde kullanılması büyük avantaj ve ekonomiklik 
sağlayacaktır. 

Teşekkür 

Bu bildiri Bekir Fidan’ın ‘Tabakalı Zemin Ortamlarında Oluşturulan Amorf Silika Katkılı 
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tez çalışması kapsamında üretilmiş olup, Konya Teknik Üniversitesi BAP 
Koordinatörlüğü tarafından 221104011 Nolu Proje ile desteklenmiştir. Bu bağlamda 
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Silindirle sıkıştırılmış beton barajlarda agrega nem miktarının 
eksenel basınç gerilmesine etkisi 
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Özet: Silindirle sıkıştırılmış beton üretiminde kıvam, betonun fiziksel özelliklerini 
etkileyen en önemli etkendir. Karışımdaki su miktarı değerinin dışında Su/Bağlayıcı 
malzeme oranını değiştirecek en önemli etmen agreganın içerdiği serbest nem 
miktarıdır. Özellikle yağışlı havalarda agregaların bünyesel su miktarlarında önemli 
bir artış gözlenmektedir. Kıvamda oluşacak bu değişim baraj gövdesindeki betonun 
mühendislik özelliklerini doğrudan etkilemektedir. Kıvamı etkileyen agrega nem 
oranındaki değişimin beton özelliklerine etkisinin incelenmesi için %0-1-2-3-4-6 farklı 
nem oranı içeren agregalar ile numuneler üretilmiştir. Karışımlarının Vebe testiyle 
kıvamları ölçülmüş, 28 ve 90 günlük kür uygulanmıştır. Kür sonunda numunelerin 
nem miktarı, Su/Bağlayıcı oranı ve eksenel basınç gerilme değerleri tespit edilmiştir. 
Sonuç olarak %1 nem içeren agregalardan üretilen numunelerin optimum değerde 
olduğu tespit edilmiştir. 
Anahtar kelimeler: Silindirle sıkıştırılmış beton barajlar, silindirle sıkıştırılmış beton 
kıvamı, agrega serbest nem yüzdesi 

 

 

Effect of aggregate moısture on axial pressure stress in roller 
compacted concrete dam 

 
 

Abstract: In the production of roller compacted concrete, consistency is the most 
important factor affecting the physical properties of concrete. Apart from the water 
amount in the mixture, the most important factor that will change the Water/Binding 
material ratio is the amount of free moisture contained in the aggregate. Especially 
in rainy weather, a significant increase is observed in the amount of structural water 
of the aggregates. This change in consistency directly affects the engineering 
properties of the concrete in the dam body. In order to examine the effect of the 
change in aggregate moisture content, which affects the consistency, on concrete 
properties, samples were produced with aggregates containing 0-1-2-3-4-6% 
different moisture content. The consistency of the mixtures was measured with the 
Vebe test, and 28 and 90 days of curing were applied. At the end of the cure, the 
moisture content, water/binder ratio and axial compressive stress values of the 
samples were determined. As a result, it was determined that the samples produced 
from the aggregates containing 1% moisture were at the optimum value. 
Keywords: Roller compacted concrete dams, roller compacted concrete 
consistency, aggregate free moisture percentage 

 

 

1. Giriş 

Dünyada doğal su kaynaklarının kısıtlı olması, sudan en az kayıplarla ve en ekonomik 
biçimde yararlanmayı kaçınılmaz kılmaktadır. Bu sebeple yapılan barajlarda, ilk 
yapılmaya başlandığı zamanlardan başlayıp günümüze kadar gelen süreç içerisinde 
birçok teknolojik gelişme yaşanmış ve farklı yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden 
biride, son zamanlarda oldukça yaygınlaşan maliyet ve uygulama olarak uygun (hızlı 
ve seri şekilde üretim imkânı sağlayan) olan Silindirle sıkıştırılmış beton (SSB) 
barajlardır (Sürmeli, 2002).  
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Devlet Su İşleri (DSİ), SSB Teknik Şartnamesinde (SSBTŞ, 2014); SSB sıfır slump 
özelliğinde olan, kum, çakıl, çimento, su ve gerek duyulması halinde diğer katkı 
maddelerinin de yer aldığı bir beton türü olarak tanımlanmaktadır. SSB karışımındaki 
çimento içeriği konvansiyonel betondakinden az olmakla birlikte, karışım içeriği genel 
olarak benzer malzemelerden meydana gelir. SSB çeşitli sınıflarda gruplandırılmış 
ince ve kaba agrega, uçucu kül (UK), çimento ve bazı katkıların uygun miktarda su ile 
karıştırılıp iş makineleri vasıtasıyla serilmesi ve titreşimli silindirle sıkıştırılmasından 
oluşmaktadır.  

SSB ile ilgili birçok araştırma yapılmıştır. Bu yapılan çalışmaların bir kısmı SSB’de 
kullanılan malzemelerin özelliklerini ve SSB’ye olan etkisini, beton karışımının 
kimyasal özelliklerini incelerken diğer bir kısmı da SSB’nin dayanım, geçirimlilik vb. 
durumunu yani betonun fiziksel özellikleri incelenmiştir.  

Horzum (2009), SSB Barajlarda ki beton karışımlarının 180 günlük basınç dayanımları 
ile hızlandırılmış kür yöntemleriyle bulunan basınç dayanımlarını karşılaştırmıştır. 
Beton karışımlarında çimento miktarı sabit olmak koşuluyla 6 farklı UK miktarı 
kullanılarak uçucu külün SSB basınç dayanımına etkisi de incelenmiş, beton 
karışımındaki kül miktarının artmasıyla basınç dayanımında da artış olduğu tespit 
edilmiştir.  

Aghabaglou (2011), tarafından uçucu küllü SSB’larda dayanıklılık üzerine çalışmıştır. 
Toplamda 25 farklı karışımı, değişik su/çimento oranları ile hazırlamıştır. Sonuç olarak; 
çimento yerine UK’nın kullanıldığı beton karışımlarında, UK miktarı arttıkça dayanım 
düşmüş ve durabilite olumsuz etkilenmiştir. Uçucu külün ek bağlayıcı olarak kullanıldığı 
beton karışımlarında ise betonun özellikleri olumlu yönde artış göstermiştir.  

Karakurt ve Pektaş (2015), SSB karışımında farklı oranda UK ve yüksek fırın cürufu 
(YFC) kullanılarak SSB’nin fiziksel ve mekanik özelliklerindeki değişimi gözlemişlerdir. 
Beton karışımlarında çimento yerine %10, 20 ve 30 oranlarında UK ve YFC kullanılarak 
mekanik ve fiziksel özellikleri incelenmiştir. UK ve YFC kullanımı, betonun 90 günden 
sonra çekme dayanımına olumlu katkı sağladığı belirlenmiştir. 

Polat (2018), İki farklı çimento tipinin (CEM I 42,5 R ve CEM II B-M (V-L) 42,5 R) farklı 
dozajlarda kullanılmasıyla elde edilen SSB’nin basınç dayanımına etkisi incelenmiştir. 
Üretilen silindirik numunelerde Vebe deneyi ile 7 ve 28 günlük basınç dayanımı 
deneyleri yapılmıştır. Sonuç olarak her iki çimento türünde de çimento miktarının 
artmasıyla basıncın arttığı, CEM I tipi çimentonun basınç dayanımı değerinin 
diğerinden daha iyi olduğunu tespit etmiştir.  

Şengün vd. (2019), SSB’nin üretildikten sonra geç dökülmesi sonucu oluşan taze ve 
sertleşmiş betonun mekanik özellikteki ve işlenebilirlikteki değişmelerin tespiti için farklı 
çimento dozajlarında, priz geciktirici kimyasal katkı ve akışkanlaştırıcı katkı 
kullanmışlardır. Her karışımın Vebe süreleri, sıkışma değerleri ve 28 günlük basınç 
dayanımları tespit edilmiştir. Bağlayıcı miktarının % 0,4’ü oranında kullanılan priz 
geciktirici kimyasal katkılı SSB karışımının en iyi sonuçları verdiğini belirlemişlerdir.  

Ninghui vd. (2021), SSB’un basınç oluşturan yapısal mekanik parametreleri üzerinde, 
farklı boyutlardaki polipropilen liflerin (PPF) etkisini araştırmak için, farklı PPF'ler içeren 
dokuz grup beton numunesi üretilmiş ve tek eksenli basınç testi gerçekleştirilmiştir. 
Farklı boyutlardaki malzemelerin optimum karışım oranını bulmak için analiz edilmiş 
ve PPF, basınç tokluk faktörü hesaplanmıştır. Sonuçlar, PPF ilavesinin SSB'nin 
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sıkıştırma özelliklerini iyileştirebileceği görülmüş, SSB'nin eksenel basınç dayanımını 
%3~57 aralığında arttığını gözlemlemişlerdir. 

Bayqra vd. (2022), Yüksek oranlı UK’lı SSB’larda laboratuvar ile şantiye ortamında 
üretilmiş ve uygulanmış numunelerin fiziksel ve mekanik özelliklerini incelemişlerdir. 
Laboratuvar ortamında üretilen numuneler üzerinde yapılan deneysel çalışmalarda, 
aynı karışım özelliklerine sahip saha betonlarının mekanik özelliklerinden daha yüksek 
değerler elde etmişler ve bunun sebeplerini açıklamışlardır. 

Kumar vd. (2022), Silis dumanı (SD) ve çimento esaslı malzeme olarak UK’ün SSB’un 
sertleştirilmiş özellikleri ve içerdiği karbon üzerine etkisini incelemişlerdir. Bu 
bağlamda, beton numunesi (küpler ve silindir numune olarak) dökülmüş, 7 ve 28 gün 
boyunca kürlenmiştir. 28 günde sırasıyla %10 SD ve UK ile değiştirilen çimento 
kullanıldığında SSB'nin basınç dayanımının %33,6 ve 30,6 MPa arttığı görülmüştür. 

SSB karışımlarının oranları değişiklik gösterebilir. Bunlar günlük beton dökümlerinde 
rutubet, rüzgâr şiddeti, sıcaklık, bulut örtüsü, agrega stok sahasındaki nem miktarı gibi 
değişkenlerdir. İşlenebilirlik açısından gerekli kıvamın elde edilmesi için, SSB içinde 
segregasyonun önlenip istenilen sıkıştırmanın sağlanması, karışımdaki çimento, 
uçucu kül ve su miktarlarındaki düzeltmelerle sağlanabilir. Ancak üretimde en önemli 
parametrelerden biri de su/çimento oranının optimize edilmesidir. Bu oranı değiştiren 
en büyük dış etmen ise doğal ortamda agreganın bünyesinde bulunan serbest nem 
miktarındaki değişkenliktir. 

Bu çalışmada, SSB Barajlarda agrega serbest nem miktarının betonun eksenel basınç 
dayanımı üzerinde etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışma 6 farklı nem 
miktarına sahip agregalar ile 6 farklı su/bağlayıcı malzeme oranına sahip SSB 
karışımlar üretilmiştir. Numuneler 28 ve 90 günlük kür işlemlerine tabi tutularak eksenel 
basınç dayanımı belirlenmeye çalışılmıştır. 

2. Materyal ve yöntem 

Çalışmada kullanılan materyaller ve yöntem; DSİ denetimi altında, SSB ile inşa edilen 
bir Baraj yapımında kullanılan malzemeler ve yöntemler seçilmiştir. Ancak etik kurallar 
gereği adı geçen barajın ismi gizli tutulmuştur. Baraj yapımında kullanılan SSB 
üretiminin bütün parametreleri aynen kabul edilmiş, çalışma sadece agrega serbest 
nem oranı değiştirilerek yürütülmüştür. 

2.1 Materyal 

2.1.1 Agrega 

Kütlesinin en az %95’i 4.75 mm elekten geçemeyen agregalar iri agrega, kütlesinin 
%90’ından fazlası 4.75 mm elekten geçen agrega ince agregadır. İri agregalar, doğal 
çakıl, kırmataş veya her ikisinin karışımından elde edilir. İnce agregalar ise, kırmataş 
malzemelerden, temiz dere ve ocaklardan veya her ikisinin karışımından oluşmalıdır. 
İri ve ince agregalar ASTM C33-99’ da belirtilen koşullara, granülometrik dağılıma, nem 
miktarı ASTM C 566’da verilen şartlara uygun olmalıdır (SSBTŞ, 2014). 

Çalışmada kullanılan ve Baraj Şantiyesinden temin edilen agregalar, 0-5 mm, 5-19 mm 
ve 19-38 mm olmak üzere üç boyutta yıkanmış-elenmiş olup laboratuvarda farklı 
yığınlar oluşturulmuştur. Agregalar, DSİ SSBTŞ, standartına uygun olduğu bilinmesine 
rağmen, çalışma için alınan malzemeler laboratuvar ortamında etüv kurusu durumuna 
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getirildikten sonra fiziksel özellikleri Tablo 1. de granülometrik dağılımı Tablo 2. de 
verilmiştir. 

Tablo 1. Agrega fiziksel özellikleri 
Dane çapı 
mm 

Özgül 
ağırlık 
(g/cm3) 

Sıkışık birim 
hacim ağırlığı 

(g/cm3) 

Gevşek birim 
hacim ağırlığı 

(g/cm3) 

Su 
emme 

yüzdesi 
% 

Organik 
m. miktarı 

19-38 2,68 1,426 1,632 0,7 -- 

5-19 2,66 1,496 1,665 1,1 -- 

0-5 2,62 1,677 1,939 2 -- 

 

Tablo 2. Agrega granülometrik dağılım değerleri 
Elek çapı 

mm 
Elekten geçen 

(%) 
19-38 mm 

Elekten geçen 
(%) 

5-19 mm 

Elekten geçen 
(%) 

0-5 mm 

50 100   

37,5 100   

31 95   

25 54   

19 13 100  

16 2 89,03  

12,5  47,2  

9,5  10,9 100 

4.75   97,2 

2,36   65,6 

1,18   40,2 

600 μm   27,5 

300 μm   19,7 

150 μm   10,2 

75 μm   1 

 

2.1.2 Çimento 

SSB karışımında kullanılacak olan bütün çimento tipleri TS EN 197-1 ve Bütün 
çimentolar ASTM C150-97A standardına uygun olacak ve 7 günlük hidratasyon ısısı 
300 KJ/kg (75 kalori/gr) ile sınırlandırılmalıdır. İçindeki eşdeğer sodyum oksit olarak 
gösterilen toplam alkali miktarı %0,6’yı geçmeyen çimentoların kullanılması tercih 
edilmelidir (SSBTŞ, 2014). 

Çalışmada üretilen SSB karışımlarında CEM I 42.5 R tipinde çimento kullanılmıştır. 
Çimentonun özellikleri TS EN 197-1 standardına uygundur. Çimento üzerinde çalışma 
yapılmamış olup, üretim verileri kabul edilmiştir. Çimentonun fiziksel ve kimyasal 
özellikleri Tablo 3. te verilmiştir. 
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Tablo 3. CEM I 42.5R çimento tipinin fiziksel ve kimyasal özellikleri 

Fiziksel özellikler Kimyasal özellikler 

Priz başlangıcı 135-180 dk. SO3 2,4 % 

Priz sonu 190-230 dk.  MgO 1,4 % 

Özgül ağırlık 3,21 g/cm3 Kızdırma kaybı 2 % 

Hacimgenişlemesi 0-2 mm Çözünmeyen kalıntı 0,2 % 

Özgül yüzey (Blaine) 4000 cm2/g Cl <0,01 % 

2 günlük dayanımı (min) 26 MPa Toplam al. (Na2O+0,658K2O) 0,4 % 

28 günlük dayanımı (min) 56 MPa Serbest kireç 1% 

 

2.1.3 Uçucu kül 

UK, TS EN 450 ve ASTM C 618 şartlarına uygun olmalıdır. Çalışmada üretilen SSB 
karışımlarında çimentoya ek olarak kullanılan, Çatalağzı Termik Santrali tarafından 
gelen, taş kömürünün yakılmasıyla elde edilen düşük kireç içerikli F sınıfı UK’dır. CaO 
oranı %10’un altında olduğu için düşük kireçli olarak da isimlendirilirler. Puzolanik 
özelliğe sahiptir. F tipi UK’nın fiziksel ve kimyasal özellikleri Tablo 4. te verilmiştir. 

Tablo 4. Uçucu külün fiziksel ve kimyasal özellikleri 

Fiziksel özellikler Kimyasal özellikler 

Kızdırma kaybı 3,3 % CaO 2,10  

Özgül ağırlık 2,13 g/cm3 SiO2  54,76 

Özgül yüzey 3870 g/cm3 Al2O3  25,26 

Dayanım Aktivite İn. 83 (28) – 97 (90) % gün Fe2O3  6,28 

  MgO  2,08 

  SO3  0,2 

  Na2O  0,38 

  K2O  4,04 

 

2.1.4 Kimyasal katkı 

Çalışmada kullanılan kimyasal katkı; TS EN 934-2’ye uygun, CENTRO 330-W adında 
su azaltıcı/akışkanlaştırıcı katkı malzemesidir. Kimyasal katkının sahip olduğu veriler 
DSİ yetkilisince TS EN 934-2’ye uygun olduğu bilgisi verilmiştir. 

2.2 Yöntem 

DSİ, SSBTŞ (2014); beton karışımında ince agrega serbest nem oranının %6’yı, iri 
agreganın ise %4’ü geçmeyecek şekilde kontrol edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Ancak 
uygulamada iklim şartlarının çok hızlı değişmesi, agrega serbest nem miktarının da 
değişmesine neden olmakta ve betonun mühendislik özelliklerini değiştirebilmektedir. 
Bu çalışmada; SSB karışımında kullanılan agreganın iklim şartlarına göre değişen 
serbest nem miktarının betonun geçirimlilik ve dayanım gibi temel mühendislik 
özellikleri üzerindeki etkisinin ve en uygun agrega serbest nem miktarı değerinin tespiti 
amaçlanmıştır.  

Bu amaç ile ilgili şartnamede belirtilen nem aralığı dikkate alınarak laboratuvarda 6 
farklı serbest nem miktarına sahip (%0, 1, 2, 3, 4 ve 6) agregadan oluşan SSB 
numuneleri üretilmiştir. Numunelerin 28, 60 ve 90 günlük kür işlemi sonunda basınç 
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dayanım değerleri tespit edilmiştir. Bulunan değerler kıyaslanarak agreganın optimum 
serbest nem aralığı değeri belirlenmiştir. 

2.2.1 Deney numunelerinin üretimi 

Laboratuvara getirilen agregalar şantiye sahasından açık şekilde depolanmaktadır. 
Agregalar Şubat ayında yağışın bol olduğu bir dönemde temin edildiği için nem oranları 
hesaplanmış, sırasıyla 0-5, 5-19 ve 19-38 mm tane aralığında % 9,5 - % 5,9 ve % 4,8 
aritmetik ortalama olarak ise %6,73 bulunmuştur. Numune üretimi için gerekli olan 
bağlayıcı, akışkanlaştırıcı ve uçucu kül yine aynı şantiyeden temin edilmiştir. Ancak 
çalışmada sadece agrega nem oranının etkisi incelendiği için Çimento ve uçucu kül, 
etüv kurusuna getirildikten sonra numune üretimine dahil edilmiştir. 

Çalışmada, farklı nem oranlarına sahip agregalar ile üretilen betonların eksenel basınç 
gerilmesi inceleneceği için agregalar önce suya doygun hale getirilmiştir. Daha sonra 
etüvde (105 ±2 oC) kurutularak her saatte nem oranları %6-4-3-2-1 ve 0 olarak yaklaşık 
%1 hassasiyetinde belirlenmiştir. Nem oranı belirlenen agregalar ile beklemeden 
numuneler üretilmiştir. Numune üretim şekli ve karışım miktarları baraj gövdesi SSB 
ile aynı şekilde olmasına dikkat edilmiştir. Tablo 5. te ağırlık esasına göre 1 m3 beton 
üretimi için karışıma giren malzemelerin miktarı verilmiştir.  

Tablo 5. 1 m3 SSB üretiminde kullanılan malzeme miktarları 
Karışım malzemeleri  Malzeme miktarları 

Agrega (Kırmataş) 0-5 mm 938 kg 

5-19 mm 672 kg 

19-38 mm 635 kg 

Çimento  80 kg  

Uçucu kül  60 kg  

Su  107 litre  

Kimyasal katkı  1,20 litre  

 

Karışıma giren bütün malzemeler pan tipi mikserde homojen hale gelene kadar 
karıştırılmıştır. Sonra standart silindir numune kalıbına 3 aşamada şişleme çubuğu ile 
ve son tabakası ise el tipi vibrasyon ile yerleştirilmiştir. Dökülen numuneler 24 saat 
laboratuvar ortamında bekletildikten sonra, sıcaklığı kontrol edilebilen kür tankına 
yerleştirilmiştir. Ancak bu aşamada taze betonda slampına bakılmamış, Vebe testi 
uygulanarak kıvamı belirlenmiştir. Agrega nem miktarına göre üretilen numune grupları 
ve sayıları Tablo 6. da verilmiştir. 

Tablo 6. Agrega nem miktarına göre üretilen SSB numune grupları 
Grup adı Agrega nem 

oranı(%) 
Vebe 

testi (s) 
Eksenel basınç dayanımı 

28 gün 90 gün 

G0 0 35 4 4 

G1 1 23 4 4 

G2 2 16 4 4 

G3 3 6 4 4 

G4 4 3 4 4 

G6 6 0 4 4 

Toplam  24 24 

 

 

 



IV. International Turkic World Congress on Science and Engineering  
23-24 June 2022, Niğde - Türkiye 

 

458 

3. Bulgular 

Farklı agrega nem miktarlarına göre üretilen numunelerin kıvamı, S/C oranı, taze beton 
sıcaklık ile nem oranı ve kürleme süresi sonunda 28 ve 90 günlük eksenel basınç 
gerilme değerleri belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar Tablo 7. de özetlenmiştir. Basınç 
gerilmesi, Şekil 1. ve 2. de agrega nem ile karışım nem miktarı ilişkileri görsel hale 
getirilmiştir. 

Tablo 7. Taze ve sertleşmiş beton deney verileri 
Numune 

grubu 
Agrega 
serbest 

nem 
oranı 

Su/Çimento 
oranı 

Karışım 
Sıcaklığı 

(°C) 

Karışım 
nem 

miktarı 
(%) 

Vebe 
testi 
(s) 

Eksenel basınç 
dayanımı 

(MPa) 

28 gün 90 gün 

G0 0 0,764 15,4 3,6 35 13,17 16,9 

G1 1 0,925 13,6 3,94 23 14,5 17,8 

G2 2 1,085 16,7 4,1 16 9,23 12,2 

G3 3 1,245 16,3 6,5 6 7,32 9,1 

G4 4 1,406 16,6 7,8 3 4,7 6 

G6 6 1,726 13,7 8,7 0 2,35 3,3 

 

 
Şekil 1. Agrega serbest nem yüzdesi ile basınç gerilmesi ilişkisi 

 
Şekil 2. Karışım nem yüzdesi ile basınç gerilmesi ilişkisi 

Elde edilen sonuçlara göre SSB’de kullanılan agreganın serbest nem oranı arttıkça, 
beton karışımının da nem oranında artış gözlemlenmiştir. Üretimde ortam sıcaklığına 
yakın beton sıcaklığı ölçüldüğü için sertleşme esnasında önemli bir sorun 
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oluşturmayacağı görülmektedir. Karışımın nem miktarı ise agrega ve karışım suyu 
miktarı toplamının G1, G2 ve G3 numunelerinde standart değerler içinde kaldığı, 
dolayısıyla permeabilitenin düşük değerler içerebileceği sonucu çıkarılabilir. 

Betonda kıvam, betonun akışkanlığını gösteren bir ölçüdür. İlgili şartname, kıvamın 
Vebe testi ile belirlenmesini istemekte ve 12-25 sn. arasında optimum değer olduğunu 
belirtmektedir. Vebe testi; TS EN 12350-3 standardına uygun olarak yapılmış, elde 
edilen değerler Tablo 7. de aritmetik ortalama olarak verilmiştir. 

Numunelere 28 ve 90 gün kür işlemi uygulandıktan, sonra her bir karışımdan 3’er adet 
numune eksenel basınç dayanımı testine tabi tutulmuş ve üç numune değerinin 
aritmetik ortalaması alınarak basınç dayanımı değeri belirlenmiştir. Basınç dayanım 
testi, TS EN 12390-3 standardına uygun olarak gerçekleştirilmiş ve sonuçlar Tablo 7 
de verilmiştir. DSİ, SSBTŞ’ne göre, 270 günlük eksenel basınç gerilmesi 15 MPa 
değerine ulaşması gerekmektedir. Bu çalışmada, agrega serbest nem miktarının %1 
olduğu numunede, karışım hesabı hedef değerine 90 günde ulaşıldığı görülmüştür.  

 
4. Sonuçlar 

6 farklı nem miktarına sahip agregaların serbest nem miktarı laboratuvar ortamında 
oluşturulmuştur.  Agregadaki nem miktarının artışı ile beton karışımlarındaki nem 
miktarı da artış göstermiştir.  

Karışım kıvamının tespiti için vebe testine tabi tutulmuşlardır. Vebe testi sonuçları DSİ 
SSBTŞ’ne göre uygun aralık 12–25 s dir. Vebe değerlerine göre SSB karışımındaki 
agrega nem oranının %1 ve %2 olduğu örneklerin kıvamı uygun sonuç vermiştir. 

28 günlük kür işlemleri sonunda elde edilen eksenel basınç gerilme değerlerinin en 
büyüğü %1 agrega serbest nem içeriğine sahip karışımda (14,5 MPa) elde edilmiştir. 
90 günlük numunelere uygulanan eksenel basınç gerilmesi değerine göre yine basınç 
değerlerinin en büyüğü %1 agrega serbest nem içeriğine sahip karışımda (17,8 MPa) 
elde edilmiştir. 

Agrega serbest nem miktarı, eksenel basınç gerilmelerine doğrudan etki ettiği 
gözlenmiştir. Maksimum nem miktarı (%6) ile optimum nem miktarı (%1) karışımları 
basınç mukavemetine yaklaşık 5 katından fazla etki ettiği görülmüştür. 

Bu çalışmada en uygun SSB karışımı; agrega serbest nem miktarı %1 olan SSB 
karışımıdır. Kesin kanaat için sonraki çalışmalarda agrega nem miktarının SSB 
mühendislik özelliklerine etkisi araştırılmalıdır. 

Teşekkür 

DSİ, 1. Bölge 15. şube müdürlüğü yetkililerine yardımlarından dolayı teşekkür ederiz. 
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Kent içi kanal alanlarında rekreasyon alanlarına yönelik peyzaj 
düzenlemeleri; Niğde örneği 
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Özet: Niğde İli İç Anadolu Bölgesinde bulunan bir ildir. Kentin herhangi bir şekilde 
kıyı sınırı bulunmamaktadır. Suyun görsel olarak değerlendirilmesi yada rekreasyon 
alanlarına açılması mümkün değildir. O nedenle sulama kanalı olsa dahi serinletici 
ve suyun olumlu etkisi ile peyzaj düzenlemesi yapılarak aktif yaşam alanları olarak 
değerlendirilebilmektedir. Yerleşim mekanlarının arasında yer alan kanallar en çok 
ilgi çeken mekanlar haline getirilebilir. Çalışmanın amacı, Niğde merkezinde yer alan 
Kanal ve çevresinde son zamanlarda düzenleme çalışmaları yapılmakta ve 
çalışmalar halen devam etmektedir. Akkaya barajından gelen suların akışı 
sağlanması ile hoş mekanlar oluşturulabilir. Çalışmada, kanal boyunca yapılabilecek 
bitkisel tasarımlar, oturma ve dinlenme alanları, yürüme yolları ile ilgili öneriler 
oluşturulacaktır. Kanal ile kent ilişkisinin güçlendirilebilmesi, yeşil koridor 
oluşturulması ekolojiye destek verecektir. 

Anahtar Kelimeler: Niğde, Ekoloji, Baraj, Bitkisel Tasarım 
 

Landscape arrangements for recreation areas in urban canal areas; 
Nigde City example 

Abstract: Niğde province is located in the Central Anatolia Region. The city has no 
coastal border. It is not possible to evaluate the water visually or to open it to 
recreation areas. Therefore, even if there is an irrigation channel, it can be 
considered as active living spaces by making landscaping with the positive effect of 
cooling and water. The channels between the residential areas can be turned into 
the most interesting places. In the canal located in the center of Niğde and its 
surroundings, arrangement works have been carried out recently and the works are 
still continuing. Nice spaces can be created by providing the flow of water from 
Akkaya dam. In the study, suggestions will be made about plant designs, sitting and 
resting areas, walking paths that can be made along the canal. Strengthening the 
relationship between the canal and the city and the creation of a green corridor will 
support ecology. 
Keywords: Niğde, Ecology, Dam, Plant Design 

 

1. Introductıon 
When people first settled down, they chose the waterside. Since the beginning of 
history, it has been observed that the settlements were established on the waterside 
and the locations where the greatest cultures developed were water borders. The water 
in a region contributes to making that region more civilized. Numerous functional 
features such as trade, transportation and industry, located on the coasts have a 
positive effect on cities.   

Rivers provide clean water for drinking, domestic use, waste disposal, irrigation and 
livestock. All these advantages and the fact that it offers one of the basic nutrients such 
as fish provided valid reasons for the societies to settle. Rivers also provided easy 
protection against hostile threats from outside and accelerated economic enterprises 
such as shipping. These contributions of the rivers to development point to the positive 
side of the duality embedded in the two-way nature of urban streams. On the negative 
side, there are processes and experiences such as pollution, flooding, and destruction 
by closing the borders in favor of construction in the processes of tearing rivers from 
nature. (Şimşek, 2014, Şimşek ve Yeşiltepe, 2020) 

mailto:*gpeyzaj@ohu.edu.tr
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A stream passing through the city serves as an irrigation channel or to collect water 
during floods. By feeding the canal in the center of Niğde with the water of the Akkaya 
dam, it will be possible to create proposals to strengthen the relationship with the city, 
to develop plans and projects, and to create spaces that can be the brand of the city.     

The aim of this study is to increase the interaction of the citizens with natural riches as 
well as the natural and cultural values of Niğde, which is one of the Anatolian cities. 
Suggestions have been made to protect the canal from environmental problems 
caused by the residential areas in and around the canal, to open these areas for use, 
to transfer the beauties we have to future generations and to support ecology.  It is 
aimed to improve the mentioned canal and its surroundings without disturbing the 
identity of Niğde culture, to increase green spaces, and to create regular and planned 
spaces. 

2. Materıal and Methods 

2.1. Material 

The canal located in the central campus of Niğde was chosen as the research area 
(Figure 1). The canal in the research area is approximately 3 km, the canal area is 
15,000 m2, the landscape area on one side of the canal is 12.000 m2 and the other 
side is 6.000 m2. The amount of green space left on both sides of the canal is not 
equal, as the arrangement works are still ongoing.  

It has been tried to determine the effects of settlements, agricultural wastes, 
ornamental plant growing areas and commercial areas around the canal area, which 
cause environmental problems. In-situ surveys and observations, maps, photographs 
and local and foreign literature resources related to the subject were used.  

 

Figure 1. Research Area 
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2.2. Method 

Creating proposals for landscaping works planned in and around the canal is among 
the main objectives. The research consists of four stages. 

In the first stage, literature data related to the study were collected, and the current 
situation was determined with on-site observations and examinations. Comparisons 
were made between the past years and the present data in order to reveal the 
regulations that have been made recently.  Pressures on the area, faulty practices and 
environmental problems caused by residential areas were determined. Landscape 
proposals have been developed to solve the problems and open them up for use. 

3. Research Findings 

Niğde is one of the provinces where the population density is constantly increasing. 
New zoning areas are needed. For these reasons, importance is given to urban 
transformation studies in order to increase the multi-storey buildings and to plan 
urbanization. Changes are also made in the existing texture of the city.  In particular, 
the protection of green texture or water mass, which is a landscape value in the city, 
causes the formation of a new urban texture. For the safety of people, iron railings 
were built on the canal shores. 

When the history of the city is examined, there have been differences from the past to 
the present. When the canal and its surroundings are evaluated, suggestions can be 
made for fishing, boating, creating tea gardens and walking paths around it. In this 
period of increasing urbanization, traffic density and pollution increase along with it.   

The canal creates a connection between the densely used areas of the city, which are 
many focal points. The highway continues parallel to the canal and it is an active road 
as it has a connection to the Adana road. The Canal, which is topologically an artery, 
supported the spatial development of the city. According to these developments, 
applications have been developed for the use of constructions and open and green 
areas around the canal. (Figure 2).  

 
Figure 2. Landscaped area along the canal (Anonim, 2022a) 
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Arrangements along the channel have gained momentum recently (Figure 3). The fact 
that the areas opened for development are close to the canal has increased the use of 
the area. The absence of water in the canal at all times affects the canal negatively.  

 

  

  

Figure 3. Images of the study area 2022 – 2015 (Anonim, 2022a) 

The water required for the canal can be supplemented by the Akkaya dam water fed 
by the Kadar Stream originating from Hasan Mountain. Not allowing multi-storey 
buildings around the canal will create a positive area for plants to be used in landscape 
design and will increase the attractiveness of the area. One of the reasons that can 
cause problems is that solid wastes such as bags, plastic bottles, paper, packaging, 
etc., originating from the settlements around the canal, cause visual pollution of the 
water surface. In addition, as a result of domestic waste from detached houses located 
in the immediate vicinity of the canal, the water may lose its natural color and create a 
bad visuality.  

Acer sp., Betula sp., Juniperus horizontalis plant species were selected for plant design 
during the arrangements made along the canal bank.  
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Figure 4. Images from the research area 

There are no spaces in the research area that will allow the users to use the space 
more actively. In particular, the seating elements are not included at all. The 
construction of bicycle paths with seating elements will be the preferred point of the 
area by the users. In addition, it should spread to the canal and its immediate 
surroundings rather than regional use of the area. 

In parcels where the number of floors or building heights are not specified in the 
existing implementation zoning plans prior to the effective date of the planned areas 
zoning regulation updated in 2019; a) (Amended:OG-25/7/2019-30842) Building 
heights were determined by multiplying the number of floors. The road widths in the 
area where the canal is located are approximately 12-15 meters. Within the scope of 
the regulation (12.00 < Road W. ≤ 15.00) a 5-storey building can be built, excluding 
the basement floor. (Anonim, 2022c). The fact that the building heights are 5 floors will 
provide more spaciousness and size to the space. 

4. Suggestions 

In the city of Niğde, there are not enough bicycle paths suitable for pedestrians with 
bicycles. The fact that the city has a junction of many highways, and the connection 
roads with the industrial zone and institutions are on this route, which increases the 
need for bicycle paths and walking paths. Along the canal, which is in the stage of 
landscaping, seating areas, different tree and bush types can be used (Figure 5). 
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Figure 5. Bicycle path suggestion 

The fact that the canal is in the landscaping phase and stretches for about 3 km offers 
space for many plant uses. The fact that the city of Niğde has a continental climate and 
the harsh winter months limit the number in terms of plant diversity. In the summer 
months, the predominance of hot days increases the need for shade tree species. Tree 
species that can be used:  

Table 10. Plant species that can be used 

Tress English Name Turkish 

Acer sp. Maple Akçaağaç 

Aesculus carnea  Red horse-chestnut Pembe 
Çiçekli At Kestanesi  

Aesculus hippocastanum Horse-Chestnut Beyaz  

Betula sp. Birch Huş 

Malus floribunda Japanese flowering 
crabapple 

Süs Elması 

Prunus cerasifera pissardii  Cherry Plum Süs Eriği 

Prunus serrulata Japanese Cherry Süs Kirazı 

Robinia pseudoacacia Black Locust/False 
Acacia 

Beyaz çiçekli akasya 

Robinia hispida Rose-Acacia Pembe Çiçekli 
Akasya 

Bushes   

Euonymus japonica Evergreen Spindle Taflan 

Ligustrum vulgare Wild Privet Kurtbağrı 

 
For the active use of highways along the canal and less labor, the use of spreading 
shrub species is not considered appropriate. Spreading plant species can cause the 

Bicycle path 
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vehicles to rub against the them while passing, or the use of pedestrians on the road 
borders can cause the pedestrians to step on it. For this reason, 2 genus of perennial 
shrub species that grow upright are considered suitable.  

 
Figure 6. Canal-Length Landscape Design and Bicycle Path Design Proposal 
Section (Anonymous, developed from 2022b) 

The use of shade trees will create environments that will protect vehicles and 
pedestrians from the sun. Low branching tree species are not selected in order to 
prevent obscuring the field of view of drivers and pedestrians. Fragrant tree species 
were preferred. The presence of the treatment plant in a certain part of the channel 
may cause some bad odors. In order to reduce this effect, importance was given to the 
selection of tall and fragrant plants. If bicycle path planning can be realized, the use of 
Platanus orientalis along the bicycle path may be appropriate. The high groundwater 
level in the soil will create suitable habitats for plane trees. 

5. Results 

As a result; When the study area was examined in accordance with the ecological 
landscape design criteria, it was determined that it did not meet the landscape planning 
and design criteria. These can be listed as follows; 

 Inadequate vegetative design of the area and lack of connection, 
 The used plants are not considered functional 
 The pavement and pedestrian roads are not fully arranged 
 Not considering a bicycle path 
 Not appealing to enough users  
 Non-separation of commercial areas by plant curtains 
 Absence of water in the canal 

It may be possible to support any use in the city with appropriate and on-site auxiliary 
materials, to make the area more attractive than it is. For example, by making the 
canal, walls and railings, the space can be kept just ordinary. Appropriate selection of 
plant materials, deliberate design of the roads and seating units add spatiality to the 
environment..  

A green belt should be created along the canal in order to ensure biological diversity 
and support ecology in the areaUrban residents and those living around the canal will 
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be brought closer to nature and the sustainability of the ecological balance will be 
ensured.  
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Abstract: Building structures in regions positioned near the world tectonic plates 
are always prone to subject of the earthquake effect. Such effect has been involved 
in the structural design of the buildings through the design response spectra 
proposed by the modern seismic design codes. Since Turkey is located over the 
tectonic plates, a clear and comprehensive code provision for the engineering 
practitioners is very crucial. With this purpose, a new version of the Turkish Building 
Earthquake Code has been presented in 2018. In this study, the new and the 
previous version of the seismic design code are described in respect to proposed 
design response spectra for different soil classes. Furthermore, the spectral 
accelerations of the recorded input motions in Turkey are involved in assessing the 
design response spectra of the two versions. The results indicate that the design 
response spectra given by the new version of the code can be better indicative of 
the real earthquake event then the one of the previous version. This is particularly 
correct for the soil classes C and D. When they are compared with the actual data, 
neither of them able to capture the geometric mean of the actual spectral 
amplifications. In terms of spectral amplifications, both versions appear to express 
parallel results, though, the new version provides greater spectral amplifications. 
Keywords: Earthquake event, input motions, building codes, design response 
spectrum. 

 

 
1. Introduction 

Earthquakes are one of the natural events influencing the urban areas leading to 
structural damages as well as human losses. Throughout the human history, some 
urban areas were severely struck by major earthquake events. The Marmara 
earthquake event in Turkey with magnitude of 7.4 (17 August 1999), Boumerde 
earthquake in Algeria with magnitude of 6.8 (21 May 2003) (Bitelli et al), Sumatra 
earthquake magnitude of 9.1 (26 December 2004), The Bam earthquake in Iran with 
magnitude of 6.6 (26 December 2003) the Kashmir earthquake event in Pakistan with 
magnitude of 7.6 (8 October 2005) are several earthquake events amongst many 
others caused great economic losses, and most importantly human casualties (Bitelli 
et. al., Shapira et. al., 2015). The level of earthquake damage to an urban area is 
measured by its cause of building collapses and human losses. The magnitude of an 
earthquake event can reflect the amount of energy released within tectonic plates. 
However, the damage level of this earthquake event to an urban area is not directly 
linked to this earthquake magnitude, rather it is associated with the level of peak 
ground acceleration (PGA) (and the features of earthquake event) reached to the site 
(Kramer, 1996). Therefore, magnitude and distance are two main factors affecting the 
level of PGA, hence, the level of damages (Guzel, 2019). 

In order to minimize or eliminate, if possible, earthquake related economic and human 
losses, it is necessitated to involve the main characteristics of earthquake events when 
designing building structures. Spectral acceleration is supposed to represent 
earthquake characteristics (e.g. magnitude, distance and as well as frequencies of 
input motion of an earthquake event), being a good indicator to reflect the earthquake 
event (Iervolino et. al., 2008). Thus, in the seismic design or retrofitting of a structure, 
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spectral accelerations is deemed to be the representative of earthquake effect. The 
main issue in here is that every single input motion recording of an earthquake event 
has unique spectral accelerations. Because of this, one cannot implicitly utilize the past 
earthquake event occurred in a specific site area that has maximum PGA or maximum 
spectral acceleration value. On account of that, modern seismic design codes (e.g. 
Eurocode 8, EC8, ASCE 7, Turkish Building Earthquake Code, TBEC) suggest  smooth 
design response spectra to be adapted in the building designs. These design response 
spectra are regarded to be a good proxy in representing spectral accelerations of any 
earthquake event which can excite the site under consideration. 

While magnitude and distance of an earthquake event to the site is at great importance 
relating with the level of damage, the local site condition has also crucial role affecting 
such damages. Because, frequency content of an input motion can enormously be 
altered when it travels through soil deposits. This phenomena is obviously reflected in 
the recordings of the 1985 Mexico and the 1989 Loma Prieta earthquake events at 
different soil sites (Engineers, 1999). In the case that a site sits on relatively stiff soil 
deposits, it is expected that the spectral amplification occurs at high frequencies. In 
contrast, when soft soil deposit is encountered, spectral accelerations at higher 
frequencies tends to de-amplify. Moreover, the seismic energy shifts to the lower 
frequencies leading to great amplification at longer period ranges. 

A new version of Turkish Building Earthquake Code (TBEC) has been introduced in 
2019. In this study, the previous and up-to-date TBEC are assessed in terms of design 
response spectra. For this, the spectral accelerations of a number of input motions 
recorded in earthquake stations, Turkey, are used. The design response spectra are 
evaluated for different soil classes. The codes are also compared in terms of spectral 
amplifications. 

2. Seismicity of Turkey 

Turkey is positioned on top of Euroasian, Aanatolian and Arabian plates leading to 
surrounded by seismic fault zones. Namely, North Anatolian Fault Zone crossing the 
country through about 1600 km from east to west and East Anatolian Fault Zone 
stretching within the south-east of the country extending to about 500 km. Due to the 
movement of the Arabian plate in the north direction, the Anatolian plate motion 
happens in the west direction (Figure 1) While relative plate movement between 
Arabian and Anatolian plates occurs at the speed of 6-10 mm/yr (Bulut et. al., 2012), 
this value is about 18.7-21.5 mm/yr within the boundary of Euroasian and Anatolian 
Plates (Yavasoglu et. al., 2011).  
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Figure 12. Tectonic plates and North Anatolian and East Anatolian Fault Zones 

(Rangin et.al., 2002) 

 

Due to these tectonic movements, Turkey is always prone to a natural event of 
earthquake. The PGA levels over the country is presented in Figure 2. As expected, 
seismicity levels of the sites, nearby the fault zones, are higher with PGA levels ranging 
from 0.51g to 0. 76g. In contrast, far field sites from the fault zones have lower 
seismicity levels (as low as 0.071g). 

 

 
Figure 13. Seismic intensity levels of Turkey involving fault lines (adapted from 

AFAD) 

  

In Figure 3, major earthquake events occurred since 1990 and their locations in Turkey 
are demonstrated. It is obvious that the events are expressing the fault zones within 
the country. The main characteristics of earthquake events (i.e. its location, magnitude, 
distance and depth) are shown in Table 1. In total, 36 earthquake events with 
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magnitudes equal or greater than 6 has been recorded in Turkey. This demonstrates 
exactly the importance of having comprehensive seismic design regulations and 
implementations in place. 

 
Figure 14. Major earthquake events from 1990 up to 2021 with moments 

magnitudes equal or greater than 6 

Table 2. Main characteristics of earthquake events represented in Figure 3. 

Event 
ID 

Event Date Epi. 
Agency 

Epi. 
Lon 

Epi. 
Lat 

Type Mag
. 

Depth Location 

519024 11-01-2022  AFAD 32.166 34.919 MW 6.4 5.06 Akdeniz, 132.85 km Anamur 
(Mersin) 

514450 19-10-2021  AFAD 28.328 34.722 ML 6 36.1 Akdeniz, 189.11 km Kas (Antalya) 
483762 30-10-2020  AFAD 26.703 37.879 MW 6.6 14.9 Ege Denizi, 17.26 km Seferihisar 

(Izmir) 
457758 24-01-2020 DDA 39.063 38.359 MW 6.8 8.06 Sivrice (Elazig) 
452989 26-11-2019 DDA 19.656 41.297 MW 6.2 6.9 Tiranë (Arnavutluk) 
444581 08-08-2019 DDA 29.584 37.851 MW 6 10.92 Bozkurt (Denizli) 
381491 20-07-2017 AFAD 27.444 36.920 MW 6.5 19.44 Ege Denizi, 5.09 km Bodrum 

(Mugla) 
375576 12-06-2017 AFAD 26.313 38.849 MW 6.2 15.86 Ege Denizi, 20.73 km Karaburun 

(Izmir) 
226769 24-05-2014 AFAD 25.307 40.211 MW 6.5 25.02 EGE DENIZI (-) 
183024 08-01-2013  AFAD 25.591 39.655 ML 6.2 26.83 EGE DENIZI (-) 
 09-07-2012  AFAD 28.875 35.669 ML 6 15.01  
167145 10-06-2012 AFAD 28.915 36.386 ML 6 6.82 -/-/Türkiye 
141933 23-10-2011  AFAD 43.466 38.689 MW 7 19.02 MERKEZ (VAN) 
125195 01-04-2011 AFAD 26.401 35.482 ML 6.2 8.99 EGE DENIZI (-) 
72662 15-07-2008  AADY 27.967 36.010 ML 6.1 57.4 AKDENIZ (-) 
236848 01-05-2003  ISC 40.464 38.999 MW 6.3 10 MERKEZ (BINGÖL) 
237271 27-01-2003  ISC 39.848 39.479 MW 6 10 PÜLÜMÜR (TUNCELI) 
241609 03-02-2002 ISC 30.876 38.628 ML 6 24.9 ÇOBANLAR (AFYON) 
241600 03-02-2002 ISC 31.202 38.520 MW 6.5 22.1 SULTANDAGI (AFYON) 
 22-01-2002 ISC 26.627 35.574 MW 6.2 8  
 26-07-2001  ISC 24.268 39.097 MW 6.4 19  
242995 15-12-2000 ISC 31.325 38.402 MW 6 10 BOLVADIN (AFYON) 
250446 06-06-2000 ISC 32.982 40.700 MW 6 10 ORTA (ÇANKIRI) 
246572 12-11-1999  ISC 31.187 40.806 MW 7.1 10.4 DÜZCE (BOLU) 
247730 17-08-1999  ISC 29.955 40.756 MW 7.6 17 GÖLCÜK (IZMIT) 
 31-07-1998 EMMA 35.700 36.950 MW 6.1 4  
 27-06-1998 ISC 35.325 36.845 MW 6.2 46.6  
 09-10-1996  ISC 32.096 34.528 MW 6.8 19  
 20-07-1996  GDDA 27.050 38.120 MW 6.1   
240861 01-10-1995 ISC 30.152 38.056 MW 6.4 5 ÇIVRIL (DENIZLI) 
247417 06-11-1992  ISC 26.956 38.109 MW 6 17.2 MENDERES (IZMIR) 
236369 13-03-1992 ISC 39.629 39.716 MW 6.6 22.6 OTLUKBELI (ERZINCAN) 
 05-05-1986 ISC 37.790 38.017 MW 6 4.4  
 30-10-1983 ISC 42.180 40.352 MW 6.6 16.1  
 05-07-1983 ISC 27.210 40.332 MW 6.1 6.9  
 19-08-1976 ISC 29.001 37.711 MW 6.1 19.8  



IV. International Turkic World Congress on Science and Engineering  
23-24 June 2022, Niğde - Türkiye 

 

473 

3. Defined Design Response Spectra in 2007 and 2018 Turkish Building 
Earthquake Codes (TBEC) 

The main difference between the 2007 and the 2019 TBCEs lies in the seismic 
zonation. That is, the 2007 TBEC separates the Turkey sites into four different seismic 
level categories ranging from 1 to 4 (shown in Table 2). When a seismic zone 1 has 
the highest reference PGA value of 0.4g, zone 4 represents the lowest reference PGA 
value of 0.1g. The TBEC 2019, instead, gives unique reference PGA value for any 
location within Turkey. 

 

Table 3. The seismic zones and reference PGA values given in the TBEC 2007 

Seismic zone 1 2 3 4 

Reference PGA (g) 0.40 0.30 0.20 0.10 

 

In the TBEC 2007, the corner periods, separating the acceleration, velocity and 
displacement dominant regions, are the constants with different values for four different 
soil classes. Obviously, the softer the soil gets, the greater the TA and TB range 
becomes. On the contrary, the TBEC 2018 relies on the short and 1 s periods design 
spectral accelerations (SDS and SD1) in computing the corner periods. SDS and SD1 are 
related with the short and 1 s spectral accelerations (SS, S1) and soil coefficients (FS, 
F1) given by the TBEC 2018, calculated using Eq.1 and Eq.2. 

 

Table 4. The corner periods suggested by the TBEC 2007 for different soil 
classes 

Soil class A B C D 

TA (s) 0.10 0.15 0.15 0.20 

TB  (s) 0.30 0.40 0.60 0.90 

 

SDS=SSFS 

SD1=S1F1 
Eq.1        

TA=0.2SD1/ SDS 
TB= SD1/ SDS 

Eq.2 

 

The soil classification in terms of shear wave velocity (Vs) is also different in the TBEC 
2018 and TBEC 2007, as represented in Table 4. The stiff soil classes A and B have 
Vs higher than 1500 and 760 m/s in the TBEC 2018, while to the same ranges, the soil 
is classified as A in the TBEC 2007. The softest soil class is labelled as E having Vs 
lower than 180 m/s in the TBEC 2018, when it is the class D in the same range for the 
TBEC 2007. The classification ranges for other Vs ranges can be compared in Table 
4. 
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Table 5.  Soil classification in terms of shear wave velocity in the TBEC 2018 
and in the TBEC 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Suitability of the Design Response Spectra with respect to the Actual 
Earthquake Data 

One of the way to actually confirm the suitability of code given design response spectra 
in the seismic resisting design is to use the input motions of the real earthquake events. 
When in this section, both the design response spectra of the 2007 and 2018 TBEC 
are compared in between, the spectral accelerations of the actual input motions are 
included, too. Since every single earthquake event has unique PGA reaching to the 
site of interest, the spectral accelerations are normalized with respect to its PGA value 
for a rational comparison as applied by Pitilakis et.al. Only the recorded input motions 
in Turkey are taken into consideration.  

The recordings are obtained from AFAD website. Moreover, 0.05g threshold PGA 
value is applied, therefore, all the selected input motions have higher PGA values than 
0.05g. By applying this criteria, 8 recordings for soil class A, 90 recordings for soil class 
B, 127 recordings for soil class C and only 2 recordings for soil class D are suited. For 
every single input motion, geometric mean of horizontal components (i.e. E-W and N-
S components) are accounted. Since, the TBEC 2018 provide different shaped design 
response spectra within the same soil class, geometric mean design spectral value for 
the TBEC 2018 is presented in Figure 4. 16th and 84th percentiles for the spectral 
accelerations of the recordings are also involved. 

 

Soil Class Shear Wave Velocity (m/s) 

 TBEC 2018 TBEC 2007 

A >1500 >700 

B >760 >300 

C >360 >200 

D >180 <200 

E <180 Not available 
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Figure 15. The normalized design response spectra given in the TBEC 2018 and 
2007 and their comparisons with the spectral accelerations of the actual input 

motions 

As it is clearly seen from Figure 4 that, the TBEC 2007 have higher normalized spectral 
accelerations than the TBEC 2018, between around 0.1 s and 0.3 s in the case of soil 
class A (Figure 4a) when this happens between 0.1 s and 0.4 s in the soil class B 
(Figure 4b). For the soil class C and D soils, both TBEC 2007 and 2018 reaches same 
level of plateau (as seen in Figure 4c and 4d). In all soil classes, however, the TBEC 
2018 suggests wider spectral plateau than the TBEC 2007. In addition, in both code 
versions, there is a clear shift of the plateau to the longer periods in relation with the 
soil class becoming softer. That is to say that the code anticipates greater spectral 
peaks at the longer periods when the soil is relatively soft. When it is stiff soil, spectral 
peaks are expected at the shorter periods. This approach appears to be verified by the 
normalized geometric mean spectral amplifications of the actual input motions. 
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In association with the geometric mean spectral amplification of the actual data, none 
of the code versions able to fully comprehend the geometric mean. This is the case, in 
particular, at periods, from 0.1 s to 0.76 s, from 0.01 s to 0.43 s, from 0.01 s to 0.34 s 
and from 0.34 s to 1.9 s for the soil classes of A, B, C and D, respectively. Additionally, 
the TBCE 2007 design response spectrum appears to be better proxy than the TBEC 
2018 one in the case of soil class B, and particularly, in the case of soil class A. 

 The spectral amplifications at full periods are presented in Figure 5. In all soil classes, 
the two versions of the TBEC causes parallel spectral amplifications being the TBEC 
2018 always greater. They expect the maximum spectral amplifications at higher 
periods starting from 0.3 s for the soil class B, 0.6 s for the soil class C and 0.8 s for 
the soil class D. Above these periods, the spectral amplification values get constant. 
For the recorded input motions, spectral amplifications tends to become higher at lower 
periods (smaller than 0.2 s) at the soil classes  B and C (shown in Figure 5a and 5b). 
However, the amplifications alter to the longer periods (between 0.7 s and 2 s) in the 
case of soil class D. 

 
Figure 16. The spectral amplifications for the TBEC 2007 and TBEC 2018 and 

for the recorded input motions at different soil classes 
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4. Conclusions 

In this study, the new version of TBEC (2018) is compared with the previous version 
in terms of design response spectra given for different soil classes. Firstly, the 
seismicity of Turkey and some of the remarkable earthquake events occurred since 
1990 are discussed. Later, the differences between two versions of the code with 
respect of the construction of the design response spectra are described. Finally, the 
fit of the code suggested design response spectra are evaluated in relation with the 
spectral accelerations of the recorded input motions in Turkey. The main highlights 
are: 

• The new version of TBEC develops better design response spectra, for the soil 
classes of B, C and D, in representing the actual earthquake spectra. This is quite not 
valid for the soil class A as the old version predicts higher plateau. 

• The both version of the code shows good indication in the shift of the spectral 
acceleration with respect to soil getting softer. 

• None of the code versions can able to cover fully the geometric mean of the 
recorded data. 

• The new version of the code appears more conservative due to providing wider 
spectral plateau and greater spectral amplifications than the previous one. 
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Abstract: The potential of shifting to digital regions through expanding and 
developing of smart cities is discussed in this article. Because of their position as a 
complex place for building socially oriented projects and programs, digital regions 
are undergoing a transformation. Smart cities and smart regions are viewed as 
distributed in the control network space, which includes both human-machine and 
machine-machine relationships. Management networks enable space 
communication connectivity, append the physical component of virtual territory 
management, and reduce asymmetry between management models and the 
environment's information diversity. Scaling governance networks from the city to 
the region requires sufficient access infrastructure, which includes institutional 
regulation, inclusion in the technology market, technical infrastructure availability, 
human capital availability, and Internet literacy. European and Azerbaijan 
experience on building of smart cities and future developments are discussed in 
this article. 
Keywords: Smart cities, Human capital, Digital economy, Industry 4.0, Azerbaijan 

 

 
1. Introduction 

A comprehensive digitalization strategy includes the informatization of state and 
municipal administration: digital management is a separate direction of digitalization 
and a tool for planning and monitoring the results of the digital transformation of various 
sectors of the economy, such as health systems, education and social support. 
Digitalization of management is associated with the general transition to a "service" 
(client-oriented) state and the development of the G2C sector (Government-to-Citizen), 
including electronic public services, remote interaction between authorities, population 
and business, the integration of state information systems and establishment of 
knowledge bases. 

The creation of digital regions is a less researched topic; however, it appears that, in 
terms of technology selection and management tasks, digital regions are almost similar 
to smart cities, in terms of formation of an information-connected space and the 
implementation of data-driven decision-making systems. This requires the 
implementation of platform solutions for data collection and predictive analytics, citizen 
engagement services, technologies for electronic access to public services and 
authorities, information modelling, and design tools. Based on this, the strategy of 
scaling smart city technologies can be considered as the most promising for creating 
digital regions. First, it is possible to initially evaluate technologies at the smart city 
level and comprehensively analyse their need at the digital region level, which helps to 
improve the quality of selection. Secondly, the initial relationship between smart city 
and digital region technologies favours their future integration into integrated platforms 
that concentrate the main digital tools for managing territories, regardless of their scale. 
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2. Smart cities and digital regions as controlling networks 

The possibility of analysing digital regions through scaling smart city technologies 
involves not only the commonality of urban and regional complexes of digital control 
systems but also the pattern of the implementation of these technologies with the social 
environment. On the one hand, smart cities and digital regions are united by the 
implementation of technologies such as digital twins, citizen engagement platforms, 
decision support systems, monitoring systems in the field of transport, public safety, 
infrastructure, energy, and the state of the environment. On the other hand, the scaling 
strategy requires not only a consideration of the features of the listed technologies, but 
also an analysis of the conditions under which their real implementation in the 
management of territories is possible and real. Thus, it is also necessary to 
conceptualize how smart city and digital region technologies interact with the 
environment, and then specify the parameters that affect the scaling of these ways of 
interacting with the city to the regional level.  
Smart cities and digital areas can be viewed as major links between infrastructure 
objects, technical equipment, databases with integrated platforms, and monitoring 
systems due to control networks. Conceptualization in the form of control networks 
also enables the virtualization of smart cities and digital regions, resulting in a new 
understanding of "smart" territory management based on the introduction of cyber-
physical systems (cyber-physical systems are considered to be a central component 
of the Fourth Industrial Revolution Networks) (Schwab K., Davis, 2014), (Lee M., Yun 
J, 2018). 
In smart cities and digital regions, management networks act as sustainable structures 
of interaction between people and the digital environment, being conductors between, 
on the one hand - data and capabilities generated by information and communication 
technologies, and, on the other - the needs of residents and management resources. 
Additional adoption of IoT technologies, cloud computing, and big data analytics tools 
in the management network provide real-time measurement of the situation, reducing 
transaction costs of decision-making and synchronizing various processes within the 
system. 
The establishment of governance networks requires an access infrastructure (Fig. 1), 
which includes the availability of information technology and telecommunications, 
human capital and Internet literacy. Due to their central economic role and 
agglomeration effect, cities have an extensive access infrastructure, since they 
concentrate on their territory the main transport and information infrastructure, 
innovative industries and enterprises, telecommunications networks, educational and 
scientific, and technological organizations. 
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Source: This figure was created by authors 

Fig. 1. Control networks and access infrastructure in the system of smart cities 
and digital regions. 

To analyse the prospects for scaling management networks to the level of digital 
regions, several dimensions of access infrastructure can be distinguished:  

 institutional regulation 

 presence of technological infrastructure and computing capacity 

 development of human capital and IT literacy of the population 

 inclusion of the region in the smart city technology market. 

 
3. From Smart city to smart region: European experience 

Since 2015, the countries of the European Union have seen a transition from a smart 
cities strategy to a smart regions strategy that covers not only municipal, but also 
regional and inter-municipal planning and policy levels. Smart regions scale the 
practices of smart cities and determine their smart economic specialization. The 
concept of "smart specialization" was first proposed in 2009 (Foray D., David P., Hall 
B, 2009) to close the gap in the level of innovative development and productivity 
between the European Union and the USA. The main prerequisite for creating this 
concept was the demand to ensure the competitiveness of regions that, in the context 
of limited funding for science and innovation, cannot maintain sustainable growth in 
advanced innovative sectors, such as electronics and biomedicine. Therefore, it was 
important to make it possible to form informed decisions on how to more effectively 
concentrate scientific and investment resources on a limited number of priority types 
of economic activity, so that the regions could remain competitive on the scale of the 
world economy (Filimonenko I.V., Vasileva Z.A., Likhacheva T.P., 2017).  
The smart specialization methodology has been applied in the development of 
economic and innovative development strategies for more than 130 European regions 
and States and is recommended by the European Commission for application in all EU 
territories. The existence of the approved Regional Research and Innovation Strategy 
for Smart Specialization (RIS3) is the rationale for obtaining funding for regional 
development programs from the budgets of the European Union Development Fund. 
According to the European Commission, the RIS3 programme is currently coordinating 
a funding budget for research and innovation of €41 billion, as well as programmes of 
activities for economic transformation in the regions from other EU programmes of 
more than 250 billion euros.  

Smart cities and digital regions

Control networks (exchange, control and 
regulation) integrated in one platform

Access infrastructure (institutions, 
technological infrastructure and capacities, 
technology market, human capital and IT 

literacy)
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The starting point for the use of the term "smart region" can be considered June 2016, 
when in Brussels at the conference "Smart Regions" ("Smart Regions") participants 
from the regions of the European Union shared their experience in developing national 
and regional smart specialization strategies that provide a strategic framework for the 
innovative transformation of the economy of European regions and determine the main 
priorities for investment in such areas as the spread of digital technologies, closed-
loop economics, industrial modernization and agrosector based on Smart Solutions. 
The development of smart regions in the European Union takes place in various ways: 
as a continuation of the development strategies of smart cities (Ile-de-France in 
France, Wallonia in Belgium); by forming agglomerations (Turin-Milan in Italy, Lyon in 
France); by turning into a "smart region" of low urbanization territories (Mantua in Italy).  
Amsterdam 
The Smart City Amsterdam is a project between companies, authorities, research 
institutes and residents. Large (Phillips, Cisco, IBM) and small companies are working 
together to implement smart technology. One project is Climate Street, where litter is 
collected by non-polluting electric trolleys and bus stops, billboards and lights are 
powered by solar energy. Thousands of households and businesses have had their 
roofs retrofitted with energy-saving insulation that reduces energy costs. 
Copenhagen 
To reach its goal of a carbon neutral city by 2025, Copenhagen has accelerated its 
smart technological revolution. Several innovative companies have created an eco-
friendly smart district of 40,000 inhabitants that is a sustainable development area. The 
streetlights turn off when there is no traffic on the streets. The lampposts have air 
quality sensors to monitor pollution trends. Copenhagen has made its databases 
available to innovators, and this has made it possible to develop applications for finding 
available parking spaces throughout the city. 
Vienna 
Vienna, a growing capital of over 1.7 million inhabitants, aims to become the greenest 
city in the world. Europe's largest biomass power plant provides heating for 75,000 
residential and public buildings. The city plans to install 300,000 m² of solar panels by 
2020. Public transport around Vienna has become more accessible, and more than 
90% of the city's population now has easy access to it. In the city, 1.3 million 
passengers each day use the smartcard system, which automatically determines the 
fare for any mode of transport. 
4. Smart city concept for rebuilding of liberated territories in Azerbaijan 

Azerbaijan embarked on a new path of economic development after liberating its 
regions from Armenian occupation. The newly liberated areas of the country will be the 
first to implement the "smart city" concept, which has long been on Azerbaijan's 
agenda. 
As part of the National Action Plan for 2020-2022, Azerbaijan has already presented a 
first prototype idea for a "smart village" to be built in the liberated regions. As a result, 
the initial project covers the Agaly I, II, and III villages in Zangilan. The project will 
primarily focus on five areas: housing, manufacturing, social services, smart 
agriculture, and alternative energy [9]. These settlements will also receive modern 
schools, kindergartens, clinics, and electronic control centres, as well as tourism 
infrastructure. Alternative energy sources will be installed in all residential homes, 
social institutions, administrative and catering buildings, as well as the processing and 
production of agricultural products. 
New model of economic management will be based on several factors, including 
sustainable development, environmental development, renewable technologies, and, 
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most importantly, renewable energy. In this sense, the smart city project is essentially 
a trend aimed at enhancing the domestic economy's competitiveness, since it 
incorporates energy-saving technology, alternative energy development, and overall 
growth at the country's technological level. 
Currently, the Azerbaijan government mainly works on the development of digital 
infrastructure and implementation of innovative governance, in order to apply traffic 
and environmental management, waste and utility management, e-governance, online 
education, health/pandemic management, and so on, which are needed for the 
establishment of Smart City and to work on larger projects related to the smart region. 
Human Capital and its role in the development of smart & digital region. 
 
5. Human Capital and its role in development of smart & digital region 

The focus on human capital development stems from the search for new models of 
growth and sustainable development. In this context, human capital is defined as the 
combination of acquired knowledge and skills that contribute to adapting to changing 
working conditions (Autor D., Handel M, 2013). In the access infrastructure system, 
human capital is understood more broadly as a set of knowledge and skills to adapt to 
environmental changes, including changes caused by technological transformation. 
The use of digital services and tools (electronic public services, online communication, 
crowdsourcing platforms) is associated with a high level of human capital and 
communication literacy, which allows considering human capital as part of the access 
infrastructure for scaling management networks.  
The main method of measuring human capital is the Human Development Index (HDI), 
which is calculated as an integral indicator of living standards, literacy, education and 
life expectancy. The development of human capital and digital literacy of the population 
may be affected by the general growth of online activity and the use of Internet 
services. 
Scaling management networks from smart cities to digital regions is possible but faces 
challenges. First, in the absence of general institutional regulation and a developed 
technology market, the regions face problems in financing large IT projects, including 
projects in digital regions. In addition, the majority of regions are equipped with basic 
technological infrastructure and in most cases have a sufficient level of human capital 
development, but these advantages can be offset by territorial imbalances that limit the 
prospects for scaling management networks.  
It is important to note that cities, often as service economy centers, accumulate enough 
access infrastructure, which has a positive impact on the digitalization of municipalities 
and the formation of information management networks. Because of the larger 
territorial coverage, the access infrastructure of the regions is more fragmented and 
heterogeneous. For these reasons, in the near future, the most popular elements of 
the digital region can be considered communication tools of authorities and citizens 
(regional management centers), platforms for complicity and involvement of citizens in 
decision-making, unified platforms for access to public services and information: these 
technologies require minimal access conditions and can be scaled from the municipal 
to the regional level with minimal costs. 
Due to the lack of existing institutional regulation and technological infrastructure, the 
introduction of automated regional management systems is expensive, so it is 
advisable to scale them with the participation of state corporations and large 
businesses that have sufficient knowledge and technologies. 
Overall, main challenges that smart cities are facing are as follows: 
Insufficient funds 
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Lack of IT professionals 
Inconsistent network connectivity 
Cybersecurity risks 

 
According to the IHS report, smart city devices are estimated to be over 1 billion 
devices by 2025. These internet-connected devices transmit large amounts of data in 
real-time. While this data helps make the community's functions more efficient, it 
carries serious security risks that cannot be ignored. Data from parking lots, CCTV 
cameras, charging stations for electric vehicles and GPS systems contain confidential 
information of citizens. Right now, not all connected devices are cyber resilient. 

Authors believe that a comprehensive analysis of smart regions requires a broad 
understanding of a region, as strategic responses to the challenges of digital 
transformation are required in a wide variety of spatial environments, including 
development challenges arising from the intensive and increasing use of resources. 
Energy and land, and growing interdependencies and relationships, but it is not limited 
to these challenges. 

6. Conclusion 

Thus, the transition from smart cities to digital regions through the scaling of 
management networks is possible but requires additional institutional and 
organizational innovations. From the point of view of institutional regulation, the 
importance of the state projects providing financing for large ICT projects at the level 
of the digital region, as well as forming governance structures around them, is growing. 

Interregional cooperation and exchange of experiences and practices are important 
with regard to organizational changes. With an increase in the variety of regional 
solutions, it is possible to extend this practice to other technologies (digital twins, digital 
technologies in healthcare, education and the social sphere, etc.), as well as discuss 
projects and initiatives on state and interregional platforms. In addition, the 
digitalization strategy of both large and medium-sized and small cities in the regions 
will allow the formation of local management systems, which can then be integrated 
into a single smart regional platform. 
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Analysis of the construction of business processes of automated 
electronic enterprise management systems. 
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Summary: This article discusses the basics of office automation, as well as the 
basics of practical application of office equipment in the company's departments. 
Market analysis and justification for the selection of software in this area, as well as 
the effectiveness of automation in office work will be considered. Today, the 
company needs to introduce an automated paperwork system, one of the main goals 
of which is to increase the efficiency of the company's economic performance, and 
to achieve this result, it is important to choose the right software and implement the 
process in the company. 
Keywords: electronic documents, systems, business processes, enterprises, 

information structures, automation, software. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается основные  автоматизированные 
информационные  системы в делопроизводстве компании, а также основы 
практического применения программного обеспечения в подразделениях 
компании. На сегодняшний день имеет актуальность и необходимость  внедрить 
автоматизированную систему электронного документооборота, одной из 
основных целей которой является повышение эффективности экономической 
деятельности всех видов компании, и для достижения этого результата имеет 
не маловажную роль правильный подбор программного обеспечение 
соответствующих для компаний. Проведен и рассмотрен анализ рынка и 
обоснование выбора программного обеспечения в этой области, а также 
эффективность  внедрения автоматизированного системы электронного 
документооборота в делопроизводствах компаний. 
Ключевые слова. электронный документооборот, система, бизнес-процесс, 
автоматизированные информационные системы, автоматизация, программное 
обеспечение. 
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Аннотация. Бул макалада ишкагаздарын автоматташтыруун негиздери жана 
ошондой эле ишканын бѳлүмдѳрүндѳ  ишкагаздарын жүгүртүү техникасын 
практика жүзүндѳ колдонулуусунун  негиздери каралат. Бул тармакта 
программалык камсыздоону  тандап алуу үчүн рыноктук талдоо жана 
негиздөө жүргүзүлдү, ошондой эле ишкагаздарын жүгүртүүдѳгү 
автоматташтыруунун натыйжалуулугу каралат. Бүгүнкү күндө ишканада 
ишкагаздарын жүгүртүүнүн автоматташтырылган системасын киргизүү 
зарылчылыгы бар, бул үчүн алчак ирет ишкананын экономикалык 
корсоткүчторүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу негизги максаттардын бири 
жана бул натыйжага жетуу үчүн  негизинен программалык камсыздоочу 
тутумду туура тандоо жана процессти ишканада туура жеткиликтүү ишке 
ашыруу керектиги ѳтѳ маанилуу роль болуп саналат.  
Ачкыч сѳздѳр. электрондук ишкагаздар, система, бизнес-процес,ишкана, 

маалыматтык түзүмдѳр, автоматташтыруу, программалык камсыздоо.  

 
Кириш сѳз. Маалыматтын көлөмдүүлү  жана маалыматка болгон суроо-
талаптын негизинде глобалдык өзгөрүү маалыматтык ишкагаздарын тейлөөнү 
уюштуруу иштеринде  жаңы ѳзгѳчѳ  талаптарды койууда жана ошого жараша 
маалыматтык-ишкагазадарын камсыздоо менен алектенген кызматтарга 
талаптар да өзгөрө башталгандыгы ачык айкын болууда. Маалыматтык 
технологиялардын абалы уюмдун ишмердүүлүгү жөнүндө маалыматтарды 
камтыган маалымат базаларынын чоң көлөмү жана колдонуучуга маалыматтык 
ресурстарга интерактивдүү жеткиликтүүлүктү камсыз кылган технология катары 
мүнөздөлөт. Маалыматты иштеп чыгууда камсыз кылуучу маалыматтык 
системалардын өздѳштүрүлгѳн функционалдык мүмкүнчүлүктөрү жана 
колдонуучунун  интерфейсинин интеллектуалдаштыруу иштеринде колдонулган 
элементтердин ошону менен бирге эле эксперттик системалардын жана башка 
технологиялык каражаттардын маалыматтык тутумдарына киргизилген локалдуу 
ошол эле учурда функционалдуу маалыматтык тутумдар менен  камсыз кылуусу 
негизги максат болуп каралган. Замандын талаптарына жараша технологиялык 
камсыздоо менен бирге ишкагаздардын электрондук жүгүртүү системасы 
киргизилген ишканалардын санынын артуусу автоматташтырылган жумуш 
орундарынын санынын өсүүсүнѳ толуп себепкер болгондугун айкындайт[3.] 
Алгач ирет ишкагаздарын электрондук  жүгүртүү тутумдарын  колдонуу чөйрөсү  
ири жана орто ишканаларда колдонулган болсо, азыркы күндѳ бул чѳйрѳгѳ чакан 
уюмдар да кошулгандыгын кѳрѳ алабыз. Санариптештирүү доорунда 
электрондук ишкагаздарын жүгүртүү тутумунун рыногун түзүүчү программалык 
продуктулардын спектри абдан жакшы ѳнүккѳн жана аларды эки топко бөлүүгө 
болот: программалык тутумдар жана ишкагаздарынын электрондук түрүндѳ 
жүгүртүү системасы. 
Иш кагаздарын жүгүртүүдѳ автоматташтыруунун негизги артыкчылыктары 
уюштуруу боюнча иш кагаздарынын тездетилүүсү, аткарылган операциялардын 
убакыттарынын сыйымдуулугун азайтуу [4]. Азыркы шарттарда ишкагаздарынын  
бар болуу циклинин бир бөлүгү бул, электрондук түрдө колдонуу практикасы 
ийгиликтүү ишке ашырылуусу болуп саналат. Ошол себептен салттуу иш 
кагаздарын автоматташтыруудан тышкары, электрондук түрүндѳ  жүгүртүү 
технологияларынын актуалдуулугунун реалдуу экендигин тастыктайт. 
Ишканалардын ѳз ара байланыштары үчүн  ишкагаздардын  электрондук 
алмашуусу, реквизиттеринин электрондук формасын кайра жасоо, ѳз ара 
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жүгүртүүсү жана андан кийин кайра өзгөртүүгө кеткен финансылык чыгымдарды 
кыйла төмөндөтөт [4]. Ушул жуйөөлүү себептерге байланыштуу ишкананын 
аймактан алыскы кеңселеринин ортосунда уюштурулган ишкагаздардын 
электрондук  жүгүртүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болуусу өтө маанилүү. Азыркы учурда 
кесипкѳй программистер тарабынан автоматташтыруу тутумдарынын көптѳгѳн 
саны иштелип чыккан жана классификацияга ылайык, төмөнкүдөй: иштетүү 
тутуму багытталган маалыматтын түрү боюнча (фактографиялык же 
документтик); документтин жашоо циклинин ар кандай фазаларынын 
комплекстүүлүгү боюнча; ишке ашырылып жаткан иш кагаздарын жүргүзүү 
милдеттеринин жана аларды чечүү үчүн сунушталган технологияларынын 
жыйындысы боюнча; башка маалыматтык технологиялар менен шайкештигин 
жогорулатуу мүмкүнчүлүктөрү бул функционалдык багыттагы 
автоматташтырылган тутумдардын башка көптөгөн мүнөздөмөлөрү боюнча 
кѳптѳгѳн түрлөргө бөлүнөт [5]. 
Ишкагаздарынын электрондук тутумунун негизинде ишканы  башкаруунун 
автоматташтырылуусу иш кагаздарын борбордук бѳлүмүнѳн  тартып жүгүртүүнүн 
ар кандай деңгээлинде ишке ашырууга мүмкүндүк берет, ошол эле учурда 
борборлоштурулган эсепке алууну жана кѳзѳмѳлдѳѳнү  камсыз кылат, 
натыйжада ишкана өзүнүн структурасын башкарууну жоготпостон кайрадан түзө 
алат. Ишкагаздарды аткара турган колдонуучуларга түздөн-түз жөнөтүлөт жана  
жетекчилер үчүн  тапшырманын аткарылгандыгы тууралуу толук көзөмөлдоо 
статусун сактап калат [6]. 
Иш кагаздардын электрондук  жүгүртүү циклине киргизүү менен ишкагаздар 
менен  иштөөнүн сапаттуулугу боюнча жаңы деңгээлине өтүүгө мүмкүндүк берүү 
менен бирге ишкананын  бөлүмдөрүнүн аймактык алыстыгына же анын 
кызматкерлеринин жеке жумуш орундарына байланыштуу көйгөйлөрдүн бир 
бөлүгү жокко чыгарылат. Иш кагаздарын автоматташтыруу каражаттарын 
киргизүү иш кагаздар менен иштөөдо материалдык чыгымдарды үнөмдөөнү жана 
ишкананын  ишин унификациялоонун жана жумушчу топттун жеке технологиялык 
тажрыйбасына көз карандылыкты азайтуунун эсебинен бирге иштөөнүн 
убактылуу циклдарын кыскартуу жана бирдиктүү ишкагаздарынын мейкиндигин 
түзүү жана ишкагаздарынын катталуусунун жана алардын тутум боюнча 
таркалуусун толук көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгү түзүлѳт. 
Изилдөөнүн максаты. Ишкагаздарынын электрондук жүгүртүү системасынын 
бизнес процессинин техникасынын теориялык жана практикалык аспектилерин 
изилдөө. Ишкагаздарынын электрондук жүгүртүү тутумунун бизнес процесстерин 
автоматташтыруусун  изилдөө менен төмөнкү  милдеттемелер келип чыгат [7]:  
- бизнес процесстерди автоматташтырууда пайда болгон көйгөйлөр менен 
таанышып, аларды жеңүү жолдорун карап чыгуу [7] 
-  бизнес процесстерин автоматташтыруунун жолдорун талдоо [7] 
Ишкагаздардын электрондук тутуму  конумуш   кагаз  түрүндѳ иш алып 
барылуусудан салыштырмалуу бир катар артыкчылыктарга ээ, мисалы: 
ишкагаздарын алдын ала даярдалган формаларын колдонуу менен 
өзгөртүүлөрдү киргизүүдө жеңилдик түзүүлүсү; ишкагаздарын электрондук почта 
аркылуу жөнөтүүдө ыкчамдык; архивдөө жана аларды уруксатсыз кирүүдөн 
коргоо мүмкүнчүлүгүнун түзүлүүсү.(сүрөт.1.) 
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Сүрѳт. 1. Ишкагаздарынын түрлөрү жана алардын өз ара аракети. 
 

Ишкагаздарын электрондук жүгүртүү тутумдарын колдонуу чөйрөсү негизинен 
ири жана орто уюмдар болсо, иш кагаздарынын электрондук  жүгүртүү системасы 
киргизилген ишканалардын саны  активдүү өсүүдө жана ошону менен бүгүнкү 
күндө керектөөчүлөрдүн чөйрөсүнө чакан уюмдардын  колдонуучулары 
кошулууда [5]. 
Ишкагаздар менен иштөөнү уюштуруу бул ишкананы башкаруунун ыкчамдыгына 
жана сапатына олуттуу таасир берүүчү жана чечим кабыл алуу процесстеринин 
негизги курамы болот. Баардык иш кагаздар негизги тиркемге катталат жана 
кызматкерлер тарабынан түзүлүп, макулдашуу же аткаруу үчүн бөлүмдөн 
бөлүмгө өткөрүлүп берилет, андан кийин чечим кабыл алуу же бекитүү үчүн 
жетекчиликке келип түшөт, кийинки этап ишканадан суроо-талап чекитине 
жөнөтүлөт [6]. 
Ишкагаздарын электрондук башкаруу тутумдары  тармак боюнча ири көлөмдөгү 
ишкагаздарын түзүү, башкаруу жана жайылтуу процессин камсыз кылат, 
ошондой эле ишканадагы  ишкагаздарынын  агымын көзөмөлдөөнү камсыз 
кылат. Көбүнчө бул ишкагаздары атайын резервдерде же файл тутумунун 
иерархиясында сакталат. Электорндук ишкагаздарын жүгүртүүдѳ  ар кандай 
мазмундагы документтер салттуу түрдө кабыл алуу, жөнөтүү, каттоо, дайындоо 
боюнча берүү, аткаруунун жүрүшүн көзөмөлдөө, резолюцияларды коюу ж.б. 
сыктуу операциларды аткарат(сүрөт. 2.) 

Сүрѳт. 2. Ишкагаздардын салттуу түрдѳ аткарылышынын схемасы 



IV. International Turkic World Congress on Science and Engineering  
23-24 June 2022, Niğde - Türkiye 

 

490 

Ишкагаздарын каттоонун автоматташтырылган тутуму эки класстан турат:  
электрондук архивдерди башкаруу тутуму жана алардын негизги функциялары; 
жаңы ишкагаздарын каттоо, сактоо, издөө жана ал ишкагаздар менен иштей 
турган бѳлүмдѳргѳ өткөрүп берүү максатын ишке ашыруу [6] 
Ишкагаздарынын автоматташтырылган каттоосу колдонуучуга ишкананын 
өзгөчөлүгүн эске алган ишкагаздары жөнүндө кыйла көп маанилүү 
маалыматтарды киргизүү мүмкүнчүлүгүн түзөт: документтерди түздөн-түз 
түзүмдүк бөлүмдөрдө ишкагаздардагы маалыматтарды бириктирүү менен 
ишканын бирдиктүү маалымат базасында каттоону уюштуруу жана маалыматтар 
базасынын негизинде маалыматтык-маалымдама иштеринин аткарылышын 
натыйжалуу кѳзѳмѳлдѳѳ иштери боюнча  уюштуруу [1]. Иш кагаздарын каттоо 
процесси ишкагаздарынын маалымат базасын түзүүгө жана ишканынын 
маалыматтык-издөө тутумунун негиздерин бардык ишкагаздар боюнча түптөөгө 
мүмкүндүк түзѳт. (сүрөт.3.) 

 

 
Сүрѳт. 3. Ишкагаздарын каттоо процесси. 

 
Ишкагаздарын көзөмөлдөөгѳ тиешелүү бѳлүмү толтуруу иштерин  автоматтык 
түрдө жүргүзөт жана учурдагы көзөмөлдѳѳдѳгү ишкагаздарынын тизмесин басып 
чыгаруу жолу жыйынтыкталат[2]. 
 Иш кагаздарын автоматташтыруу тутумдарынын негизги функцияларын 
изилдөө менен ишкагаздарын каттоонун толук автоматташтыруу тутумуна 
ылайык келиши керек болгон мүнөздөмөлөрдүн минималдуу топтомун бөлүп 
көрсөтүүгө болот, ар бир эсепке алуу ишкагаздары үчүн каттоо-кѳзѳмѳлдѳѳ 
баракчасы түзүлүп толук маалымат киргизет[2]. Система түздөн-түз ага түзүлгөн 
ишкагаздарын да, сырттан киргизилген ишкагаздарын жана колдонууда 
акталдуулугун жокко чыгарылган ишкагаздарын да  каттай алат (сүрөт.4.) 
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Сүрѳт. 4. Сырттан катталган, жокко чыгарлган  ишкагаздарынын 
тиркемеси. 

 
Дагы бир ѳзгѳчѳлѳгү колдонуучуга мурда катталган ишкагаздарынын тобун 
издөөгө суроо-талапты түзүү мүмкүнчүлүгү жана ишкагаздарынын ар кандай 
критерийлер боюнча издөө мүмкүнчүлүгү [4]. Ишкагаздарын издөө иштери 
реквизиттер, аталышы,  алдын ала көрсөтүлгөн ачкыч сөздөр, чыгарылган 
даталары боюнча жүргүзүлѳт, ошондой эле тексттик тилкенин толук мааниси же 
айрым сөздөр боюнча да издөө мүмкүнчүлүгү каралган жана  резолюцияларга 
электрондук кол коюуу мүмкүнчүлүгү каралган. Системада зарыл ѳзгѳчѳ 
статустагы ишкагаздарына кол коюу укугун өткөрүп берүү же жетекчиге кол 
коюуга келген бардык документтер үчүн автоматтык делегациясын дайындоого 
болот [4]. Колдонуучулардын ортосунда маалымат алмашуу үчүн электрондук 
почта каралат, анын функцияларына төмөнкүлөр кирет: кызматтык жана жеке кат 
алышуу билдирүүлөрүн  автоматтык түрдө жөнөтүү (сүрөт.5.). 

Сүрѳт. 5. Документтерди импорттоо схемасы. 
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Корутунду. Заманбап технологияларынын доорунда  жогорку деңгээлдеги 
программалардын иштелип чыгуусу, колдонулуусу автоматташтырылган 
тутумдар архитектурасы жаатында гана эмес компьютердик жаңы технологиялар 
менен бизнес процесстерди интеграциялоо жаатында өнүгүүнүн узак жолун 
басып өттү [7]. Буга далил дээрлик бардык ишканалар ал тургай кеңселердеги 
кагаз түрүндөгү документ жүгүртүүнүн жактоочулары да компьютердик 
технологиянын жаңы деңгээлине өтүү менен  ишкагаздарын электрондук түрдѳ 
жүгүртүүнү колдоно башташты жана ал жыл сайын бул практика 
колдонуучулардын санын  кѳбѳйтүүдө.  
Бул макаланын максаты электрондук документ жүгүртүү тутумунун жардамы 
менен бизнес-процесстерди автоматташтыруунун натыйжалуулугун ачуу жана 
аныктоо[7]. Жүргүзүлгөн изилдөөлѳрдүн натыйжасында ишкананы башкаруудагы 
практика жузундо ишкагаздарынын салтуу түрдѳ  колдонулган кагаз түрүндѳгү 
ишчаралардагы олуттуу көйгөйлөрү аныкталды, мисалга алсак: 
- ишкагаздарын  күтүүсүз жайгдайларда жоготуп алуу  мүмкүнчүлүгү; 
- пайда болуу булагы жана мааниси, максаты такталбаган ишкагаздарынын 
топтолуусу;  
-ишкагаздарын даярдоого жана макулдашуусуна көп убакыт сарптоо, 
натыйжада-келип тушкон ишкагаздарын иштеп чыгуудагы ишчараларына 
убаттын коп сарпталышы, жаңы ишкагаздарына карата катточунун талапка 
ылайык келбеген реакциясы; 
-ишкананын ички жана сырткы корресподенциясынан келип тушкон 
ишкагаздарын маалыматтын иштетүү менен бирге таанышуу учун  номадан 
тышкары ашыкча убакыт талап кылынуусу; 
-резолюциядан баштап атайын аткаруучуга чейре келип чыккан 
тапшырмалардын  кыска моонот ичинде аткарылбашы жана  аткаруучу 
болумунун кызматкерленинин козомолсуз болуусу; 
-ишкагаздар менен иштөөдѳ түзүлүш таржымалын аныктоо мүмкүнчүлүгү 
жоктугу; 
Жогоруда айтылгандар ишкагаздарынын электрондук автоматташтырылган 
тутумунун  киргизүүгѳ чейин бар болгон кѳйгѳйлѳр болсо, тѳмѳнкү тизмектеп 
ѳткүм келген жагдайлар анын  пайдалуулугун кѳрсѳтѳт, мисалы:  
- жалпысынан ишканаларда жана  бөлүмдөрдө иш кагаздарын жүргүзүүнүн 
унификацияланган, формалдаштырылган жана катуу регламенттелген 
технологиясы киргизилет; 
- ишкагаздар жана аткаруучулар боюнча ар кандай суроого жооп берүү, 
ишкагаздарды мүнѳздѳмѳлѳрү боюнча талдоо жана башкаруу мүмкүнчүлүгү бар. 
- электрондук ишкагаздарын жүгүртүүнү уюштуруу менен ишкананын 
ишкагаздырын жеткизүү иштеринин тездетилүүсү; 
- ишкагаздарын электорндук жүгүртүүнү киргизүү менен ишкана үчүн  
кызматкерлерге муктажтыгы азайуусу;  
Жыйынтыктоо иретинде  ишкагаздарын жүгүртүүнү автоматташтыруу маселеси 
ар бир форма үчүн жекече түрдө чечилет, ошондой эле жаңы технологияларды 
интеграциялоо, кызматкерлерди окутуу, жабдууларды толуктоо, ишкагаздарын  
электрондук жүгүртүү тутумун колдонууга жетекчиликтин мотивациясы менен 
автоматташтыруунун көп тараптуу көйгөйү сыяктуу коптогон  бир топ терс 
жагдайлар да келип чыга тургандыгы болжолдонууда жана бул багытта мындан 
ары дагы терең изилдөөгѳ муктаждыгы келип чыгууда. 
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Orthotrichum laevigatum ve Brachythecium capillaceum 
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Özet: Bu çalışmada, akrokarp Orthotrichum laevigatum ve pleurokarp 
Brachythecium capillaceum (Bryophyta)’un spor morfolojileri araştırılmıştır. 
Sporların sporoderm yapılarını ortaya çıkarmak amacıyla Wodehouse yöntemi ile 
spor preparatları hazırlanmış ve ışık mikroskobu kullanılarak incelenmiştir. Her iki 
türün de izomorf sporlara sahip olduğu tespit edilmiş olup O. laevigatum sporları 
oblat-sferoid şekildeyken B. capillaceum’da spor şekli sub-oblattır. Kurakçıl 
karakterli O. laevigatum sporlarında sklerinin, kuraklığa karşı daha hassas olan B. 
capillaceum sporları ile karşılaştırıldığında nispeten daha ince olduğu saptanmıştır. 
Buna karşın her iki türde de intin kalınlıkları neredeyse eşittir. O. laevigatum’da spor 
yüzeyi gemmat süslenmeye sahipken, B. capillaceum sporlarında süslenme 
verrukat’tır. Çalışma sonucunda elde edilen veriler türlerin taksonomik ve ekolojik 
özellikleri ile birlikte karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Briyofit, Karayosunu, Morfoloji, Spor. 

 

 
1. Giriş 
 
Eşeyli olarak üreyebilmeleri için suya, yaşamlarını sürdürebilmek için de karaya 
bağımlı olan briyofitler, bitkiler aleminin iki yaşamlıları (Amfibia) olarak nitelendirilmekte 
ve Dünya üzerinde yaklaşık 27.000 tür ile temsil edilmektedir (Glime, 2006). En eski 
kara bitkileri olan ve Angiosperm’lerden sonra en büyük ikinci bitki grubunu oluşturan 
bu ilkel yapılı bitkiler, kumul, kayalık, bataklık ve orman gibi çeşitli ekosistemlerde 
yayılış göstermekte olup farklı iklim ve habitatlarda hayatta kalma yeteneğine 
sahiptirler (Gradstein vd., 2001; Potoğlu Erkara vd., 2018). Poikilohidrik özellikleri 
sayesinde kendi iç su dengelerini dış ortama göre dengeleyebilmekte olan briyofitler, 
yüksek yapılı bitkilerde olduğu gibi gelişmiş bir iletim sistemine sahip olmadıkları için 
ihtiyaçları olan su ve suda çözünmüş mineral maddeleri difüzyon yolu ile 
sağlamaktadırlar. Bu nedenle de bulundukları habitatın en küçük ekolojik faktör 
değişikliğinden doğrudan etkilenmektedirler (Crum, 2001; Shofield, 2001). 
 
Günümüz bitkilerinin atası olan briyofitler taksonomik olarak, Bryobiotina alt alemi 
içerisinde Anthocerotophyta (boynuzlu ciğerotları), Marchantiophyta (ciğerotları) ve 
Bryophyta (yapraklı karayosunları) olmak üzere üç bölüme ayrılmaktadır (Glime, 2006; 
Goffinet ve Shaw, 2009). 

 
Gövde dallanma tipine göre akrokarp ve pleurokarp olmak üzere iki büyük morfolojik 
gruba ayrılmakta olan yapraklı karayosunları kuraklığa karşı ciğerotları ve boynuzlu 
ciğerotlarına göre daha dirençlidir. Özellikle akrokarp karakter gösteren karayosunu 
üyeleri kuraklığa karşı güçlü adaptasyonlar göstermekte olup pleurokarpik türler daha 
hassastırlar (Smith, 2004).  

 
Gametofitik ve sporofitik karakterler briyofitlerin taksonomisinde önemli bir yere 
sahiptir. Taksonomik sınıflandırma yapılırken makro-morfolojik özelliklerin yanı sıra 
mikro-morfolojik özelliklerden de yararlanılmaktadır.  
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Bazı çalışmalar briyofitlerin spor morfolojisinin taksonomik açıdan yararlı olduğunu 
göstermiştir (Estébanez 2006; Khoshravesh ve Osaloo, 2007; Medina vd., 2009). Özellikle 

ciğerotlarında (Marchantiophyta) ayırıcı spesifik özellik olarak önemli rol oynamakta olup 
Fossombronia Raddi üyelerinin teşhisinde spor morfolojisi tek ayırt edici sistematik karakterdir 

(Baros vd., 1993). Türkiye’deki briyofitler üzerine yapılan çalışmalar çoğunlukla floristik 
ve ekolojik açıdan olup briyofitlerin sporları üzerine yapılmış çalışmalar oldukça az 
sayıdadır (Savaroglu vd., 2007; Potoğlu Erkara ve Savaroğlu, 2007; Savaroğlu, 2015; Potoğlu 

Erkara vd, 2018; Gözcü vd., 2018a, 2018b; Çeter vd., 2018).  
 
Bu çalışmada, B. capillaceum ve O. laevigatum’un spor morfolojileri araştırılarak, 
akrokarp ve pleurokarp karakterli iki türün spor morfolojilerini karşılaştırmak, 
ekolojilerine ve taksonomilerine katkıda bulunmak amaçlamıştır. 
 
2. Materyal ve Metot 
 
Çalışmanın materyalini akrokarp O. laevigatum ve pleurokarp B. capillaceum türleri ve 
bu türlere ait spor örnekleri oluşturmaktadır (Şekil 1).  
 

  
a b 

Şekil 1. Karayosunu türlerinin genel görünümü (kuru)  
(a. Orthotrichum laevigatum, b. Brachythecium capillaceum) 

 
Her iki türe ait spor materyalleri Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi briyofit 
herbaryumundan temin edilmiş olup türlerin toplandığı lokalitelere ait detaylı bilgiler 
Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1. Türler ve lokalite bilgileri 

Tür Lokalite 

Orthotrichum laevigatum Karınca Dağı (Pozantı-Adana), Karanlığındere 
mevkii, maki vejetasyonu, kaya üzeri, kısmen gölge, 
nemli, 1500m., 37°31'50,14"K/34°53'39,51"D, 
28.12.2020. 

Brachythecium capillaceum Karınca Dağı (Pozantı-Adana), Asar Yaylası, 
Aksuyungözü mevkii, Asar Köprüsü, yol kenarı, 
toprak üzeri, açık, kuru, 1370m., 
37°32'11,44"K/34°55'48,47"D, 24.08.2021. 

 

Türlere ait spor preparatları ışık mikroskobu ile incelenmek üzere Wodehouse yöntemi 
(Wodehouse, 1935) ile hazırlanmış olup yüzey ornamentasyonları ve optik kesitlerini 
verecek şekilde mikrofotoğrafları çekilmiştir. Spor morfolojisi çalışılan türlerin polar ve 
ekvatoral eksen, sklerin ve intinlerine ait ölçümleri Gausse eğrisi elde edilinceye kadar 
en az 35 kez ölçülmüştür. Yapılan ölçümlerin ortalamaları (M), standart sapma (S) ve 
varyasyonları (Var.) SPSS Vol. 22 paket programı ile hesaplanmıştır. 
 
Spor morfolojilerinin tanımlarının yapılmasında Erdtman (1969), Boros ve Járai-
Komlódi (1975), Blackmore ve Barnes (1991), Kapp vd., (2000) ve Punt vd., (2007) 
terminolojilerinden yararlanılmıştır. 
 
3. Bulgular 
 
3.1. Orthotrichum laevigatum ve Brachythecium capillaceum’un spor 
karakterizasyonu 
 
Orthotrichum laevigatum’un sporları izomorfik olup polar eksen uzunluğu ortalama 
13,94 µm, ekvatoral eksen uzunluğu ise ortalama 15 µm’dir. Sporların polar 
eksenlerinin ekvatoral eksene oranı 0,93 olup spor şekli oblat-sferoid olarak 
belirlenmiştir (Tablo 2, Şekil 2). Sklerin 0,55 µm ve intin 0,58 µm’dir. Sporların 
yüzeyinin ışık mikroskobu incelemelerinde gemmat süslenmeye sahip olduğu 
gözlenmiştir (Şekil 2).  

 
Tablo 2. Sporlara ait morfolojik parametreler (P: Polar eksen, E: Ekvatoral 

eksen, M: Ortalama değer, S: Standart sapma, Var: Varyasyon) 
 

Türler Spor 
şekli 

P/E Polar Eksen (µm) Ekvatoral Eksen 
(µm) 

Sklerin 
(µm) 

İntin 
(µm) 

M S Var. M S Var. 

O. laevigatum 
Oblat 

sferoid 
0,93 13,94 ±1,33 

12,00-
18,00 

15,00 ±1,55 
13,00-
21,00 

0,55 
(±0,10) 

0,58 
(±0,16) 

B. capillaceum Suboblat 0,83 13,46 ±1,22 
11,00-
16,00 

16,23 ±1,46 
13,00-
19,00 

0,96 
(±0,09) 

0,57 
(±0,18) 
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a b 

  
c d 

  
e f 

Şekil 2. Orthotrichum laevigatum sporlarına ait ışık mikroskobu görüntüleri (a-
b. genel görünüş, c-d. yüzey ornamentasyonu, e-f. optik kesit) 

 
Brachythecium capillaceum’un sporları izomorfik olup polar eksen uzunluğu ortalama 
13,46 µm, ekvatoral eksen uzunluğu ise ortalama 16,23 µm’dir. Polar eksenlerinin 
ekvatoral eksene oranı 0.83 olup spor şekli sub-oblat’tır (Tablo 2, Şekil 3). Sklerin (0.96 
µm) intinden (0,57 µm) daha kalındır. Sporların yüzeyi verrukat süslenmeye sahiptir 
(Şekil 3).  
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a b 

  
c d 

Şekil 3. Brachythecium capillaceum sporlarına ait ışık mikroskobu görüntüleri 
(a-b. genel görünüş, c. yüzey ornamentasyonu, d. optik kesit) 

 
4. Sonuçlar 
 
Bu çalışmada, akrokarp gelişim gösteren ve kurakçıl karakterli Orthotrichum 
laevigatum ve pleurokarp gelişim gösteren ve mezo-higrofitik karakterli Brachythecium 
capillaceum’un spor morfolojileri ışık mikroskobu kullanılarak araştırılmıştır. Oblat-
sferoid ve sub-oblat olmak üzere iki farklı spor şekli tespit edilmiştir. 
 
Briyofitlere ait çoğu familyada ortalama spor büyüklüğü 20 μm'yi geçmemektedir. 
Bunun nedeni kapsülün higroskobik yapıdaki peristom dişlerinden kaynaklanmakta 
olup bu dişler spor salınımını dengelemektedir (Polevova, 2015). O. laevigatum’un 
sporlarının boyutu 12-21 μm arasında değişirken, B. capillaceum’un sporları 11-19 μm 
arasında değişiklik göstermektedir. Her iki tür spor büyüklüğü bakımından 
karşılaştırıldığında kserofit ve fotofit karakterli O. laevigatum’un nispeten daha büyük 
sporlara sahip olduğu saptanmıştır. Bu durum çoğunlukla tek hücreli sporların 
kuraklığa karşı gösterdikleri bir adaptasyon olarak düşünülebilir. Çünkü sporların kurak 
şartlarda hayatta kalması bol protoplazmalı ve kloroplastlı hücre içeriğine bağlıyken, 
çimlenebilmesi suya ve neme bağlıdır. Nispeten daha küçük sporlara sahip pleurokarp 
B. capillaceum daha nemli ve sucul habitatlarda yayılış göstermekte olup bu küçük 
sporlar yayılma potansiyelini ve yayılış alanını genişletme açısından bitkiye avantaj 
kazandırmıştır.   
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Taksonomik açıdan farklı spor türlerinin familyalar arasındaki dağılımı 
değerlendirildiğinde özellikle sporların ornamentasyonu (yüzey süslenmesi) oldukça 
öneme sahiptir (Khoshravesh ve Kazempour Osaloo, 2007). Briyofit sporlarında spor 
duvarının yapısı eğreltilerin sporlarına ve yüksek yapılı bitkilerin polenlerine göre daha 
az belirgindir. Dıştan içe doğru perin, ekzin ve intin tabakalarının oluşturduğu 
sporoderm, perin ve ekzinin ayırt edilemediği durumlarda sklerin olarak 
adlandırılmaktadır (Baros vd., 1993). O. laevigatum’da spor yüzeyi gemmat 
süslenmeye sahip olurken, B. capillaceum’un sporları verrukat süslenmeye sahiptir. 
Spor yüzeyinde yer alan bu süslenme deseni sistematik açıdan oldukça önemli olup 
tür teşhisinde kullanılan ayırt edici bir karakterdir. Sklerin B. capillaceum’da O. 
laevigatum’a kıyasla daha kalınken, intin kalınlıklarının ise her iki türde de benzer 
olduğu saptanmıştır. 
 
Sonuç olarak, bir ön çalışma niteliğinde olan bu araştırmanın sonuçları, briyofitlerde 
spor morfolojilerinin tespit edilmesinde ışık mikroskobunda gerçekleştirilen 
incelemelerin yanı sıra SEM gözlemlerinin de spor karakterlerinin belirlenmesi 
açısından destekleyici olacağını düşündürmektedir. Ayrıca gerek ekolojik ve gerekse 
taksonomik açıdan sporoderm yapılarının türler arasında önemli bir ayırt edici karakter 
olduğu ve taksonların net bir şekilde ayırt edilmesini sağladığı söylenebilir. 
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Özet: Bu çalışmada, akrokarp Dicranum scoparium ve pleurokarp Brachythecium 
mildeanum (Bryophyta)’un spor morfolojileri araştırılmıştır. Wodehouse yöntemi 
kullanılarak hazırlanan preparatlar ışık mikroskobu kullanılarak incelenmiş olup 
sporlara ait sporoderm yapıları ortaya çıkarılmıştır. Her iki türün de oblat-sferoid 
şekilli izomorf sporlara sahip olduğu tespit edilmiştir. Kurakçıl karakterli akrokarp D. 
scoparium’un sporlarının kuraklığa karşı daha hassas olan pleurokarp B. 
mildeanum’un sporlarına oranla daha büyük olduğu, sklerin ve intin tabakalarının 
da daha kalın olduğu saptanmıştır. D. scoparium’un sporlarının sklerin tabakası 
gemmat-verrukat süslenme gösterdiği, B. mildeanum sporlarının ise daha küçük 
verrukat süslenme gösterdiği belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar taksonomik ve 
ekolojik açıdan her iki türün karşılaştırılması yapılarak değerlendirilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Briyofit, Karayosunu, Spor morfolojisi. 

 

 
1. Giriş 
 
Yaşayan en eski kara bitkileri olan ve Angiosperm’lerden sonra en büyük ikinci karasal 
bitki grubunu oluşturan briyofitler, yeryüzünde kutuplardan ekvatora kadar suyun ve 
nemin olduğu hemen hemen her yerde yayılış gösterebilmektedir (Abay ve Kamer, 
2010; Gradstein vd., 2001). Eşeyli olarak üreyebilmeleri için mutlak suya, 
yaşayabilmek için de karaya bağımlı olan briyofitler kendi iç su dengelerini dış ortama 
göre dengeleyebilmekte yani poikilohidrik özellik göstermektedir. İletim demetleri 
olmayan bu bitkiler yaşamları için gerekli olan su, gaz ve mineral maddeleri 
bulundukları ortamdan tüm yüzeyleriyle difüzyon yolu ile almaktadırlar (Crum, 2001). 
Bu nedenle de ilkel yapılı bu bitkiler yaşadıkları habitatın biyotik ve abiyotik ekolojik 
faktörlerine karşı oldukça hassastırlar (Shofield, 2001). 
 
Briyofitler taksonomik olarak, Bryobiotina alt alemi içerisinde boynuzlu ciğerotları 
(Anthocerotophyta), ciğerotları (Marchantiophyta) ve yapraklı karayosunları 
(Bryophyta) olmak üzere üç bölümde sınıflandırılmaktadır (Glime, 2006; Goffinet ve 
Shaw, 2009).  
 
Yapraklı karayosunları gövde dallanma tipine bağlı olarak akrokarp ve pleurokarp 
olmak üzere iki büyük morfolojik gruba ayrılmaktadır (Smith, 2004). Akrokarp 
karayosunları genellikle suyun ve nemin sınırlı olduğu kurakçıl karakterli habitatlarda 
yayılış göstermekte olup pleurokarp karayosunları ise nispeten daha nemli habitatlarda 
yayılış göstermektedir. 
 
Haplodiplontik yaşam döngüsüne sahip briyofitlerde gametleri üreten haploid (n) 
gametofit ve sporları üreten diploid (2n) sporofit nesil görülmektedir (Simpson, 2012). 
Sporla üreyen bu bitkilerde spor morfolojisi gerek paleobotanik ve gerekse taksonomik 
ve ekolojik olarak öneme sahiptir (Khoshravesh ve Kazempour Osaloo, 2007).  
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Türkiye’de briyofitler üzerine yapılan çalışmaların çoğunluğu floristik ve ekolojik açıdan 
olup spor morfolojileri ile ilgili yapılan çalışmalar oldukça sınırlı sayıda kalmıştır 
(Savaroğlu vd., 2007; Potoğlu Erkara ve Savaroğlu, 2007; Savaroğlu ve Potoğlu 
Erkara, 2008; Aşçı vd., 2010; Savaroğlu, 2015; Çeter ve Canlı, 2016; Çeter vd., 2018; 
Gözcü vd., 2018a, 2018b).  
 
Bu çalışmada daha önce spor morfolojileri araştırılmamış olan karayosunu türleri 
akrokarp Dicranum scoparium Hedw. ve pleurokarp Brachythecium mildeanum 
(Schimp.) Schimp.’un spor morfolojileri çalışılmış olup Ülkemiz briyo-florasına hem 
taksonomik hem de ekolojik açıdan katkı sağlamak amaçlanmıştır.   
 
2. Materyal ve Metot 
 
Çalışmanın materyalini karayosunu türleri olan Dicranum scoparium ve Brachythecium 
mildeanum oluşturmaktadır (Şekil 1).  
 

  
a b 

Şekil 1. Karayosunu türlerinin genel görünümü (kuru). a. Dicranum scoparium, 
b. Brachythecium mildeanum 

 
Türlere ait spor materyalleri Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi briyofit 
herbaryumundan temin edilmiş olup türlere ait lokalite bilgileri Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1. Türler ve lokalite bilgileri 

Tür Lokalite 

Dicranum scoparium Ankara-Kızılcahamam Şelalesi, kaya üzeri, kısmen 
gölge, nemli, 1346m., 40°26'450"K/32°37'140"D, 
31.07.2011. 

Brachythecium mildeanum Karınca Dağı (Pozantı-Adana), Karanlığındere mevkii, 
maki vejetasyonu, toprak üzeri, açık, kuru, 1585m., 
37°31'50,14"K/34°53'39,51"D 27.10.2020. 

 
Wodehouse yöntemi ile hazırlanan spor preparatları (Wodehouse, 1935) ışık 
mikroskobu kullanılarak incelenmiş ve fotoğrafları çekilmiştir. Çalışılan türlere ait 
sporların polar ve ekvatoral eksen, sklerin ve intinlerine ait ölçümleri Gausse eğrisi elde 
edilinceye kadar rastgele seçilen sporlardan en az 35 defa ölçülmüştür. Yapılan 
ölçümlerin ortalamaları (M), standart sapma (S) ve varyasyonları (Var.) SPSS Vol. 22 
paket programında değerlendirilmiştir. 
 
Spor morfolojilerinin tanımlarının yapılabilmesi için Erdtman (1969), Boros ve Járai-
Komlódi (1975), Blackmore ve Barnes (1991), Punt vd., (2007) ve Kapp vd., (2000) 
terminolojilerinden faydalanılmıştır. 
 
3. Bulgular 
 
3.1. Dicranum scoparium ve Brachythecium mildeanum’un spor 
karakterizasyonu 
 
Dicranum scoparium izomorfik sporlara sahip olup sporların polar eksen uzunluğu 
otalama 23,34 µm, ekvatoral eksen uzunluğu ise ortalama 25,06 µm’dir. Polar 
eksenlerinin ekvatoral eksene oranı 0,93 olup spor şekli oblat-sferoid’dir (Tablo 2, Şekil 
2). Sklerin (1,03 µm) ve intin (1,14 µm) B. mildeanum sporları ile karşılaştırıldığında 
daha kalındır. Işık mikroskobunda yapılan incelemelerde spor yüzeyinin gemmat-
verrukat süslenmeye sahip olduğu gözlenmiştir (Şekil 2).  
 
 

Tablo 2. Sporlara ait morfolojik parametreler (P: Polar eksen, E: Ekvatoral 
eksen, M: Ortalama değer, S: Standart sapma, Var: Varyasyon) 

 
Türler Spor 

şekli 
P/E Polar Eksen (µm) Ekvatoral Eksen 

(µm) 
Sklerin 

(µm) 
İntin 
(µm) 

M S Var. M S Var. 

D. scoparium Oblat 
sferoid 

0,93 23,34 ±2,82 19,00-
29,00 

25,06 ±2,26 22,00-
30,00 

1,03 
(±0,12) 

1,14 
(±0,49) 

B. mildeanum Oblat 
sferoid 

0,95 
15,34 ±1,39 

13,00-
18,00 

16,09 ±1,09 
14,00-
18,00 

0,77 
(±0,23) 

0,55 
(±0,16) 
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Şekil 2. Dicranum scoparium sporlarına ait ışık mikroskobu görüntüleri  

(a. genel görünüş, b-c. yüzey ornamentasyonu, d. optik kesit) 
 
Brachythecium mildeanum’un sporları izomorfik olup polar eksen uzunluğu otalama 
15,34 µm, ekvatoral eksen uzunluğu ortalama 16,09 µm’dir. Sporların polar 
eksenlerinin ekvatoral eksene oranı 0,95 olup spor şekli oblat-sferoid’dir (Tablo 2, Şekil 
3). Sklerin (0,77 µm) ve intin (0,55 µm) D. scoparium sporlarına göre ince olup spor 
yüzeyinin verrukat süslenmeye sahip olduğu gözlenmiştir (Şekil 3).  
 

 
Şekil 3. Brachythecium mildeanum sporlarına ait ışık mikroskobu görüntüleri 

(a-b. yüzey ornamentasyonu, c. optik kesit, d. genel görünüş) 
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4. Sonuçlar 
 
Bu çalışmada, akrokarp Dicranum scoparum ve pleurokarp Brachythecium 
mildeanum’un spor morfolojileri ışık mikroskobu kullanılarak araştırılmıştır. Akrokarp 
karayosunları bulundukları substratuma dik gelişim gösteren ve çoğunlukla da 
kuraklığa karşı güçlü adaptasyonlar gösteren üyeleri içermektedir. Buna karşılık 
pleurokarp karayosunları bulundukları yüzeye paralel gelişim gösteren kuraklığa karşı 
hassas üyeleri içermektedir (Goffinet ve Shaw, 2009).  
 
Briyofitlerde sporların morfolojik karakterizasyonu hem taksonomik hem de evrimsel 
açıdan önemli olup türlerin biyolojisi, ekolojik özellikleri ve habitat karakteristikleri ile 
uyum göstermektedir (Luizi-Panzo ve Melhem, 2006). Meso-kserofitik habitatlarda 
yayılış gösteren D. scoparium’un sporları 19-30 μm arasında değişmektedir. Buna 
karşın daha nemli habitatları tercih eden pleurokarp B. mildeanum’un sporları 13-18 
μm arasında değişmekte olup daha küçük sporlara sahiptir. B. mildeanum ile 
karşılaştırıldığında, kurak habitatlarda yayılış gösteren akrokarpik D. scoparium’un 
sporlarının daha iri olması kapsülden dağıtıldıklarında karşılaşacakları kuraklık 
stresine karşı bir uyum yeteneği olarak düşünülebilir. Her ne kadar iri sporlar türün 
yayılma potansiyelini azaltsa da kloroplast taşıyan ve bol protoplazmalı bu tek hücreli 
sporlar çimlenebilmeleri için gerekli olan su ve nem şartlarını sağlayıncaya kadar 
hayatta kalabilme yeteneğine sahip olacaktır.  
 
Her iki türün de spor şekli oblat-sferoid’dir. Briyofitlerin sahip olduğu farklı spor tipleri 
ve özellikle de sporların süsleme deseni (ornamentasyon) taksonomik olarak familyalar 
arasındaki ayırımda önemli rol oynamaktadır (Khoshravesh ve Kazempour Osaloo, 
2007). Ancak briyofitlerin sporoderm yapısı eğreltiler, Gymnospermler ve 
Angiospermler ile karşılaştırıldığında daha az belirgindir. Bu nedenle de perin ve 
ekzinin net olarak ayırt edilemediği durumlarda spor duvarı sklerin olarak 
adlandırılmaktadır (Baros vd., 1993). D. scoparium’da sklerin gemmat-verrukat 
süslenmeye sahip olurken, B. mildeanum’un sporlarında sklerin verrukat süslenmeye 
sahiptir.  
 
Sklerin ve intin kalınlıkları karşılaştırıldığında, her iki tabakanın da D. scoparium 
sporlarında belirgin olarak kalın olduğu görülmektedir. Bu durum su kaybının 
kontrolünde oldukça önemli olup özellikle kurak havalarda dağıtılan sporların uzun 
süre hayatta kalabilme başarısını arttırmaktadır (Glime, 2017). 
 
Ön çalışma niteliği taşıyan bu çalışmanın sonuçları, briyofitlerde sporların morfolojik 
karakterizasyonunun taksonomik açıdan olduğu kadar ekolojik açıdan da önemli 
olduğunu ve spor karakterlerinin ortaya çıkarılmasında ışık mikroskobu incelemelerinin 
yanı sıra SEM gözlemlerinin de yararlı olacağını göstermiştir. 
 
 
Kaynaklar  
 

 Abay, G. ve Kamer, D. (2010). Biyoçeşitliliğimizin Az Bilinen Bileşenleri 
‘Briyofitler’. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi. 3, 1115-1125. 

 Aşçı, B., Çeter, T., Pınar, N., Çölgeçen, H. ve Çetin, B. (2010). Spore 
morphology of some Turkish Tortula and Syntrichia species (Pottiaceae 
Schimp., Bryophyta). The Herb Journal of Systematic Botany, 17(2), 165-180. 



IV. International Turkic World Congress on Science and Engineering  
23-24 June 2022, Niğde - Türkiye 

 

507 

 Baros, A., Járai-Komlódi, M. ve Nilsson, Z. (1993). An Atlas of Recent European 
Bryophyte Spores. Scientia Publishing, Budapest, Hungary. 

 Blackmore, S. ve Barnes, S. (1991). Pollen and Spores. Patterns of 
Diversification. The Systematics Association. Special Vol. No. 44. Clarendon 
Press, Oxford. 

 Boros, A. ve Járai-Komlódi, M. (1975). An atlas of recent European bryophyte 
spore. Akademiai Kiado, Budapest. 

 Crum, H.A. (2001). Structural Diversity of Bryophytes The University of 
Michigan Herbarium, Ann Arbor, Michigan, 379 pp. 

 Çeter, T. ve Canlı, K. (2016). Türkiye’de yayılış gösteren bazı Grimmia 
(Grimmiaceae, Bryophyta) turlerin spor morfolojisinin incelenmesi. III. 
Aerobiyoloji, Palinoloji ve Alerjik Hastalıklarda Son Yenilikler Sempozyumu 
(APAS 2016), 5-7 Kasım 2016, Kastamonu/Türkiye. 

 Çeter, T., Gözcü, M.C. ve Uyar, G. (2018). Spore Morphology of Some 
Bartramiaceae Species (Bryophyta) in Turkey. Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. 
Series C. 27(2), 253-262. 

 Erdtman, G. (1969). Handbook of Palinology, Morphology, Taxonomy, Ecology, 
An Introduction to the Study of Pollen Grains and Spores, Hafner Pub, New 
York, 486. 

 Glime J.M. (2006). Bryophyte Ecology, Volume 1, Physiological Ecology. 
Sponsored by Michigan Technological University (MTU) Botanical Society of 
America (BSA), International Association of Bryologists (IAB). Web sitesi: 
http://www.bryoecol.mtu.edu/ [Erişim: 22.04.2022]. 

 Glime, J.M. (2017). Ecophysiology of Development: Spore Germination. Chapt. 
5-2. In: Glime, J. M. Bryophyte Ecology. Volume 1. Physiological Ecology. 
Ebook sponsored by Michigan Technological University and the International 
Association of Bryologists. http://digitalcommons.mtu.edu/bryophyte-ecology/ 
[Erişim: 22.04.2022]. 

 Goffinet, B. ve Shaw, A.J. (2009). Bryophyte Biology, Second Edition, 
Cambridge, UK: Cambridge University Press, The Edinburgh Building. 

 Gözcü, M.C., Çeter, T. ve Uyar, G. (2018a). Spore morphology of some Turkish 
moss species. Communications Faculty of Sciences University of Ankara Series 
C Biology, 27(2), 204-214. 

 Gözcü, M.C., Uyar, G. ve Çeter, T. (2018b). Spore morphology of some Weissia 
species (Pottiaceae) from Turkey. Communications Faculty of Sciences 
University of Ankara Series C Biology, 27(2), 185-194. 

 Gradstein, S. R., Churchill, S. P. ve Salazar Allen, N. (2001). Guide to the 
Bryophytes of Tropical America (Mem. N. Y. Bot. Gard. Volume 86), New York, 
USA: New York Botanical Garden Press. 

 Kapp, R., Davis, O. ve King, J. (2000). Pollen and spores, the American 
association of stratigraphic palynologists foundation. Texas A&M University, 
USA. 

 Khoshravesh, R. ve Kazempour Osaloo, Sh. (2007). Spore Morphology of 
Certain Mosses of Northern Tehran-Iran: Taxonomical and Ecological 
Implications. Iran. J. Bot. 13(2),150-159. 

 Luizi-Ponzo, A.P. ve Melhem, T.S.A. (2006). Spore morphology and 
ultrastructure of the tropical moss Helicophyllum torquatum (Hook.) Brid. 
(Helicophyllaceae) in relation to systematics and evolution. Cryptogamie 
Bryologie, 27(4), 413-420. 

http://digitalcommons.mtu.edu/bryophyte-ecology/


IV. International Turkic World Congress on Science and Engineering  
23-24 June 2022, Niğde - Türkiye 

 

508 

 Potoğlu Erkara, İ. ve Savaroğlu, F. (2007). Spore morphology of some 
Brachytheciaceae Schimp. species (Bryophyta) from Turkey. Nordic Journal of 
Botany, 25, 194-198. 

 Punt, W., Hoen, P.P., Blackmore, S., Nilsson, S. ve Le Thomas, A. (2007). 
Glossary of Pollen and Spore Terminology. Review of Palaebotany and 
Palynology, 143: 1-81. 

 Savaroğlu, F., Potoğlu Erkara, İ., Baycu, C. ve Alkan, M. (2007). Spore 
morphology of some Bryaceae Schwägr. species (Bryophyta) from Turkey. 
International Journal of Natural and Engineering Sciences, 1(2), 49-54. 

 Savaroğlu, F. ve Potoğlu Erkara, İ. (2008). Observations of spore morphology 
of some Pottiaceae Schimp. species (Bryophyta) in Turkey. Plant Systematics 
and Evolution, 271, 93-99. 

 Schofield, W.B. (2001). Introduction to Bryology, ISBN: 973-228-7077, 431 pp. 
Caldwell, USA: The Blackburn Press. 

 Smith, A.J.E. (2004). The Moss Flora of Britain and Ireland. Second Edition, 
Cambridge, England: Cambridge Univ. Press. 

 Simpson, G.M. (2012). Bitki Sistematiği-Plant Systematics, Ankara: Nobel 
Akademik Yayıncılık. 

 Wodehouse, R. (1935). Pollen grains. Mc. Grew Hill, New York. 
 
  



IV. International Turkic World Congress on Science and Engineering  
23-24 June 2022, Niğde - Türkiye 

 

509 

Enhancement Studies of Drug Active Substances of Hypericum 
Species in In Vitro Conditions 

 
1 *Hüseyin TÜRKER, 1 Bengu TÜRKYILMAZ ÜNAL 

1Nigde Omer Halisdemir University, Art and Sciences Faculty, Biotechnology Department 
*huseyinturker@ohu.edu.tr 

 
 

Abstract: Plants have been used for medicinal purposes all over the world for 
thousands of years. They show pharmacological properties due to the large number 
of secondary metabolites they have. Due to its various industrial uses, there is an 
increase in studies on increasing and optimizing secondary metabolite production 
by using various elicitors, especially plant tissue culture techniques. The family 
Hypericaceae consists of about 500 species and its main bioactive components are 
known to be hyperforin and hypericin. It also contains various essential oils, 
phenolic compounds, xanthones, etc.  This chapter aims to emphasize the studies 
on increasing the drug active compounds of Hypericum species, which stand out 
with their analgesic, antidepressant, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, 
cytotoxic, wound healing, treatment of neurodegenerative disorders, in in vitro. 
Keywords: Bioactive compounds, Hypericaceae, Micropropagation, 
Phytochemicals, Secondary metabolites. 

 

 
1. Introduction 

Mankind has met its needs for food, shelter, clothing and medicine from plants 
throughout the ages. Medicinal plants have been of great importance in the 
development of human culture in all civilizations. These are the sources of traditional 
medicines as well as the raw material of modern medicines. Secondary metabolites 
are produced for the adaptation of plants to nature and serve as bioactive compounds. 
These phytochemicals can be used in industries such as cosmetics, pharmaceuticals, 
and nutraceuticals (Nasri et al., 2014). 

Plants constantly provide human beings with new opportunities to prevent diseases, 
treat and overcome epidemics. Archaeologists came across flower burials alongside 
Neanderthal bones found during excavations between 1951 and 1960 in Şanidar Cave 
in northern Iraq. It is considered the oldest source of the beginning of the plant-human 
relationship (Pomeroy et al., 2020). The earliest reports were carved on cuneiform clay 
tablets around 2600 BC in Mesopotamia (Gurib-Fakim, 2006). Today, a large part of 
the world's population uses medicinal plants predominantly in the health system.  

Nearly 80% of the world's population prefers herbal ingredients in the field of health 
(Yuan et al., 2016). In addition to underdeveloped or developing countries where 
herbal medicine has been used for ages, medicinal plants have started to be preferred 
in developed countries with the tendency towards nature in recent years. Traditional 
medicine practices are still widely used in China, India, Pakistan, Japan, Sri Lanka and 
Thailand (Dar et al., 2017). In European countries, the use of medical drugs is 
increasing due to the high side effects of synthetic drugs and environmentally friendly. 

Increasing demand for pharmaceuticals and pharmaceutical raw materials has led to 
the need to develop strategies to increase their production without degrading 
biodiversity and protecting the environment (Atanasov et al., 2015). 

Plants belonging to the genus Hypericum from the family Hypericaceae have gained 
importance due to their pharmaceutical applications (Mir et al., 2019). The genus 
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Hypericum is widely distributed and has more than 500 species (Dauncey et al., 2019). 
Hypericum species contain large numbers of naphtodiantron and phloroglucinol. The 
main compounds are hypericin, isohypericin and pseudohypericin. Aphtodianthrones, 
adhyperforin and hyperforin are the most important prenylated phloroglucinols and 
several flavonoids have been identified. There are many essential oils, especially 
monoterpenes and sesquiterpenes, in glands on the leaf surface of this genus (Nabavi 
and Silva, 2018, Avato, 2005, Marrelli et al., 2014). 

The most popular of the Hypericum species is H. perforatum L. (St. John's wort) and 
is in the spotlight for its use in the treatment of mild to moderate depression (Marrelli 
et al., 2020). It also has analgesic, antibacterial, anti-inflammatory, antiviral, 
antioxidant, hypotensive and spasmolytic properties (Zirak et al., 2019, Belwal et al., 
2019, Barnes et al., 2001). Similarly, analgesic (Rabanal et al., 2005, Viana et al., 
2003), anti-inflammatory (Barros et al., 2013, Statti et al., 2011), antimicrobial 
(Dall'Agnol et al., 2003), antioxidant (Conforti et al., 2002) , and cytotoxic (Vijayan et 
al., 2003) activities were determined for other Hypericum species. 

Many studies have been carried out to increase and standardize the drug active 
ingredients of the Hypericum genus, which has great importance in traditional and 
modern medicine and stands out with its economic value. In this review, studies in this 
context will be highlighted. 

2. Importance of Active Pharmaceutical Substances 

A natural compound is the name given to a chemical substance that is synthesized by 
living organisms using primary and/or secondary metabolic pathways and has 
pharmacological activities that may be useful in coping with different diseases (Ksean, 
2012). Natural therapeutic agents are prepared from animals, plants, microorganisms 
and mineral sources (Süntar, 2020). Plants are the most widely used natural drug 
sources due to their secondary metabolite diversity and biodiversity (Mathur and 
Hoskins, 2017). Aspirin (Ji et al., 2016), digoxin (Gerwick, 2013) and morphine (Butler, 
2004) are the most commonly used herbal remedies. The use of medicinal plants is as 
old as human history. In countries such as China, Egypt, Greece and India, medicinal 
plants have become one of the oldest branches of science (3).  More than 50,000 plant 
species are used in the pharmaceutical and cosmetic industry. It is stated that 
approximately 60% of the drugs owned by developed countries are natural products or 
their secondary metabolites (Eddershaw et al., 2000). 

Medicinal and aromatic plants are roots, stems, flowers, leaves, seeds, etc. In addition 
to the direct use of parts of it, it is also the main source of compounds to be used during 
drug synthesis (Rasool Hassan, 2012). These active compounds, which are specific to 
medicinal plants, have various therapeutic effects and are used as medicinal agents. 
Humans are dependent on plant active substances in order to protect themselves from 
diseases, take precautions against epidemics and treat diseases (Jack, 1997). Herbal 
medicine raw materials are gaining more and more importance due to the increase in 
the number of drug producers, the tendency towards nature, the fact that synthetic 
drugs are not preferred due to their side effects, and cheap and easy access to drugs. 

Distribution of medicinal plants (Rafieian-Kopaei, 2012) and active ingredients are not 
uniform. These plants are generally collected from their natural habitats. Recently, the 
demand for wildlife resources in Asia, Europe, and North America has increased by 8-
15% per year (Verma and Singh, 2008). Due to the high demand and protection of 
biodiversity, the cultivation of medicinal plants in vivo and in vitro has come to the fore. 
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In particular, the production, increase and standardization of active pharmaceutical 
ingredients have gained importance. 

3. General Characteristics and Drug Active Substances of Hypericum Species 

There are about 500 species of Hypericaceae with wide distribution, excluding very 
few regions such as poles and arid deserts (Robson, 2012). Hypericum L., the largest 
genus in the World  (Dirmenci and Robson, 2019) is represented by 96 species, 45 of 
which are endemic in Turkey (Başköse and Savran, 2018, Asan, 2019). It is 
indispensable in traditional medicine with the large number of secondary metabolites 
it contains (Yaylacı et al., 2013).  

The species are used in traditional medicine all over the world with their analgesic, 
antidepressant, antipyretic, antiphlogistic agent, astringent, and diuretic properties 
(Galeotti, 2017). More than 900 chemicals have been isolated from Hypericum 
species, such as flavonoids, naphthodiantrons, phenolic compounds, phloroglucinol 
derivatives, terpenoids, and xanthones (Bridi et al., 2018). The most important of 
these... 

3.1 Hypericin 

Hypericin in red isolated from H. perforatum (Brockmann et al., 1939) is a phototoxic 
substance (Saddiqe et al., 2010) and is the most important marker of this genus 
(Kitanov, 2001, Tawaha et al., 2010). When total hypericin is mentioned, the total 
amount of hypericin and pseudohyperisin tumbles (Kitanov, 2001). 

3.2 Hyperforin 

Hyperforin is a phloroglucinol derivative found in the transparent leaves of H. 
perforatum and other Hypericum species (H. hyssopifolium, H. perfoliatum, H. 
hirsutum, H. tetrapterum etc.) (Ciccarelli et al., 2001, Smelcerovic et al., 2008). It is the 
main molecule responsible for its antidepressant effect (Leuner et al., 2007). 

3.3 Essential Oil 

The most common essential oils in Hypericum species are rich in sesquiterpenoids 
(caryophyllene oxide, E-caryophyllene, germacrene-D, globulol and spathulenol etc.) 
(Kladar et al., 2015). The most common monoterpenes are α- and β-pinene (Guedes 
et al., 2012). The main compounds of H. barbatum are α-pinene, β-pinene and 
limonene (Saroglou et al., 2007). In some Hypericum species, n-alkanes are dominant 
(Guedes et al., 2012). These essential oils have antibacterial, antifungal, 
antiangiogenic, antioxidant and insecticidal effects (Guedes et al., 2012). 

3.4 Flavonoids 

Flavonoids are phenolic compounds and conjugated to sugars. In H. perforatum, 
flavones (luteolin), amentoflavone, biflavones (biapi-genin), flavonols (quercetin, 
kaempferol), glycosides (hypercid, isocercitrin and rutin),  hyperin, myricetin, 
miquelianoids and oligomeric proanthocyanadins are the main flavonoids (Bagdonaitė 
et al., 2012). 

3.5 Other compounds 

Carotenoids, choline, hydrocarbons, long-chain alcohols, pectin, phenolics such as 
caffeic acid, chlorogenic acid, tannins, and xanthones, are present (Greeson et al., 
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2001, Patocka, 2003). Also lysine, cysteine, leucine, glutamine, etc. amino acids have 
also been isolated (Patocka, 2003). 

4. Studies Carried Out to Increase Active Substance(s) in Hypericum Species 

Numerous studies have been conducted on increasing the active ingredients of 
Hypericum species in vitro. These studies are given in the table below. 

Table 1 Studies Carried out to Increase Active Substance(s) in Hypericum 
Species 

Species Media 
used 

PGRs and/or 
Elicitors 
Used 

Increased Active 
Substance 

The Amount of 
Active Substance 
Detected in the 
Study 

References 

Hypericum 
triquetrifolium 

MS BA, Kin, NAA, 
and 2,4-D 

Hypericin 0.0527 mg/g DW (Karakaş et 
al., 2015) 

H. perforatum MS UV-B  Hypericin 0.430 µg/g DW (Tavakoli et 
al., 2020) 

H.scabroides MS BAP Total Hypericin Total hypericin 
determined 

(Asan et al., 
2015) 

H. 
aviculariifolium 

MS BA, IAA, JA Hypericin 3.98 mg/g DW (Cirak et al., 
2020) 

H. pruinatum MS BA, IAA, JA Hypericin 1.27 mg/g DW (Cirak et al., 
2020) 

H. 
triquetrifolium 

MS IAA, TDZ, 
Gamma ray 

Epicatechin, 
Hypericin, and 
pseudohypericin 
(respectively)  

148.80 mg 100 g−1, 
0.29 and 4.00 mg 
100 g−1  DW 
(respectively) 

(Azeez et al., 
2017) 

H. perforatum MS IAA, IBA Hyperforin ∼5 mg/g DW (Gaid et al., 
2016) 

H. sinaicum MS BA, TDZ NAA, Hypericin 84.70 µg/g 
(Control: 32.99 
µg/g) DW 

(Khlifa et al., 
2016) 

H. perforatum MS Zinc nano 
oxides 

 

Hypericin and 
hyperforin 

 

7.87 and 217.45 
µg/g DW (3 and 13 
fold higher than the 
control) 
respectively 

(Sharafi et 
al., 2013) 

H. perforatum MS Iron nano 
oxides 

 

Hypericin and 
hyperforin 

 

11.18 and 195.62 
µg/g DW 
respectively 
(Control: 2.07 and 
16.27 µg/g 
respectively) 

(Sharafi et 
al., 2013) 

 

 

 



IV. International Turkic World Congress on Science and Engineering  
23-24 June 2022, Niğde - Türkiye 

 

513 

Table 1 Studies Carried out to Increase Active Substance(s) in Hypericum 
Species (continued) 

H. perforatum MS Pectin Phenolics, flavonols, 
flavonols, 
anthocyanins, 
hypericin, and 
pseudohypericin 

1.3 - 4.6 fold 
increase was 
detected in all 
treatment groups 
compared to the 
control. 

(Gadzovska 
Simic et al., 
2015) 

H. perforatum MS Chitin Phenolics, flavonols, 
flavonols, 
anthocyanins, 
hypericin, and 
pseudohypericin 

1.3 - 4.6 fold 
increase was 
detected in all 
treatment groups 
compared to the 
control. 

(Gadzovska 
Simic et al., 
2015) 

 

H. perforatum 

MS Dextran Phenolics, flavonols, 
flavonols, 
anthocyanins, 
hypericin, and 
pseudohypericin 

1.3 - 4.6 fold 
increase was 
detected in all 
treatment groups 
compared to the 
control. 

(Gadzovska 
Simic et al., 
2015) 

H. 
hookeranium 

MS Kin, Gelzan Phenols, Flavonoids, 
Anthocyanins, 
Hypericin 

2-fold, 3-fold, 5-fold 
44-fold increase 
was detected in all 
treatment groups 
compared to the 
control 
(respectively) 

(Sooriamuthu 
et al., 2013) 

H. perforatum MS Aspergillus 
flavus 
mycelium 
extract 

Phenolic compounds, 
flavanols, flavonols, 
anthocyanins, and 
hypericins 

1.0 – 26.0 fold 
increase was 
detected in all 
treatment groups 
compared to the 
control. 

(Gadzovska 
Simic et al., 
2015) 

H. perforatum MS Fusarium 
oxysporum 

Phenolic compounds, 
flavanols, flavonols, 
anthocyanins, and 
hypericins 

1.0 – 26.0 fold 
increase was 
detected in all 
treatment groups 
compared to the 
control. 

(Gadzovska 
Simic et al., 
2015) 

H. perforatum MS Phoma exigua Phenolic compounds, 
flavanols, flavonols, 
anthocyanins, and 
hypericins 

1.0 – 26.0 fold 
increase was 
detected in all 
treatment groups 
compared to the 
control. 

(Gadzovska 
Simic et al., 
2015) 

H. perforatum MS Botrytis 
cinerea 

Phenolic compounds, 
flavanols, flavonols, 
anthocyanins, and 
hypericin 

1.0 – 26.0 fold 
increase was 
detected in all 
treatment groups 
compared to the 
control. 

(Gadzovska 
Simic et al., 
2015) 
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Table 1 Studies Carried out to Increase Active Substance(s) in Hypericum 
Species (continued) 

H. 
adenotrichum 

¼ 
MS/Galzy 

Sucrose and 
polyethylene 
glycol (PEG) 

Hypericin 2.1-fold higher than 
of control 

(Yamaner 
and Erdag, 
2013) 

H. perforatum MS Saccharose Hypericin and 
hyperforin 

Hypericin and 
hyperforin 
increased from 3 to 
4 µg /g 

(Pavlik et al., 
2007) 

H. perforatum MS Saccharose + 
PEG 

Hypericin and 
hyperforin 

The use of 
saccharose + PEG 
significantly 
affected the 
production of 
hypericin and 
hyperforin. 

(Pavlik et al., 
2007) 

H. perforatum MS Saccharose + 
MeJA 

Hypericin and 
hyperforin 

2.0-fold higher than 
of control 

(Pavlik et al., 
2007) 

H. perforatum MS Saccharose + 
Agrobacterium 
tumefaciens 

Hypericin and 
hyperforin 

There was no 
increase in the 
amount of hypericin 
and hyperforin 
compared to the 
control group 

(Pavlik et al., 
2007) 

5. Conclusion 

The genus Hypericum is a valuable source of various secondary metabolites. Due to 
the increasing trend towards herbal medicines, the secondary metabolite content to be 
increased safely and consistently is among the most studied topics today (Mir et al., 
2019). 

Plant tissue culture techniques are used to obtain and increase important active 
substances. It is thought that these techniques, which are environmentally friendly and 
cause economic gain, have great importance in increasing plant secondary 
metabolites. 
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Özet: Üzümsü meyve türleri içinde Dünya’da yetiştiriciliği en hızlı artan tür 
maviyemiştir. Maviyemiş çeşitleri Vaccinium corymbosum L., V. ashei Reade, V. 
angustifolium Ait. türleri ya da melezlemelerinden elde edilmiştir. Bu çalışmada 
Ülkemiz florasında bulunan Vaccinium türleri olan V. arctostaplylos L., V. myrtillus 
L. ve V. uliginosum L. türlerine ait tohumların çimlenmesinde sıcaklık ve besi 
ortamının etkisi araştırılmıştır. Birince denemde örnekler 15, 20 ve 25 °C sıcaklıklar, 
ikinci denemede ise Woody Plant Medium (WPM) ve Murashige ve Skoog (MS) 
kullanılmıştır. Denemeler 3 ay soğukta bekletilen tohumlar kullanılarak, 15 hafta 
boyunca yürütülmüştür. Çimlenme üzerine değişik sıcaklık uygulamalarının 
etkilerinin belirlendiği çalışmada genel Vaccinium türleri için en uygun çimlenme 
sıcaklığının 20 °C olduğu belirlenmiştir. Çimlenme üzerine kültür ortamının etkisinin 
araştırıldığı çalışmada MS ve WPM ortamları arasında istatistiksel bir farklılık 
gözlemlenmemiştir. Vaccinium uliginosum türü tohumlarında gözlenen düşük 
çimlenme yüzdeleri bu tür için 3 aylık soğuklama gereksiniminin yeterli olmadığını 
ya da uygun çimlenme sıcaklık aralığının 15 – 25 °C dışında olduğunu 
önermektedir. 
Anahtar kelimeler: gen kaynakları, tohum, V. arctostaplylos, V. myrtillus, V. 

uliginosum. 

 

The effects of temperature and nutrient media in the germination of the seeds 

of Vaccinium species sampled from Turkey 
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Abstract: S The production of blueberry is the fastest growing among the berry 
fruits species in the World. Commercial cultivars have been developed from 
Vaccinium corymbosum, V. ashei, V. angustifolium Ait. In this study, the effect of 
temperature and nutrient medium on the germination of seeds of Vaccinium 
species, V. arctostaplylos L., V. myrtillus L. and V. uliginosum L. of Turkish flora 
were investigated. In the first experiment, the samples were used at temperatures 
of 15, 20 and 25 °C, and in the second experiment Woody Plant Medium (WPM) 
and Murashige and Skoog (MS) were used. The experiments were carried out for 
15 weeks using the seeds which had been kept in cold temperatures for 3 months. 
The first experiment, conducted to determine temperature effect on germination, 
revealed the most suitable germination temperature for general Vaccinium species 
was 20 °C. In the study investigating the effect of culture medium on germination, 
no statistical difference was observed between MS and WPM media treatments. 
The low germination percentages observed in the seeds of Vaccinium uliginosum 
suggests that the 3-month cooling requirement is not sufficient for this species or 

mailto:hasibeyldz@gmail.com
mailto:mehtapvural2014@gmail.com


IV. International Turkic World Congress on Science and Engineering  
23-24 June 2022, Niğde - Türkiye 

 

521 

that the appropriate germination temperature range is outside the range of 15-25 
°C. 
Keywords: germplasm, seed, V. arctostaplylos, V. myrtillus, V. uliginosum 

 

1. Giriş 

Dünya’da kültürel anlamda ve ticari anlamda yetiştiriciliği yapılan üç maviyemiş türü 
bulunmaktadır ve bunların anavatanları Kuzey Amerika’dır. Bunlar: Vaccinium 
corymbosum (Yüksek boylu maviyemiş), V. ashei (Tavşan gözü maviyemiş); V. 
angustifolium (Alçak boylu maviyemiş) (Ratemeles ve Hancok, 2011; Çelik, 2012; 
Bozdağ, 2019). Türkiye, ürün çeşitliliği açısından oldukça zengin bir ülkedir. Ülkemizde 
pek çok meyve türünün doğal veya yerli çeşit olarak yetiştiriciliği yapılmaktadır (İslam 
vd., 2009; Çolak, 2013). Üzümsü meyveler gurubu içerisinde incelenen maviyemiş, 
ılıman iklim kuşağına adapte olmuş bir meyve türüdür. Vaccinium cinsine ait 
maviyemişlerle akraba olan bazı türlerin anavatanı Doğu Karadeniz Bölgesi yani 
Kuzeydoğu Anadolu Bölgesidir. Bu bölgede yüzyıllardan beri yabani olarak yetişen 
birkaç Vaccinium türünün ticari önemi olmadığı gibi, bunların kültüre alma çalışmaları 
da iki binli yıllara kadar yapılmamıştır. Günümüzde ticari olarak yetiştiriciliği yapılan 
yüksek boylu, alçak boylu ve tavşangözü türlerine giren kültür maviyemiş çeşitleri 1906 
yılından itibaren Amerika Birleşik Devletlerinde başlatılan seleksiyon çalışmalarının 
ürünüdür. Bu çalışmalar sonucu elde edilen maviyemiş tipleri daha sonra kendi 
aralarında melezlenerek yeni çeşitler elde edilmiştir (Çelik ve Ateş, 2009; Ateş, 2011). 
Kuzeydoğu Anadolu Bölgemizde yüzyıllardır kendiliğinden yetişmekte olan Vaccinium 
türlerinden (V. myrtillus, V. narctostaphyllos, V. vitis-idea ve V. uliginosum) yola 
çıkılarak ikibinli yıllarda kültür maviyemiş (V. corymbosum) çeşitleri Türkiye’ye 
getirilmiştir (Çelik, 2005; Ateş, 2011). 

Üzümsü meyveler dünyada çok geniş bir yayılma alanına sahiptir. Üzümsü meyveler, 
diğer birçok meyvenin yetişemediği sınırlarda dahi yetişebilmektedirler. Üzümsü 
meyvelerin yetiştiriciliği ülkemizde son yıllarda önem kazanmaktadır. Bu türlerden çilek 
dışındakiler ticari olarak yetiştirilmemekle birlikte birçoğunun yabani formlarına 
ülkemizin değişik yörelerinde rastlanmaktadır. Bu durum bilimsel anlamda 
araştırmacılara zengin bir gen kaynağı oluşturmaktadır (İslam 2009). 

Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere, Marmara Bölgesi ve Doğu Anadolu florasında 

yabani Vaccinium türleri doğal olarak bulunmaktadır (Davis, 1978; Cüce, 2012).  

Ülkemizin özellikle Karadeniz Bölgesinde değişik Vaccinium türlerinin varlığı rapor 

edilmiştir (Baytop, 2004; Bozdağ, 2019). 

Maviyemiş çalı formunda ve çok yıllık bir bitki olup kışın yaprağını döker. Maviyemişin 
ekonomik ise, ömrü 35-40 yıl arasındadır. Karadeniz Bölgesinde asitli toprakların 
bulunduğu, ladin, kayın, orman gülü, kızılağaç, çam türleri ve eğrelti otu ile doğal ayı 
üzümünün (likapa, Vaccinium sp.) yetiştiği ormanlara yakın yerlerde bu bitki kolayca 
yetişebilir. Bölgede 300 m ve yukarı rakımlara çıkılarak (Rize’de 150 m rakıma kadar 
inilebilir), kuvvetli asit ve organik maddece zengin topraklar seçilerek mavi yemiş 
bahçeleri tesis edilebilir (Çelik, 2008a, Çelik, 2008b). 

Tohum dinlenmenin ortadan kalkması için, sağlam ve canlı tohumların uygun koşullar 
altında çimlendirilmesi gerekir. Bu durumu sıcaklık ile ışık başta olmak üzere birçok 
çevre faktörleri etkilemektedir (Sedaghathoor, 2007). Tohum dinlenmenin ılıman iklim 
bitkilerinde yaygın olup tohum gelişimine bağlı olarak erken ve geç dönemde toplanan 
tohumlarda farklılık göstermekte olup, çimlenme oranı değişiklik gösterebilmektedir. 
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Öte yandan tohumların dinlenmeden çıkması için gereken soğuklama süre ve derecesi 
de türlere göre farklılık göstermektedir (Ciordia vd., 2006). Vaccinium türlerinin 
yetiştirildiği ülkelerde tarımsal ve ekonomik katkıları, kullanım alanları ve faydaları, 
yetiştirme koşulları alanyazında yerini almıştır (Çelik, 2005; Cüce, 2012). Bu nedenle, 
Karadeniz Bölgesinde doğal olarak yetişebilen ve ekonomik öneme sahip olan 
Vaccinium türlerinin üretim materyali olan tohumun çimlendirilmesi konusunun 
aydınlatılması çok büyük önem arz etmektedir (Karabulut, 2012). Alanyazın 
incelendiğinde, tohum dinlenmesinin kırılması ve çimlenme üzerine farklı uygulamalar 
yapılmış (Sedagathoor, 2007; Sedagathoor, 2010; Belcher, 2011; Çelik, 2011); ışık, 
sıcaklık ve büyümeyi düzenleyicilerin çimlenme üzerine etkileri (Sherstanikina ve 
Zaranchuk, 1985; Giba vd., 1993; Giba vd., 1995; Gao vd., 1998; Baskin vd., 2000; 
Ciorida vd., 2006; Griffin ve Blazich 2011; Karabulut, 2012) araştırılmıştır. Milbau vd. 
2009, yaptıkları araştırma ile mevsim farkının çimlenme üzerine etkisini 
araştırmışlardır. Vaccinium türleri üzerine tohum çimlenmesinden farklı olarak, 
ülkemizde bulunan bazı Vaccinium türlerinin morfolojik ve pomolojik karakterizasyonu 
üzerine çalışmalar ile fenolik bileşikler ve antioksidan üzerine (Çolak, 2013; Paton, 
2017; Bozdağ, 2019; Aslan, 2019) çalışmalar yapılmıştır. 

Bu çalışmanın amacı, Doğu Karadeniz bölgesinden toplanan yabani üç Vaccinium 
türünün in vitro koşullarda iki farklı besin ortam ve üç farklı sıcaklıkta çimlenme oranını 
tespit etmektir. 

2. Materyal ve Method 

Çalışmada kullanılan Vaccinium türlerine; V. arctostaplylos, V. myrtillus ve V. 
uliginosum ait meyveler 30.08.2014 tarihinde Rize ilinden örneklenmiştir. Meyveler buz 
kutuları içinde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri 
Fakültesi laboratuvarlarına taşınmıştır.  

Vaccinium tohumları %70’lik ethanol ile 1 d sterile edilmiştir. Daha sonra üç kez saf su 

(dH₂O) ile yıkanmıştır. %5’lik 1 mL NaOCl ile 1 d sterile edilip, üç kez saf su ile 
yıkanmıştır. Sterilizasyon işleminde 1-2 damla Tween 20 kullanılmıştır. Daha sonra saf 
su ile tohumlar yıkanıp kurutma kağıdında kurumaya alınmıştır. Tohumlar meyvelerden 
çıkarılarak kurutulduktan sonra sahip oldukları dinlenmenin kırılabilmesi için 90 gün 
boyunca 4 °C’ de üç ay bekletilmiştir. 

Vaccinium türlerine ait tohumlar hem değişik sıcaklıklarda (Deneme 1) hem de değişik 
ortamlarda (Deneme 2) çimlendirilmiştir. Birinci denemede üç farklı Vaccinium 
örnekleri ile üç farklı sıcaklıkta (15 °C, 20 °C, 25 °C) üç tekerrürlü ve her yinelemeli 20 
tohum olacak şekilde laboratuvar ortamında çimlendirme kabininde (inkibatör) 
gerçekleştirilmiştir. Bu denemede çimlendirme ortamı MS ortamı kullanılmıştır. 
Çimlendirme kabininde ışık sürekli (24 saat) açılmıştır. Bu denemede her deneme 
birimi için üç tekerrür ve her tekerrürde 20 tohum kullanılmıştır. Deneme birimleri 15 
hafta boyunca gözlemlenerek çimlenen bitkiler kaydedilmiş, bu süresinin sonunda 
deneme sonlandırılmıştır. 

İkinci deneme ise tohumların çimlenmesinde değişik ortamlarını etkilerinin 
karşılaştırılması için iki farklı besin ortamı (MS ve WPM) kullanılarak yürütülmüştür. 
WPM besin içeriği (Tablo 1 ve 2) ve MS besin içeriği (Tablo 3) aşağıda verilmiştir. WP 
besin ortamına 20 g/L sakkaroz ve 3.5 g/L agar eklenmiştir. Ortamların pH’sı KOH veya 
NaOH ile 5,0’a ayarlanmıştır. MS besin ortamının hazırlanmasında: şeker 30 g/L, agar 
7 g/L, MS tuzu 4.3 g/L olarak kullanılmıştır. Ortamın pH’sı 5.7 olarak ayarlanmıştır. 
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Tablo 1 Denemelerde kullanılan WPM besin ortamının içeriği (WP, Lloyd ve 

McCown, 1980). 

Bileşik  Konsantrasyon (mg/L) 

NH4NO3 400 

CaCl2.2H2O 96 

Ca(NO3)2 386.34 

MgSO4 180.69 

KH2PO4 17 

K2SO4 990 

MnSO4.H2O 22.3 

H3BO3 6.2 

Na2MoO4.2H2O 0.25 

ZnSO4.7H2O 8.6 

CuSO4.5H2O 0.25 

FeSO4.7H2O 27.8 

Na2 EDTA 37.3 

 
Tablo 2 Denelerde kullanılan WPM besin ortamına ilave edilecek stok vitamin içeriği 

(WP, Lloyd ve McCown, 1980). 

Hormon Konsantrasyonu (mg/L) 

Myo-inositol 100 

Nikotinikasit 1 

PiridoksinHCl 0.5 

ThiamineHCl 0.5 

Glisin 2 

 
Tablo 3 Çalışmada kullanılan, MS ortamı (Murashige ve Skoog, 1962) makro ve 

mikro elementler ile vitamin miktarları. 

Bileşik Konsantrasyon (mg/l) 

Makro Elementler  (MS, 1962) 

MgSO4.7H2O 370 

KH2PO4 170 

KNO3 1900 

NH4NO3 1650 

CaCl2.2H2O 440 

Mikro Elementler (MS, 1962) 

H3BO3 6.2 

MnSO4.H2O 15.6 

ZnSO4.7H2O 8.6 

Na2MoO4.2H2O 0.25 

CuSO4.5H2O 0.025 
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CoCl2.6H2O 0.025 

KI 0.83 

FeSO4.7H2O 27.8 

Na2EDTA 37.3 

Vitamin (MS 1962) 

Glycine 2 

Myo-inositol 100 

Nicotinamide 0.5 

Pyridoxine HCl 0.5 

Thiamine HC 0.1 

 

Deneme üç farklı Vaccinium türü ile 20 °C sıcaklıkta üç tekerrürlü ve her tekerrürde 20 
tohum olacak şekilde, laboratuvar ortamında çimlendirme kabininde 
gerçekleştirilmiştir. Çimlendirme kabininde ışık sürekli açılmıştır. Deneme 15 hafta 
boyunca haftalık aralıklarla gözlemlenerek çimlenen bitki sayısı kaydedilmiştir. 
 
3. Bulgular ve Tartışma 

Birinci deneme sonucunda örneklerin, sıcaklıkların ve interaksiyonun istatistiksel 
olarak önemli olduğu belirlenmiştir (Tablo 4). Vaccinium arctostaplylos ve V. myrtillus 
örnekleri benzer oranda çimlenirken, V. uliginosum tohumlarında çok düşük çimlenme 
tespit edilmiştir. En yüksek çimlenme oranı 20 °C tespit edilirken, hem 15 °C hem de 
25 °C uygulamalarında çimlenme oranı daha düşük kalmıştır. 
 

Tablo 4 Farklı sıcaklıklarda çimlendirilen yabani Vaccinium örneklerinde 15 hafta 
sonunda çimlenen bitki yüzdesi (%). 

Kaynak Çimlenen bitki yüzdesi (%)  

Örnek   

V. arctostaplylos-1 20 a 

V. arctostaplylos-2 31 a 

V. myrtillus 22 a 

V. uliginosum 4 b 

Sıcaklık   

15 °C 15 b 

20 °C 34 a 

25 °C 8 b 

Ortalama 19  

Farklı harf ile gösterilen değerler arasında istatistiksel olarak farklılık bulunmaktadır (p≤0,05) 

İkinci denemede ise Vaccinium türlerine ait tohumlarının çimlenmesi üzerine besin 
ortamının etkisi WPM ve MS kullanılarak 20 °C sıcaklıkta araştırılmıştır. 15 hafta 
sonunda 20 tohumdan çimlenen tohum miktarı Tablo 5’de sunulmuştur. Sonuçlar, 
tohumların çimlenmesi üzerinde ortamın etkisinin istatiksel olarak önemli olmadığını; 
benzer şekilde, interaksiyonunda önemli olmadığı ancak örneklerin çimlenme 
oranlarının farklılık gösterdiğini ortaya çıkarmıştır. Birinci denemeye benzer şekilde V. 
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uliginosum tohumlarında çimlenme oranı V. arctostaplylos ve V. myrtillus 
örneklerinden daha düşük oranda gerçekleşmiştir. 

 
Tablo 5 Farklı besin ortamında çimlendirilen yabani Vaccinium örneklerinde 15 hafta 

sonunda çimlenen bitki yüzdesi (%). 

Kaynak Çimlenen bitki yüzdesi (%)  

Örnek   

V. arctostaplylos-1 69 a 

V. arctostaplylos-2 65 a 

V. myrtillus 45 b 

V. uliginosum 1 c 

Ortam   

MS 45 ö.d. 

WPM 45 ö.d. 

Ortalama 45  

ö.d. Önemli değil. Farklı harf ile gösterilen değerler arasında istatistiksel olarak farklılık bulunmaktadır 
(p≤0,05) 

Deneme sonuçları Türkiye florasında doğal olarak bulunan Vaccinium türleri V. 
arctostaplylos, V. myrtillus, ve V. uliginosum tohumlarının 3 üç aylık bir soğuklama 
süresi sonucunda başarı ile çimlendiklerini göstermiştir. Çimlenme üzerine değişik 
sıcaklık uygulamalarının etkilerinin belirlendiği çalışmada genel olarak araştırılan türler 
için en uygun çimlenme sıcaklığının 20 °C olduğu belirlenmiştir. Çimlenme üzerine 
kültür ortamının etkisinin araştırıldığı çalışmada MS ve WPM ortamları arasında 
istatistiksel bir farklılık gözlemlenmemiştir. V. uliginosum türü tohumlarında gözlenen 
düşük çimlenme yüzdeleri bu tür için 3 aylık soğuklama gereksiniminin yeterli 
olmadığını ya da uygun çimlenme sıcaklık aralığının 15 – 25 °C dışında olduğunu 
önermektedir. 

4. Sonuç 

Ülkemiz birçok meyve türünün anavatanı ya da yayılım alanıdır. Vaccinium cinsi 
içerisine giren bu üç farklı tür Karadeniz bölgesi başta olmak üzere Marmara ve Doğu 
Anadolu bölgesinin bazı kısımlarında doğal yayılım alanına sahiptir. Ülkemiz florası 
içindeki bu türler doğrudan melezlenebilme özelliği göstermektedir. Bu çalışmanın 
amacı, ilgili türlerin çeşitli özelliklerinin belirlenerek gen kaynağı olarak maviyemiş 
ıslahında kullanılabilme özelliğine katkıda bulunmaktır. 
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Farklı Bitki Büyüme Düzenleyicileri Kullanılarak Yapılan Priming 
Uygulamasının Consolida Orientalis (Gay) Schröd (Ran) 

Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması 
 

1Mehtap VURAL*, 1Sedat SERÇE 
1Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, 

Tarımsal Genetik Mühendisliği Bölümü, Niğde, Türkiye 
* mehtapvural2014@gmail.com 

 
Özet: Tohum priming özellikle çimlenmesi zor olan yabani bitkilerde gibi çimlenmeyi 
uyarıcı ve arttırıcı özelliklerinden dolayı dikkat çekmektedir. Bazı yabani bitkiler süs 
bitkisi olarak kullanılabilmektedir fakat bu bitkilerde çimlenme oldukça güçtür. Daha 
önce bahsedildiği üzere, bu çalışma in vitro koşullarda farklı bitki büyüme 
düzenleyicileri kullanılarak yapılan priming uygulamasının Consolida orientalis 
tohumlarının çimlenme üzerine etkisi araştırmak amacıyla yapılmıştır. Priming 
uygulaması öncesinde tohumlar 4 °C ve oda koşullarında muhafaza edilmiş ve daha 
sonra priming uygulaması için kullanılmıştır. Priming uygulaması, Giberellik asit 

(GA₃), kinetin ve İndol Bütirik Asid (IBA)’ in farklı konsantrasyonları (5, 15, 30, 50, 
100, 300, 500 ppm) kullanılarak yapılmıştır. Daha sonra MS0 ortamına ekilen 
tohumlar, farklı sıcaklıklarda (10 °C, 15 °C ve 20 °C) 21 gün boyunca karanlık 
koşullarda çimlendirme denemelerine tabi tutulmuşlardır. Çimlendirme denemeleri 
tamamlandıktan sonra çimlenme yüzdesi hesaplanmıştır.. Çimlenme yüzdeleri 

incelendiğinde 4 °C’de muhafaza edilen tohumlarda 300 ppm GA₃’ün, oda 
koşullarında muhafaza edilen tohumlarda ise 5 ppm kinetin ve 300 ppm IBA’nın 
çimlenmeyi arttırdığı tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda tohumların 
çimlenmesi için gerekli olan en uygun sıcaklığın 10 °C olduğu tespit edilmiştir. 
Anahtar kelimeler: Consolida orientalis, tohum, tohum priming, çimlenme, sıcaklık 

 

Investigating The Effect of Seed Priming By Exploiting Varying 
Plant Growth Regulators On Seed Germination Of Consolida 

Orientalis (Gay) Schröd. (Ran)  
 

1Mehtap VURAL*, 1Sedat SERÇE 
1Niğde Ömer Halisdemir University, Faculty of Ayhan Şahenk Agricultural Sciences and 

Technologies, Department of Agricultural Genetic Engineering, Nigde, Türkiye 
* mehtapvural2014@gmail.com 

 

Abstract: Seed priming is gaining attention for improving seed germination 
especially for the wild plants as their seeds are hard to germinate under natural 
conditions. Several wild plants have wide ornamental characteristics but they are 
difficult to germinate. By considering the aforementioned problem therefore current 
study was devised, to investigate the beneficial role of seed priming along with 
varying plant growth regulators to improve seed germination of Consolida orientalis 
under in vitro conditions. Initially, seeds were stored at 4 °C and room temperature 
(25 °C) later they were used for seed priming. Seeds treatment was done by applying 
different concentrations (5, 15, 30, 50, 100, 300, and 500 ppm) of Gibberallic acid 

(GA₃), Indole butyric acid (IBA), kinetin. The treated seeds were sowed in MS0 
medium and germination tests were conducted at different temperatures (10 °C, 15 
°C and 20 °C) under dark condition for 21 days. Germinated seed were recorded on 
daily basis whereas, germination percentage was calculated at the end experiment. 
Results regarding germination percentage showed that maximum seeds germinated 

with the treatment of 300 ppm GA₃ seeds stored at 4 °C. Additionally, 300 ppm of 
IBA and 5 ppm of kinetin also enhanced germination of seeds stored at room 
condition. Results revealed that the optimum temperature for seed germination was 
10 °C. 
Keywords: Consolida orientalis, seed, seed priming, germination, temperature.  
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1- Giriş 
 
Tohum, generatif üreme sonucunda meydana gelen çoğaltım materyalidir. Yeni bir 
bitkinin meydana gelmesi, bitkilerin varlığını sürdürebilmesi ve genetik çeşitliliğin 
devamlılığını sağlamaktadır. Tohum kullanılarak yapılacak olan çoğaltma işleminde, 
çimlenme özelliklerinin bilinmesine ihtiyaç duyulmaktadır (Karakurt ve ark., 2010; 
Yıldız ve ark., 2007). Çimlenmenin meydana gelmesi tohumdaki metabolik, moleküler 
ve kimyasal aktivitelerin başlaması ve artması ile gerçekleşmektedir (Nonogaki ve ark., 
2010; Tuan e ve ark., 2019). Bu aktivitelerin artışında tohumun iç ve dış yapısı aynı 
zamanda çevresel koşullar da (nem, sıcaklık, oksijen, ışık) etkili olmaktadır. Tohum 
çimlenmesi için gerekli olan tüm koşullar uygun olsa bile çimlenme engeli ortaya 
çıkabilir (Tuan ve ark., 2019). Tohumlarda çimlenme engelinin gidermek ve ekilen 
tohumların çimlenme oranlarını arttırmak için tohumlara çeşitli ön uygulamaların 
yapılması gerekmektedir (Coolbear, 1991).  
 
Tohum priming, hidrasyon tekniği temeline dayanan ekim öncesi ön uygulama olarak 
bilinmektedir (Malnassy, 1971; Heydecker 1973; Pill, 1995). Tohum priming 
uygulamasında çimlenme için gerekli olan metabolik olaylar başlatılırken, radikulanın 
testadan çıkışına izin verilmemektedir. Uygulama sonrasında tohumlar yıkanıp, 
kurutulmaktadır. Tohum priming tekniğinin çimlenmeyi ve tohum gücünü arttırması, 
çimlenmede homojenliği sağlaması, fide gelişimi ve vejetatif büyümeyi teşvik edici 
özellikleri arasında bulunmaktadır (Maasoumeh ve Mohammad, 2014). Ayrıca bitki 
büyüme ve gelişmesini olumsuz etkileyen abiyotik ve biyotik stres faktörlerine karşı 
etkili olduğu da bilinmektedir (Jisha ve ark., 2013; Pirasteh-Anoshe ve Hashemi, 2020).  
 
Tohumlar, doğal veya sentetik bileşiklerin kullanılarak hazırlandığı çözeltiler içerisinde 
muamele edilmektedir (Masondo ve ark., 2018). Günümüzde farklı tohum priming 
teknikleri geliştirilmiştir. Hidropriming, tohumların su ile muamele edildiği temel 
tekniklerden birisidir (Dastanpoor ve ark., 2013). Polietilen glikol, mannitol, sorbitol ve 
gliserol gibi bileşikler osmopriming uygulaması için yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Halopriming uygulamasında tohumlar, bazı inorganik tuzların kullanılarak hazırlandığı 
çözeltiler içersinde muamele edilmektedir (Karim ve ark., 2020). Kum, kil (Paparella ve 
ark., 2015; Di Girilamo ve Barbanti, 2012) gibi katı materyaller ise katı matris priming 
uygulaması için tercih edilmektedir. Bunun yanı sıra absisik asit, oksin, giberellin, 
kinetin, etilen ve salisilik asit gibi tohum metabolizmasına direk etkisi olan birçok bitki 
büyüme düzenleyicileri ile tohum priming gerçekleştirilmektedir (Lutts ve ark., 2016).  
 
Rishu ve ark. (2018) çimlenme oranı düşük olan hercaimenekşe (Viola x wittrockiana 

Gams.) bitkisi üzerine yapmış olduğu çalışmada bitki tohumlarına 20 mg/l GA₃ bitki 
büyüme düzenleyicisi kullanılarak yapılan priming uygulamasının fide çıkış oranını 
arttırdığını belirtmişlerdir. Karimi ve Varyani (2016)’nin yapmış olduğu çalışma 
sonucunda, aynısefa (Calendula officinalis L.) bitkisi tohumlarına 100 mg/l GA₃ 
kullanılarak yapılan priming uygulamasının çimlenme yüzdesini arttırdığını ortaya 
koymuşlardır. Mukherjee (2018) nesli tükenmekte olan Valeriana jatamansi bitkisine 
ait tohumlarda en yüksek çimlenme yüzdesini 200 ppm kinetin ile yapılan priming 
uygulaması sonucunda elde etmiştir. Ayrıca diğer konsantasyonlara kıyaslandığında, 
150 ve 200 ppm IBA, 200 ve 250 ppm kinetin ile yapılan priming uygulamasında 
çimlenmenin daha erken meydana geldiği gözlemlenmiştir. Yapılan araştırmalar bitki 
büyüme düzenleyicileri kullanılarak yapılan tohum priming uygulamasının çimlenme 
parametreleri üzerine olan etkisini ortaya koymaktadır.  
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Bu çalışmada tohum saklama koşulları ile birlikte farklı konsantrasyonları bitki büyüme 
düzenleyicileri kullanılarak yapılan priming uygulamasının farklı sıcaklıklar altında 
Consolida orientalis (Gay) Schröd. (Ran) tohumlarının çimlenme yüzdesine olan 
etkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır.  
 
2. Materyal ve Method 
 
Çalışmada C. orientalis bitkisine ait tohumlar, bitkinin çiçeklenme dönemini takiben 
Haziran 2019 yılında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs alanından 
toplanmıştır. Olgun tohumlar bir hafta boyunca oda koşullarında kurumaya 
bırakılmıştır. Tohumlar, kağıt torbalar içerisinde bir kısmı oda koşullarında bir kısmı ise 
4 °C altı ay boyunca muhafaza edilmiştir. Çimlenme deneyleri, Niğde Ömer Halisdemir 
Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri laboratuvarlarında gerçekleştirilmiştir.  
 

Priming uygulaması, giberellik asid (GA₃), kinetin ve indol bütirik asid (IBA)’ in farklı 
konsantrasyonları kullanılarak yapılmıştır. Priming için farklı konsantrasyonlarda 
hazırlanan (5, 15, 30, 50, 100, 300, 500 ppm) bitki büyüme düzenleyicileri şırınga 
filtreden geçirilmiş ve sterilizasyon işlemi tamamlanmıştır. Tohumlarda yüzey 
sterilizasyonu, 2 dakika 70% etanol, daha sonra içerisinde 2 damla Tween 20 içeren 
20%’lik sodyum hipoklorit çözeltisi ile gerçekleştirilmiştir. Sterilizasyon işlemi 
tamamlandıktan sonra tohumlar steril saf su ile yıkanmıştır. Yüzey sterilizasyon işlemi 
tamamlandıktan sonra tohumlar priming uygulamasına alınarak 24 saat boyunca, 100 
rpm hızda oda koşullarında çalkalanmıştır. İnkübasyon süresi tamamlandıktan sonra 
tohumlar 3 kez steril saf sudan geçirilmiş ve steril kabin altında gece boyunca 
kurumaya bırakılmıştır.  
 
Çimlendirme işlemi yarı sertlikte hazırlanmış MS0 (1,1 g/L MS tuzu, 7 g/L fitoagar ve 5 
g/L şeker) ortamında gerçekleştirilmiştir. Bütün işlemler oda koşullarında ve 4 °C de 
muhafaza edilen tohumlarda ayrı ayrı yapılmıştır. Herhangi bir priming uygulamasına 
tabi tutulmamış tohumlar kontrol grubu olarak kullanılmıştır. Çimlendirme testi, 5 
tekerrürlü ve her tekerrürde 20 tohum olacak faktöriyel deneme desenine göre 
yapılmıştır. Steril koşullarda ekimi yapılan tohumlar karanlık koşullarda, sıcaklığı 10 
°C, 15°C ve 20°C ayarlanmış büyüme kabinlerinde çimlenmeye bırakılmıştır. Kök ucu 
1 mm olan tohumlar çimlenmiş olarak kabul edilmiştir. 21 gün boyunca çimlenen 
tohumlar günlük olarak sayılmış ve çimlenme yüzdesi (%) ISTA (1996) kurallarına göre 
belirlenmiştir. Çalışma kapsamında belirlenen çimlenme oranına ait formül aşağıda 
belirtilmiştir.  

 
Çimlenme yüzdesi = (Çimlenen tohum sayısı/Toplam tohum sayısı)*100 

 
Çimlenme testi sonucunda elde edilen verilerin varyans analizi yapılmış ve ortalamalar 
arasındaki farklılıklar Tukey testi (P≤0,05) ile SAS programı (SAS, 1990) kullanılarak 
belirlenmiştir.  
 
3. Bulgular ve Tartışma 
 
Yirmi bir gün boyunca devam eden gözlemler sonucunda elde edilen veriler 
ışığında C. orientalis bitkisine ait tohumların çimlenme oranları tespit edilmiştir. 

Tohum saklama koşulları ile birlikte GA₃’ün farklı konsantrasyonları kullanılarak 
yapılan priming uygulamasının farklı sıcaklıklardaki çimlenme yüzdesine olan 
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etkisi Tablo 1’de verilmiştir. Çimlenme yüzdelerine ait veriler incelendiğinde, 4 °C’ 

de muhafaza edilmiş tohumlarda 300 ppm GA₃ kullanılarak yapılan priming 
uygulamasının kontrol grubu ve diğer konsantrasyonlara göre ortalama en 
yüksek çimlenme yüzdesine (%35,7) ulaştığı tespit edilmiştir. Fakat farklı 

konsantrasyonlardaki GA₃ uygulamasının çimlenme yüzdesini azalttığı ortaya 
çıkmıştır. Oda koşullarında muhafaza edilmiş tohumlarda en yüksek çimlenme 

yüzdesi 15 ppm GA₃ kullanılarak yapılan priming uygulaması sonucu elde edilmiş 
olup kontrol grubu ile aralarında istatistiksel olarak herhangi bir fark 

gözlemlenmemiştir. En düşük ortalama çimlenme yüzdesi ise 500 ppm GA₃ 
uygulaması sonucunda elde edilmiştir. 4 °C ve oda koşullarında muhafaza 
edilmiş tohumlarda sıcaklığın çimlenme yüzdesi üzerine etkisi incelendiğinde en 
yüksek çimlenme yüzdesi 10 °C’de tespit edilmiştir. 20 °C’ de çimlenme testlerine 
tabi tutulan tohumlarda ise herhangi bir çimlenme gözlemlenmemiştir. Sıcaklık 
faktörünün C. orientalis tohumlarının çimlenmesi üzerinde önemli rol oynadığı ve 
düşük sıcaklığın çimlenmeyi olumlu yönde etkilediği ve artan sıcaklıkların 
çimlenme üzerinde olumsuz etki yaptığı elde edilen veriler doğrultusunda ortaya 
konmuştur.  
 

Tablo 1 GA3’ün farklı konsantrasyonları kullanılarak yapılmış priming 
uygulamasının C. orientalis tohumlarının çimlenme yüzdesi üzerine etkisi 

  4 °C Oda koşulları 

Kaynak  10°C-15°C-20°C 10°C-15°C-20°C 

GA₃ konsantrasyonu (ppm)  Ortalama Ortalama 

Kontrol  31.3ba 28.0a 

5  18.3c 24.3ba 

15  15.7c 31.3a 

30  23.3bc 27.0ba 

50  23.7bc 26.3ba 

100  24.0bc 22.7ba 

300  35.7a 23.3ba 

500  24.7bc 16.0b 

Sıcaklık (°C)    

10  58.6a 53.3a 

15  15.1b 21.4b 

20  0.0c 0.0c 

Toplam  24.6 24.9 
Farklı harf ile gösterilen değerler arasında istatistiksel olarak farklılık bulunmaktadır (p≤0,05) 
 

Tablo 2 incelendiğinde, farklı konsantrasyonlarda hazırlanmış IBA ile yapılan priming 
uygulamasının 4 °C ve oda koşullarında muhafaza edilmiş tohumların çimlenme 
yüzdelerine ait ortalama değerler verilmiştir. 4 °C’ de muhafaza edilmiş tohumlarda IBA 
uygulamasının kontrol grubuna kıyasla çimlenme yüzdesini azalttığı ortaya çıkmıştır. 
Oda koşullarında muhafaza edilen tohumlarda ise 300 ppm IBA kullanılarak yapılan 
priming uygulamasının ortalama çimlenme yüzdesini arttırdığı (%30,3) tespit edilmiştir. 
IBA’nın farklı konsantrasyonları ve kontrol grubunda yakın oranlarda çimlenme 
yüzdeleri elde edilmiş olup bu oranlar arasında istatistiksel olarak herhangi bir fark 
gözlemlenmemiştir. Sıcaklığın çimlenme üzerine olan etkisi incelendiğinde her iki 
koşulda muhafaza edilen tohumlarda, 10 °C’de en yüksek çimlenme yüzdesi elde 



IV. International Turkic World Congress on Science and Engineering  
23-24 June 2022, Niğde - Türkiye 

 

532 

edilmiştir. 15 °C’de çimlenme testine tabi tutulan tohumlarda çimlenmenin azalmasına 
neden olduğu, 20 °C’ de ise çimlenme gerçekleşmediği belirlenmiştir.  
 

Tablo 2 IBA’ın farklı konsantrasyonları kullanılarak yapılmış priming 
uygulamasının C. orientalis tohumlarının çimlenme yüzdesi üzerine etkisi 

  4 °C Oda koşulları 

Kaynak  10°C-15°C-20°C 10°C-15°C-20°C 

IBA konsantrasyon (ppm)  Ortalama Ortalama 

Kontrol  31.3a 28.0ba 

5  19.7b 26.3ba 

15  16.7b 25.7ba 

30  16.3b 22.7ba 

50  19.0b 19.7ba 

100  20.3b 25.0ba 

300  19.7b 30.3a 

500  20.0b 26.0ba 

Sıcaklık(°C)    

10  42.5a 52.5a 

15  18.6b 23.9b 

20  0.0c 0.0c 

Toplam  20.4 25.5 

Farklı harf ile gösterilen değerler arasında istatistiksel olarak farklılık bulunmaktadır (p≤0,05) 

 
Diğer bir çimlenme denemesi ise 4 °C ve oda koşullarında muhafaza edilmiş 
tohumlarda kinetin kullanılarak yapılan priming uygulamasının çimlenme yüzdesine 
olan etkisini araştırmak amacıyla kurulmuştur. Kinetin uygulaması sonucunda elde 
edilen çimlenme yüzdelerine ait veriler Tablo 3’de gösterilmiştir. Bu tabloya göre 4 
°C’de muhafaza edilmiş tohumlarda kinetin ile yapılan priming uygulamasının 
çimlenmeyi negatif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Oda koşullarında muhafaza edilen 
tohumlarda 5 ppm kinetin kullanılarak yapılan priming uygulamasının çimlenmeyi 
arttırdığı (34%) ortaya çıkmıştır. Tabloda görüldüğü üzere priming uygulaması 
sonrasında 10 °C’de çimlendirilen tohumlarda en yüksek çimlenme yüzdesi 4 °C’de 
muhafaza edilmiş tohumlarda elde edilirken (%51), oda koşullarında muhafaza edilen 
tohumların çimlenme yüzdesi ile istatistiksel olarak aynı grupta yer aldığı 
gözlemlenmiştir. 20 °C’de ise çimlenmenin meydana gelmediği görülmüştür. 
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Tablo 3 Kinetinin farklı konsantrasyonları kullanılarak yapılmış priming 
uygulamasının C. orientalis tohumlarının çimlenme yüzdesi üzerine etkisi 

  4°C Oda koşulları 
Kaynak  10°C-15°C-20°C 10°C-15°C-20°C 

Kinetin konsantrasyon (ppm)  Ortalama Ortalama 

Control  31.3a 28.0ba 
5  27.7ba 34.0a 
15  30.3ba 23.0bac 
30  18.3dc 16.3bdc 
50  7.0e 10.7dc 
100  9.7de 5.0d 
300  28.3ba 8.0d 
500  21.3bc 14.3dc 
Sıcaklık (°C)    
10  51.0a 32.3a 
15  14.3b 20.0b 
20  0.0c 0.0c 

Toplam  21.8 17.4 
Farklı harf ile gösterilen değerler arasında istatistiksel olarak farklılık bulunmaktadır (p≤0,05) 

 

Çalışmada, oda koşullarında ve 4 °C’de muhafaza edilmiş C. orientalis tohumlarında 

GA₃, IBA ve kinetinin farklı konsantrasyonları kullanılarak yapılan priming 
uygulamasının 10 °C’de çimlenmeyi arttırdığı fakat artan sıcaklıkların çimlenmede 
azalmaya neden olduğu tespit edilmiştir. Serim ve Sözeri (2011) C. orientalis 
tohumlarında sıcaklığın ve farklı depolama koşullarının çimlenme üzerine olan etkisini 
araştırmışlardır. Yapılan çalışmada, oda koşullarında ve 4 °C’de bir ay boyunca 
muhafaza edilen tohumların 5 °C, 10°C, 15°C’ de farklı oranlarda çimlendiğini, 20 °C 
ve 25 °C’de ise çimlenmenin meydana gelmediğini bildirmişlerdir. Tohumları 4 °C’de 
muhafaza etmenin çimlenmeyi olumlu yönde etkilediğini belirtmişlerdir. Araştırma 
sonuçlarına göre en uygun çimlenme sıcaklığının 10 °C olduğunu ve ekim öncesi ön 
uygulamaların C. orientalis tohumlarında çimlenmeyi arttırdığını ortaya koymuşlardır. 
Bitki büyüme düzenleyicileri kullanılarak yapılan priming uygulamasının tohum 
dormansisini kırdığı ve çimlenmeyi arttırdığı bazı araştırmacılar tarafından bildirilmiştir 
(Golmohammadzadeh ve ark., 2020). Karimi and Varyani (2016) Calendula officinalis 

L. tohumlarında çimlenme yüzdesinin 100 ppm GA₃ ile yapılan priming uygulaması 
sonrası arttığını belirtmişlerdir. Kumari ve ark. (2010) 2 ppm IBA kullanılarak yapılan 
priming uygulaması sonrası Jatropha curcas tohumlarında en yüksek çimlenme 
yüzdesini elde etmişlerdir. Araújo ve ark. (2019) kinetin uygulamasının Medicago 
truncatula tohumlarının çimlenmesini olumlu yönde etkilediğini rapor etmişlerdir. Bu 
çalışmada elde edilen sonuçlar diğer çalışmalar ile benzerlik göstermektedir.  

4. Sonuç 

In vitro koşullarda yapılan çimlendirme deneyleri sonucunda sıcaklığın çimlenme 
üzerinde belirleyici bir faktör olduğu, 10 °C’nin C. orientalis tohumlarının çimlenmesi 
için gerekli olan en uygun sıcaklık olarak bulunmuştur. 4 °C’de muhafaza edilen 

tohumlarda 300 ppm GA₃’ün çimlenmeyi arttırdığı görülmüştür. Oda koşullarında 
muhafaza edilen tohumlarda ise 5 ppm kinetin ve 300 pmm IBA kullanılarak yapılan 
priming uygulamasının C. orientalis tohumlarının çimlenmesini teşvik edici 
konsantrasyonlar olduğu belirlenmiştir.  
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Abstract:Climate change has been a major source of concern since the modern era. 
Melting glaciers and rising temperatures pose a significant risk to humanity. It has a 
significant impact on water resources, food security, and health. Climate change is 
defined as changes in weather patterns such as temperature, humidity, wind, and 
the hydrological cycle. The increase in atmospheric CO2 concentration causes 
temperature to rise at a rate of 20 ppm per decade. Global climate change may 
cause more intense heatwaves, more frequent wildfires, longer droughts, 
unexpected storms, sea level rise, and other extreme climatic events. Cultivated 
crops such as cereals, horticultural crops, spices, ornamental plants, and medicinal 
plants perform poorly as a result of the perilous impact of climate change. It reduces 
the availability of water, light, and nutrients, affecting vital plant processes like 
photosynthesis, respiration, biomass accumulation, pollination, and insect, pest, and 
disease invasion. Severe weather events and uncertain climate change have an 
impact on production and alter the biochemical composition and quality components 
of medicinal and aromatic plant crops, reducing profit margins. Increased CO2 levels 
and heavy metal toxicity have a negative impact on herbal crops. This review article 
discussed some of the things that can be done to save medicinal plants from 
extinction. 
Keywords: (MAP), Climate change, Aromatic plants, Herbal plants, Secondary 

metabolites, Biochemical compounds 

 

1. Introduction 

Countless civilizations have used plants and organic materials for generations as 
meals, medicine, and jewelries, including in wildlife, constructing, and religious 
practices, and in the creation of agricultural and musical instruments, domestic 
appliances, and residences (Nortje and Van Wyk 2019; Maruca 2019; Rahman,2019; 
Veiga,2020). Globally, especially in developed nations, there has been an increase in 
the use of plants as herbal or natural health products with beneficial health effects 
(Maryam,2020). According to the World Health Organization (WHO), approximately 
80% of the global population utilizes traditional botanical medicines. Nearly 40,000 to 
70,000 species of plants have been used as folk medicine worldwide (Verpoorte,2006). 
Presently, the international trade in medicinal plants and their derivatives is valued at 
$100 billion with a 15 percent annual growth rate (Ahmad Khan and Ahmad, 2019). 
India is among the world's seventeen humongous biodiversity hubs and contains four 
biodiversity hotspots: Western Ghats-Sri Lanka, Indo-Burma, Sundaland, and 
Himalaya (Venkataraman and Sivaperuman, 2018). According to the Botanical Survey 
of India (BSI), at least 30,000 plant species (approximately two-thirds) are of high 
interest due to their potential therapeutic value (Nautiyal,2015) 

In the past 18 years, China (27.1 percent), Hong Kong (7.6 percent), the United States 
(7 percent), India (6.5 percent), and Germany (6.1 percent) have accounted for more 
than half (54.2 percent) of the total export of medicinal and aromatic plants in terms of 
trade value (Tripathi et al., 2017). The United States, the European Union, and Japan 
are the largest natural product consumers (Dzoyem,2013). Their research identified 
China and India as the leading producers in Asia, Egypt and Morocco in Africa, Poland, 
Bulgaria, and Albania in Europe, and Chile and Peru in South America. The unique 

https://www.ohu.edu.tr/facultyofagriculturalsciences
https://www.ohu.edu.tr/facultyofagriculturalsciences
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geographic location, climate, and plant diversity of Turkey offer enormous market 
potential for medicinal and aromatic plants. Turkey produces numerous herbal 
products used as inputs in the herbal medicine, plant chemical, food and food additive, 
cosmetics, and perfumery industries in developed nations (Faydaoğlu ,2011). Herbal 
compounds and their derived products account for more than fifty percent of all 
clinically used drugs in the world. A medicinal plant typically contains a mixture of 
compounds that may improve health individually, additively, or in concert. 

The rise of a new coronavirus identified as SARS-CoV-2 has triggered a COVID-19 
pandemic (World Health Organisation, 2020b). As the world turned to science for 
vaccines, China and India began to investigate natural remedies in addition to the 
conventional methods (Li, 2020; Rastogi,2020). However, intense globalization and 
destructive behavior have brought us to the edge of catastrophic climatic changes, the 
cause of plant extinction. Numerous plant species that are rare and beneficial to human 
health are on the verge of extinction. The effects of climate change include unpredicted 
weather phenomena, the loss of agrobiodiversity, food insecurity, and adverse health 
effects (IFRC, 2020). In addition, according to a report by the World Meteorological 
Organization, the year 2020 is projected to be the third warmest on record (WMO, 
2021). Climate change has become one of the greatest obstacles to the survival of 
medicinal plants on Earth. Global variations in seasonal patterns, weather conditions, 
temperature scales, and other phenomena are responsible for the occurrence of 
climate change (Walther, 2002). According to current assumptions, there will be a rapid 
climate change affecting diverse levels of biodiversity in the 21st century 
(Warren,2013; Stocker,2014). Due to their vast chemical diversity, lack of side effects, 
and economic value, secondary metabolites of plants are utilized in numerous 
applications, including drug development. Changes in the metabolic pathways that 
modulate plant physiology, signaling, and defense mechanisms can influence plant 
secondary metabolites and plant growth in response to climatic shifts (Field,2014). This 
article will examine recent climate change and its effects, as well as their 
consequences. Further sustainable strategies for medicinal agriculture crop 
production have been given below. 

2. Temperature: 

Unmistakable evidence indicates that the Earth's climate is warming at an 
extraordinary speed. In esponse to adverse weather effects, rising sea levels have an 
impact on plant growth and yield (Tack,2015). Heat stress one of the most prevalent 
abiotic environmental stresses that considerably affect plant growth. Over than 23 
percent of the earth's surface experiences average annual temperatures of 40 degrees 
Celsius or higher. The average yield with most plants in the United States is 3 to 7 
times lower than predicted (Lamalakshmi,2017). 

The unfavorable impact of temperature on plants are drastic and generate a basic flaw 
that frequently induces crop damage and yield reductions across the globe. 
Furthermore, cultivation of crops and medicinal plants in unsuitable areas has 
increased the significance of temperature stress in recent global warming scenarios. 
As a significant environmental factor, temperature influences the structural and 
physiological processes as well as the development of plant cells (Zobayed,2005) 

It has been determined that only 12 percent of land can be utilized for agricultural 
purposes (Ramankutty,2008). Low temperature also causes plant stress, which 
hinders production and yield. Cold stress is one of the most studied abiotic stresses 
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because it is associated with a variety of mechanisms. Prolonged cold weather causes 
stress in plants, which then triggers their defense mechanism. In cold stress, phenolic 
compounds that assist in lowering the freezing point are produced (Griffith and 
Yash,2004; janska 2010). 

3. Extreme drought situation 

The effects of global warming include an increase in the severity of droughts worldwide. 
It is anticipated that climate change will increase the frequency of water deficit, heat 
stress, and increased salinity of soils. Drought stress is one of the most significant 
abiotic stresses that significantly reduces the growth and yield of the majority of plants 
(Zhang,2006). It damages the electron transport chain, resulting in reactive oxygen 
species (ROS) production (Saraswathi,2011). ROS such as O2, H2O2, and OH can 
accumulate during drought stress and damage the photosynthetic system and normal 
metabolism by causing oxidative damage to proteins, lipids, and nucleic acids 
(Abbaspour,2012) There are numerous causes of drought conditions, including low 
precipitation, salinity, high light intensity, and low and high temperatures. Drought 
caused numerous effects, including physiological, morphological, and molecular 
effects. In general, drought has a negative impact on agriculture, but medicinal plants 
are an exception. According to a study, unlike other crops, medicinal plants such as 
lavender were not affected; rather, they showed an increase in secondary metabolites. 
Secondary metabolites such as phenolics, flavonoid, and total sugar have increased 
in lavender, even though different genotypes of lavender have responded differently to 
drought stress (Shabankareh,2021). 
 
4. Impact of salt stress  
Human activities that promote soil salinization are increasing the percentage of the 
world's salinized land mass, which has consequences for the survival of medicinal 
plants and the accessibility of the bioactive compounds they produce [1]. Genotypic 
plasticity of plants in a dynamic and demanding environment of in vitro and in vivo 
saline growth conditions enables them to produce a repertoire of SMs essential for 
survival under physiological perturbation, and varies with species, genotype, and 
salinity stress levels. The physiological, biochemical, morphological, and biosynthetic 
effects of salinity on the profile of plant natural products via induction of oxidative stress 
and defense response pathways involve the production of reactive oxygen species 
(ROS), which play a crucial role in modifying the PSM of medicinal plants (Parihar 
2015, Xu 2016, Manuka 2019). In the case of medicinal plants, there is a lack of 
information, particularly regarding the variable stress and defense responses 
associated with their production (El-Hendawy 2018, Parihar 2015, Xu 2016, Sytar 
2018, Selmar 2008, Aghaei 2013, El-Hendawy 2019,Al-hendawy 2019). It is still 
unknown how salt stress individually affects medicinal plants, as it is the precursor of 
secondary metabolites in one way or another. These secondary metabolites are 
produced in response to excessive sodium ion stress, which induces oxidative stress. 
But it is certain that salt stress alters the physiology of medicinal plants because it 
alters plasma membranes at the cellular level (Tasiu Isah,2019). 

5. Changing patterns of light and UV 

Light is necessary for photosynthesis, the process by which plants grow and produce 
food. The light intensity and cumulative light intensity (total radiation during the growing 
period) are advantageous for the development of plant growth. The physiological 
response of plant species or even cultivars to light exposure in the form of photoperiod 
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or short duration(s) associated with SMs production during in vivo and in vitro growth 
conditions varies by species or cultivar (Ghosh,2018). Solar radiations reaching the 
earth's surface include UV-A, UV-B, photosynthetically active radiation, and infrared. 
However, only a small portion of UV-B, the most energetic component of day light 
spectrum, is utilized by plants for growth and development, depending on the exposure 
wavelength and interaction with environmental signals (Caldwell,2003). For instance, 
accumulation of SMs under different temperatures, light intensities, and phonological 
cycles during greenhouse growth of H. perforatum was variable for each of the 
evaluated compounds (Raduien, 2012). Secondary compounds play a crucial role in 
the ability of medicinal plants to adapt to environmental changes (Ncube, 2012). 
However, plant responses to stressors depend on the type, intensity, and timing of the 
stress as well as the organ or tissue that is stressed (Osbourn,2003). Medicinal plants 
have developed biochemical mechanisms for light-induced damage protection. 
Ultraviolet light is one of the invisible frequencies of sunlight with a wavelength between 
10 and 400 nm that damages plants by inhibiting gene expression and photosynthesis 
(Jansen,1998). Under conditions of extreme light intensity and UV, a variety of 
secondary compounds, such as phenolics, flavonoids, terpenoids, and alkaloids, which 
function as phytochemical intermediates, are affected (Kazan and Manners, 2011). It 
has been reported that flavonoids prevent DNA damage by absorbing light with 
wavelengths between 280 nm and 320 nm (Stapleton and Walbot, 1994). According to 
the research conducted by Lidija (Milenkovic, 2021) on origanum majorana, light 
intensity influences the production of essential oil. 

6. Heavy metal toxicity 

Heavy metals are elements with an atomic number greater than 20 and metallic 
properties of flexibility, conductivity, and stability, as well as proprietary ligands. 
Although some of these elements are required for plant growth, some plants require 
only trace amounts. They are harmful at high concentrations (Fahimirad and Hatami, 
2017). Natural, agricultural, industrial, and urban resources contain heavy metals 
(Orcutt,2000). According to a study (Ibrahim Ilker Ozyigit, 2022) on the presence of 
heavy metals in medicinal plants in the southeast of Turkey, Al, B, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, 
K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, and Zn concentrations were found in the leaves of certain 
medicinal plants. The accumulation of heavy metals has negative effects on plants that 
manifest as chemical and physiological alterations that alter the levels of the active 
component or secondary metabolites (Zubair et al. 2019; Shen et al. 2020). 
Furthermore, heavy metal accumulation may have phytotoxic effects on plants, 
causing chlorosis, sluggish growth, yield reduction, decreased nutrient uptake, root 
browning, and ultimately plant death (Karahan et al. 2020). For instance, a high 
concentration of Cr inhibits plant growth and development by altering fundamental 
metabolic pathways, such as photosynthesis and mineral- and water-related 
physiological processes (Qureshi et al. 2020). Metals are essential for plant growth, 
but excessive and toxic metals can impede the growth of medicinal plants and other 
agricultural products. This toxicity is caused by human activities such as increasing 
industrialization and factories that release toxic water or waste into the soil, making it 
toxic. Heavy metal toxicity has been detected in the roots and leaves of medicinal 
plants, which inhibits physiological function and has molecular effects as well. To purify 
soil and water resources, phytoremediation, and education about avoiding 
consumption of medicinal plants from toxic areas can be utilized. It has negative effects 
on both animals and humans. (Sharma,2020) 
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7. Extreme weather patterns 

In recent years, it has been reported that extreme weather events hinder the ability of 
harvesters and cultivators to grow and collect medicinal and aromatic plant species. 
Extremely harsh weather conditions throughout Europe are impacting medicinal plant 
production from seeding to harvesting, including chamomile in Germany and Poland 
(Pompe et al., 2008). Extreme weather conditions have also impacted medicinal plants 
on other continents. In the Sahel region of Africa, one of the most severe droughts of 
the 20th century was experienced. Included among the medicinal plants of the Sahel 
in Africa are hibiscus (Hibiscus sabdariffa, Malvaceae), myrrh (Commiphora africana, 
Burseraceae), frankincense (Boswellia spp., Burseraceae), baobab (Adansonia 
digitata, Malvaceae), moringa (Moringa oleifera (Aloe spp., Liliaceae). Future droughts 
caused by global climate change could have detrimental economic consequences for 
the region. Extreme rainfall events are increasing at an alarming rate, indicating a high 
potential for future natural disasters. Flooding has become more frequent and intense 
in India in recent years, according to experts, and hailstorms have caused significant 
damage to agricultural ecosystems and harvests (Idso et al., 2000). It appears that 
climate change has a global impact on medicinal plants. Evidence suggests that 
climate change has altered vegetation patterns such as phenology (the timing of plant 
lifecycle events in relation to climate) and distribution (Cleland,2007). Some wild 
medicinal plants' ranges shift in response to fluctuating temperatures and weather. 
Shifting phenologies and ranges may appear insignificant at first, but they can pose 
significant threats to the survival of a species. Some researchers are concerned about 
the potential loss of local plant populations and genetic diversity in Arctic and alpine 
regions, where Medicinal and Aromatic Plants (MAPs) face significant challenges 
associated with their rapidly changing environments. (Sharma,2020)  

8. Recommendation for sustainable agriculture for medicinal plants 

Medicinal plants are part of our life and livelihood of common and rural areas people. 
All over the world whether it is Africa, America, Asia, and Europe everyone’s life 
depends on it. Pharmaceutical companies depend on these. Due to certain changes 
in climate native species of medicinal plants leaving their places and coming towards 
edge of extinction. In India Himalayan, and western ghats are hub of medicinal plant 
that is started to disappear because of rising temperature. To protect endangered 
species from sudden and extreme climate change there are some measures that 
should be taken (Gupta,2019). Firstly, what are the variable of environment that are 
responsible of drastic change in the production and quality of medicinal plant it should 
be clear. promotion of protection of ecosystem and natural habitat of plants is 
necessary. Rapid decline and destruction of wild population is because of overall 
change in climate and for that there should be a nation and international agenda. This 
agenda should be implemented on preservation of medicinal plants. To prevent 
endanger varieties invitro production can be done and along with that varieties can be 
improved through some changes in genetic material against, biotic and abiotic stress. 
There is a need a list of all the list of endangered and extinct species so that they can 
get more attention. We need to be focused for the changes that are taking place in 
medicinal plants due to climate change like morphology, physiology, and phenology as 
well. It has been studied that abiotic stress like drought, salt and heat increase the 
production of secondary metabolite that are produced to make defense system. But 
there is a need to do much more work in direction of cellular level of production of 
secondary metabolite. Organic farming should be promoted. Excessive exploitation of 
medicinal plants for certain products should be sensible along with awareness of 
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protection of their natural habitat. The conservation programmed should be 
accelerated on high altitude because it is the only way for those who are living there 
isolated from modern world. On one side where whole world has become global village 
contrary people also depend on MAPs from common cold to critical disease like cancer 
and neurological disorders. The whole world should come on a common plate form to 
prevent threatened species of medicinal plants and sustainable use of those 
(Zhang,2021). 

9. Conclusion 

In present time when people have known importance of medicinal plants and they are 
gravitating towards the benefits of that. from expensive restaurant to common 
household know the how MAPs work in our life, for example green tea is the best 
sample for that. But changing climate condition is also a big concern that should be 
taken seriously. China and India are the biggest producer of medicinal plants and 
Turkey is also taking part worldwide in production of thyme and lavender. Genetic 
modification and ex-situ production of threatened species can be protected through 
advance molecular biology technique. 

References 

 Aghaei, K. and Komatsu, S., (2013). Crop and medicinal plants proteomics in 
response to salt stress. Frontiers in Plant Science, 4, p.8. 

 Abbaspour, H., Saeidi-Sar, S., Afshari, H. and Abdel-Wahhab, M.A., (2012). 
Tolerance of mycorrhiza infected pistachio (Pistacia vera L.) seedling to drought 
stress under glasshouse conditions. Journal of plant physiology, 169(7), 
pp.704-709. 

 Cleland, E.E., Chuine, I., Menzel, A., Mooney, H.A. and Schwartz, M.D., (2007). 
Shifting plant phenology in response to global change. Trends in ecology & 
evolution, 22(7), pp.357-365 

 Caldwell MM, Ballaré CL, Bornman JF, et al., (2003). Terrestrial ecosystems, 
increased solar ultraviolet radiation and interactions with other climatic change 
factors. Photochem Photobiol Sci. 2003;2:29–38. https://doi. 
org/10.1039/b700019g. 

 Dzoyem, J.P., Tshikalange, E. and Kuete, V., (2013). Medicinal plants market 
and industry in Africa. In Medicinal plant research in Africa (pp. 859-890). 
Elsevier. 

 Manish, D., (2010). Performance of Asalio (Lepidium sativum L.) genotypes 
under semi-arid condition of middle Gujarat. Indian Journal of Plant 
Physiology, 15(1), pp.84-89. 

 El-Hendawy, S., Al-Suhaibani, N., Dewir, Y.H., Elsayed, S., Alotaibi, M., 
Hassan, W., Refay, Y. and Tahir, M.U., (2019). Ability of modified spectral 
reflectance indices for estimating growth and photosynthetic efficiency of wheat 
under saline field conditions. Agronomy, 9(1), p.35. 

 El-Hendawy, S., Elshafei, A., Al-Suhaibani, N., Alotabi, M., Hassan, W., Dewir, 
Y.H. and Abdella, K., (2019). Assessment of the salt tolerance of wheat 
genotypes during the germination stage based on germination ability 
parameters and associated SSR markers. Journal of Plant Interactions, 14(1), 
pp.151-163. 

 El-Hendawy, S.E., Al-Suhaibani, N.A., Hassan, W.M., Dewir, Y.H., Elsayed, S., 
Al-Ashkar, I., Abdella, K.A. and Schmidhalter, U., (2019). Evaluation of 



IV. International Turkic World Congress on Science and Engineering  
23-24 June 2022, Niğde - Türkiye 

 

542 

wavelengths and spectral reflectance indices for high-throughput assessment 
of growth, water relations and ion contents of wheat irrigated with saline 
water. Agricultural Water Management, 212, pp.358-377. 

 Field, C.B. and Barros, V.R. eds., (2014). Climate change 2014–Impacts, 
adaptation and vulnerability: Regional aspects. Cambridge University Press. 

 Faydaoğlu, E. and Sürücüoğlu, M.S., (2011). Geçmişten günümüze tıbbi ve 
aromatik bitkilerin kullanılması ve ekonomik önemi. Kastamonu University 
Journal of Forestry Faculty, 11(1), pp.52-67. 

 Fahimirad, S. and Hatami, M., (2017). Heavy metal-mediated changes in growth 
and phytochemicals of edible and medicinal plants. In Medicinal plants and 
environmental challenges (pp. 189-214). Springer, Cham. 

 Gorgini Shabankareh, H., Khorasaninejad, S., Soltanloo, H. and Shariati, V., 
(2021). Physiological response and secondary metabolites of three lavender 
genotypes under water deficit. Scientific reports, 11(1), pp.1-22. 

 Ghosh S, Watson A, Gonzalez-Navarro OE, et al., (2018). Speed breeding in 
growth chambers and glasshouses for crop breeding and model plant research. 
Nat Protoc. 2018;13(12):2944–63. https://doi.org/10.1038/ s41596-018-0072-z 

 Gupta, A., Singh, P.P., Singh, P., Singh, K., Singh, A.V., Singh, S.K. and Kumar, 
A., 2019. Medicinal plants under climate change: impacts on pharmaceutical 
properties of plants. In Climate change and agricultural ecosystems (pp. 181-
209). Woodhead Publishing. 

 Griffith, M. and Yaish, M.W., (2004). Antifreeze proteins in overwintering plants: 
a tale of two activities. Trends in plant science, 9(8), pp.399-405. 

 IFRC-International Federation of Red Cross. (2020). Available 
at:https://media.ifrc.org/ifrc/pre ss-release/least-51-6-million-people-doubly-hit-
climate-related-disasters-covid-19-new-analysis ifrc-reveals/ Accessed 11th 
July 2021. 

 Isah, T., (2019). Stress and defense responses in plant secondary metabolites 
production. Biological research, 52. 

 Jansen, M.A., Gaba, V. and Greenberg, B.M., (1998). Higher plants and UV-B 
radiation: balancing damage, repair and acclimation. Trends in plant 
science, 3(4), pp.131-135. 

 Janská, A., Maršík, P., Zelenková, S. and Ovesná, J., (2010). Cold stress and 
acclimation–what is important for metabolic adjustment?. Plant Biology, 12(3), 
pp.395-405. 

 Kazan, K. and Manners, J.M., (2011). The interplay between light and 
jasmonate signalling during defence and development. Journal of Experimental 
Botany, 62(12), pp.4087-4100. 

 Karahan F, Ozyigit II, Saracoglu IA et al (2020). Heavy metal levels and mineral 
nutrient status in diferent parts of various medicinal plants collected from 
eastern mediterranean region of Turkey. Biol Trace Elem Res 197:316–329. 
https://doi.org/10.1007/ s12011-019-01974-2 

 Khan, M.S.A. and Ahmad, I., (2019). Herbal medicine: current trends and future 
prospects. In New look to phytomedicine (pp. 3-13). Academic Press. 

 Li, Y., Liu, X., Guo, L., Li, J., Zhong, D., Zhang, Y., et al. (2020). Traditional 
Chinese herbal medicine for treating novel coronavirus (COVID-19) pneumonia: 
protocol for a systematic review and meta-analysis. Syst. Res. 9 (1), 75. 
doi:10.1186/s13643-020-01343-4  

https://media.ifrc.org/ifrc/pre%20ss-release/least-51-6-million-people-doubly-hit-climate-related-disasters-covid-19-new-analysis%20ifrc-reveals/
https://media.ifrc.org/ifrc/pre%20ss-release/least-51-6-million-people-doubly-hit-climate-related-disasters-covid-19-new-analysis%20ifrc-reveals/


IV. International Turkic World Congress on Science and Engineering  
23-24 June 2022, Niğde - Türkiye 

 

543 

 Lamalakshmi Devi, E., Kumar, S., Basanta Singh, T., Sharma, S.K., Beemrote, 
A., Devi, C.P., Chongtham, S.K., Singh, C.H., Yumlembam, R.A., Haribhushan, 
A. and Prakash, N., (2017). Adaptation strategies and defence mechanisms of 
plants during environmental stress. In Medicinal plants and environmental 
challenges (pp. 359-413). Springer, Cham.  

 Maruca, G., Spampinato, G., Turiano, D., Laghetti, G. and Musarella, C.M., 
(2019). Ethnobotanical notes about medicinal and useful plants of the Reventino 
Massif tradition (Calabria region, Southern Italy). Genetic Resources and Crop 
Evolution, 66(5), pp.1027-1040. 

 Maryam, M., Te, K.K., Wong, F.C., Chai, T.T., Gary, K.K. and Gan, S.C., (2020). 
Antiviral activity of traditional Chinese medicinal plants Dryopteris crassirhizoma 
and Morus alba against dengue virus. Journal of Integrative Agriculture, 19(4), 
pp.1085-1096. 

 Nautiyal, S., Varsha, N.P., Mannam, S. and Rajasekaran, C., 
(2015). Ethnobotany and Medicinal Plants Conservation Through Scientific and 
Technological Interventions: A Case Study from BRTTR, Karnataka. Institute 
for Social and Economic Change. 

 Nortje, J.M. and Van Wyk, B.E., (2019). Useful plants of Namaqualand, South 
Africa: A checklist and analysis. South African Journal of Botany, 122, pp.120-
135. 

 Ncube, B., Finnie, J.F. and Van Staden, J., (2012). Quality from the field: The 
impact of environmental factors as quality determinants in medicinal 
plants. South African Journal of Botany, 82, pp.11-20. 

 Osbourn, A.E., Qi, X., Townsend, B. and Qin, B., (2003). Dissecting plant 
secondary metabolism–constitutive chemical defences in cereals. New 
Phytologist, 159(1), pp.101-108. 

 Ozyigit, I.I., Karahan, F., Yalcin, I.E., Hocaoglu-Ozyigit, A. and Ilcim, A., (2022). 
Heavy metals and trace elements detected in the leaves of medicinal plants 
collected in the southeast part of Turkey. Arabian Journal of 
Geosciences, 15(1), pp.1-21. 

 Orcutt, D.M. and Nilsen, E.T., (2000). Physiology of plants under stress: Soil 
and biotic factors (Vol. 2). John Wiley & Sons. 

 Pompe, S., Hanspach, J., Badeck, F., Klotz, S., Thuiller, W. and Kühn, I., (2008). 
Climate and land use change impacts on plant distributions in Germany. Biology 
Letters, 4(5), pp.564-567. 

 Parihar, P., Singh, S., Singh, R., Singh, V.P. and Prasad, S.M., (2015). Effect 
of salinity stress on plants and its tolerance strategies: a review. Environmental 
science and pollution research, 22(6), pp.4056-4075. 

 Qureshi FF, Ashraf MA, Rasheed R et al (2020). Organic chelates decrease 
phytotoxic efects and enhance chromium uptake by regulating chromium-
speciation in castor bean (Ricinus communis L.). Sci Total Environ 716:137061. 
https://doi.org/10.1016/j. scitotenv.2020.137061 

 Radušienė, J., Karpavičienė, B. and Stanius, Ž., (2012). Effect of external and 
internal factors on secondary metabolites accumulation in St. John’s 
worth. Botanica Lithuanica, 18(2), pp.101-108. 

 Rahman IU, Afzal A, Iqbal Z, Ijaz F, Ali N, Shah M, Ullah S, Bussmann RW 
(2019). Historical perspectives of ethnobotany. Clin Dermatol 37:382–388.  



IV. International Turkic World Congress on Science and Engineering  
23-24 June 2022, Niğde - Türkiye 

 

544 

 Rastogi, S., Pandey, D.N. and Singh, R.H., (2020). COVID-19 pandemic: A 
pragmatic plan for ayurveda intervention. Journal of Ayurveda and Integrative 
medicine, p.100312. 

 Ramankutty, N., Evan, A.T., Monfreda, C. and Foley, J.A., (2008). Farming the 
planet: 1. Geographic distribution of global agricultural lands in the year 2000. 
Global biogeochemical cycles, 22(1). 

 Shen X, Min X, Zhang S, Song C, Xiong K (2020). Efect of heavy metal 
contamination in the environment on antioxidant function in wumeng semi-fine 
wool sheep in Southwest China. Biol Trace Elem Res 198(2):505–514. 
https://doi.org/10.1007/ s12011-020-020813 

 Sytar, O., Mbarki, S., Zivcak, M. and Brestic, M., (2018). The involvement of 
different secondary metabolites in salinity tolerance of crops. In Salinity 
Responses and Tolerance in Plants, Volume 2 (pp. 21-48). Springer, Cham. 

 Selmar, D., (2008). Potential of salt and drought stress to increase 
pharmaceutical significant secondary compounds in plants. Landbauforschung 
Volkenrode, 58(1/2), p.139. 

 Stapleton, A.E. and Walbot, V., (1994). Flavonoids can protect maize DNA from 
the induction of ultraviolet radiation damage. Plant physiology, 105(3), pp.881-
889. 

 Sharma, M., Thakur, R., Sharma, M., Sharma, A.K. and Sharma, A.K., (2020). 
Changing scenario of medicinal plants diversity in relation to climate change: A 
review. Plant Archives, 20(2), pp.4389-4400. 

 Saraswathi, S.G. and Paliwal, K., (2011). Drought induced changes in growth, 
leaf gas exchange and biomass production in Albizia lebbeck and Cassia 
siamea seedlings. Journal of environmental biology, 32(2), pp.173-178. 

 Tripathi, H.I.M.A.N.S.H.U., Suresh, R., Kumar, S.A.N.J.A.Y. and Khan, 
F.E.R.O.Z., (2017). International trade in medicinal and aromatics plants: A 
case study of past 18 years. J. Med. Aromat. Plant Sci, 39, pp.1-17. 

 Tack, J., Barkley, A. and Lanier Nalley, L., (2015). Estimating yield gaps with 
limited data: An application to United States wheat. American Journal of 
Agricultural Economics, 97(5), pp.1464-1477. 

 Veiga, M., Costa, E.M., Silva, S. and Pintado, M., (2020). Impact of plant 
extracts upon human health: A review. Critical reviews in food science and 
nutrition, 60(5), pp.873-886. 

 Verpoorte, R., Kim, H.K. and Choi, Y.H., (2006). Plants as source for medicines: 
New perspectives. Frontis, pp.261-273. 

 Venkataraman, K. and Sivaperuman, C., (2018). Biodiversity hotspots in India. 
In Indian Hotspots (pp. 1-27). Springer, Singapore. 

 Walther, G.R., Post, E., Convey, P., Menzel, A., Parmesan, C., Beebee, T.J., 
Fromentin, J.M., Hoegh-Guldberg, O. and Bairlein, F., (2002). Ecological 
responses to recent climate change. Nature, 416(6879), pp.389-395. 

 World Meteorological Association, (2021). 2020 Was One of Three Warmest 
Years on Record. 

 World Health Organisation (2020b). Naming the coronavirus disease (COVID-
19) and the virus that causes it.Available at: https://www.who.int/emergencies/  

 Warren, R., VanDerWal, J., Price, J., Welbergen, J.A., Atkinson, I., Ramirez-
Villegas, J., Osborn, T.J., Jarvis, A., Shoo, L.P., Williams, S.E. and Lowe, J., 
(2013). Quantifying the benefit of early climate change mitigation in avoiding 
biodiversity loss. Nature Climate Change, 3(7), pp.678-682. 

https://www.who.int/emergencies/


IV. International Turkic World Congress on Science and Engineering  
23-24 June 2022, Niğde - Türkiye 

 

545 

 Xu, C., Tang, X., Shao, H. and Wang, H., (2016). Salinity tolerance mechanism 
of economic halophytes from physiological to molecular hierarchy for improving 
food quality. Current genomics, 17(3), pp.207-214. 

 Zhang, S., Zhang, L., Zou, H., Qiu, L., Zheng, Y., Yang, D. and Wang, Y., 
(2021). Effects of Light on Secondary Metabolite Biosynthesis in Medicinal 
Plants. Frontiers in plant science, 12, pp.781236-781236. 

 Zubair M, Khan QU, Mirza N, Sarwar R, Khan AA, Baloch MS, Fahad S, Shah 
AN (2019). Physiological response of spinach to toxic heavy metal stress. 
Environ Sci Pollut Res 26:31667–31674. https://doi.org/10.1007/s11356-019-
06292-7 

 Zhang, J., Jia, W., Yang, J. & Ismail, A. M., (2006). Role of ABA in integrating 
plant responses to drought and salt stresses. Field Crops Res. 97, 111–119.  

 Zobayed, S.M.A., Afreen, F. and Kozai, T., (2005). Temperature stress can alter 
the photosynthetic efficiency and secondary metabolite concentrations in St. 
John's wort. Plant Physiology and Biochemistry, 43(10-11), pp.977-984. 

  



IV. International Turkic World Congress on Science and Engineering  
23-24 June 2022, Niğde - Türkiye 

 

546 

Nar Vadisi (Nevşehir) Damarlı Bitkileri 
 

1,*Gençay Akgül 
1Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 

Biyoloji Bölümü, 50300 Nevşehir/Türkiye 
*akgulgencay@gmail.com 

 

ÖZET: Araştırma alanı, Grid sistemine göre B5 karesinde yer alan Nevşehir ili 
sınırları içinde kalmaktadır. Arazi çalışmalarında alandan yaklaşık 650 bitki örneği 
toplanmıştır. Bitkilerin floristik kaynaklar kullanılarak teşhis ve değerlendirmesi 
sonucu, 73 familyaya özgü 274 cins ve bu cinslere ait 416 tür ve türaltı takson tespit 
edilmiştir. Bu taksonlardan 5’i Açık Tohumlu, 411’ü Kapalı Tohumludur. Kapalı 
Tohumlulardan 361’i Çift Çenekli, 50’si Tek Çeneklidir. Taksonların 75 tanesi kültür 
bitkisidir. Takson sayısı bakımından büyük familyalar: Asteraceae (Papatyagiller) 
57 (%34), Fabaceae (Baklagiller) 36 (%22), Lamiaceae (Ballıbabagiller) 29 (%17), 
Brassicaceae (Turpgiller) 26 (%14) ve Rosaceae (Gülgiller) 21 (%13)’dir. En çok 
türe sahip cinsler Astragalus (Geven) (7), Salvia (Adaçayı) (7), Anthemis (Papatya) 
(5), Rosa (Gül) (5) ve Allium (Soğan) (5)’dur. Bitki Coğrafyası bölge üyelerinin 
dağılımında İran-Turan 81 takson (% 33), Akdeniz 9 takson (% 4), Avrupa-Sibirya 
6 takson (% 3) ve bilinmeyenler 147 takson (% 60)’dur. Alanda endemik tür sayısı 
20 (% 4)’dir. Bu çalışmanın yapılmasındaki amaç, Türkiye florasına ve bilime katkı 
sağlamaktır. Araştırma alanında Uluslararası Tehlike Kategorilerinden EN 
(tehlikede) ve CR (çok tehlikede)’de taksonlar bulunmamaktadır. Alanda VU (zarar 
görebilir) kategorisinde iki takson (Acantholimon kotschyi ssp. laxispicatum  ve A. 
saxifragiforme) bulunmaktadır. Ayrıca taksonlardan 39’u LC (en az endişe verici) 
ve 6 tanesi de NT (tehdit altına girebilir) kategorilerinde bulunmaktadır. Bu 
araştırmanın yapılmasındaki amaç, Türkiye florasına ve bilime katkı sunmaktır. 
Anahtar kelimeler: Nar Vadisi, Damarlı Bitkiler, Nevşehir, Türkiye 

 

1.Giriş 
 
Türkiye tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanında bitki türleri açısından da dünyada ilk 
sıralarda yer alan ülkeler arasındadır. Bir bölge veya ülkedeki bitki zenginliğinin ölçüsü 
orada doğal olarak yetişen türlerin sayısı ile ölçülebilir. Ayrıca o bitkilerin görünüş 
özellikleri, yetiştiği alanlar ve bitki topluluklarının çeşitli olması ile de bu zenginlik 
anlaşılabilmektedir. Her iki açıdan da Türkiye Dünyanın önde gelen bölgelerinden 
birisidir. Türkiye’de son yapılan çalışmalara göre 11.000’in üzerinde bitki taksonu 
yetişmektedir. Bunlardan yaklaşık üçte biri sadece Türkiyeye özgüdür. Bu zenginliğin 
nedenlerinin başında Ülkemizde değişik iklim çeşitlerinin olması, milyonlarca yılda 
oluşmuş coğrafik ve jeomorfolojik özellikler, üç farklı fitocoğrafik bölgenin kesiştiği 
yerde olması (İran Turan, Avrupa Sibirya, Akdeniz) yanında çeşitli ekolojik özellikleri 
gelmektedir. Ayrıca  Türkiye birçok bitkinin (Astragalus, Verbascum, Marrubium gibi) 
gen merkezidir (Davis, P.H. (ed.). 1965-1985, Davis, P.H. (ed.), Mill, R.R., Tan, K. 
1988, Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T., Baser, K.H.C. 2000, Ekim, T. vd. 2000, Tanker, 
N., Koyuncu, M., Kurucu, S., 1989).  
Bu zenginliği ile ülkemiz birçok bilim insanının dikkatini çekmiştir. Bu nedenle 1600’lü 
yıllardan buyana birçok yabancı botanikçi Türkiye bitkileri üzerinde çalışmalar yapmış 
ve eserler hazırlamışlardır. Bunların en önemlilerinin başında Flora Orientalis 
gelmektedir. İsviçreli botanikçi Edmond Boissier (1876-1888) tarafından hazırlanan bu 
eser Türkiye bitkilerini de kapsamaktadır (Boissier, 1876-1888).  
 
Ayrıca P. H. Davis’in editörlüğünde Türk bilim insanlarının da katkısıyla  hazırlanan 
Türkiye ve Doğu Ege adaları florası adlı eser bu sahada hazırlanmış eserlerin en 
kapsamlıları arasında yer almaktadır (Davis, P.H. (ed.). 1965-1985, Davis, P.H. (ed.), 
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Mill, R.R., Tan, K. 1988, Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T., Baser, K.H.C. 2000). Bu 
eserler yayınlandıktan sonra Türk bilim insanlarının taksonomik alandaki çalışmaları 
artmış ve kısa sürede Türkiye bitkileri üzerinde birçok yayınlar hazırlanmıştır. Ayrıca 
Türk bilim insanları birçok yeni tür yayınlamışlardır. Bu bitkilerin çoğuna Türkçe adlar 
koymuşlardır. Elde edilen bu verilerin toplanmasıyla oluşan veriler Türkiye Florası adlı 
eserin 11. cildinde toplanmış ve bu eser sadece Türk bilim insanlarının katkıları ile 
hazırlanmıştır. Yapılan bu çalışmalara göre Türkiye’de özellikle endemik bitkilerce 
zengin bölgelerimizin başında Akdeniz bölgesindeki Toroslar, Amanoslar, Doğu 
Anadolu bölgesinde Van Bitlis Hakkari ile Gümüşhane ve Sivas çevreleri, Karadeniz 
bölgesinde Ilgaz, Marmara bölgesinde Kazdağları İç Anadolu bölgesinde ise 
Kapadokya olarak adlandırılmış bölge içinde yer alan Tuz gölü çevresi ile Erciyes dağı 
gelmektedir. Bu bitkileri bulunduran alanlara “Önemli Bitki Alanları” denilmektedir 
(Özhatay). Endemik bitkilerimizin birçoğu bu alanlarda yetişmektedir. Araştırma 
bölgesinin de girdiği önemli bitki alanları içinde yer alan Kapadokya bölgesine özgü ve 
bilimsel adına Kapadokya ismi verilmiş birçok tür bulunmaktadır. Bunlar arasında 
Draba cappadocica, Allium cappadocica, Silene cappadocica, Vicia cappadocica 
sayılabilir (Akgül, G. 2018, Akgül, G. et al. 2016, Akgül, G. Yılmaz, N., 2012). 
Türkiye Florası kayıtlarına göre alana yakın olan illerden Nevşehir’de  270’in üzerinde 
bitki türü bulunmakta ve bunların yaklaşık üçte biri (78 tür) sadece Nevşehir’e özgüdür. 
Ayrıca Dünyada sadece Nevşehir’e özgü olan ve bilim dünyası için yeni olan iki bitki 
Allium nevsehirense ve Avanos civarından toplanarak bilime kazandırılan 
Acantholimon avanosicum’dur. Bu verilere göre bölge bitki çeşitliği ve ilginçliği 
açısından zenginlik göstermektedir (https://www.tubives.com, Doğan, M., Akaydın, G. 

2007). 
Dikdörtgeni andıran çalışma alanı, İç Anadolu Bölgesi’nde 38º37’ ve 38º44’ kuzey 
enlemleri ile 34º42’ ve 34º44’ doğu boylamları arasında kalmaktadır. Alanın yüksekliği 
930 m. ile 1200 m.ler arasında değişmektedir. Alan, doğudan Kayseri, kuzeydoğudan 
Yozgat, güney, güneybatı ve batıdan Niğde ve Aksaray ile çevrilmektedir. Çevresinde 
değişik yükseltilerde dağ (Hırka dağı 1700 m., Oylu dağı 1623 m., Alaşar dağı 1418 
m.) ve tepeler (Kahveci tepesi (1400 m.) ile vadiler  (Güvercinlik vadisi, Soğanlı vadisi) 
bulunmaktadır. Turizm bölgesi olan Uçhisar, Göreme, Zelve, Avanos, Ürgüp, 
Derinkuyu, Kaymaklı ve Ihlara da alana yakın yerlerdir. Kuzey doğusunda ise Göreme 
milli parkı bulunmaktadır. Çalışma alanı olarak seçilen bu bölgenin daha önce flora ve 
etnobotaniği ile ilgili bir araştırma bulunmamaktadır. Alanın floristik yapısının 
belirlenmesindeki amaçlar aşağıdaki gibidir: 
İran Turan fitocoğrafik bölgesine özgü türlerin bulunduğu step karakterli alanların 
yaygın olduğu alanda, ayrıca çalımsı ve ağaçsı türlere de rastlanmaktadır. Ayrıca 
alanda sulak ve nemli yerleri seven Avrupa-Sibirya fitocoğrafi bölgelerine özgü türlere 
de rastlanır. Vadi tabanlarındaki alüvyal topraklar bahçe tarımına ayrılmış uygun 
alanlardır. Vadi tabanlarında, yer yer yutularak kesilen ve tekrar ortaya çıkan zayıf, 
ince akarsular bulunmaktadır. Ayrıca vadinin orta kesiminde ve batısında Sulusaray ile 
Kızılırmak arasında küçük bir bölgede peribacaları da bulunmaktadır. 
 
Çalışma alanı ve civarı bugüne kadar birçok yerli ve yabancı botanikçiler tarafından 
gezilerek kısa süreli de olsa aynı amaçla bölge ziyaret edilmiştir. Bu ziyaretlerde 
bölgede ulaşım kolaylığının yanı sıra, yörenin tarihi ve jeomorfolojik özelliklerinden 
kaynaklanan nedenler rol oynamaktadır. Türkiye Florası üzerine ilk önemli çalışma 
İsviçreli botanikçi E. Boissier'e aittir. Yazarın 6 ciltlik "Flora Orientalis" (1817-1888) adlı 
eserinde, Türkiye'de dahil olmak üzere ortadoğu ülkelerinin bitkileri yer almaktadır. 
Türkiye Bitkileri üzerine en kapsamlı eser, "Türkiye ve Doğu Ege adaları Florası"dır. 

https://www.tubives.com/
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Bu eser ingiliz taksonomist P. H. Davis tarafından 1965-1988 yıllarında ve 9 cilt halinde 
hazırlanmıştır. Bu eserinde Davis Türkiye'de yetişen vasküler bitki türlerini coğrafi 
yayılışlarını da vererek detaylı bir şekilde betimlemiştir. Eserde familya, cins ve türlere 
ait teşhis anahtarları verilmiş; ayrıca türlerin tip örnekleri de belirtilmiştir. Bu eserden 
sonra ek cilt olarak 10 ve 11. ciltler yayınlanarak Türkiye Florasının zenginliği kayıt 
altına alınmıştır.  
Ayrıca bölgede günümüze yakın bir çalışma N. Tanker ve Arkadaşları (1989) 
tarafından yapılmıştır. "Ürgüp, Göreme and lhlara Plants and Landscape" başlıklı 
elkitabı olan bu eserde Kapadokya'da yetişen 304 çiçekli bitki türünün kısa morfolojik 
özellikleri ile birlikte resimleri de verimiştir. 
Bölgeye yakın alanlarda toplama yapan araştırıcılardan bazıları P.H. Davis et al., F. 
Sorger, M. Koyuncu et al., Roper, Alava, K. Karamanoğlu, A. Baytop, McNeill, Coode 
ve Jones'tur. Bunlardan P. H .. Davis 1952'li yıllarda Dodds'la birlikte, 1957'de Hedge'le 
birlikte ve 1966'da da Doroty Lygon'la birlikte olmak üzere farklı senelerdekısa süreli 
bitki toplama çalışmaları yapmışlardır. Ayrıca son yıllarda bölgede akademik düzeyde 
bazı yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapılmıştır. Bunlar arsında Hırka Dağı florası, 
Göreme Milli Parkı Florası, Aladağlar Florası, Naldöken Dağı florası, Yılanlı Dağı ve 
Çevresinin florası, Çiçekdağı florası, Ekicek Dağı ve çevresinin floası, Alidağı florası, 
Erciyes Dağı florası,   Ürgüp, Derinkuyu and Hodul Mountain sayılabilir (Akgül, G., 
2018, Akgül, G. et al. 2016, Akgül, G. Yılmaz, N. 2012, Saraç, H., 2005, Bozok, F., 
Aksoy, A., 2013, Çelik, S., 1998, İnan, S., 2000, Özbek, B., 2004, Öztürk, M., Dinç, M. 
2007, Tanker, N., Koyuncu, M., Kurucu, S., 1989, Ulukuş, D., Tugay, O., 2014, 
Uzunhisarcıklı, E. M., 2002,Ünal, A., Dinç, M. 2000, Vural, M., Kol, Ü., Çopuroğlu, S. 
ve Umut, B., 1996, Vural, C., Aytaç, Z. 2005, Yavuz, H., 2003,Yıldırımlı, Ş. 1994). 
Nevşehir-Gülşehir-Avanos üçgeni arasında kalan Çalışma alanın en yüksek yerleri 
Gülşehir'in kuzeyinde Hırka Dağı (1683 m.), güneyindeki Kermil Dağı (1516 m) ve 
Akdağ'dır (1320 m) (Şekil 4.1). Alanın bulunduğu saha, tüf yapısındaki ana materyalin 
zamanla akarsu ve rüzgarlarda kolay aşınması sonucunda, çok sayıda vadi ile 
kaplı,son derece arızalı bir jeomorfolojik yapı sergiler. Alanın ortasında girintili çıkıntılı 
(ondüleli) ve peri bacaları bulunmaktadır. Küçük otsu türlerin baskın olduğu steple kaplı 
Akdağ, Hırka dağı panoramik özelliğe sahiptir. Vadide sulak ve nemli yerleri seven 
Avrupa-Sibirya fitocoğrafi bölgelerine özgü türlere de rastlanır. Vadi tabanlarındaki 
alüvyal topraklar bahçe tarımına ayrılmış ideal yerlerdir. Vadi tabanlarında, yer yer 
yutularak kesilen ve tekrar ortaya çıkan zayıf, ince akarsular ve bu suların geçtiği 
yerlerde de yaklaşık 10-50 m uzunluklara sahip, geniş, çok sayıda doğal tüneller vardır. 
Tabanında, dizboyunu geçmeyen sığ suların aktığı bu tünellerin içi çok karanlık ve 
serindir. Görerne vadisinde, değişik noktalardaki kaynaklardan beslenen bu ince, zayıf 
akarsulara bir iki noktada mineral su kaynağıda iştirak eder. Nevsehir il alani, Orta 
Anadolu'daki Erciyes, Melendiz ve Hasandağı gibi eski yanardağların kül ve lavlarının 
yığılmasıyla oluşan geniş bir plato üzerinde yer almaktadır. Kızılırmak ve onu besleyen 
diğer küçük akarsuların açtığı derin vadilerle plato bugünkü görünümünü kazanmıştır. 
İlin hakim yeryüzü şekilleri yayla özelliği taşımaktadır. Dağlar ve ovaların kapladığı alan 
nispeten azdır. İl alanının yarıdan fazlasını (% 53.6) platolar, dörtte birini (% 25) ovalar 
oluşturur. %18.5 oranındaki bir alanı kaplayan dağlar ise Kızılırmak vadisinin kuzey ve 
güneyine serpilmiş durumdadırlar.  
 
Nevsehir'deki dağlarin oluşumu III. Jeolojik zamana rastlar. Alp kıvrımlaşmaşı 
sırasında Kuzey Anadolu ve Güney Anadolu dağları şekillenirken ortaya çıkan 
sıkışmalarla Orta Anadolu'da yükselme ve çökmeler meydana gelmiştir. Çöken 
kesimde yer alan Nevşehir toprakları, III. Jeolojik zamanda göl suları altında kalmıştır. 
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Daha sonra yörede yoğun volkanik ve tektonik hareketler olmuş, il alanının önemli bir 
bölümü lav ve tüflerle kaplanırken diğer yandan yeni kırılmalar ve püskürtmelerle 
dağlar şekillenmiştir. İldeki başlıca dağlar Erdaş Dağı, Hodul Dağı, Kizil Dağ, Hirka 
Dağı, Oylu Daği, Kermil Daği, Uçhisar (Akdere) Daği, Topuz Dağı ve Ziyaret Dağı'dır. 
Erdaş Dağı: 1982 m. yüksekliğindeki bu dağ ilin en yüksek noktasıdır. Nevsehir'in 
güneybatısındak bu dağ, Niğde topraklarında geniş ve yüksek kütleler oluşturan 
Melendiz ve Hasandağı eteklerine kadar uzanan Kızılırmak platosu üzerindedir. Bir 
yanardağ olan Erdaş kütlesi, genellikle %20'nin üzerinde bir eğime sahiptir. Dağ, iklim 
bakımından sert, toprak bakımından da sığ olduğu için çıplak bir görünüme sahiptir. 
Hodul Dağı: En yüksek noktası 1949 m. olan bu dağ sırası, ilin doğusunda yer alır. 
Derinkuyu ilçesinin doğusundan başlayan sıra, daralıp genişleyerek doğu ve 
kuzeydoğu yönünde uzanır. Kızılırmak'a karışan akarsuların açtığı vadilerle derin bir 
biçimde parçalanan dağ, volkanik bir yapıya sahiptir. Erciyes yanardağının püskürttüğü 
lav ve tüflerin birikmesiyle meydana gelmiştir. Aynı zamanda Nevşehir-Kayseri sınırını 
çizen Hodul dağı, akarsu vadileri ve çöküntü alanlarının yakınında %20'nin üzerinde 
eğimli yamaçlara dönüşmektedir. Genellikle bitki örtüsünden yoksun olan dağın 
eteklerine doğru bozuk ardıç, mese, alıç, ahlat gibi ağaç türleri ile bazı otsu bitkilere 
rastlanmaktadır 
Nevşehir coğrafyasının yarısından çoğu platolarla kaplıdır. III. Jeolojik zamanın 
sonlarında ve IV. Jeolojik zamanın baslarında ortaya çıkan kıvrılma-sıkışmalar ve 
volkanik hareketler sonucunda, daha önceden neojen gölleri altında olan il alanı 
yükselmiştir. Dogudaki Erciyes, güney ve güneybatıdaki Melendiz ve Hasandağı gibi 
yanardaglardan çikan lavlar çevreye yayilarak genis platolar olusturmuştur. Bu platolar 
Kızılırmak tarafından yarılarak bugünkü görünümünü kazanmıştır. Akarsuyun tasıdiği 
önem dolayısıyla il topraklarındaki platoların tümüne birden Kızılırmak Platosu adı 
verilmektedir. 1500 metreye kadar çıkan yükselti basamaklarına dizilmiş olan bu 
platolarda egim, genel olarak % 20'nin altindadir. Bu eğim, akarsu vadilerine yakın 
bölümlerde % 20'nin üzerine çıkabilmektedir. Yaz aylarının sıcak ve kurak geçmesi, 
ayrıca kış ve ilkbahar yağışlarını yeterli düzeyde alamaması nedeniyle bu topraklar 
genellikle çıplaktır. İlkbaharda yeşillenen ve çiçeklenen bozkır bitkileri sıcaklarla birlikte 
kurumaktadır. Geniş platolarına rağmen Nevşehir, zengin otlakları olan yaylalara sahip 
değildir. Bu nedenle hayvancılık da gelişmemiştir. Mera niteliğindeki düşük yükseltili 
platoların bazılarında nadasla kuru tarım yapılmaktadır. Nevsehir ili, jeolojik yapısı 
nedeniyle akarsu bakımından fakirdir. Akarsular faydalanılmaya imkân vermeyecek 
ölçüde derinden akmaktadir. Ilin belli başlı akarsuyu Kızılırmak'tır. Kızılırmak, Nevşehir 
volkanik kütlesi önünden kuzeybatıya doğru yön değiştirerek akan tek akarsudur. 
Uzunluğu 1355 km.'dir. İki tarafında yükselen biri volkanik, diğeri strüktürel yaylalar 
arasında serilen geniş ve çıplak bir vadinin içinden akmaktadir. Arazi yapısı nedeniyle 
bu yörede çok su kaybetmektedir. Buna karşılık akisini etkileyecek ve onu 
besleyebilecek bir kol almamaktadır. Değişik topraklı yerlerden geçtığı için daima 
bulanık bir suya sahiptir. Derinden akması dolayısıyla sulama islerinde pek 
kullanılamamaktadır. 
Nevşehir'deki yeryüzü sekilleri açisindan vadiler önemlidir. Volkanik lav ve tüflerden 
oluşan kesimlerde akarsular dar oluklar açmıştır. Vadiler dar ve dik olduğundan verimli 
ovalar çok sınırlıdır. İlin en önemli vadisi, Kızılırmak vadisidir. Göreme vadisi, 
Karacaören vadisi ve Damsa vadisi, bu vadiye dikey inen diğer vadilerdir. Orta Anadolu 
Platosu'nun Nevşehir sinirlari içinde kalan kısımları, Kızılırmak tarafindan dogu-batı 
yönünde yarılmıştır. Türkiye'nin en uzun ve önemli vadilerinden biri olan Kızılırmak 
vadisinin Avanos ve Gülsehir'de genişlik kazanması, vadide dar ovalar meydana 
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getirmiştir. Kızılırmak vadisine kuzeyden ve güneyden çok sayıda yan vadi 
açılmaktadır. Bunların tamamı akarsular tarafından oluşturulmuştur. 
Kapadokya Bölgesi'ndeki Erciyes, Hasandağı, Melendiz ve Güllüdağ jeolojik devirlerde 
aktif birer volkan durumundaydı. Volkanların püskürmeleri, Üst Miyosen'de (10 milyon 
yıl önce) başlayip Holosen'e (günümüze) kadar sürmüştür. Neojen gölleri altındakı 
yanardaglardan çıkan lavlar, platoda göller ve akarsular üzerinde 100-150 m. 
kalınlığında, farklı sertlikte bir tüf tabakasi meydana getirmiştir. Bu tabakanın yapısında 
tüfün dışında, tüffit, ignimbrit tüf, lahar, volkan külü, kil, kumtaşı, marn, aglomera ve 
bazalt gibi jeolojik kayaçlar da bulunmaktadir. Ana kayalardan püsküren maddelerle 
şekillenen plato, şiddeti daha küçük volkanların püskürmeleriyle sürekli değişime 
uğramıştır. Üst Polisen'den baslayarak, basta Kızılırmak olmak üzere akarsu ve 
göllerin bu tüf tabakasini asindirmalari nedeniyle bölge bugünkü halini almistir. 
Nevşehir ili alaninda hakim olan jeolojik yapi neojendir. Bunun dışında Kızılırmak’in 
güney bölgesinin jeolojik yapisini bazalt ve mezozoik tabakalar, ırmağın kuzey 
bölgesini oligo-miyosen, eosenflis, metamorfik seri ve granit tabakalar olusturur. 
"Peribacasi" diye adlandırılan olusumlar, vadi yamaçlarından inen sel sularının ve 
rüzgarın, tüflerden olusan yapiyi asındırmasıyla ortaya çıkmıştır. Sel sularinin dik 
yamaçlarda kendine yol bulması sert kayalarin çatlamasına ve kopmasına neden 
olmustur. Alt kısımlarda bulunan ve daha kolay asinan malzemenin derin bir şekilde 
oyulmasiyla yamaç gerilemiş, böylece üst kısımlarında bulunan şapka sayesinde 
asinmadan korunan konik biçimli gövdeler ortaya çikmistir. Daha çok Ürgüp civarında 
bulunan şapkalı peribacaları, konik gövdelidir ve tepe bölümlerinde bir kaya bloku yer 
almaktadır. Gövde tüf, tüffit ve volkan külünden ibaret bir kayaçtan, sapka kısmı ise 
lahar ve ignimbrit gibi sert kayaçlardan oluşmaktadır. Yani sapka, gövdeye oranla daha 
dayanıklı bir kaya türüdür. Bu, peribacasinin oluşumunun ilk şartıdır. Sapkadaki 
kayanın direncine bagli olarak peribacalari uzun veya kisa ömürlü olabilmektedir. 
Kapadokya'da erozyonun meydana getirdiği diger peribacası tipleri ise, konili, mantar 
biçimli, sütunlu ve sivri peribacalardır. Peribacalari en yogun biçimde Ürgüp-Uçhisar-
Avanos üçgeni arasinda kalan vadilerde ve Ürgüp-Sahinefendi arasındaki bölgede 
görülmektedir. Peribacalarının dışında, vadi yamaçlarında yagmur sularının 
olusturduğu ilginç kivrimlar bölgeye ayri bir özellik katmaktadir. Bazi yamaçlarda 
görülen renk çesitliligi, lav tabakalarinin isi farkindan kaynaklanmaktadir. Bu olusumlar, 
Uçhisar, Çavusin-Güllüdere, Göreme-Meskendir, Ortahisar- Kizilçukur ve Pancarlik'ta 
görülmektedir. Deprem durumu açisindan Nevsehir, 3. derecede tehlikeli deprem 
bölgesinde bulunmaktadir. Kirsehir ve Kayseri gibi bölgesel deprem sahalarinin 
tesirinde kalabilir. Avanos, Özkonak, Göynük, Sarilar, Hacibektas, Kozakli, 
Karahasanli, Ürgüp, Aksalur, Mustafapasa, Ortahisar yerlesim yerleri ise 3. derecede 
tehlikeli deprem bölgesindedir. 
Alanın kayaçları volkanitlerden ibarettir. Orta Anadolu'daki oligosen, miyosen, pliyosen 
ve kuvaterner yaşlı volkanitler, okyanusal Kabuğun tüketilmesi ve kıtasal kabukların 
çarpışmalarından sonra meydana gelen ve esas olarak kıtasal kabuk kökenli 
kalkalkalen nitelikli volkanitlerdir (Ercan 1986). Ayrıca neojen yaşlı volkanitler ile alt 
kuvaternenden başlayan ve tarihsel zamanlara kadar etkinliğini sürdüren, kuvaterner 
yaşlı volkanitler yer alır. Bu volkanitler iki grupta toplanır. Hasandağı ve Melendiz dağı 
ile daha kuzeyinde, Nevşehir-Ürgüp arasında yer alan bölgedeki volkanitler "Acıgöl-
Göllüdağ volkanitleri" olarak adlandırılmıştır. Bu volkanitleri oluşturan volkanizma, üst 
miyosende andezitik lav akıntıları ve domlarla başlamış; alt pliyosende çeşitli tüfler, 
andezitik lavlar ve ignimbritleri oluşturmuş; alt kuvaternerde (pleyistosende) tüfler, 
riyolitik domlar ve lav akıntılarını oluşturmuş; üst kuvaternerde (holosende) ise önce 
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andezitler ve son ürün olarakta bazaltları oluşturmuştur (Batum 1975'e göre Ercan 
1986'dan). 
Kayseri güneyindeki Erciyes Dağı merkez olmak üzere çevresindeki incesu- Develi-
Tomarza-Bünyan ve Bağazlıyan arasındaki alanda yer alan tüm volkanitler "Erciyes 
Volkanitleri" olarak adlandırılmıştır. Nevşehir-Ürgüp dolaylarında kısmen Hasandağı 
ve Acıgöl volkanlarından, çoğunlukla daha batıdaki Erciyes volkanlar topluluğundan 
üst miyosenpliyosende şiddetli patlamalar sonucunda, bölgedeki neojen havzasında 
çökelen ve yığılan piroklastiklerin oluşturduğu tüfler ve ignimbritler geniş alanlara 
yayılmıştır. Volkanik ürünler karasal neojen havzası içinde kimi zaman karada, kimi 
zaman da göl içinde çöke! kayalarla ardalanmalı olarak yığılmışlardır. Kalınlıkları 
yüzlerce metreye erişen bu birimlerin içerisinde, eski insanlar tarafından oyulan 
mağaralar, evler, kiliseler ve yeraltı şehirleri yapılmıştır. lhlara vadisi, Göreme, 
Çavuşin, Uçhisar, Zelve vb. mevkilerinde bu yapılar çok ilginç görünümdedirler. Ayrıca, 
yörede volkanitlerin daha sonra aşınmalarıyla oluşan peribacaları da doğada çok 
ender rastlanan oluşumlardandır. Bölgedeki platolarda açılan vadi yamaçlarında 
yüzeylenen tüf, tüfit, ignimbrit, lahar, volkan külü ve süngertaşı ardalanmasında 
meydana gelen volkanitlere bağımlı olarak gelişen peribacalarının oluşabilmesi için 
takke ve gövde kayaçlarına gereksinim olduğu belirtilmiştir (Emre ve Güner 1985). Bu 
araştırıcılar tarafından ignimbrit ve lahariarın takke, tüf-tüfit-volkan külü ve 
süngertaşlarının ise gövde kayaçiarını meydana getirdikleri; Kuvaternerde yarıkurak 
iklim koşullarının hüküm sürdüğü bu bölgede sel sularının yamaçları oymalarıyla 
peribacalarının oluştukları rapor edilmiştir. 
Alandaki peribacalarının bulunduğu kesimlerdeki erozyonlu yamaçlar dışında üç büyük 
toprak grubu vardır. Bunlarla ilgili bilgiler, alandaki büyüklük sırasına göre şöyle 
sıralanabilir: 
Ürgüp-Nevşehir arasında, gevşek dışpüskürük materyal üzerinde ayrışma ve organik 
materyal katılımıyla oluşmuş volkanik regoseller yaygındır. Profilde serbest kireç 
genellikle bulunmaz. Toprağın su ve besin tutma kapasitesi düşüktür. Organik madde 
doğal örtünün bozulmadığı hallerde %1- 1.5 arasındadır. pH hafif baziktir. Katyon 
değişim kapasitesi orta veya düşüktür. 
Yarayışlı fosf or çok düşük, potas yeterli ve yüksektir. Bu topraklara Nevşehir-Ürgüp 
arasında ve bu hattın daha güneyinde rastlanır. Alandaki bu topraklarda otlatmaya açık 
çayır ve step birlikleri bulunduğu gibi, bu toprakların büyük bir kısmı da eğimin elverişli 
olduğu kesimlerde kuru tarım ve bağcılık yapılabilmektedir.  
Genel özellikleri itibariyla kahverengi topraklara benzemektedir. Sicak iklimin yol açtigi 
oksitlenme nedeniyle kahverengi topraklar kirmizimsi bir renk almaktadir. Bu 
topraklarin büyük bölümünde bagcilik ve bahçecilik yapilmaktadir. 
Kahverengi topraklarda genel olarak üstte organik madde, altta ise kireç birikimi 
görülür. Kireçsiz kahverengi topraklar ise kalin bir üst tabaka ve kil birikimli bir alt 
tabakadan olusur. Dogal vejetasyon seyrek çalılardir. 
Alüvyal Topraklar; Alanda Çavuşin-Avanos arasındaki geniş ova derin alüvyal 
topraklarla kaplıdır. Tarımsal açıdan çok önemli olan bu genç topraklar, yüzey sularının 
taşıdığı sedimentlerle oluşmuştur. Genellikle sorunsuz ve verimli topraklardır. Alandaki 
bu topraklar üzerinde Artemisia campestris'in (Pelin otu, Yavşan) baskın olduğu step 
birliği yer alır. Aynı zamanda, yöredeki inşaat faaliyetleri için gereken kum, bu alandaki 
kum ocaklarından sağlanmaktadır.  
Koluvyal Topraklar; Milli Park alanında Zelve ve Çavuşin yakınlarındaki Akdağ, Aktepe, 
Topraktepe eteklerinde geniş bir yayılım gösteren bu topraklarda genellikle bağ, bahçe 
ve tahıl bitkileri tarımı yapılmaktadır. 
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Nevşehir Meteoroloji istasyonu'nun yaklaşık 20 yıllık verilerine dayanılarak Emberger 
formülüne göre Nevşehir'in yıllık ortalama sıcaklığı 10.6 °C'dir. Ortalama yüksek 
sıcaklıklar Temmuz (27.7 °C) ve Ağustos'ta (28 °C) en yüksek değerlere ulaşır (Akman 
1990), (Şekil 1 ). Ocak ve Şubat ayları en soğuk ay olup, bu aylarda ortalama düşük 
sıcaklıklar -3.0 ve -3.3 °C kadardır. Nevşehir'de rasat yılları boyunca rastlanan en 
yüksek sıcaklık 37.6 °C ile Temmuz ayına, en düşük sıcaklık da -23.6 °C ile Şubat 
ayına rastlamıştır. (Tablo 1 ). Yörede yıllık yağış miktarı Nevşehir, Ürgüp ve Avanos 
verilerine göre 336-389 mm arasında değişmektedir. Her üç istasyondaki yağış rejimi 
ilkbahar, Kış, Sonbahar, Yaz (IKSY) şeklindedir; yani bu yağış rejimi Doğu Akdenizli'dir 
(Tablo 2). Yıllık nispi nem % 57'dir. En düşük ortalama nispi nem değerleri Haziran (% 
9), Temmuz (% 43) ve Ağustos (% 42) gibi yaz aylarına rastlarken Ocak,Şubat ve 
Aralık (% 70-71) aylarında en yüksek ortalama nispi nem değerlerine rastlanır. Alanın 
iklimi, Akdeniz iklim sınıflandırmasında kullanışlı olan Emberger formülüne göre 
değerlendirildi. Buna göre çalışma alanı, İç Anadolu'nun bir çok kesiminde de rastlanan 
"Yarı Kurak,Kışı Çok Soğuk Akdeniz" iklimi hüküm sürmektedir. İklim diyagramından 
da anlaşılacağı gibi Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül kurak aylardır. Dört ay gibi 
uzun süren bu kurak periyot Temmuz ve Ağustos'ta en şiddetli değerlere ulaşır. Ocak 
ve Şubat ayları ise mutlak donlu aylardır. Bu çalışmanın amaçları arasında; Bitkilerin 
doğal ve kültürel varlıklarımız olarak kayıt altına alınması, alanın turizm bölgesi içinde 
olması nedeniyle botanik turizmine kaynak oluşturması, alanın floristik yapısını 
belirlenmesi, ilin Floristik zenginliğinin ortaya çıkarılması, Türkiye florasına katkı 
sağlanma, toplanan bitkilerin materyal haline getirilerek herbaryumun zenginleşmesi 
sayılabilir.  
 

 
 

Şekil. 1. Nevşehir İklim Diyagramı 
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Şekil 4. 2. Araştırma Alanının Haritası 
 

2. Materyal ve yöntem 
 
Arazi çalışmaları için alana bitkilerin vejetasyon dönemlerine uygun olarak Mart ve 
Ekim ayları arasındaki sürede yapılmıştır. Toplanan bitki örnekleri herbaryum 
kurallarına göre kurutularak teşhise hazır duruma getirilip Bölüm herbaryumunda 
korunmuştur. Bitkilerin teşhisinde Flora of Turkey and the East Aegean lslands ve diğer 
eserlerden (Davis, P. H., 1965-1986, Townsend, C.C., Guest, E., 1966-1985, Tutin, 
T.G., Heywood, V.H., Burges, N.A., et al., 1964-1980) yararlanılmıştır. 
Teşhis edilen bitkilerin Flora listesinde kolaylık sağlamak amacıyla familya, cins ve 
türler alfabetik sırada verilmiştir. Türlerin geçerli adları ve yazarı belirtildikten sonra, 
türlere ait örnekler toplandığı istasyon, endemizm durumu ve fitocoğrafik bölgesi, 
toplayıcı adı ve numaraları ile birlikte verilmiştir. Kültür türleri de ayrıca belirtilmiştir. 
Ayrıca bazı bitkilerin araziden çekilmiş fotoğrafları da eklenmiştir. Yazar isimleri aynı 
zamanda Brummit’in “Bitki isimleri otörleri kitabı” adlı eserinden kontrol edilmiştir. 
Çalışma alanının krokisi Google.earth sitesinden alınmıştır. Alanın jeoloji bilgileri 
Maden Teknik Araştırma Enstitüsünden alınan bilgilere göre hazırlanmıştır. Toprak 
gruplarına ait bilgiler Toprak - Su Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Nevşehir İli 
Arazi Varlığı isimli rapordan alınmıştır. İtkilerin tehlike kategorilerindeki durumu Türkiye 
Bitkileri Kırmızı Kitabına göre ve IUCN Species Survival Commission’un 2001 yılı 3. 1. 
versiyonuna göre düzenlenmiştir.  
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Nu. Bitki Toplanan istasyonlar 

1 B5 Nevşehir: Merkez, Eski Mahalle, 1210-1220 m., Ağaçlandırma ve park 
alanları. 

2 B5 Nevşehir: Merkez, Henkili Mahallesi (Nevşehir Merkez), 1200-1210 m., 
Ağaçlandırma ve park alanları 

3 B5 Nevşehir: Merkez, Afetevler Mahallesi (Nevşehir Merkez), 1180 m., 
Ağaçlandırma ve park alanları 

4 B5 Nevşehir: Nar Merkez, 1160-1120 m., Ağaçlandırma ve park alanları 

5 B5 Nevşehir: Nar-Sulusaray arası, 1100-1030 m., kültür alanları. 

6 B5 Nevşehir: Toki çevresi (Vadi doğusu), 1100-1120 m., step.  

7 B5 Nevşehir: Sulusaray Merkez, 990-1030 m., Ağaçlandırma ve park alanları  

8 B5 Nevşehir: Sulusaray doğusu, 1030-1090 m., step. 

9 B5 Nevşehir: Sulusaray batısı, 1010-1045 m., step. 

10 B5 Nevşehir: Peri bacaları mevki  (Sulusaray-Kızılırmak arası, vadi batısı), 
985-1010 m., step. 

11  B5 Nevşehir: Peri bacaları mevki (Sulusaray-Kızılırmak arası, vadi doğusu), 
985-1075 m. 

12 B5 Nevşehir: Çiftlikler (Vadi doğusu), Sulusaray-Kızılırmak arası), 980-1130 
m., step. 

13 B5 Nevşehir: Çiftlikler (Vadi batısı), Sulusaray-Kızılırmak arası), 930-960 m., 
step. 

14 B5 Nevşehir: Irmak kenarları (Nar ve çevresi), 1095-1030 m., nemli alanlar. 

15 B5 Nevşehir: Irmak kenarları (Sulusaray-Nar arası), 1010-1100 m., nemli 
yerler. 

16 B5 Nevşehir: Irmak kenarları (Sulusaray), 990-1000 m., nemli yerler 

17 B5 Nevşehir: Peribacaları-Kızılırmak arası (Vadi doğusu), 940-1000 m., step 

 
3. Bulgular 
Floristik liste 
Spermatophyta 
Gymnospermae 
Pinaceae  
*Picea orientalis L., 2, Akgül 3739 
*Pinus nigra Arn. ssp. pallasiana (Lamb.) Holmboe, 2, Akgül 3739, Euro.- Sib. el. 
Cupressaceae  
Juniperus oxycedrus L., 2, Akgül . 
*Thuja orientalis L., 3, Akgül 3753. 
Ephedraceae 
Ephedra major Host., 3, Akgül 3785. 
Angiospermae 
Dicotyledoneae 
Ranunculaceae 
Nigella arvensis L. var. glauca Boiss., 8, Akgül 4135. 
Delphinium peregrinum L., 12, Akgül 4136. 
*Clematis orientalis L., 9, Akgül 4142.  
Consolida orientalis (Gay.) Schröd., 12, Akgül 4143. 
C. regalis S. F. Gray ssp. paniculata (Host) Soo var. paniculata, 12, Akgül 4141. 
Adonis flammea Jacq., 6, Akgül 4141. 
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A. aestivalis L. ssp. parviflora (Fisch. ex DC.) Busch., 8, Akgül 4140. 
Ranunculus arvensis L., 8, Akgül 4139. 
R. sceleratus L., 8 Akgül 4139. 
R. isthmicus Boiss. ssp. stepporum Davis, 8, Akgül 4137. 

Berberidaceae  
*Berberis vulgaris L., 9, Akgül 3708. 
Papaveraceae 
Glaucium corniculatum (L.) Rud. ssp. refractum (Nab.) Cullen, 6, Akgül 4171. 
G. leiocarpum Boiss., 8, Akgül 4170.  
Roemeria hybrida (L.) DC., 8, Akgül 4169. 
Papaver minus (Boiv.) Meikle, 8, Akgül 4168. 
P. rhoeas L., 8, Akgül 4167. 
Hypecoum procumbens L., 8, Akgül 4119, Medit el. 
Fumaria asepala Boiss., 12, Akgül 4166, İr.-Tur. el. 
Brassicaceae 
Alyssum desertorum  Stapf. var. desertorum, 8, Akgül 4255. 
A. pateri Nyar ssp. pateri, 12, Akgül 2915, end.,İr.-Tur. el., LC. 
A. sibiricum Willd., 12, Akgül 2911,   
Boreava orientalis Jaub. et. Spach., 8, Akgül 3010. 
Barbarea plantaginea DC.,15, Akgül 4984. 
Brassica elongata Ehrh., 15, Akgül 4983. 
*B. rapa L. ssp. campestris (L.) Clapham, 5, Akgül 4982. 
Camelina rumelica Vel., 5, Akgül 4981. 
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 5, Akgül 4980. 
Cardaria draba (L.) Desv. ssp. chalepensis (L.) O.E. Schulz, 6, Akgül 4979. 
Crambe orientalis L. var. orientalis, 8, Akgül 4978, İr.-Tur. el.  
Descurainia sophia (L.) Webb. ex Prantl., 10,  Akgül 4977. 
Draba cappadocica Boiss. & Bal., 8, Akgül 4976, end., İr.-Tur. el.  
Erysimum crassipes Fisch. et Mey., 17, Akgül 4975. 
E. smyrnaeum Boiss. et Bal., 8, Akgül 4974. 
Isatis glauca Aucher ex Boiss. ssp. glauca, 8,  Akgül 4973.   
Lepidium perfoliatum L., 6,  Akgül 4972. 
L. latifolium L., 6, Akgül 4971.   
Malcolmia africana (L.) R. Br., 8, Akgül 4970. 
Matthiola longipetala (Vent.) DC. ssp. bicornis (Sibth. et Smith) P.W. Ball, 8,  Akgül 
4969. 
Raphanus raphanistrum L. ssp. raphanistrum, 6, Akgül 4967. 
Sinapis arvensis L., 8, Akgül 4966. 
Sisymbrium altissimum L., 8, Akgül 4965.  
S.  loeselii L., 5, Akgül 4964. 
S.  officinale (L.) Scop., 5, Akgül 4963. 
Thlaspi perfoliatum L., 5, Akgül 4962. 
Capparaceae 
Capparis spinosa L. var. spinosa, 6, Akgül 3713. 
Rsedaceae 
Reseda lutea L. var. lutea , 6, Akgül 4958. 
Cistaceae 
Helianthemum canum (L.) Baumg, 8, Akgül 4252.   
Fumana procumbens (Dun.) Gren. et Godr., 8, Akgül 4251. 
Violaceae 
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Viola occulta Lehm., 6, Akgül 4101.  
Polygalaceae 
Polygala pruniosa Boiss. ssp. pruniosa, 12, Akgül 4158. 
Portulacaceae 
Portulaca oleraceae L., 9, Akgül 4157. 
Caryopyllaceae 
Arenaria ledebouriana Fenzl var. ledebouriana, 8, Akgül 2916, end., LC. 
Cerastium dicothomum L. ssp. dicothomum,  8, Akgül 4275. 
C.  fragillimum Boiss., 10, Akgül 4274. 
Dianthus  anatolicus Boiss., 8, Akgül 2917, LC. 
D. micranthus Boiss. et Heldr., 8, Akgül 4273.  
D. zonatus Fenzl. var. zonatus, 8, Akgül 4272. 
Gypsophila eriocalyx Boiss., 6, Akgül 4271, end., İr.-Tur. el., LC.  
G.  sphaerocephala Fenzl. ex Tchihat. var. sphaerocephala Fenzl. ex Tchihat., 12,  
Akgül 4270.  
Holesteum umbellatum L. var. glutinosum (Bieb.) Gay., 8, Akgül 4269. 
Minuartia corymbulosa (Boiss. et Bal.) Mcneill var. corymbulosa (Boiss. et Bal.) 
Mcneill, 8, Akgül 2918, end., İr.-Tur. el., NT.  
M. sclerantha (Fisch. et Mey.) Thell., 8, Akgül 4268.   
M. erythrosepala (Boiss.) Hand.-Mazz. var. erythrosepala, 6, Akgül 4267. 
Moenchia mantica (L.) Bartl. ssp. mantica (L.) Bartl., 8, Akgül 4266. 
Saponaria prostrata Willd. ssp. prostrata Willd., 8, Akgül 2922, end., İr.-Tur. el., LC. 
Silene chlorifolia Sm., İr.-Tur. el., 11, Akgül 4265. 
S. muradica Schischk., 8, Akgül 4264. 
S. italica (L.) Pers. ssp. italica, 9, Akgül 4263. 
S. otites (L.) Wibel., 17, Akgül 4262.   
Illecebraceae 
Paronychia condenseta Chaudhri, 8, Akgül 2929, İr.- Tur. el., NT. 
Polygonaceae 
Atraphaxis billardieri Jaub. et Spach. var. billardieri Jaub. et Spach., 8, Akgül 4163.  
Polygonum aviculare L., 6, Akgül 4163. 
P. bellardii All., 8, Akgül 4624.  
P. persicaria L., 8, Akgül 4161.  
Rumex crispus  L., 6, Akgül 4160. 
R. acetocella L., 12, Akgül 4159. 
Chenopodiaceae 
Atriplex hortensis L., 5, Akgül 4260.   
Chenopodium album L. ssp. album var. album, 5, Akgül 4259. 

C. botrys L., 8, Akgül 4258.   
C. foliosum L., 8, Akgül 4257. 
Salsola kali L., Akgül 4256.  
Noaea mucronata (Forssk.) Aschers. et Schweinf. ssp. mucronata (Forssk.) Aschers. 
et Schweinf, 8, Akgül 4255. 
Amaranthaceae 
Amaranthus retroflexus L., 14,  Akgül 4254. 
A. albus L., 14, Akgül 4253. 
Tamaricaceae 
Tamarix smyrnensis Bunge, 5, Akgül 3801. 
Hypericaceaeaceae (Guttiferae) 
Hypericum pseudolaeve Robson, 12, Akgül 2928, İr. Tur. el., LC.  
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H.  elongatum Ledeb. ssp. microcalycinum (Boiss. et Heldr.) Robson, 12, Akgül 4208. 
H.  perforatum L., 12, Akgül 4205.  
Malvacaceae 
*Hibiscus syriacus L., 4, Akgül 3725.  
Malva sylvestris  L., 5, Akgül 4207. 
M. neglecta Wallr., 5, Akgül 4206.   
*Alcea pallida  Waldst. et Kit., 6, Akgül 4205.   
Tiliaceae 
*Tilia tomentosa Moench., 3, Euxine el. Akgül 3781. 
Linaceae 
Linum austriacum L. ssp. austriacum, 8, Akgül 4178.  
L. hirsutum L. ssp. anatolicum (Boiss.) Hayek var. anatolicum L., 8,  Akgül 2919, 
end., İr.-Tur. el. LC. 
L. mucronatum ssp. armenum, 8, Akgül 4177, İr.- Tur. el.  
Geraniaceae 
Geranium tuberosum L. ssp. tuberosum, 8, Akgül 3707. 
Erodium hoefftianum C. A. Meyer, 8, Akgül 3607.   
Zygophyllaceae 
Peganum harmala L., 8, Akgül 4115. 
Tribulus terrestris L., 8, Akgül 4121. 
Rutaceaeaceae 
Haplophyllum telephioides Boiss., 8,  Akgül 2909, İr.-Tur. el., NT.  
Aceraceae  
*Acer palmatum Thunb., 3, Akgül 3701. 

*A. platanoides L., 3, Akgül 3704.  
Vitaceae 
*Parthenocissus quiquefolia (L.) Pl., 7, Akgül 3751. 
*Vitis vinifera L., 5, Akgül 3750. 
Rhamnaceae 

Rhamnus petiolaris Boiss., 8, end., Akgül 3780, LC. 
Fabaceae  
Astragalus gummifer Lab., 6, Akgül 4237, Ir. Tur. el. 
A.  hirsutus Vahl., 6, Akgül 4236.  
A.  karamasicus Boiss. et Bal., 8, Akgül 4235. 
A. microcephalus Willd., 8, Akgül 4234, Ir.-Tur. el. 
 A. pelliger Fenzl., 6, Akgül 2923, LC. 
A. stenosemius Boiss. et Noe, 8, Akgül 4233.  
A. strigillosus Bunge, 8, Akgül 4232. 
Colutea cilicica Boiss. et Bal., 8, Akgül 4231.  
*Caesalpinia gillesi Wall. & Hook., , 3, Akgül 3720. 
*Cicer arietinum L., 5, Akgül 4230. 
Coronilla varia L. ssp. varia, 8,  Akgül 4229. 
Genista sessilifolia DC., 8, Akgül 4228, Ir.-Tur. el. 
*Gleditsia triacanthos L., 2, Akgül 3721. 
Hedysarum cappadocicum Boiss.,  8, Akgül 2964, İr.-Tur. el., LC.  
H. nitidum Willd., 8, Akgül 2974. 
H. pestalozzae Boiss., 8,  Akgül 2924, end., İr.-Tur. el. 
Lathyrus czeczottianus Bässler, 8, Akgül 4227, end.  

Lotus corniculatus L. var. corniculatus, 8, Akgül 4226. 
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Medicago rigidula (L.) All. var. rigidula, 8, Akgül 4225.   
M. sativa L. ssp. sativa, 8, Akgül 4224. 
M. x varia Martyn, 8, Akgül 4223. 
Melilotus officinalis (L.) Desr., 13, Akgül 4222.   
Onobrychis argyrea Boiss. ssp. argyrea Boiss., 8, Akgül 2927, İr.-Tur. el., LC. 
O. hypargeia Fish & Mey., 6, Akgül 4221.  
O. ornata (Willd.) Desv., 6, Akgül 4220, end., İr.-Tur. el., LC. 
O.  podperae Sirj., 8, Akgül 4219.  
*Phaseolus vulgaris L., 5, Akgül 4218. 
*Robinia pseudoacacia L., 1, Akgül 3721. 
Trigonella coerulescens  (Bieb.) Hall., 13,  Akgül 4217,  İr.-Tur. el.   
T. monantha C. A. Mey. ssp. monantha, 9, Akgül 4216. 

Trifolium arvense L. var. arvense L., 14, Akgül 4215.  
T. hirtum All., 6, Akgül 4214.  
T. pratense L. var. pretense, 6, Akgül 4213. 
T. repens  L. var. repens, 6, Akgül 4112 

Vicia sativa L. ssp. sativa, 5, Akgül 4211. 
V. villosa Roth. ssp. eriocarpa (Hausskn.) P. W. Ball., 17, Akgül 4209. 
Rosaceae 
*Amygdalus communis L., 11, Akgül 4152. 
Crataegus pontica C. Koch., 8, Akgül 3756. 
C. monogyna L., 8, Akgül 3757. 
*Cotoneaster horizontalis Decne, 6, Akgül 3758. 
*Cerasus avium L., 5, Akgül 3759. 
*C. vulgaris Mill., 5, Akgül 4153. 
*Cydonia oblonga Miller, 5, Akgül 3759. 
*Malus sylvestris Miller, 5, Akgül 3765.  
Potentilla meyeri Boiss., 8, Akgül 4154 , Ir.-Tur. el. 
Prunus spinosa L. ssp. dasyphyllum (Schur) Domin, 8, Akgül 4155. 
*Pyrus eleagnifolia Pall., 5, Akgül 3703. 
*Prunus armeniaca Lam., 5, Akgül 3759.  
*P.  domestica L., 5, Akgül 3759. 
*Pyracantha coccinea M. Roem., 6, Akgül 3780.  
*Pyrus communis L., 5, Akgül 3759.  
Rubus sanctus Schreber, 15, Akgül 3789. 
*Rosa canina L., 4, Akgül 3760. 
*R. foetida Herrm., 5, Akgül 3761.  
*R. x damascena Herrm., 5, Akgül 3762.  
R. hemispaerica J. Herrn., 6, Akgül 3763.  
*R. sempervirens L., 6, Akgül 3764.  
Punicaceae 
Punica granatum L., 5, Akgül 3749. 
Cucurbitaceae 
*Cucurbita pepo L., 9, Akgül 4250. 
*C. melo L. 9, Akgül 4249.  
Crassulaceae 
Sedum album L., 8, Akgül 4244. 
S. laconicum Boiss. et Heldr., 12, Akgül 4243, E. Medit. el.  
Apiaceae  
Anthriscus nemorosa (Bieb.) Sprengel, 8,  Akgül 3999. 
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Artedia squamata L., 8, Akgül 3990. 
Astrodaucus orientalis (L.) Drude, 6,  Akgül 3995, Ir.- Tur. el.  
Daucus carota L., 6, Akgül 3997.  
Peucedanum palimbioides Boiss., 8 ,  Akgül 4001.  
Scandix stellata Banks et Sol., 6,  Akgül 4355. 
Torilis leptophylla (L.) Reichb., 6 , Akgül 4003. 
Turgenia latifolia (L.) Hoffm., 8 ,  Akgül 4256. 
Zosima absinthifolia (Vent.) Link, 8, Akgül 4156. 
Bifora radians Bieb., 5, Akgül 4165. 
Bupleurum heldreichii Boiss. et Bal., 5, Akgul 2900, end. Ir._Tur. el. LC. 
Echinophora tournefortii Jaub. et Spach., 8, Akgül 4123, Ir.- Tur. el. 
E. falcatum L. ssp. persicum (Boiss.) Koso-Pol., 8,  Akgül 4322. 
Eryingum campestre L. var. campestre (L.) Hudson, 5, Akgül 4321. 
Falcaria vulgaris Bernh., 11,  Akgül 4320. 
Malabaila pastinacifolia Boiss., et Bal., 11, Akgül 4319. 
Scandix iberica (L.) Drude, 12, Akgül 4318.   
Morinaceae 
Morina persica L., 12, Akgül 4317, Ir.-Tur. el. 
Dipsacaceae 
Cephalaria syriaca (L.) Schröder, 13, Akgül 4315. 
Scabiosa rotata Bieb., 12, Akgül 4316, Ir.-Tur. el. 
Asteraceae 
Achillea aleppica DC. ssp. zederbaueri (Hayek) Hub.-Mor., 10, Akgül 2934, İr. Tur. el., 
LC. 
A.wilhelmsii C. Koch., 6, Akgül 4313, Ir.- Tur. el. 

Acroptilon repens (L.) DC. , 6,  Akgül 4312, İr.-Tur. el. 
Centaurea kotschyi (Boiss. et Heldr.) Hayek var. kotschyi (Boiss. et Heldr.) Hayek,  6,  
Akgül 2940, İr.-Tur el., LC. 
C.  urvillei DC. ssp. stepposa Wagenitz, 6, İr.-Tur. el., Akgül 2939, LC. 
C. solsitialis L., 6, Akgül 4311.  
C.  virgata Lam., 13, Akgül 4310, İr.- Tur. el.  
Anthemis cretica L. ssp. anatolica (Boiss.) Grierson, 13, Akgül 4039.  
A. cretica L. ssp. albida (Boiss.) Grierson, 13, Akgül 4308.   
A. fumariifolia Boiss., 6,  Akgül 2937, end.,  İr.-Tur. el., LC. 
A.wiedemanniana Fisch. et. Mey., 6, Akgül 2925, end., LC. 
A. tinctoria L. var. pallida DC., 13, Akgül 4307. 
Arctium minus (Hill.) Bernh. ssp. pubens (Babington) Aeren, 5, Akgül 4306, Euro-Sib. 
el. 
Artemisia campestris L., 13,  Akgül 4305. 
*Calendula officinalis L.,7,  Akgül 4304.  
Geropogon hybridus (L.) Schultz Bip., 12, Akgül 2910, Akdz. el., LC.   
Carduus nutans L. ssp. nutans,12, Akgül 4303. 
Chondrilla juncea L. var. juncea L. , 6, Akgül 4302. 
Cichorium intybus L.,6,  Akgül 4302. 
Scorzonera cinerea Boiss.,12, Akgül 4301. 
S.  eriophora DC., 12, Akgül 2904, NT.  
Cirsium arvense (L.) Scop. ssp. vestitum (Wimmer et Grab.) Petrak , 17, Akgül 4299. 
C. lappaceum (Bieb.) Fischer ssp. anatolicum Petrak, 17, Akgül 4298, İr.-Tur. el. 
Cnicus benedictus L. var. benedictus L. , 4, Akgül 4297. 
Crepis foetida L. ssp. rhoedifolia (Bieb.) Celak, 8, Akgül 4296. 
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C. sancta (L.) Babc. , 8, Akgül 4294. 
Crupina vulgaris Cass. , 8,  Akgül 4293. 
Echinops pungens Trautv. var. pungens Trautv., 12,  Akgül 4292. 
E. viscosus DC. ssp. viscosus Bornm., 12, Akgül 4291. 
Filago pyramidata L., 8,  Akgül 4290. 
Geropogon hybridus (L.) Schultz, 12,  Akgül 2901, Akdz. el., NT. 

Gundelia tournefortii L. var. armata Freyn et. Sint., 12, Akgül 4288. 
*Helianthus anuus L., 7,  Akgül 4287. 
Helichrysum arenarium (L.) Moench ssp. aucheri (Boiss.) Davis et Kupicha, 6, Akgül 
2922, İr. Tur. el., LC.  
H. arenarium (L.) Moench. ssp. araxinum (Kirp.) Takht., 6, Akgül 2920, İr.-Tur. el. 
Inula oculus-christi L., 5, Akgül 4286, Euro.-Sib. el. 
Lactuca serriola L., 6, Akgül 4285, Euro.-Sib. el. 
*L. sativa L., 7, Akgül 4284. 
Leontodon crispus Vill. ssp. asper (Waldst. et. Kit.) Rohl. var. asper, 12, Akgül 4283. 
Sonchus asper (Hill.) Hill. ssp. glaucescens (Jordan) Bal, 12, Akgül 4282. 
Onopordum anatolicum (Boiss.) Eig, 12, Akgül 2902, İr.-Tur.el., LC. 
Picnomon acarna (L.) Cass., 6, Akgül 4281, Medit. el. 
Pilosella hoppeana (Schultes) C. H. et F. W. Schultz ssp. isaurica Hub.-Mor., 6, Akgül 
2903, İr. Tur. el., LC.   
Picris strigosa Bieb. ssp. strigosa, 12, Akgül 4280, İr.-Tur.el. 
Scolymus hispanicus L., 12, Akgül 4279, Medit. el. 
Scorzonera eriophora DC.,LC, 12, Akgül 2904. 

Senecio vulgaris L., 11, Akgül 4278.  
S. vernalis Waldst.et Kit., 11, Akgül 4277. 
Sonchus asper (L.) Hill. ssp., 11, glaucescens (Jordan) Ball., Akgül 4276. 
Tanacetum argyrophyllum var. argyrophyllum, 6, Akgül 4273. 
T. macrolepium Schischkin, 6, Akgül 4272. 
Taraxacum serotinum (Waldst. et Kit.) Poriet , 8, Akgül 4270. 
Tragopogon latifolius Boiss., 8,  Akgül 4276, İr.-Tur el. 
Tripleurospermum  elongatum (Fisch. et Mey.) Bornm., 6,  Akgül 4275. 
T. parviflorum (Willd.) Pobed., 8, Akgül 4271. 
Xanthium spinosum L., 8, Akgül 4269. 
Xeranthemum annuum L., 8, Akgül 4268. 
Caprifoliaceae 
Lonicera etrusca Santi var. etrusca, 8, Akgül 4955.   
*L. caprifolium L., 5, Akgül 3730. 
*Viburnum opulus L., 5, Akgül 3729.  
Campanulaceae 
Asyneuma lobelioides (Willd.) Hand.-Mazz., 6, Akgül 4959, Ir.-Tur. el.   
A. virgatum (Labill.) Bornm. ssp. virgatum (Labill.) Bornm., 8, Akgül 4957.   
Campanula stricta L. var. alidagensis Damboldt, 8, Akgül 4956.   
Primulaceae 
Anagallis arvensis L. var. arvensis L.,8, Akgül 4156. 
Oleaceae 
*Fraxinus excelsior L., 2, Akgül 3774. 
Jasminum fruticans L., 8, Akgül 3778. 
*Ligutrum vulgare L., 1, Akgül 3776. 
*Syringa vulgaris L., 4, Akgül 3775.  
Convolvulaceae 
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Convolvulus althaeoides L.,13, Akgül 4248. 
C. holosericeus Bieb. ssp. holosericeus Bieb., 13, Akgül 4247.   
Cuscutaceae 
Cuscuta palaestina Boiss. ssp. balansae (Yuncker) Plitm., 8, Akgül 4246.   
Boraginaceae  
Alkanna orientalis (L.) Boiss. var. orientalis (L.) Boiss., 12, Akgül 4267, İr.-Tur. el.   
A. tinctoria Tausch. ssp. anatolica Hub. Mor., 8, E. Medit. el., Akgül 2905, LC. 
Anchusa leptophylla Roemer et Schultes ssp. leptophylla, 8, Akgül 4266. 
A. undulata L. 8, Akgül 4267. 
A. azurea Mill. var. azurea, 8, Akgül 4268. 
Heliotropium ellipticum Ledeb., 8, Akgül 4265, İr.-Tur. el. 
Cynoglossum creticum Miller, 8, Akgül 4264. 
Buglossoides arvensis (L.) Johnston, 8, Akgül 4263. 
B.  incrassata (Gus.) Johnston , 8, Akgül 4262. 
Echium italicum L., Medit. el., 6, Akgül 4261.   
Cerinthe minor L. ssp. auriculata (Ten.) Domac, 8, Akgül 4260. 
Lappula squarrosa (Retz.) Dumort., 8, Akgül 4259. 
Moltkia coerulea (Willd.) Lehm., İr.-Tur. el., 8,  Akgül 4258. 
Nonea caspica (Willd.) G. Don , İr.- Tr. el., 8, Akgül 4257. 
Onosma ambigens Lacaita, 8, Akgül 4257. 
O. taurica Pal. var. taurica, 8, Akgül 4256.  
O. isaurica Boiss. & Heldr., 8, Akgül 2906, end., İr.-Tur. el. 
Paracaryum ancyritanum Boiss., 12, Akgül 2914, İr. Tur. el., LC. 
Solanaceae 
Hyoscyamus reticulatus L. , 6, Akgül 4125, İr.-Tur. el. 
H. pusillus L., 6, Akgül 4123, İr.-Tur. el. 
Lycium anatolicum A. Baytop et R. Mill., 8, Akgül 4122. 
Solanum dulcamara L., Euro. Sib. el., 5, Akgül 4123. 
*S. tuberosum L., 5,  Akgül 4112. 

*S. melongena L., Akgül 4351. 
*Capsicum annuum L., 5, Akgül 4343. 
*Lycopersicon esculentum Miller, 5, Akgül 4412. 
Scrophulariaceae 
Verbascum brachysepalum (Fisch. et Trautv.) O. Kuntze, 8, Akgül 2908, Akdz. el., LC.  

V. vulcanicum Boiss. et Heldr. var. vulcanicum, 11,  Akgül 4130, end., İr.-Tur. el., LC. 
Scrophularia libanotica Boiss. ssp. libanotica Boiss. var. cappadocica R. Mill., 8, Akgül 
2907, İr. Tur. el., LC. 
Bungea trifida (Vahl.) C. A. Meyer, 8, Akgül 4131. 
Linaria corifolia Desf., 8, Akgül 4132, end., İr.-Tur. el, LC. 
L. genistifolia (L.) Miller ssp. polyclada (Fenzl) Davis, 8, Akgül 4133. 
Scrophularia libanotica Boiss. ssp. libanotica Boiss. var. nevshehirensis R. Mill., 8, 
Akgül 4134. 
S. libanotica Boiss. ssp. libanotica Boiss. var. cappadocica R. Mill, İr.-Tur. el., 8, 
Akgül 2907, LC. 
Veronica persica L., 8, Akgül 4129. 
V. anagallis-aquatica L., 17, Akgül 4128. 
V. multifida L., 13, Akgül 4127, end.,İr.-Tur. el., LC.  
Orobanchaceae 
Orobanche aegyptiaca Pers., 8, Akgül 4173. 
Acanthaceae 
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Acanthus hirsutus Boiss., 12, Akgül 3801, İr.-Tur. el. 
Globulariaceae 
Globularia orientalis L., 12, Akgül 4211, İr.-Tur. el. 
G.  trichosantha Fisch. et Mey. ssp. trichosantha, 12, Akgül 4210.   
Lamiaceae 
Ajuga chamaepitys (L.) Schreber ssp. chia var. chia, 8, Akgül 4201.   
Clinopodium vulgare L. ssp. vulgare, 6, Akgül 4202.   
Lamium amplexicaule L., 6, Akgül 4200.    
L. macrodon Boiss. et Huet, 6, Akgül 4199.    
Marrubium parviflorum Fisch. et Mey. ssp. oligodon (Boiss.) Seybold, , 12, Akgül 
2931, LC. 
Mentha longifolia (L.) Hudson ssp. typhoides (Briq.) Harley var. typhoides, 16, Akgül 
4198. 
Phlomis armeniaca Willd., 8, Akgül 2932, İr.-Tur el., LC,  
P. pungens Willd. var. pungens, 8, Akgül 4197. 
Prunella vulgaris L., Euro. Sib. el., 6, Akgül 4196. 
Salvia aethiopis L., 6, Akgül 4195. 
S. hypargeia Fisch. et Mey.,  8, Akgül 2933, İr.-Tur. el., LC. 
S. recognita Fisch. et Mey., 8, Akgül 4194 
S. verticillata L. ssp. amasiaca (Freyn et Bornm.) Bornm., 8, Akgül 4193. 
S. virgata Jacq., Ir.-Tur. el., 8, Akgül 4192. 
S. yosgadensis Freyn & Bornm., 10, Akgül 2935, İr. Tur. el., LC. 
S. absconditiflora (Montbret & Aucher ex Benth.) Greuter & Burdet,  6, Akgül 2936, 
End., İr.-Tur el., LC.  
Satureja hortensis L., 8, Akgül 4191.  
Scutellaria orientalis L. ssp. pectinata (Bentham) Edmondson, 8, Akgül 4190. 
S. orientalis L. ssp. santolinoides (Hausskn. ex Bornm.) Edmondson, 12, Akgül 2926, 
İr.-Tur. el., LC.  
Sideritis lanata L., 12, Akgül 4189. 
S. montana L. ssp. remota (D'urv.) P. W. Ball ex Heywood , 8, Akgül 4184. 
Stachys annua (L) L. ssp. cilicia (Boiss.) Bhattacharjee, 8, Akgül 2921, Medit. el., LC. 
S. cretica L. ssp. anatolica Rech. fil., 8, Akgül 2920, İr.-Tur. el. LC.  
Teucrium chamaedrys L. ssp. chamaedrys L., 8, Akgül 4184. 
T. polium L., 6, Akgül 4183. 
Thymus longicaulis C. Presl ssp. longicaulis var. subisophyllus (Borbas) Jalas, 12, 
Akgül 4182. 
T.  sipyleus Boiss. ssp. sipyleus Boiss. var. sipyleus L., 12, Akgül 4180, end., LC.  
Ziziphora taurica Bieb. ssp. taurica Bieb., İr.- Tur. el., 8, Akgül 4181.  
Wiedemannia orientalis Fisch. & Mey., 6, Akgül 4179,  end., İr.-Tur. el., LC. 
Plumbaginaceae 
Acantholimon kotschyi (Jaub. et Spach.) Boiss. ssp. laxispicatum Bokhari,  8, Akgül 
2913,  İr. Tur. el., VU. 
A. saxifragiforme (Hausskn. et Sint.) ex Bokhari, 8,  Akgül 2912,  İr.-Tur. el., VU.  
Plantaginaceae 
Plantago lanceolata L., 5, Akgül 4164. 
P. major L. ssp. major, 5, Akgül 4164. 
Eleagnaceae 
Eleagnus angustifolia L., 14; 15; 16, Akgül 3754. 
Loranthaceae 
Viscum album L. ssp. album, 6, Akgül 4175. 
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Euphorbiaceae 
Euphorbia  arvalis Boiss. et Heldr., 8, Akgül 4241, Ir.-Tur. el.,  
E.  petrophila  C. A. Meyer var. petrophila C. A. Mey., 6, Akgül 4240.  
E. szovitsii Fisch. et Mey. var. szovitsii Fisch. et Mey., Akgül 4239, Ir. Tur. el. 8.  
E. herniarifolia Wild. var. herniarifolia, 8, Akgül 4238. 
Phyllanthaceae 
Andrachne telephioides L., 8, Akgül 4242. 
Urticaceae 
Parietaria judaica L., 8, Akgül 4321. 
Urtica dioica L., 5, Akgül 4263. 
U. urens L., 5, Akgül 4331. 
Rubiaceae 
Asperula glomerata (Bieb.) Griseb. ssp. eriantha (Hausskn. ex Bornm.) Ehrend., 6, 
Akgül 4146. 
A. stricta Boiss. ssp. latibracteata (Boiss.) Ehrend., 8, Akgül 4151, E. Medit el. 
Cruciata taurica (Pallas ex Willd.) Ehrend., 8, Akgül 4150, İr.- Tur. el. 
Galium cilicicum Boiss., 8, Akgül 4149. 
G.  incanum Sm. ssp. psedocornigerum Ehrend., 8, Akgül 4148.  
Rubia tenuifolia D'urv. ssp. doniettii (Griseb.) Ehrend. et Schönb.-Tem., 8, Akgül 
4147.  
Moraceae  
Morus alba L., 3, Akgül 3726. 
M. nigra L., 3, Akgül 3727. 
Juglandaceae  
Juglans regia L., 7, Akgül 3718. 
Platanaceae 
*Platanus orientalis L., 3, Akgül 3781. 
Fagaceae 
Quercus pubescens Wild., 8, Akgül 3716. 
Salicaceae 
Salix alba L., 5, Akgül 3766.  
S. caprea L., 5, Akgül 3777. 
*S. babylonica L., 5, Akgül 3768. 
*S. matsudana Koidtz., 6, Akgül 3768. 
Populus alba L., 3, Akgül 3771. 
P. nigra L., 3, Akgül 3772. 
Bignoniaceae  
*Campsis radians (L.) Seem., 3, Akgül 3710. 
*Catalpa bignonioides Walt.,  1; 2, Akgül 3711. 
Punicaceae 
*Punica granatum L., 5, Akgül 4144.  
Monocotyledoneae 
Cyperaceae 
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla var. maritimus, 12, Akgül 3921. 
Scirpoides holoschoenus (L.) Celak, 12, Akgül 3924.  
Cyperus fuscus L. Euro. Sib. el., 12, Akgül 3925. 
Juncaceae 
Juncus inflexus L., 10,  Akgül 4203.    
J. hybridus Brot., (L.) Palla, 12, Akgül 4212. 
Liliaceae 
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Asparagus officinalis L., 5, Akgül 3922.  
Allium atroviolaceum Boiss., 8, Akgül 3929.  
A. cappadocicum Boiss., 8, End. Akgül 3928. 
A.  pseudoflavum Vved., 8, Akgül 3929. 
*A. cepa L., 7, Akgül 3930. 
*A. sativum L., 7, Akgül 3931. 
Asphodeline globifera J. Gay ex Baker, 10, Akgül 3932.  
Gagea bohemica (Zauschn.) Schultes et Schultes fil., 12, Akgül 3945.   
G. villosa (Bieb.) Duby var. villosa, 12, Akgül 3938. 
Muscari caucasicum (Griseb.) Baker, 12, Akgül 39288.  
M. armeniacum Leichtlin ex Baker, 17, Akgül 3923. 
Ornithogalum pyrenaicum L., 17,  Akgül 3926.  
Iridaceae 
Crocus danfordiae Maw., 6, Akgül 4221. 
Iris caucasica Hoffm. ssp. turcica B. Mathew, 10, Akgül 3916. 
I. galatica Siehe, 10, Akgül 2930, İr.-Tur.el., LC. 
Orchidaceae 
Orchis coriophora L., 12, Akgül 3927. 
Poaceae 
Aegilops umbellate Zhukovsky ssp. umbellate, 8, Akgül 3987, İr.-Tur. el. 
Amblyopyrum muticum (Boiss.) Eig var. muticum (Boiss.) Eig, 8, Akgül 3986. 
A. muticum (Boiss.) Eig var. loliaceum (Jaub. et Spach) Eig, 8, Akgül 4119. 
*Avena sativa L., 12, Akgül 4019. 
Triticum aestivum L., 12, Akgülv 3984. 
Apera intermedia Hack., 12, Akgül 3983. 
Bothriochloa ischaemum (L.) Keng, 12, Akgül 4200. 
Bromus japonicus Thunb. ssp. anatolicus (Boiss. et Heldr.) Penzes, 8, Akgül 4129. 
B. tectorum L., 8, Akgül 4015. 
Calamagrostis pseudophragmites (Haller fil.) Koeler, 8, Akgül 4027.  
Cynodon dactylon (L.) Pers. var. villosus Regel, 5,  Akgül 4035. 
Dactylis glomerata L. ssp. hispanica (Roth.) Nyman, 12, Akgül 3912. 
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 8, Akgül 3911. 
Elymus hispidus (Opiz) Melderis ssp. barbulatus (Schur) Melderis, 12, Akgül 3918. 
Eragrostis cilianensis (All.) Vign.-Lut. ex Janchen, 12, Akgül 3982. 
Festuca valesiaca Schleicher ex Gaudin, 8, Akgül 3956. 
Hordeum murinum L. ssp. glaucum (Steudel) Tzvelev, 12, Akgül 4256. 
Phleum boissieri Bornm., 8, Akgül 3957.   
Poa trivialis L., 8, Akgül 3959.   
P. bulbosa  L., 8, Akgül 4058. 
P. pratensis L., 8, Akgül 4165. 
Polypogon monspeliensis (L.) Desf., 8, Akgül 4162.   
P.  viridis (Gouan) Breistr., 8, Akgül 4214. 
Secale cereale L. var. vavilovii (Grossh.) Mayss., 5, Akgül 4232.   
Stipa holosericea Trin., İr.-Tur. el., 8, Akgül 4314.  
S. arabica Trin. et Rupr., İr.-Tur. el., 8, Akgül 3920.   
Taeniatherum caput-medusae (L.) Nevski ssp. crinitum (Schreber) Melderis, 8, Akgül 
3932. 
*Triticum aestivum L., 12, Akgül 3917.  
Thypaceae 
Thypa latifolia L., 8,  Akgül 3915.  
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4. Sonuçlar 
Bu araştırma iki yıllık sürede farklı zamanlarda, bitkilerin vejetasyon dönemlerine 
uygun şeklide toplanmış yaklaşık 650 bitki örneğine dayanmaktadır. Bitki örneklerinin 
değerlendirilmesi sonucunda, 73 familyaya özgü 274 cins ve bu cinslere ait 416 tür ve 
türaltı takson tespit edilmiştir. Bu taksonlardan 5’i Açık Tohumlu, 411’ü Kapalı 
Tohumludur. Kapalı Tohumlulardan 361’i Çift Çenekli, 50’si Tek Çeneklidir. 
Taksonların 75 tanesi kültür bitkisidir. Takson sayısı bakımından büyük familyalar: 
Asteraceae 57 (%34), Fabaceae 36 (%22),  Lamiaceae 29 (%17), Brassicaceae 26 
(%14) ve Rosaceae 21 (%13)’dir. En çok türe sahip cinsler Astragalus (7), Salvia (7), 
Anthemis (5), Rosa (5) ve Allium (5)’dur. Bitki Coğrafyası bölge üyelerinin dağılımında 
İran-Turan 81 takson (% 33), Akdeniz 9 takson (% 4), Avrupa-Sibirya 6 takson (% 3), 
ve bilinmeyenler 147 takson (% 60)’dur. Alanda endemik tür sayısı 22 (% 5)’dir. 
Çalışma alanında Uluslararası Tehlike kategorinlerinden (IUCN) CR ve EN’de 
herhangi bir takson bulunmamaktadır. Acantholimon kotschyi ssp. laxispicatum ve A. 
saxifragiforme VU kategorisindedir. Taksonlardan 41’i LC ve 5 tanesi de NT 
kategorilerinde bulunmaktadır. Ayrıca Andrachne cinsinin familyası APG sistemine 
göre Phyllanthaceae, Asparagus’un Asparagaceae, Allium’un Amaryllidaceae, 
Asphodeline’nin Asphodelaceae ve Ornithogalum’un Hyacinthaceae olarak 
değiştirilmiştir (APG….). Araştırma alanındaki türlerin Floristik Bölgelere göre dağılımı 
Tablo 6.1.’de verilmiştir.  
 

Tablo 6. 1. Taksonların Floristik Bölgelere Göre Durumu. 
 

Fitocoğrafik bölge Tür sayısı Oranı % 

İran Turan 75 18 

Avrupa Sibirya 6 1,5 

Akdeniz 3 0,7 

Bilinmeyenler 147 35 

 

 
Şekil 6. 1. Taksonların Floristik Bölgelere Göre Dağılışı 

 
Araştırma alanında İran Turan bölge elementlerinin çoğunlukta olması, step 
vejetasyonunun baskın olmasından ileri gelmektedir. İran-Turan ve Akdeniz 
elementleri genellikle step vejetasyonunu içinde yayılırken; Avrupa-Sibirya elementleri 
daha ziyade nemli ve gölgelik kısımlar ile vadi içindeki dere yatakları çevresinde 
görülmektedir. Akdeniz ve Avrupa-Sibirya elementlerinin sayısının kısmen birbirine 
yakın olması, çalışma alanının bu fitocoğrafik bölge karakterlerini taşıyan lokal 

0

5

10

15

20

25

30

35

İran Turan

Akdeniz

Arupa Sibirya

Bilinmeyenler

file:///E:/Desktop/tümü/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Documents/BAP/Rapor/Tüm%20dosyalar/SON/Yeni%20klasör%20(4)/Nar%20Florası/index.php%3fcom=18000&id=Acantholimon%20kotschyi
file:///E:/Desktop/tümü/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Documents/BAP/Rapor/Tüm%20dosyalar/SON/Yeni%20klasör%20(4)/Nar%20Florası/index.php%3fcom=18000&id=Acantholimon%20saxifragiforme
file:///E:/Desktop/tümü/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Documents/BAP/Rapor/Tüm%20dosyalar/SON/Yeni%20klasör%20(4)/Nar%20Florası/index.php%3fcom=18000&id=Acantholimon%20saxifragiforme
file:///E:/Desktop/tümü/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Documents/BAP/Rapor/Tüm%20dosyalar/SON/Yeni%20klasör%20(4)/Nar%20Florası/index.php%3fcom=18000&id=Asphodeline%20globifera


IV. International Turkic World Congress on Science and Engineering  
23-24 June 2022, Niğde - Türkiye 

 

566 

alanların olduğunun bir göstergesidir. Vadi ekosistemlerinin sürekli olarak dış etkenlere 
bağlı değişmesi, bu tür habitatlara her fitocoğrafik bölgeden değişik bitki türlerinin 
eklenmesine neden olabilmektedir. 
Taksonların çoğunluğunun floristik bölgesi bilinmeyen veya çok bölgelidir. Alanda çok 
bölgeli ve bitki coğrafya bölgesi bilinmeyen taksonların oranının yüksek olmasının 
sebepleri arasında Türkiye’nin coğrafik konumu sebebiyle, üç bitki coğrafyası bölgenin 
kesiştiği yerde bulunmasıdır. Bu bölgeler kesin çizgiler ile birbirinden ayrılmayıp, çok 
dar alanlar içerisinde iç içe girmiş durumdadır. Bu nedenle de birçok bitki birden fazla 
bitki coğrafyası bölgesinde dağılış göstermektedir. Bu da çok bölgeli veya bilinmeyen 
olarak belirtilen taksonların sayısını artırmaktadır. Diğer bir sebep te habitat 
çeşitliliğinin fazla oluşu (kültür arazileri, tarla kenarı, yol kenarı, yerleşim yerleri, sucul 
ekosistemler) ve buralarda da kozmopolit türlerin fazla oluşu bu nedenler içerisinde 
sayılabilmektedir.  
Çalışma alanında içerdikleri cins sayısı bakımından ilk 5 familya sırasıyla Tablo 6. 2.’de 
verilmiştir.  
 

Tablo 6. 2. En çok tür içeren ilk 5 familya ve Durumları 
 

Familya adı Takson sayısı Oranı % 

 Asteraceae 57 34 

 Fabaceae 36 22 

 Lamiaceae 29 17 

 Brassicaceae 26 14 

 Rosaceae 21 13 

Toplam 169 41 

 

 
Şekil 6. 2. En çok tür içeren ilk 5 familya ve oranları (%) 

 
İlk 5 familya tüm bitkilerin yaklaşık yarıya yakınını oluşturmaktadır. Alandaki en çok 
cinse sahip familyalar Türkiye Florasında da ilk sıralarda yer almaktadır. Bu 5 familya 
toplam taksonların % 41’ini içermektedir. Geriye kalan % 59’u ise geriye kalan diğer 
familyalara aittir. Bu sonuçlara göre çalışmanın yakın çevrede yapılan diğer 
çalışmalarla uyum içerisinde olduğu görülmüştür (Tablo 6. 4).  
Araştırma alanında en çok taksona sahip familya Asteraceae’dir. Bu familya üyelerinin 
ekolojik hoşgörülerinin geniş, meyvelerin papus adı verilen kaliks kalıntısı ile yayılmayı 
kolaylaştırıcı yapılara sahip olması, bunların çok geniş ve değişik habitatlara uyum 
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gösterebilmelerini sağlar. İkinci sırayı Fabaceae familyası almaktadır. Alanın step 
özelliği göstermesi ve İran Turan bitki coğrafyası bölgesinde bulunması, ayrıca bu tip 
ekosistemlerin dağ, step, tarım ve sulak alanlar gibi değişik habitatları barındıracağı 
düşünülürse, bu durum familyanın alandaki takson sayısını artırmaktadır. Ayrıca 
Astragalus, Salvia gibi zengin cinslerin alanda bol miktarda olması takson sayısını 
artırmaktadır. Özellikle Astragalus cinsinin gen merkezinin Türkiye olduğu düşünülürse 
bu familya üyelerinin alanda çok miktarda olmasınına neden olması beklenen bir 
durumdur. Ayrıca Lamiaceae, Cruciferae, Boraginaceae, Poaceae, Rosaceae, 
Scrophulariaceae, Caryophyllaceae, Liliaceae tür sayısı bakımından üst sırlarda yer 
alan familyalar arasındadır. Rosaceae familyasının çalışma alanında çok olmasının 
nedeni, alan içerisinde bağlık ve bahçelik kısımların bulunması ve meyve ağaçlarının 
bulunmasından kaynaklanmaktadır. Bu tip alanların dış ortamlardan bitki girişine açık 
olduğu düşünülürse, habitatı olmayan ve yayılış alanları olmamasına reğmen kısa 
süreli de olsa bazı bitki türlerinin çalışma alanında girmiş olması olası bir durumdur. 
En çok karayolu ile olmakla beraber, bilinçli olarak veya olmayarak bitki tohum veya 
diğer üretken kısımlarının bu alanlara getirilip, yetiştirilmesi ile olmaktadır. Ayrıca 
araştırma alanında en çok takson içeren cinsler Tablo 6. 3’da verilmiştir. 
 

Tablo 6. 3. En Fazla Takson İçeren Cinsler ve oranları 

 
Tabloya göre Astragalus ve Salvia’nın ilk sırada olması beklenen bir sonuçtur. Bu 
cinsler Türkiye Florasında da en çok türle temsil edilen cinslerdir. Özellikle Astragalus 
türlerinden bazılarının yastık formunda ve dikenli oluşları, köklerinin derinlere ulaşması 
gibi sebeplerden dolayı su, rüzgar erozyonu ve otlatma gibi biyotik ve abiyotik 
faktörlere karşı oldukça dayanıklıdır. Türkiyedeki floristik çalışmaların bir çoğunda ilk 
sırada yer almaktadır.  
 

Tablo 6. 4. Araştırma Alanı ile Yakın Çevrede Yapılan Çalışmalardaki ilk 3 
Familya 

Sıralamasının Karşılaştırılması. 
 

Erciyes 
Dağı 

(Kayseri) 

Çiçek Dağı 
(Kırşehir)  

Göreme Milli 
Parkı 

(Nevşehir) 

Sultan Sazlığı 
(Kayseri) 

Ali Dağı 
(Kayseri)  

Hırka Dağı 
(Gülşehir-
Nevşehir)  

Nar Vadisi 
(Nevşehir)  

Asteracea
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Asteraceae 
 

Asteraceae 
 

Asteraceae 
 

Asteracea
e 
 

Asteraceae 
 

Asteracea
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Fabaceae 
 

Fabaceae 
 

Fabaceae Poaceae 
 

Fabaceae 
 

Fabaceae 
 

Fabaceae 
 

Poaceae 
 

Brassicacea
e 
 

Brassicacea
e 
 

Chenopodiace
ae 
 

Lamiacea
e 
 

Brassicacea
e 
 

Lamiacea
e 
 

 

Cins adı Takson sayısı Oranı % 

Astragalus 7 3 

Salvia 7 3 

Anthemis 5 2 

Rosa 5 2 

Allium 5 2 

Toplam 29 11 
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Bu sonuçlara göre alandaki familya sıralaması diğer çalışma sonuçlarına hemen 
hemen benzerlik göstermektedir. Asteraceae familyasının neredeyse çalışmaların 
tamamında ilk sırada olması, daha öncede açıklandığı üzere kozmopolit karakterlerin 
ve yayılma özelliklerinden kaynaklanmaktadır.  
Yukarıdaki tablo incelendiğinde Türkiye Florasındaki endemizm oranı % 31,5 [2] 
olmasına rağmen, çalışmaların hiçbirinde bu orana ulaşılmadığı görülmektedir. Bunun 
nedeni çalışmanın Türkiye Florasına göre çok dar bir alanda yapılmış olmasıdır. Ayrıca 
bi diğer sebep de, bu tip alanların yapaylaştırılmış alanlar olmasıdır. Çünkü endemikler 
özellikle anakaya ve mikroiklim bölgelerinde yoğunlaşmaktadır. Bu gibi habitat ve 
anakaya karakterlerini bu  tür alanlarda bulmak oldukça zordur.  
Çalışma alanının yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle, çevrede zamanla 
oluşacak tahribatın izlenmesi açısından ve yok olacak bitkilerin kayda alınması 
açısından önemlidir. Şehirleşmenin arttığı yerlerde bu gibi durumların yaşanması 
kaçınılmaz bir sonuçtur. Dolayısıyla ileriki zamanlarda doğal bitki formlarının yetiştiği 
alanlar daha da azalacak ve yerleşim alanlarına yakın yerlerde bu bitkileri görmemiz 
daha da zorlaşacaktır. Ayrıca ‘Biyolojik Çeşitlilik veya Biyolojik Zenginlik’ bütün 
canlıların bir arada hem sayısal hem de tür çeşitliliği bakımından ele alınma olarak 
bilinmektedir. Ancak şehirleşmenin artması doğal bitki türlerinin tedrici olarak 
uzaklaştırılması ve tahrip edilmesi tür çeşitliliğini azaltacağı aşikardır. Bu nedenle, bitki 
türlerinin yayılış alanlarının etkin bir şekilde belirlenmesinin, taksonlarla ilgili alınması 
gereken önlemler varsa daha kolay ve hızlı bir şekilde yapılmasına olanak 
sağlayacaktır. Bu araştırmayla, özel habitatları (vadi, tuzcul alan, sulak alan) 
kapsadığından, bu çalışma ile birlikte bu çeşit alanların araştırmalarına katkı 
oluşturacak veriler elde edilmiştir.  
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Çalışma alanı ve bazı bitki örneklerine ait resimler 

 

 
Kaya evleri (Vadi güneybatısı) 

 

 
Senecio vernalis (vadi doğusu) 

 

 
Amygdalus communis, vadi doğusundan batısına bakış 
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Anthemis tinctoria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Globularia orientalis ve G. trichosantha 



IV. International Turkic World Congress on Science and Engineering  
23-24 June 2022, Niğde - Türkiye 

 

574 

 
Acanthus hirsutus 

 

 
Salvia hypargeia (End.) 
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Crambe orientalis 

 

 
Anthemis fumariifolia (End.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phlomis armeniaca (End.) 
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Salvia absconditiflora (End.) 

 

 
Adonis aestivalis 

 
 

  

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-181877
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Elazığ İli Nohut (Cicer arietinum L.) Ekim Alanlarında Görülen Bazı 
Yabancı Ot Türlerinin Tespiti 
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Bitkisel Üretim 
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Özet: Yemeklik baklagiller arasında büyük bir öneme sahip olan nohut (Cicer 
arietinum L.) insan ve hayvan beslenmesinde kullanılan önemli bir yemeklik tane 
baklagil bitkisidir. Nohut yetiştirilen alanlarda ürün kayıplarına neden olan 
etmenlerin en önemlileri arasında hastalık, zararlılar ve yabancı otlar gelmektedir. 
Nohut, gelişiminin erken dönemlerinde yabancı otlarla rekabeti oldukça zayıftır ve 
yabancı otlara karşı oldukça hassas bir bitkidir. Yabancı otlar, nohut bitkisinin 
gelişiminin ilk evrelerinde kontrol edilmediği takdirde, ürün verimini azaltmaktadır. 
Bu çalışma 2021 yılının Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında Elazığ ili nohut ekim 
alanlarındaki yabancı ot türlerini, yoğunluklarını ve rastlanma sıklıklarını belirlemek 
amacıyla yürütülmüştür. Bu amaçla toplam 8 tarlada örnekleme yapılarak, 210 
dekarlık bir alanda sürvey çalışması yapılmıştır. Yapılan araştırmalar sonucu 8 
familyaya ait 10 adet yabancı ot türü tespit edilmiştir. Bu yabancı otlardan 3 aylık 
ortalamaları itibariyle Amaranthus retroflexus L. (%46.52), Acroptilon repens (L.) 
D.C. (%13.19) ve Convolvulus arvensis L. (%11.45) türleri Elazığ ili nohut ekim 
alanlarında rastlanma sıklığı (%) bakımından sık karşılaşılan yabancı ot türleri 
olarak belirlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Nohut, Yabancı ot, Rastlanma Sıklığı, Yoğunluk, Elazığ 

 

 

1. Giriş 

Yemeklik baklagiller, yeterli ve kaliteli beslenmede besin değeri yönünden zengin 
oldukları için önemli bir yer almaktadır. Yemeklik baklagillerin kuru danelerinin 
bileşiminde % 18-36 protein içerir ve bu proteinlerin sindirilme dereceleri oldukça 
yüksektir. Aynı zamanda vitamin (A, B, C, D) ve mineral maddelerce (fosfor, potasyum, 
kalsiyum ve demir) zengin olup, beslenme için mutlak gerekli amino asitler yönünden 
tahıllara göre daha üstündür. Dünyada insan beslenmesindeki bitkisel proteinin % 
22’si, karbonhidratların % 7’si; hayvan beslenmesindeki proteinlerin % 38’i ve 
karbonhidratların % 5’i yemeklik baklagillerden sağlanmaktadır (Güler, 2009). 

Nohut (Cicer arietinum L.) Uzak-Yakın Doğu, Orta Doğu, Afrika ve Akdeniz ülkelerinde 
binlerce yıldan bu yana bilinen, insan ve hayvan beslenmesinde kullanılan önemli bir 
yemeklik tane baklagil bitkisidir. Nohut, binlerce yıldan bu yana tarımı yapılan ender 
bitkilerden biri olma özelliğini korumaktadır. Anavatanı olarak Türkiye’nin Güney Doğu 
Bölgesi ön plana çıkmaktadır (Babaoğlu, 2002).  

Yemeklik baklagiller içerisinde önemli bir yere sahip olan nohut, 2020 yılı FAO 
verilerine göre (Tablo, 1) Dünya’da yaklaşık olarak 13.72 milyon ha (hektar) alanda 
14.25 milyon ton üretilmektedir. Ayrıca Dünya verim ortalaması ise 104 kg/da olarak 
kayıt altına alınmıştır (FAOSTAT, 2020). 
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Tablo 1 Dünyada Nohut Üretilen Alanlar ve Üretim (Kaynak: FAO) 

 

Ülkemizde TÜİK verilerine göre (Tablo, 2) nohut, 520.595 ha ekim alanında 630.000 
ton üretim ve 122 kg/da verimiyle üretim açısından önemli bir sırada yer almaktadır 
(TÜİK, 2020). 

 

Tablo 2 Türkiye’de Nohut Üretilen Alanlar ve Üretim (Kaynak: TÜİK) 

 

 

Nohut yetiştirilen alanlarda ürün kayıplarına neden olan etmenlerin en önemlileri 
arasında hastalık-zararlılar ve yabancı otlar gelmektedir. Nohut, gelişiminin erken 
dönemlerinde yabancı otlarla rekabeti oldukça zayıftır ve yabancı otlara karşı hassas 
bir bitkidir. Yabancı otlar nohut bitkisinin gelişiminin ilk evrelerinde kontrol edilmediği 
takdirde, ürün verimini azaltmaktadır (Yenish, 2007). Nohutta yabancı otlardan dolayı 
yaklaşık olarak % 40–90 arasında verim kaybı görülmektedir (Bhan ve Kukula 1987). 
Bu kayıp, kışlık nohut ekiminde % 98’e kadar ulaştığı yapılan çalışmalar sonucu 
gözlemlenmiştir (Solh ve Pala 1990). Yabancı otlardan kaynaklanan bu kaybın; 
yabancı otların yoğunluğuna, yabancı ot türüne, yazlık-kışlık ekime ve sulama 
durumuna göre değişiklik göstermektedir (Bhan ve Kukula, 1987, Solh ve Pala, 1990, 
Ramakrishna vd., 1992, Chopra vd., 2003, Mohammadi vd., 2005). 

Tarımsal üretimin ekonomik getirisinde önemli bir yeri olan Elazığ ilindeki nohut 
yetiştirilen alanların taranarak bu alanlarda görülen yabancı ot yoğunluklarının tespiti 
önem arz etmektedir. Yabancı ot mücadelesinde ilk adım bu otların doğru tür teşhisinin 
yapılmasıdır. Her yabancı ot türü için farklı mücadele yöntemlerine ihtiyaç 
duyulmaktadır. Yabancı otları tanımadan yapılacak mücadele başarısızlıkla 
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sonuçlanmakta, dolayısıyla verim, zaman ve para kaybına dahası çevre kirliliğine 
neden olmaktadır. Genellikle yabancı otların mücadelesinde en hassas dönem genç 
gelişme dönemidir. Bundan dolayı yabancı otları gelişme evrelerinin başlangıcında 
tanımak mücadele yöntemlerinin seçiminde oldukça yardımcı olacaktır.  

Bu araştırmanın genel amacı; Elazığ ilindeki nohut tarlalarında görülen önemli yabancı 
ot türlerini tespit etmek, bu türlerin yoğunluklarını ve rastlanma sıklıklarını belirlemektir. 

2. Materyal ve Metot 

2.1. Arazi Çalışmaları 

Bu çalışma; 2021-2022 üretim sezonunda Elazığ İli Sivrice ilçesindeki nohut 
tarlalarında ekimden hasada kadar geçen süre içerisinde yapılmaktadır. Farklı 
rakımlara sahip Bekçitepe köyü, Kavallı köyü ve Yedipınar köylerinde 8 nohut 
tarlasında sürvey çalışması olarak yapılmıştır. Örnekler bu araziler üzerinden 
toplanmıştır. 

 

Şekil 1. Sivrice ilçesi Nohut ekim alanlarında yabancı ot sürveyi yapılan 
köylerin uydu görüntüsü 

 

2.2. Örnek Alınacak Arazilerin Tespiti, Yabancı Otların Teşhis Edilmesi, 
Rastlanma Sıklıkları ve Yoğunlukları 

Sürvey çalışmaları (Sırma vd., 2001)’dan yararlanılarak tarlanın büyüklüğüne göre  1 
m2’lik  çerçeve kullanılarak tarlayı temsil edecek şekilde kenar tesirinden uzak ve 
rastgele atılarak içerisine giren yabancı otlara numaralar verilerek sayımlar yapılmıştır. 
Sürvey esnasında ilk yabancı ot teşhisi kök, gövde, yapraklar, çiçekler ve meyvelere 
göre teşhis işlemi yapılmıştır. Daha sonra ise bitkilerin kesin teşhisi amacıyla sürvey 
esnasında alınan bitki örneklerine farklı numaralar verilerek bunları teşhise uygun hale 
getirmek için gazete kağıtları arasında kurutulmuş ve herbaryum tekniğine uygun 
olarak press edilmiştir. Toplanan yabancı otlar Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü konu uzmanları ve Elazığ İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü konu uzmanları tarafından 
teşhis işlemleri yapılmıştır. Yabancı ot türlerinin Sivrice ilçesi köylerindeki rastlanma 
sıklıkları ve yoğunlukları (bitki/m2) her tür için ayrı ayrı olarak aşağıdaki formülle 
hesaplanmıştır.  Rastlanma sıklığı, herhangi bir türün ölçüm yapılan bölgede kaç 
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tarlada rastlanmışsa bu sayı bölgedeki toplam ölçüm yapılan tarla sayısına bölünerek 
bulunmuştur (Odum, 1971). 

 

 

Rastlanma Sıklığı (%) = m/s x 100  

RS: Rastlanma sıklığı (%)  

m: Bir türün rastlandığı çerçeve sayısı, 

s: Atılan toplam çerçeve sayısı 

Yoğunluk (bitki/m2) hesaplanmasında ise, o sayım noktasında yapılan 
sürveylerdeki toplam m2 ’deki bitki sayısı, yapılan sürvey adedine bölünerek tür 
bazında bitkilerin yoğunlukları detaylı şekilde hesaplanmıştır (Odum, 1971). 

 

Yoğunluk (
Bitki

m2
) =  

Sayım noktasında yapılan sürveylerdeki 

toplam m2 deki bitki sayısı

Yapılan sürvey adedi
 

 

Sürveyde örnekleme yapılacak tarlalar arasındaki mesafenin 3 km’den az olmamasına 
dikkat edilmiştir. Kenar tesirini yok etmek için ise sayımlar 15 m içeriden yapılmıştır.  

 

3. Bulgular 

3.1. Çalışmada Yer Alan Yabancı Ot Türlerinin Seçilmesi 

Mayıs ayı itibariyle rastlanma sıklığı (%) bakımından saptanan en önemli 3 yabancı ot 
türü; Amaranthus retroflexus L. (%45.31), Convolvulus arvensis L.. (%13.54) ve  
Acroptilon repens (L.) D.C. (%10.41) olarak gözlemlenmiş ve Tablo 4’te verilmiştir.  

Haziran ayı itibariyle rastlanma sıklığı (%) bakımından saptanan en önemli 3 yabancı 
ot türü; Amaranthus retroflexus L. (%47.91), Acroptilon repens (L.) D.C. (%14.06) ve 
Salsola ruthenica Iljin (%11.45) olarak gözlemlenmiş ve Tablo 5’te verilmiştir. 

Temmuz ayı itibariyle rastlanma sıklığı (%) bakımından saptanan en önemli 3 yabancı 
ot türü; Amaranthus retroflexus L. (%46.35), Acroptilon repens (L.) D.C. (%15.10)  ve 
Vicia cracca L. (%11.97)  olarak gözlemlenmiş ve Tablo 6’da verilmiştir. 
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Tablo 3 Elazığ ili nohut tarlalarında tespit edilen yabancı ot türleri ve Türkçe adları 

Familya : Amaranthaceae 
Amaranthus retroflexus L. 

Türkçe Adı 
Kırmızı köklü tilki kuyruğu 

Familya : Asteraceae 
Acroptilon repens (L.) D.C. 
Tragopogon porrifolius L. 

Türkçe Adı 
Kekre 
Yemlik 

Familya : Brassicaceae 
Sinapis arvensis L. 

Türkçe Adı 
Yabani hardal 

Familya : Chenopodiaceae 
Salsola ruthenica Iljin 

Türkçe Adı 
Keteğen 

Familya : Convolvulaceae 
Convolvulus arvensis L. 

Türkçe Adı 
Tarla sarmaşığı 

Familya : Fabaceae 
Vicia cracca L. 

Türkçe Adı 
Kuş fiği 

Familya : Lamiaceae 
Micromeri fruticosa L. 

Türkçe Adı 
Taş nanesi 

Familya : Poaceae 
Avena sterilis L. 
Cynodon dactylon (L.) Pers 

Türkçe Adı 
Yabani yulaf 
Köpek dişi ayrığı 
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Tablo 4 Sivrice ilçesi nohut tarlalarında Mayıs ayı itibariyle saptanan yabancı ot türleri, rastlanma sıklıkları (%) ve yoğunlukları 

(bitki/m2) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YABANCI OTLAR 
SİVRİCE 

BEKÇİTEPE KAVALLI YEDİPINAR 

Familya Latince Adı R.S Bitki/m2 R.S Bitki/m2 R.S Bitki/m2 

Amaranthaceae Amaranthus retroflexus L. 37.5 1.37 46.87 1.92 51.56 2.81 

Asteraceae 
Acroptilon repens (L.) D.C. 6.25 0.06 12.5 0.29 12.5 0.31 
Tragopogon porrifolius L. 0 0 3.12 0.12 0 0 

Brassicaceae Sinapis arvensis L. 0 0 10.93 0.32 0 0 
Chenopodiaceae Salsola ruthenica Iljin 18.75 0.62 1.56 0.18 7.81 0.23 

Convolvulaceae Convolvulus arvensis L. 18.75 0.56 7.81 0.12 14.06 0.46 

Fabaceae Vicia cracca L. 6.25 0.06 14.06 0.39 0 0 

Lamiaceae Micromeri fruticosa L. 0 0 1.56 0.15 0 0 

Poaceae 
Avena sterilis L. 6.25 0.12 3.12 0.17 1.56 0.18 

Cynodon dactylon (L.) 
Pers 

6.25 0.06 1.56 0.40 9.37 0.29 
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Tablo 5 Sivrice ilçesi nohut tarlalarında Haziran ayı itibariyle saptanan yabancı ot türleri, rastlanma sıklıkları (%) ve yoğunlukları 

(bitki/m2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

YABANCI OTLAR 
SİVRİCE 

BEKÇİTEPE KAVALLI YEDİPINAR 

Familya Latince Adı R.S Bitki/m2 R.S Bitki/m2 R.S Bitki/m2 

Amaranthaceae Amaranthus retroflexus L. 43.75 1.5 45.31 2.03 54.68 2.84 

Asteraceae 
Acroptilon repens (L.) D.C. 12.5 0.12 14.06 0.35 15.62 0.35 
Tragopogon porrifolius L. 0 0 6.25 0.14 0 0 

Brassicaceae Sinapis arvensis L. 0 0 17.18 0.35 0 0 
Chenopodiaceae Salsola ruthenica Iljin 18.75 0.56 6.25 0.23 9.37 0.28 

Convolvulaceae Convolvulus arvensis L. 12.5 0.50 9.37 0.14 10.93 0.35 

Fabaceae Vicia cracca L. 6.25 0.12 26.56 0.46 0 0 

Lamiaceae Micromeri fruticosa L. 0 0 7.81 0.18 0 0 

Poaceae 
Avena sterilis L. 12.5 0.18 10.93 0.29 3.12 0.23 

Cynodon dactylon (L.) 
Pers 

12.5 0.25 14.06 0.48 7.81 0.34 
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Tablo 6 Sivrice ilçesi nohut tarlalarında Temmuz ayı itibariyle saptanan yabancı ot türleri, rastlanma sıklıkları (%) ve yoğunlukları 

(bitki/m2) 
 
 
 
 

 

 

 

YABANCI OTLAR 
SİVRİCE 

BEKÇİTEPE KAVALLI YEDİPINAR 

Familya Latince Adı R.S Bitki/m2 R.S Bitki/m2 R.S Bitki/m2 

Amaranthaceae Amaranthus retroflexus L. 43.75 1.06 42.18 1.95 53.12 2.65 

Asteraceae 
Acroptilon repens (L.) D.C. 18.75 0.25 12.5 0.31 14.06 0.32 
Tragopogon porrifolius L. 0 0 9.37 0.10 0 0 

Brassicaceae Sinapis arvensis L. 0 0 14.06 0.31 0 0 
Chenopodiaceae Salsola ruthenica Iljin 12.5 0.6 9.37 0.20 10.93 0.25 

Convolvulaceae Convolvulus arvensis L. 6.25 0.43 14.06 0.12 9.37 0.32 

Fabaceae Vicia cracca L. 12.5 0.31 23.43 0.39 0 0 

Lamiaceae Micromeri fruticosa L. 0 0 14.06 0.15 0 0 

Poaceae 
Avena sterilis L. 6.25 0.18 4.68 0.25 3.12 0.26 

Cynodon dactylon (L.) 
Pers 

6.25 0.31 10.93 0.45 7.81 0.39 
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4. Sonuçlar 

Bu araştırmanın genel amacı; Elazığ ilindeki nohut tarlalarında görülen önemli yabancı 
ot türlerini tespit etmek, bu türlerin yoğunluklarını ve rastlanma sıklıklarını belirlemek 
amacıyla yürütülmüştür. Bunun yanı sıra bölgede yabancı ot mücadelesi esnasında 
yaşanan sorunların kaynağı, genel olarak kullanılan herbisitlerin etkinlikleri, yabancı ot 
mücadelesinde herbisitlerin çiftçiler tarafından kullanımı ve sonrasında yaşanan 
problemler de sürvey çalışmaları esnasında tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Mayıs ayı itibariyle rastlanma sıklığı (%) bakımından saptanan en önemli 3 yabancı ot 
türü; Amaranthus retroflexus L. (%45.31), Convolvulus arvensis L.. (%13.54) ve  
Acroptilon repens (L.) D.C. (%10.41) olarak gözlemlenmiştir. 

Haziran ayı itibariyle rastlanma sıklığı (%) bakımından saptanan en önemli 3 yabancı 
ot türü; Amaranthus retroflexus L. (%47.91), Acroptilon repens (L.) D.C. (%14.06) ve 
Salsola ruthenica Iljin (%11.45) olarak gözlemlenmiştir. 

Temmuz ayı itibariyle rastlanma sıklığı (%) bakımından saptanan en önemli 3 yabancı 
ot türü; Amaranthus retroflexus L. (%46.35), Acroptilon repens (L.) D.C. (%15.10)  ve 
Vicia cracca L. (%11.97)  olarak gözlemlenmiştir. 

Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları itibariyle nohut ekili araziler üzerinde yapılan 
çalışmalarda rastlanma sıklığı (%) bakımından saptanan en önemli 3 yabancı ot türü; 
Amaranthus retroflexus L. (Kırmızı köklü tilki kuyruğu), Acroptilon repens (L.) D.C. 
(Kekre) ve Convolvulus arvensis L. (Tarla sarmaşığı) olduğu belirlenmiş ve bu yabancı 
otların nohutta verim kaybına neden olduğu gözlemlenmiştir. 

Mayıs, Haziran ve Temmuz 3 aylık ortalamaları itibariyle Amaranthus retroflexus L. 
(2.01 bitki/m2), Salsola ruthenica Iljin (0.34 bitki/m2) ve Convolvulus arvensis L. (0.33 
bitki/m2) türleri Elazığ ili nohut ekim alanlarında yoğunluk (bitki/m2) bakımından en fazla 
rastlanılan yabancı ot türleri olarak belirlenmiştir. 

Elazığ ili nohut ekim alanlarında yabancı otların ciddi bir sorun olduğu, yıllar geçtikçe 
yabancı otlarla mücadele maliyetinin arttığı belirlenmiştir. Bu yabancı otlardan 
Amaranthus retroflexus L., Convolvulus arvensis L., Acroptilon repens (L.) D.C. ve 
Salsola ruthenica Iljin artan bir şekilde Elazığ ili nohut ekim  alanlarında ciddi verim 
kayıplarına neden olmaktadır. Ülkemiz için önemli bir baklagil bitkisi olan nohut 
üretiminde başarıya ulaşabilmenin önemli unsurlarından biri olan yabancı ot 
mücadelesinde herbisit münavebesinin yapılmaması, yabancı otların mekanik 
mücadele ile zamanında kontrol edilememesi gibi durumlarda bölgede yabancı 
otlardan kaynaklı yüksek verim kayıpları meydana gelmektedir. 
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Sorghum is one of highly recalcitrant plant which is difficult to study in tissue culture 
and callus development/in vitro regeneration ability is very restricted. The success 
rate is dependent on different media types, cultivars and explant types as there is 
still no reproducible protocol for highly efficient callus induction in sorghum. This, 
moreover, impose challenges in transformation efficiency and creates some 
difficulties for genomic editing efficiently. This work basically aimed to observe the 
responses of six different sorghum cultivars cv. Akdarı, Leoti, Öğretmenoğlu, E. 
Somac, Gözde 80 and Aldarı to callus induction. Shoot apices from 8-10-day old 
seedlings were used as explants and placed into MS media (4 mg/L 2,4-D + 2.5 
mg/L NAA). All cultivars developed friable calli however Leoti had the highest callus 
induction rate (31%) and Akdarı had the lowest callus induction rate (14%). Our 
study showed that callus induction has dependency on cultivar and the success 
rate can be improved with ideal cultivar type. 
Anahtar Kelimeler: sorghum, callus, friable, tissue culture 

 

 
1. Introduction 

Sorghum (Sorghum bicolor L. Moench) is the fifth top produced cereal crop after maize, 
rice, wheat and barley (Hao et al., 2021). Sorghum, unlike many other plants, can be 
grown in hot/arid/semi-arid regions where the average temperature can be >200C. Half 
of the current sorghum production is used as fodder crop purpose however, a 
considerable amount of it is consumed as a staple food, especially in African continent 
(Rao et al., 2015). Its production can be very adventegous such as for having the 
opportunity to be grown twice a year, less demand on water, less fertilizer need (about 
one third of the fertilizer given to sugar cane) (Kim and Day, 2011; Castro et al., 2017). 
Bioethanol production by maize could not be meet since 2000s properly and the 
increase in biofuel prices directed the attention to sorghum as a cheaper alternative 
source for bioethanol production (Mundia et al., 2019). Having these opportunities, 
sorghum is one of the most promising crop for future as global warming and the 
growing population are threatening food security. The recalcitrant nature of sorghum, 
however, complicates the gene editing in tissue culture for improving abiotic and biotic 
stress related traits or yield and in planta transformation is not implemented well to 
compensate the bottlenecks in transformation during tissue culture stage. 

Different explant types (immature inflorescence, mature embryo, immature embryo, 
shoot apice, meristem, leaf whorl) (Indra Arulselvi and Krishnaveni, 2009; Elkonin et 
al.1995; Sudhakar Pola et al.2008; Maheswari et al.2006; Sai et al., 2006), media types 
(Nirwan and Kothari, 2003) and different cultivars (MacKinnon et al., 1986) were 
studied before to investigate the response to callus induction in sorghum. In a study 
where shoot tips of 24 sorghum genotypes were evaluated, the callus induction rates 
were found to be ranged between 6.5-100% (Kishore et al., 2006) and this rate was 
between 70%-90% in high tannin sorghums (Cai et al., 1987). Mature embryo as 
explant source was highly efficient in producing embryogenic callus with 40-84% 
success rate (Pola et al., 2009). High levels of copper (Nirwan and Kothari, 2003), 
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addition of different amino acids like L-proline, L-asparagine (Chege et al., 2020), 
addition of nitrogen and phosphorus (Elkonin and Pakhomova, 2000), potassium 
dihydrogenphosphate (Liu and Godwin, 2012) and honey (Dreger et al., 2019) 
increased the callus induction rate. Some scientists achieved reducing phenolics 
accumulation by using PVP and activated charcoal during callus induction and 
regeneration stages (Hagio, 2002; Silva et al., 2020).  

A number of studies has focused on evaluating the genotype response for callus 
induction and they used different groups of sorghum cultivars however, their research 
showed that callus induction and the regeneration are highly dependent on cultivar. C. 
Kafir, PE932025, C2-97, R9188, Ramada, Wray and non-tannin cultivar Tx430 have 
been identified as the most responsive cultivars for callus induction, regeneration and 
transformation studies (Hagio, 2002; Sato et al., 2004; Raghuwanshi and Birch, 2010; 
Howe et al., 2006) however the studies are still limited to these cultivars and many 
studies still demand assessment of other sorghum cultivars for the efficiency in callus 
induction. 

In this study it was aimed to observe six different sorghum cultivars cv. Akdarı, Leoti, 
Öğretmenoğlu, E. Somac, Gözde 80 and Aldarı for their ability to induce embryogenic 
callus formation and to evaluate their success rates. Hence, our findings showed 
correlation with previous studies and reinforced the genotype dependency in sorghum. 

2. Materials and Method 

2.1 Plant Material and Germination 

Mature seeds of six different sorghum cultivars cv. Akdarı, Leoti, Öğretmenoğlu, E. 
Somac, Gözde 80 and Aldarı were used for this study. These seeds were obtained 
from Akdeniz University, Antalya. Seeds were rinsed in 70% ethanol for 4 min and 
were washed with sterile water several times. Later, seeds were kept in 3.5% sodium 
hypochlorite solution containing Tween 20 for 15 min and rinsed 3-4 times with sterile 
water (Yavuz and Çalışkan, 2021). Surface sterilized seeds were placed to tissue 
paper for drying. Dry mature seeds were transferred to Magenta box having wet cotton 
layer at the bottom for germination. The experiment was planned as 3 replications and 
it was arranged to have 16 seeds in each replication. Germination was in dark (for 
reducing phenolics accumulation) and at 25oC. 

2.2 Embryogenic Callus Induction 

Shoot apices of 1-2 cm in size were taken from 8-10-day old seedlings for callus 
induction for each cultivar and placed into callus induction MS basal media (3% 
sucrose, 0.8% agar pH: 5.7, after autoclave 3 mg/L 2,4-D + 2.5 mg/L NAA were added) 
(Ramulifho et al., 2019). The experiment was planned as 3 replications and it was 
arranged to have 10 explants in each replication. Explants were kept in dark and at 
25oC. Embryogenic callus formation was observed visually. 

3. Results 

All cultivars were able to develop embryogenic callus (Figure 1a) however several 
explants and explants which already showed callus initiation had browning due to 
phenolic compound accumulation particularly in cv. Gözde 80, E. Somac, 
Öğretmenoğlu, Aldarı and this situation negatively affected the embryogenic callus 
formation in these cultivars (Figure 1b). The callus induction rate was obtained to be 
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22%, 17% and 15% for Gözde 80, E. Somac, Öğretmenoğlu, respectively (Figure 1d). 
Callus initiation started earlier in Öğretmenoğlu (about 10-day) and Aldarı (20-day) 
than Gözde 80 and E. Somac (about 30-day). Akdarı had less browning and Leoti did 
not produce any phenolic compounds. The callus initiation and growth was very slow 
in Akdarı. Leoti had highest callus induction rate with 31% however, Akdarı and Aldarı 
had the lowest rate (14%). Calli obtained from Leoti regenerated spontenously in callus 
induction media (Figure 1c).  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. a) embryogenic callus formation in Akdarı, b) phenolic compound 
accumulation in Gözde 80, c) regeneration in Leoti, d) callus induction rates of 

cultivars 
 

 
4. Discussion 

Our study revealed that cultivars tested in this work are not as efficient as other 
cultivars as they have been known to induce almost 100% callus formation (Kishore et 
al., 2006). Avcı (2019) evaluated same cultivars which we used in our work (cv. Beydarı 
was extra) for callus induction and regeneration and they found the callus induction 
rate to range between 54-90%. They used different auxins (2.4-D, Kinetin, Zeatin, 
2.4.5-T) and their combinatons and, therefore they showed 2.4-D and 2.4.5-T alone 
improved callus induction rates which can explain the increase in callus initiation 
percentage in these cultivars (Avcı, 2019).  In an another research they used 2.4-D 
and NAA and addition of NAA enhanced the callus initiation and succeed about 80% 
embryogenic callus formation with first time used sorghum cultivars that their ability for 

c) 

d) 
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callus initiation were not tested before (Ramulifho et al., 2019). It is known that 
increasing auxin concentration may negatively affect callus initiation (Zhao et al., 2010; 
Avci, 2019) and this can explain the difference in response for callus induction with 
other studies (Avci, 2019). Callus initiation, induction and growth can be dependent on 
cultivar and the protocols can have problem with reproducibility during sorghum 
maintenance in tissue culture. Sorghum still needs novel techniques for efficient calli 
formation without any effect from cultivar and media type. 
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Özet: Geçen yüzyıldan bu yana doğal ve yarı doğal yaşam alanları tarım, yollar, 
toplu konutlar, fabrikalar, şehir dışı alışveriş merkezleri gibi çok sayıda alan açmak 
için insani çabalarla ortadan kaldırılmış ya da tahrip edilmiştir. Böylece birçok 
canlıya ev sahipliği yapan habitatlar daha küçük, oldukça parçalanmış ve izole 
edilmiş alanlara dönüşmüştür. Burada hayatını sürdüren canlı türleri ise zamanla 
yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. Aynı zamanda, zirai kimyasalların ve 
diğer kirleticilerin etkisiyle yok olma süreci daha da hızlanmıştır. Habitat 
parçalanmasının ve peyzaj değişikliklerinin uzun tepki süreleri nedeniyle hayvan 
ve bitki popülasyonları üzerindeki olumsuz etkilerini ve kapsamını ölçmek zordur. 
Çünkü, bu etkiler onlarca yıl sonra belirginleşebileceğinden tüm peyzaj 
değişiklikleri ve habitat parçalanmaları durdurulmuş dahi olsa vahşi yaşam 
popülasyonları yine de ortadan kaybolacaktır. Birçok türün yaşam döngüsünü 
tamamlayabilmesi için farklı habitat türlerine erişmesi gerekir. Habitatların yapısal 
ilişkilerinin kesintiye uğraması istilacı türlerin yayılmasını ve alt popülasyonların alt 
gruplara ayrılmasını ve izolasyonunu kolaylaştırırken, metapopulasyon 
dinamiklerinin bozulması, popülasyonlar arası genetik akışın ve çeşitliliğin 
engellenmesi, popülasyonları olumsuz hava koşulları, yangın, hastalık gibi doğal 
stres faktörlerine karşı daha savunmasız hale getirerek yok olma riskini 
artırmaktadır. Habitat parçalanması, yerleşik ekolojik bağlantıları yok ettiği için 
birçok vahşi yaşam popülasyonunun yok olmasının başlıca nedenidir. Bu 
çalışmada, literatüre dayalı olarak habitat parçalanmasının ekoloji ve biyoçeşitliliğe 
etkileri tartışılmıştır. Biyolojik çeşitliliğin korunması için göç ve dağılma dahil 
hayvanların hareketliliğinin engellenmemesi, popülasyonlar arası genetik 
aktarımın yapılabilmesi için kalan doğal alanlar arasında bağlantının sağlanması, 
farklı habitatlara ve diğer kaynaklara erişimin kolaylaştırılması, boş habitatlarda 
yeniden kolonizasyonun sağlanmasına ihtiyaç vardır.  
Anahtar Kelimeler: Habitat, parçalanma, biyoçeşitlilik, koruma biyolojisi. 

 

 
1. Giriş 
Peyzaj ekolojisi, ekolojik örüntüler ile ekolojik işlev ve süreç arasında güçlü bağlantılar 
olduğu fikrine dayanır. Ekolojik sistemler mekânsal olarak heterojendirler, zaman ve 
mekânda önemli ölçüde karmaşıklık ve değişkenlik sergilerler. Mekânsal örüntü ile 
ekolojik süreç arasındaki bağlantıyı anlayabilmek için zamansal dinamikleri bilmek 
gerekir. Arazi kullanım mozaikleri çeşitli zamansal ve mekânsal ölçeklerde 
değişmektedir. Tarım ve orman arazilerinin kullanımındaki değişiklikler, kentleşme, 
doğal afetler sonucu meydana gelen arazi farklılaşmaları on yıllar ve yüzyıllar boyunca 
birçok manzarayı önemli ölçüde değiştirmiştir (Gustafson, 1998). 

Değişim ve değişkenlik, ekolojik sistemlerin bir parçasıdır.  Ancak, bir süreç sonucunda 
geniş bir habitat, orijinalinden farklı olarak birbirinden izole edilmiş, daha küçük toplam 
alana sahip bir dizi daha küçük parçaya dönüştürüldüğünde ‘habitat parçalanması’ 
meydana gelir (Bowman et al., 2002). Tarım, mekânsal olarak arazi kullanımının en 
kapsamlı biçimi olmasına rağmen (Tilman et al., 2001), kentleşme, ekolojik olarak en 
zararlı ve en hızlı etkiyi göstermektedir (Fahring, 2003). Habitatların tahribi türlerin yok 
olmasının başlıca nedenidir (Ehrlich and Ehrlich (1981)), ve bu en büyük koruma krizini 
meydana getirir (Boswell et al., 1998). 
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Bir türün yayılış alanı içinde yer alan yama adı verilen elverişli habitat parçalarında 
yaşayan metapopulasyonlar arasındaki ilişkilerin sınırlanması veya kesilmesi, yama 
boyutundaki azalmalar, kenardan etkilenen alanlardaki artışlar, habitatların hem miktar 
hem konfigürasyon olarak değişmesi, nüfus, topluluk ve ekosistem seviyelerinde 
genelleşmeye yol açmakta, mikro iklimsel etkiler yoluyla yerel ekosistem süreçlerini 
dolaylı olarak etkileyebilmektedir (Haddad et al., 2015).  

Parçalanma hem dağılma hem de niş aracılı mekanizmalarda bireylerin toplanmasını 
etkilerken, mutualizm ve rekabet gibi biyotik etkileşimlerdeki bazı kilit canlıların da 
ortadan kalkmasına neden olmaktadır. Habitat parçalanmasının popülasyonlar, 
topluluklar ve ekosistemler üzerindeki etkileri yıllar alabilir. Bu durum belirginleşmeden 
yıllar önce yamalar, türlerini kaybetmiş olabilir (Wilson et al., 2016). 

Birçok türün yaşam döngüsünü tamamlayabilmesi için farklı habitat türlerine erişmesi 
gerekir. Peyzajda aynı türden iki hayvanın birbirini bulma olasılığı, kalıcılığın ön 
koşuludur. Bir türün metapopulasyonlarının yayılış alanındaki habitat yamaları ve 
bunlar arasındaki geçiş koridorları önemlidir. Bir düşük kalite yamada yer alan alt 
popülasyon üreyemeyerek nesli tükense dahi bu yama bir başka yüksek kalite 
yamadan göç alarak metapopulasyonun neslinin sürdürülebilmesi sağlanabilir 
(Wiegand et al., 2005). Son yıllarda, kentsel peyzaj planlamasında, kentsel yeşil yollar 
ve vahşi yaşam koridorları, hayvanları ve bitkileri kentsel alanlarda hareket etmeye 
teşvik etmek ve böylece kentsel biyoçeşitliliği korumak veya geliştirmek için giderek 
daha fazla savunulmaktadır (URL 2) 

Aynı zamanda yamalar arasındaki habitat koridorları türler tarafından bulunabilmelidir. 
Uzun süreli hafızaya sahip olmayan türler için koridorlar yeterince büyük olmalıdır.  
Farklı türler farklı tepkiler vereceğinden, minimum koridor boyutu hakkında herhangi 
bir rakam vermek zor olmakla beraber, bir popülasyonun kalıcılığını sağlamak için 
küçük rezervler arasında kesinlikle minimum bir koridor genişliği olmalıdır (Boswell, 
1998). Ancak habitat koridorları her zaman bir çözüm olmayabilir (Hobbs and 
Huenneke, 1992).  

Bu çalışmada, habitat parçalanmasının sebepleri, ekolojiye ve biyoçeşitliliğe etkileri 
literatüre dayalı olarak tartışılmış, peyzaj ekosisteminde biyoçeşitliliğin korunması 
konusuna dikkat çekmek amaçlanmıştır. 

2. Habitat parçalanmasının nedenleri 
Kentleşme 
İnsanlık tarihi açısından kentler toplumların gelişiminde önemli bir rol oynamıştır, ancak 
kentler aynı zamanda konut, trafik, istihdam, nüfus artışı, çöp, hava kirliliği gibi daha 
pek çok sorunun yaşandığı merkezlerdir ve doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı 
artırmaktadır (Karataş ve Kılıç, 2017). Günümüzde dünya nüfusunun yarısından 
fazlası artık şehirlerde yaşamaktadır (URL1). Kentleşmedeki hızlı artış, peyzajların 
ekolojisini kökten değiştirmektedir. Habitatların parçalanarak değişikliğe uğraması 
sonucu, bir taraftan doğal fauna ve flora kaybolurken diğer taraftan yeni habitatlar 
oluşmakta ve istilacı türler yayılmaktadır (Fahring, 2003). Bu durum birincil üretimde 
bir azalma, bölgesel sıcaklıktaki artış, hava ve su kalitesinin bozulması, doğal kaynak 
akışlarının değişmesi, birçok habitatın daha sık bozulmaya maruz kalması, bozulma 
rejimlerinin değiştirilmesi sonucunda tür kompozisyonunun, tür çeşitliliğinin ve istilacı 
türlerin oranlarının değiştirilmesine neden olur (Tratolos et al., 2007). 
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Tarım arazileri 
Tarımsal ekosistemler Dünya'nın kara ekosistemlerinin %40'ını oluşturur (FAO, 2021). 
Tarımsal ekosistemlerin korunması da biyolojik çeşitliliğinin korunmasına bağlıdır. 
Tarımı yapılan bitkilerinin %75’i tozlaşmak için böceklere bağımlıdırlar. Tarımın 
endüstrileşmesi ile monokültür bitkilerin ekilmesi biyoçeşitliliği sınırlandırmakta ve 
sulama, ağaçlık alanların ortadan kalkması, tarım ilaçlarının ortaya çıkardığı kirlilik 
birçok doğal türün yok olmasına sebep olmaktadır (Bağrıaçık, 2017). Tarım, toprak 
üretkenliğini azaltmakta, toprak-su dengesini bozmakta, ıslah çalışmaları ile toprağın 
yapısını değiştirmekte, sulama sistemleri, katı atıklar ve atık suların tahliyesi gibi 
konularda çevreye çok zarar vermektedir (Karaer ve Gürlük, 2003). Habitat 
bozulmasının ana itici güçlerden biri olan tarımsal yoğunlaşmanın bir sonucu olarak 
habitat ve biyoçeşitlilik kaybı büyük bir küresel çevre sorunudur (Tilman et al., 2001). 

Arazileri amaç dışı kullanımı 
Süreci dikkate almadan modellemeyi nicelleştirmek, peyzaj endekslerini, harita 
verilerini dikkate almamak, verilerin biyolojik anlam ifade etmemesi ve en kritik olanı, 
ekolojik ilgisizliğin sonucu olarak arazilerin amaç dışı kullanımı çok yaygındır (Li ve 
Wu, (2004)). Arazi kullanım şekillerindeki hatalar, hızlı nüfus artışına bağlı olarak 
çarpık kentleşme ve endüstrileşme, enerji hatları, turistik alanlar, taş ocakları, spor 
tesisleri, hava alanları ve maden ocakları, orman yangınları, sedimentleşme, düzensiz 
turizm yatırımları, arazi kullanımını sınırlandırmakta ve hatta tarımsal üretim gücünü 
de düşürmektedir (Karaer ve Gürlük, 2003; Karakayacı, 2010). 

Yollar 
Karayolları ve demiryolları gibi doğrusal altyapı yoluyla yerleşik alanların 
bağlantılarının olumsuz ekolojik etkilerine dair çok sayıda kanıt bulunmaktadır. Fahrig 
ve Rytwinski (2009), yolların ve trafiğin hayvan bolluğu üzerinde olumsuz bir etkisi 
olduğunu ve olumsuz etkilerin olumlu etkilerden beş kat daha fazla olduğunu 79 
çalışmayı gözden geçirerek rapor etmiştir. Hayvan popülasyonlarını olumsuz yönde 
etkileyen yolların ve trafiğin dört ana etkisi habitat miktarını ve kalitesini azaltmak, 
araçlarla çarpışmalardan kaynaklanan ölümler, yolun diğer tarafındaki kaynaklara 
erişimi engellemek ve hayvan popülasyonlarını daha küçük ve daha hassas gruplara 
ayırılması olarak özetlenebilir. Trafik güvenliğini artırmak için genellikle karayolları 
boyunca çitler kullanılır. Hayvanları araçlarla çarpışmalardan korurlar, ancak yolların 
bariyer etkisini de arttırırlar. Nüfus için bu takasın sonucu trafik hacmine ve yoldaki 
hayvanların davranışına bağlıdır ve çitlerin hangi durumlarda vahşi yaşam 
popülasyonları için bir avantaj veya dezavantaj olduğu genellikle belirsizdir (EEA-
FOEN Report, 2011). Peyzaj parçalanmasının itici güçleri ve yol ağlarının ekolojik 
etkileri hakkındaki belirsizlikler, çevresel etki değerlendirmelerinde ihmal edilme 
eğilimindedir. Yeni yollara yaban hayatı geçitlerinin eklenmesinin, yaban hayatı 
popülasyonları üzerinde olumsuz sonuçlar doğurmadan yeni yolların inşasını mümkün 
kılacağını düşünmek tehlikesi vardır. Bu tutum, yolların diğer olumsuz etkilerini ve 
habitat miktarının kritik önemini göz ardı edecektir (Fahrig, 2001, 2002). 
Popülasyonların hayatta kalma ve yuvalarına geri dönme şansları, uzun veya kısa 
mesafeli göçleri, dağılımları habitatlarından geçen yolların sayısından giderek daha 
fazla etkilenmektedir (Boitani, 2000). 

3. Doğal bariyerler 
Göller, nehirler ve yüksek dağlar da doğal bariyerler olarak canlıları dağılımında ve 
hareketlerin önemli bir rol oynamaktadır. Bazı bölgelerde etkileri o kadar önemlidir ki, 
bu tür bölgelerdeki peyzaj parçalanma düzeyini göl ve dağların olmadığı bölgelerle 
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karşılaştırmak anlamlı değildir. Göller, büyük nehirler ve yüksek dağlar bariyer olarak 
kabul edilir. İnsan yapımı parçalanmanın doğal parçalanma ile birlikte biyolojik çeşitliliği 
etkilediği gerçeğini yansıtmaktadır. Dağlık olmayan arazi alanlarının parçalanması için 
elde edilen değerler tüm bölgeler arasında karşılaştırılabilir. Dağların bariyer olarak 
sınıflandırılması, çalışılan tür grubuna bağlıdır. Dağlar, belirli türler için habitat ve 
hareket koridorlarını temsil eder. Nehirler ve göller için de benzer bir durum söz 
konusudur. Nehir kıyılarında hareket etmeyi tercih eden türler için nehir kıyılarını 
hareket engellerinden uzak tutmak özellikle önemlidir (EEA-FOEN Report, 2011). 

Anadolu Diyagonali, Türkiye’nin kuzeydoğusundan (Bayburt-Gümüşhane yakınından) 
güneybatıya doğru uzanır ve Orta Toros Dağları ve Nur Dağları olmak üzere Akdeniz’e 
doğru iki kola ayrılır. Anadolu Diyagonali’nin jeofiziksel bariyer özelliğinden daha çok 
çevresel bariyer özelliği dikkati çeker. Anadolu’nun yüksek bir biyolojik çeşitliliğe ve 
endemizme sahiptir ancak özgün doğal vejetasyonunun çoğunu kaybetmiş yoğun 
tehdit altında olan bir bölgedir (Gür, 2017).  

Orman sınırları, toprak sınırları, idari sınırlar, dağ silsilesi sınırları, vertikal sınırlar, 
akarsu bariyerleri, ekolojik sınırlar ve tarihe mal olmuş Çin Seddi ve hatta Berlin Duvarı, 
ülke sınırları, canlıların davranışları, göçlerini ve yayılışlarını etkileyen bariyerlerdir. 

4. Biyoçeşitliliğe etkisi 
Habitat parçalanmasının biyoçeşitliliğe etkisi aşağıdaki maddeler halinde özetlenebilir 
(EEA-FOEN Report, 2011): 

1. Karayolu ölümlerinin neden olduğu hayvan ölümleri  
2. Tuzak etkisi: karayolları veya demiryollarının hayvanlar tarafından çekiciliği  
3. Daha yüksek düzeyde rahatsızlık ve stres, sığınak kaybı 
4. Habitat azalması veya kaybı; bazen yeni yaşam alanlarının yaratılması 
5. Besin bulunabilirliği ve diyet bileşimindeki değişiklikler  
6. Bariyer etkisi, hayvan hareketine filtre etkisi, azaltılmış bağlantı 
7. Mevsimsel göç yollarının bozulması, dağılmanın engellenmesi, yeniden 
kolonizasyonun kısıtlanması 
8. Habitatların ve kaynakların bölünmesi ve izolasyonu, popülasyonların 
bölünmesi 
9. Metapopülasyon dinamiklerinin bozulması, genetik izolasyon, akrabalı 
yetiştirme etkileri ve artan genetik sürüklenme, evrimsel gelişim süreçlerinin kesintiye 
uğraması 
10. Habitatın gerekli minimum alanların altına düşürülmesi, tür kaybı, biyolojik 
çeşitliliğin azalması 
11. İstilacı türlerin artan istilası ve dağılımı, hastalıklarla enfeksiyonu kolaylaştıran 
yollar 
12. Tarım ve ormancılıkta zararlıların doğal avcılarının azaltılmış etkinliği 
13. Bitki örtüsünün kaldırılması, bitki örtüsünün değiştirilmesi 
14. Toprak sıkışması, toprak yüzeyinin sızdırmazlığı 
15. İklime bağlı sıcaklık, nem, ışık, rüzgâr koşullarının değişmesi. 

Sonuç 
Habitat kaybının etkileri hakkında daha çok memeliler az sayıda da böcekler üzerine 
çalışma yapılmıştır. Ekosistemde birçok canlı kilit taşı türüdür. Bu canlılar, omurgalı ve 
omurgasız canlılar arasında bağlantıyı sağlar ve ortadan kaybolmaları halinde 
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kesinlikle diğer türlerin de yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına neden olurlar 
(Angold, 2006; Corcos et al., 2019; Bayne and Hobson, 1998) 

Tarımsal sistemlerde peyzaj parçalanması ve habitat modifikasyonunun gerçek 
karmaşıklığını anlamak için çok boyutlu olarak ekosistem hizmetleri ile çalışmak 
gereklidir. Eski arazilerin kullanımının tarihi bu bağlamda çok önemlidir (Anderrson et 
al., 2022).  

Korunması gereken kritik alanlar ve daha fazla parçalanma riski bulunan yerler 
karayolları ve demiryolları tarafından parçalanmadan kaybolmadan önce hızlı bir 
şekilde belirlenmelidir. Peyzaj parçalanmasındaki sürekli artış, nesli tükenmekte olan 
vahşi yaşam popülasyonlarının kurtarılması için yapılması planlanan vahşi yaşam 
koridorları ve yaşam alanlarının restorasyon maliyetlerini de artıracaktır. Yeni ulaşım 
altyapısının peyzaj parçalanma derecesi üzerindeki kümülatif etkileri de analiz 
edilmelidir. Etkili ağ yoğunluğu yöntemi, diğer ilgili kriterlerle (yaşam alanı gibi) birlikte 
planlama sürecine dahil edilmelidir. Ulaşımın sağlandığı tüm ulaşım altyapısı, yeni 
yollar ve demiryolu hatları için alternatif ulaşım koridorları değerlendirilmelidir (EEA-
FOEN Report, 2011). 

Son yıllarda habitat koridorları gündeme gelmiştir. Ancak, uzun süreli hafızaya sahip 
olmayan türler için koridorların bulunabilmesi mümkün olmamaktadır. Koridorlar canlı 
türleri için yeterince büyük olmalıdır. Her canlı türü için oluşturulan modeller farklı 
cevaplar vereceğinden, minimum koridor boyutu hakkında herhangi bir rakam vermek 
zordur. Canlı toplulukları bulundukları yerde kapana kısılmış, yerel kaynaklara 
ulaşamamış ve dolayısıyla açlıkla karşı karşıya kalabilirler. Verilen habitat 
koridorlarının özellikleri türe özeldir. Bir tür için tasarlanan koridor diğerleri için zararlı 
olabilir. Habitat koridorları türler için her zaman bir çözüm olmayabilir (Hobbs and 
Huenneke, 1992). 

Şehirlerin inşasına yönelik rehberlik etmeye yardımcı olacak politika ve uygulamalar 
geliştirilmelidir. Kentleşme, politika tarafından mekânsal ölçeklerde kapsam ve 
yoğunluğu doğrudan ve sürekli olarak kontrol edilebilen arazi kullanımından biridir 
(Sushinsky et al., 2012). Küreselleşme süreci dünyada birçok kenti artan ihracat ve 
ithalat trafiği ile mega kente dönüştürmüştür. Bu durum kentin sürdürülebilir bir yapıya 
dönüşmesini zorlaştırmaktadır (Karataş ve Kılıç, 2017).  

Öncü ortamlar ve açık alanlar hem istikrarlı hem de geçici habitatlar olarak biyolojik 
çeşitlilik için önemli olabilir. Ayrıca türlerin yayılmasını kolaylaştırmak için geçiş 
koridorları mevcut ekolojik planlamanın önemli bir parçası haline gelmelidir. Kentsel 
peyzaj planlamasında, kentsel yeşil yollar ve vahşi yaşam koridorları, hayvanları ve 
bitkileri kentsel alanlarda hareket etmeye teşvik etmek ve böylece kentsel biyoçeşitliliği 
korumak veya geliştirmek için giderek daha fazla dile getirilmektedir (Savard et al., 
2000). 

Son olarak, peyzaj parçalanmasının belirsiz etkilerinin daha fazla dikkate alınması 
gerekmektedir. Ciddi bir şekilde ve daha sistematik olarak çalışılmalıdır.  
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Abstract: Fossil fuels are being used for centuries to meet the energy 
demand. Intense usage of fossil fuels causes to soil pollution and release 
of greenhouse gas (GHG) emissions. As a result, water sources are 
decreasing, crop yields are getting less efficiency, ozone layer is getting 
thinner, global warming and its negative impacts are increasing. 
Consequently, the ecology suffers great damage. Therefore, a trend 
towards to alternative and cleaner energy sources has gained great 
momentum in recent years. Hydrogen is a featured energy source due to 
its specific advantages such as high energy content, energy carrier and 
clean. Since hydrogen is not found in pure form in nature, hydrogen must 
be obtained from various sources and with methods. Hydrogen is an 
element abundant in organic compounds, that is, biomass is a good 
source of hydrogen. Also, biomass can damage ecology due to its organic 
and bacterial content. There are commonly used methods to produce 
hydrogen from biomass. These methods can be lined as biological 
processes, thermochemical processes, dark fermentation, anaerobic 
digestion, micro algae, photo-fermentative processes, microbial 
electrolysis. Operation conditions and efficiency of these methods are 
different; thus, ideal producing method should be selected by considering 
the type of biomass. Moreover, high value products can be produced from 
biomass such as volatile fatty acids (VFA), Polyhydroxyalkanoate (PHA), 
bioplastics, and monomers. These bio-products can be used to develop 
new or improve the mechanical and chemical properties of the materials. 
Finally, through the recycling of the biomass, ecological and economic 
benefits can be achieved. 
Keywords: Biohydrogen, biowaste, dark fermentation, 
polyhydroxyalkanoate, volatile fatty acids. 

 

1. Introduction 

Energy is indispensable for meeting the basic needs of human beings and raising the 
standard of living. Due to the rapid depletion of fossil fuels and the global environmental 
problems arising from these fuels, the need for renewable energy sources has 
emerged that can be an alternative to fossil fuels. The most well-known renewable 
energy sources are solar energy, wind energy, geothermal energy, hydro-energy, 
biomass, and hydrogen (H2) (Panwar, 2011). Hydrogen, as a carbon-neutral energy 
carrier, is one of the most remarkable energy sources among renewable energy 
sources. Hydrogen is of great interest to researchers due to its advantages such as 
being almost 40% more efficient than fossil fuels, energy carrier, and being an 
environmentally friendly fuel. In addition, hydrogen is the fuel with the highest energy 
content compared to other fuels, with an upper calorific value of 144 MJ/kg (Veziroglu, 
2007). Hydrogen can be integrated into other energy production systems, allowing 
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these systems to operate more efficiently and cleaner. However, hydrogen is not found 
alone in nature in pure form. It can be produced from fossil sources by hydrocarbon 
reforming and hydrocarbon pyrolysis (Marbán, 2007). In addition, it is possible to 
produce H2 using biological methods (Mutlubaş, 2019). Various energy plants can be 
used in biological hydrogen production, as well as waste materials. Moreover, due to 
potential problems such as population growth and food shortages around the world, it 
is not preferred to use energy plants for this purpose. In the framework of the circular 
economy, energy production becomes more attractive during the treatment of waste 
materials. Instead of energy plants, biowaste can be used for energy production via 
biological processes such as anaerobic digestion, fermentation, etc. Biowastes 
originate from agricultural activity, food processing, animal waste, and municipal waste 
and contain complex carbohydrates, polymers, proteins, and lipids. Most biomass is 
used for microbial fermentation after performing several pretreatment methods to 
convert it to an easily digestible form (Bhatia, 2018). As a result of these processes, 
several by-products produce such as volatile fatty acids, and polyhydroxyalkanoates 
(PHAs). 

Plastics are among the important synthetic materials that make lives easier, the use of 
which is increasing day by day around the world and causes various environmental 
problems. Traditional plastics are produced by using petroleum and its derivatives. It 
may have problems in the supply of raw materials in the plastic production industry due 
to fossil source depletion. For this reason, research that is still in its infancy on 
technologies that will allow the production of biodegradable plastics from sustainable 
sources has been carried out in recent years (Chandrasekhar, 2020). 
Polyhydroxyalkonates (PHA) are polyesters that can be produced by microorganisms 
by utilizing organic substrates such as waste materials (Sarma, 2015). PHAs, which is 
one of the intracellular storage centers in biochemical processes, is used as a starting 
material in the production of biopolymers (Kumar, 2019). On the other hand, sugars, 
glycerin, and volatile fatty acids (VFAs) can be listed among the substrates used for 
biological PHAs production (Davis, 2013). The VFAs, such as acetic acid and butyric 
acid are produced as byproducts during biological hydrogen production. The biological 
H2 production process can be integrated with PHAs production by using VFAs 
(Chandrasekhar, 2020).  

 

Figure 1. Overall scheme for bioH2 and bioplastics production from different 
biowastes 

VFAs concentration and various microbial metabolites play a role in PHAs production. 
Therefore, the potential for VFAs is of great importance in PHAs production (Dinesh, 
2020). Additionally, recent technological developments have explored that PHAs can 
be used successfully for bioplastics production due to their physical and chemical 
properties (Pagliano, 2017). With a new perspective, an integrated system can be 
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designed for simultaneously producing energy and biopolymers for the plastic industry 
using by-products and waste as a substrate. This review is aimed at addressing and 
summarizing studies about simultaneous H2 production and PHAs production using 
biological processes from the literature. 

VFA Production  

VFA is a valuable intermediate product produced by anaerobic decomposition of waste 
such as waste activated sludge and carbohydrates, cellulose, fats, hemicelluloses and 
proteins like food wastes. Anaerobic digestion consists of steps in which organic matter 
is broken down by a microbial community in the absence of oxygen, resulting in the 
production of VFA and biogas as intermediates. In biological fermentation processes, 
VFA production can be promoted by shortening the reaction time to prevent 
methanogenesis and dominate hydrogen production. Adjusting the pH above 8.0 or 
below 6.0 can stimulate VFA production and inhibit the growth of methanogens. In 
laboratory-scale studies, adding methanogenic inhibitors can also be used to inhibit 
methanogens and stimulate VFA production (Liu, 2018, Zhou, 2018). VFAs have 
different features and types used in applications. These are formic, acetic, propionic, 
butyric, valeric, caproic acid. VFA can be produced synthetically from petrochemical 
derivatives, or it can be produced biologically by fermentation process. Approximately 
90% of VFA production is met by petro-based production methods. Recent studies 
show that VFA's should be shifted to biologically based production technologies. The 
importance of biobased VFA production methods is preferred in terms of renewability, 
degradability, and sustainability. Production methods of biobased VFAs have begun to 
evolve in terms of increasing efficiency, optimizing working conditions, providing 
renewable and sustainable resources as substrates, identifying, and evaluating 
microbial communities with their interactions, and new separation techniques. In bio-
based VFA production methods, VFA production can be increased by optimizing 
operating conditions such as pH, temperature, substrate type, retention time, mixed 
microbial cultures and reactor type. 

PHA Production 

PHAs can be qualified as a green polymer thanks to its renewable, bio-based and 
biodegradable features. It is expected that biopolymers like PHAs gradually substitute 
with conventional fossil-based polymers in the near future. Specified microorganism 
can synthesize PHAs and accumulate in the form of intracellular granules. Considering 
the recalcitrance of conventional plastics in the environment, replacing synthetic 
plastics with PHAs will have huge benefits for society and the environment. The 
widespread commercialization and industrialization of PHAs is still struggling due to 
the high production costs that result in higher prices compared to conventional 
polymers. The cost of PHA biopolymer is estimated to be 3-4 times higher, ranging 
from $2.25 to $2.75/lb, the production and extraction methods still need improvement 
in order to reduce the costs (Kourmentza, 2017). 

VFAs is one most common used feeding material for PHA accumulating 
microorganisms during fermentation or anaerobic digestion processes. At this point of 
view biological fermentation systems can be able to produce renewable energy, 
bioplastics. During PHA production mixed and pure microbial cultures can be used 
under feast/famine anaerobic/aerobic cycle and photosynthetic cycle production 
methods (Kourmentza, 2017). Promising results have been obtained for large-scale 
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biopolymer production by using specific bacteria namely Alcaligenes eutrophus, 
Azotobacter vinelandii, Azotobacter chroococcum, Azotobacter beijerincki, 
Pseudomonas spp., Bacillus spp. etc. that have shown great success in PHA 
production (Kumar, 2019). 

In order to solve the environmental problems arising from the production and 
accumulation of traditional plastics, economically and environmentally appropriate 
bioplastic production is required. PHAs can play an important role in this bioplastic 
solution as they have commercially desirable properties and can be bioproduced from 
waste substrates (Amaro, 2019).  

2. Conclusion 

In recent years, interest in renewable energy sources has increased due to the 
problems arising from fossil fuels. Hydrogen energy has an attraction as a green and 
sustainable energy carrier. Hydrogen production by biological methods using organic 
wastes, on the other hand, creates great potential in terms of both waste disposal and 
sustainable energy production. Some high value-added by-products are also produced 
in by biological hydrogen production processes. VFAs and PHAs which are used as 
raw materials in many industrial activities are very important by-products of these 
processes. In order to increase the production of these valuable materials, which are 
outputs of biological processes, it has become a necessity to conduct studies on 
process optimization and extraction of PHAs and VFAs. Thus, the circular economy 
philosophy will be applied the waste disposal and valuable by-products will be obtained 
from this cycle. 
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Özet: Insects establish various ecological relationships with microorganisms 
throughout their lives. Mutualism, one of the common relationships in nature, is a 
beneficial assosication for both organisms. Some insect groups, mainly aphids, are 
in close mutualistic relationship with the intracellular endosymbiotic bacterium 
Buchnera aphidicola. To understand the role of Buchnera in this association, the 
relationship between plant sap-feeding aphids and endosymbiont bacteria is seen 
as a model system. While Buchnera aphidicola makes an important contribution to 
the nutrition of its host by producing the essential amino acids that its host needs, 
aphids also create a safe habitat for the microorganism. 
This study provides an opportunity to recognize and better understand the 
ecological niche of Buchnera in terms of controlling aphids and reducing their 
damage in agriculturally important plants. 
Key Words: Aphid, Buchnera, Endosymbiotic bacterium, Symbiosis 

 
 
1. Introduction 

Many invertebrates have obligate bacterial symbionts that are strictly maternally 
transmitted each generation (Buchner, 1965). In such cases, phylogenies of host and 
symbiont are often completely congruent, indicating that vertical transmission has 
persisted over millions of years (Chong et al., 2019). Conspicuous examples include 
plant-sap feeding insects such as aphids, cicadas, leafhoppers, planthoppers, and 
scale insects. These hosts harbor one or more bacterial symbionts that provision some 
essential amino acids that are lacking in the diet of plant sap. (Baumann et al. 1995; 
Douglas 1998; Moran et al. 2008). 

Aphids are plant sap-sucking insects that consume a diet rich in carbonhydrates but 
deficient in amino acids and other nitrogenous compounds. These insects are major 
pests of plant, specially economically important crops, transmitting viruses and also 
causing plant debilitation due to nutrient deprivation. During the infestation, they can 
rapidly very large population size, because female reproduce by parthenogenesis and 
reproduction is also rapid because of generational telescoping (Baumann et al. 1998). 
In addition to these general features of aphids, they form various associations with 
microorganisms, as in most insect groups. The organisms they interact with have 
various positive and negative effects on the host insect. 

Almost all aphids have within their bodies a bilobed structure consisting of 60-80 cells 
called bacteriocytes. Within these cells are host-derived vesicles containing oval gram-
negative bacteria, designated Buchnera aphidicola. This bacteria are transmitted 
maternally and have not cultivated outside the aphid host (Baumann et al. 1998). 
Endosymbionts can be difficult to breed due to their slow growth, lifestyle, requirement 
for certain host metabolites, loss of genes that reduce their independence, or 
inactivation of these genes (Pontes and Dale, 2006). 
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The primary endosymbiont B. aphidicola is typically found in specialized cells called 
mycetocytes or bacteriocytes in the body cavity of its host (Sasaki and Ishikawa, 1995). 
Treatment with antibiotics results in removal of the endosymbionts, loss of the ability 
to reproduce, and prematüre death of the aphid. At birth, a typical aphid such as 
Schizaphis graminum weights 24 µg and contains 0.2x106 endosymbionts. Within 7-8 
days, it reaches maturity and begins giving birth to live young. At this stage aphid 
weights 540 µg and contains 5.6x106 Buchnera cells (Baumann et al. 1998). However, 
the number of endosymbiont bacteria can be affected by many factors such as the 
performance of the aphid, seasonal changes, temperature changes and the host plant 
the aphid feeds on (Yao, 2019). In a study investigating the effect of temperature on 
the aphid-Buchnera relationship, an adult aphid carries approximately 5.6 × 106 
Buchnera cells; the bacterial density of aphids increases from 1.3x107 to 2.0x107 at 
temperatures between 15oC and 25oC. It was also stated that the endosymbiotic 
relationship was disrupted at temperatures 37 oC and -10 oC. (Baumann et al. 1998; 
Humphreys and Douglas, 1997). 

Although some bacteria are parasitic and reduce their host's quality of life, most 
symbiotic bacteria benefit their host in different ways. In general, symbionts affect the 
host's development, feeding, reproduction, thermal tolerance, defense and immune 
behavior (Tsuchida et al., 2011). It is stated that when primary endosymbionts such as 
Buchnera are inactivated under stress conditions, secondary symbionts that can adapt 
to conditions support host organism like primary symbionts (Koga et al., 2003). Not 
only endosymbionts activate the resistance and adaptation of aphids to the 
environment, but also aphids activate the resistance mechanisms of their host against 
stress conditions. In some studies, it has been determined that aphid infestation 
increases the insect resistance of the plant and creates a vaccine effect on the plant 
(Smith and Chuang, 2014; Coppola et al., 2018). 

Role of Buchnera aphidicola in aphid-endosymbiont relationship 

The relationship between Buchnera and aphids is the best model of co-evolution. B. 
aphidicola is essential for the host aphid. Buchnera synthesizes essential amino acids 
in coordination with host metabolism (Douglas 1998; Hansen and Moran 2011). This 
symbiosis was established over 100 Ma, as evidenced by congruent phylogenies of 
Buchnera and aphids (Moran et al. 1993; Peccoud et al. 2009; Novakova et al. 2013). 
The endosymbiont bacterium Buchnera plays an important role in the synthesis of 
aromatic essential amino acids such as phenylalanine and tryptophan by using non-
essential amino acids from the plant sap of its host (Machado-Assefh et al., 2015). 

Understanding the role of endosymbionts in aphid nutrition has become easier with the 
use of antibiotics and heat shock applications and the development of synthetic media 
in the production of aposimbiont (symbiont-free) individuals (Dixon, 1998). In order to 
study the effect of bacteria on the aphid-endosymbiont relationship, it is tried to make 
aphids aposimbiont by applying antibiotics at different doses and in different ways. 
Studies have shown that aposymbionts obtained with antibiotic application perform 
important metabolic regulations (Wilkinson, 1998); It has been concluded that the 
structure and amount of honeydew in aphids varies, and that the droplet size of the 
honeydew aphids is smaller than that of symbiont aphids (Wilkinson and 
Douglas,1995a). In a study in which antibiotics were applied to aphids on the plant and 
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in media, in the analyzes performed on aphid tissue and honeydew; It was determined 
that amino acid, glutamine and ammonium content and glutamine synthetase activity 
in aposimbiont aphids were approximately two times higher than in symbiont aphids. 
However, despite the addition of ammonium to the aphid medium, the nitrogen source 
of the symbiont aphids could not be determined exactly (Wilkinson and Douglas, 
1995b). 

The genome of the endosymbiont bacterium Buchnera is getting smaller and 
smaller 

The genome of Buchnera, the endosymbiont of the pea aphid Acyrthosiphon pisum, 
has been characterized as a 657 kb circular DNA molecule (Charles and Ishikawa, 
1999). Buchnera has a 641 kb long genome rich in AT (Adenine-Tymine) nucleotide 
pairs that encode genes responsible for the biosynthesis of many essential amino 
acids, but its genome lacks genes responsible for the biosynthesis of cell surface 
components, genes involved in cellular defense and some regulatory genes 
(Shigenobu et al., 2000). However, in later studies, the genome size of Buchnera 
species was not preserved and varied; It has also been reported that the size of the 
Buchnera genome is reduced to 450 kb in some species (Gill et al., 2002). 

A model system to study the process of genome reduction is the obligate association 
between aphids and their maternally transmitted intracellular symbiont B. 
aphidicola. The association is ancient, and the congruence between the phylogenetic 
trees of hosts and symbionts indicates a unique infection occurred over 100 million 
years (Myr) ago, followed by the co-evolution of both partners (Moran et al., 1993). 
Bacterial symbionts that are transferred vertically from mother to offspring can either 
increase their host's chances of survival or manipulate their host's reproduction to 
benefit their own transmission (Chong and Moran, 2018). 

B. aphidicola, known to be related to Enterobacteriaceae, is a bacterium with a gram-
negative cell wall of 2.5-4 µm in diameter. However, unlike most other gram-negative 
bacteria, Buchnera lacks the genes responsible for the production of 
lipopolysaccharides for its outer membrane (Skaljac, 2016). A primary model of 
genome evolution in obligate symbionts is Buchnera aphidicola 
(Gammaproteobacteria), which occupies bacteriocytes in almost all aphid species 
(Buchner 1965; Shigenobu and Wilson, 2011). In addition, during the aphid-Buchnera 
evolutionary relationship dating back 160-280 million years ago, Buchnera lost genes 
necessary for anaerobic respiration, genes responsible for the synthesis of amino 
sugars, fatty acids, phospholipids and complex carbohydrates. 

Results 

It is known that with global warming, aphids increase the population size by 
reproducing sexually and asexually on plants, and in this process, it greatly damages 
the plants. It is also known that under certain conditions, aphids can change the host 
plant and increase the extent of the damage. In this context, aphid metabolism should 
be well known in order to find suitable strategies in the biological control of aphids, and 
the exact determination of the function of the endosymbiotic bacterium Buchnera, 
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especially in the functioning of this metabolism, will increase the possibility of use in 
biological control. 
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Özet: Bu bölüm, doğadan hasat edilen ve kültürde büyüyen, giderek daha da büyük 
ölçekte büyüyen siyanobakteriyal materyallerin çeşitliliğine genel bir bakış 
sunmaktadır. Metabolomik, transkriptomik ve genomik dahil olmak üzere 
bitoteknolojik araçlar son zamanlarda alglere kadar genişletildi, ancak mikrobiyal 
veya bitki biyokütlesine kıyasla hala az gelişmiş durumdadır. Algal çeşitlilik ve 
karmaşıklık, uygun ve güvenli biyokütledeki eksiklikllerin karşılanabilmesi ve 
tüketici taleplerinin ürün geliştirmeye yapılan ticari yatırımla karşılanması koşuluyla 
önemli bir potansiyel sağlar. Son araştırmalar, petrolle kirlenmiş bölgelerin, petrol 
bileşenlerini parçalayabilen siyanobakteriyal konsorsiyumlar açısından zengin 
olduğunu göstermiştir. Bu konsorsiyumlar içindeki siyanobakteriler, ilişkili yağı 
bozunduran bakterilere gerekli oksijen, organik maddeler ve sabit nitrojen 
sağlayarak bozunma süreçlerini kolaylaştırmışdır. Siyanobakteriyel hidrojen, çok 
umut verici bir alternatif enerji kaynağı olarak kabul edildi ve şimdi ticari olarak 
kullanıma sunulmuştur. Bu uygulamalara ek olarak, siyanobakteriler su ürünleri 
yetiştiriciliğinde, atık su arıtımında, gıda, gübrelerde, ekzopolisakkaritler, vitaminler, 
toksinler, enzimler ve farmasötikler gibi ikincil metabolitlerin üretiminde de 
kullanılmaktadır.  
Anahtar Kelimeler: Siyanobakteriler, Biyoteknoloji, Doğal ürünler 

 

 
1. Giriş 
Siyanobakteriler, çeşitli sucul ve karasal ekosistem türlerinde yaşayan fotoototrofik, 
nitrojen sabitleyen prokaryotlardır. Belirli ekstrem habitatlar da dahil olmak üzere farklı 
habitatlarda büyümek için doğuştan gelen kapasiteleri nedeniyle, değişen çevresel 
koşullara dikkate değer bir uyum yeteneği geliştirmişler ve çeşitli stres faktörlerine karşı 
etkili koruyucu mekanizmalar edinmişlerdir. Prekambriyen çağda (yaklaşık 2.6-3.5 
milyar yıl önce) Dünya'da evrimleştiler ve indirgeyici durumdan oksidatif duruma 
atmosferik geçişte önemli bir rol oynamış gibi görünüyorlar (Hedges ve diğerleri, 2001). 
Siyanobakteriler doğada çeşitlidir ve tek hücreli ve ipliksi, deniz ve tatlı su, serbest 
yaşayan ve simbiyotik, yenilebilir ve zehirli formlarda ortaya çıkabilirler (Taton ve 
diğerleri, 2006; Dorador ve diğerleri, 2008). 

Siyanobakteriler, dünyadaki en önemli biyokütle üreticilerinden biri olarak kabul edilir. 
Elementlerin biyojeokimyasal döngüsündeki rolleri göz ardı edilemez (Häder ve 
diğerleri, 2007). Artık fotosentetik yollar, sirkadiyen ritim, nitrojen fiksasyonu, biyoyakıt 
ve ikincil metabolit üretimi üzerinde çalışmak ve ayrıca çeşitli abiyotik streslere verilen 
tepkileri test etmek için model organizmalar olarak yaygın olarak kullanılmaktadırlar. 
Bakterilere benzer hücresel organizasyona ve metabolik sistemlere ve ökaryotik bitki 
hücrelerine biraz benzer bir oksijenik fotosenteze sahiptirler (Whitton ve Potts, 2000). 
Bunlar, çok çeşitli birincil ve ikincil metabolitlerin önemli bir kaynağıdır. Siyanobakteriler 
tarafından üretilen önemli ikincil metabolitler, belirli farmasötik bileşikler, toksinler, 
biyopestisitler ve büyüme faktörlerini içerir (Abed ve diğerleri, 2009; Al-Haj ve diğerleri, 
2016). Yukarıdaki metabolit sınıflarının çoğu, biyoaktif bileşikler, biyoyakıt, 
biyopolimerler, renklendirici boyalar, ilaçlar, gıda takviyeleri ve biyogübreler için 
mükemmel bir kaynaktır (Namikoshi ve Rinehart, 1996; Welker ve von Döhren, 2006). 
Bununla birlikte, biyoaktif bileşiklerin bazıları, insanlar da dahil olmak üzere çevredeki 
organizmalar için toksiktir (Sivonen, 1996). Sekonder metabolitlerin çoğu alkaloidler, 
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terpenoidler, şikimat türevli moleküller, amino glikozitler ve peptid grubu bileşiklere 
aittir. Peptitler, poliketitler veya ribozomal olmayan peptitler olabilir (Welker ve von 
Döhren, 2006; Arnison ve diğerleri, 2013). Özellikle, siyanobakteriler önemli ölçüde 
metabolik plastisite gösterir ve CO2 ve O2'ye ek olarak, çoğunluğu N2 ve H2'yi de 
özümser (Whitton ve Potts, 2000; Capone ve diğerleri, 2005). 

Endüstriyel açıdan önemli bileşiklerin üretimi için siyanobakteri kullanımının 
arkasındaki en önemli seçeneklerden biri, basit ve ucuz büyüme gereksinimleri, 
laboratuvar koşullarında bakım, fizyolojik ve genetik araçlar kullanılarak istenen 
bileşiklerin artan sentezi için suşları manipüle etme kolaylığıdır. 1990'ların ortalarında 
rekombinant DNA teknolojisi, ticari ölçekte istenen bileşiklerin/ürünlerin sentezi için 
transgenik mikropların geliştirilmesi karşısında genetik yapıyı değiştirmek için rutin 
olarak kullanılan biyoteknoloji alanında önemli araçlar sağlamıştır (Golden ve diğerleri, 
1987). Ek olarak, DNA dizileme teknolojisindeki son gelişmeler, artık istenen 
organizmanın metabolik profilini elde etmek için kullanılan birçok siyanobakterilerin 
tüm genomunun deşifre edilmesiyle sonuçlanmıştır. 

2. Biyoaktif bileşikler 
Siyanobakteriler mükemmel bir doğal ürün kaynağıdır ve farmasötik ürünler, enzimler, 
renklendirici boyalar, biyoplastikler, toksinler ve çeşitli diğer bileşikler dahil olmak üzere 
çok sayıda biyoaktif bileşik izole edilmiştir. Siyanobakterilerden bildirilen biyoaktif 
bileşiklerin tümü olmasa da çoğu alkaloidler, amidler, yağ asitleri, peptit veya 
makrolitler veya bunların kombinasyonlarıdır. Bu bileşikler çoğunlukla ribozomal 
olmayan peptit sentaz makinesi tarafından sentezlenir, sadece birkaçı ribozomal yolla 
yapılır (Dittmann ve diğerleri, 2001; Arnison ve diğerleri, 2013). Siyanobakteriler 
tarafından üretilen önemli biyoaktif bileşikler arasında lipopeptitler (%40), amidler (%9), 
amino asitler (%5.6), yağ asitleri (%4.2) ve makrolidler (%4.2) bulunur (Burja ve 
diğerleri, 2001). Bu biyoaktif bileşikler, yararlı veya zararlı bir modda çok düşük 
konsantrasyonlarda canlı hücrelere, dokulara veya organizmalara karşı etkilidir, 
insanlarda ve hayvanlarda farmakolojik veya toksikolojik etkiler ortaya çıkarır.  

Literatür taraması, bugüne kadar 19 siyanobakteriyal suşun 20'den fazla farklı biyoaktif 
bileşik ürettiğini göstermiştir. Siyanobakterilerden izole edilen biyoaktif bileşiklerin 
çoğu, lipopeptit olma eğilimindedir, yani bir yağ asidi bölümüne bağlı bir amino asit 
fragmanından oluşurlar. Sadece birkaç siyanobakteri, geniş bir biyolojik aktivite 
spektrumu gösteren biyoaktif bileşikler üretir. Örneğin, siyanobakteri Phormidium sp. 
farklı Gram-pozitif ve Gram-negatif bakteri suşlarının, mayaların ve mantarların 
büyümesini engellediği bildirilmiştir (Bloor ve England 1989). Diğer bir örnek, nitrojen 
içeren bileşikler, poliketitler, lipopeptitler, siklik peptitler ve diğerleri dahil olmak üzere 
çok sayıda kimyasal üreten Lyngbya majuscula'dır (Burja ve diğerleri, 2001). Bu 
bileşiklerin biyolojik aktivitesi de çeşitlidir ve protein kinaz C aktivatörlerini ve tümör 
promotörlerini, mikrotubulin düzeneği inhibitörlerini, antimikrobiyal ve antifungal 
bileşikleri ve sodyum kanal blokerlerini içerir. 

Siyanobakteriler, alg çoğalmalarını kontrol etmek için kullanılabilecek geniş bir 
antialgal bileşik spektrumu üretir. Siyanobakteriler muhtemelen bu bileşikleri diğer 
mikroorganizmaları geride bırakmak için kullanırlar. Siyanobakteriler tarafından 
üretilen antialgal bileşikler, alglerin büyümesini, fotosentezlerini, solunumlarını, karbon 
alımını, enzimatik aktivitelerini inhibe eder ve oksidatif stresi indükler (Dahms ve 
diğerleri, 2006). Siyanobakterilerden izole edilen büyük miktarda antibakteriyel ve 
antialgal bileşiklerin aksine, antiviral özellikler gösteren sadece birkaç bileşik vardır, 
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ancak farklı siyanobakteri türlerinin ekstraktlarının %2-10'unun antiviral aktiviteye 
sahip olduğu gösterilmişdir (Cohen, 1999). Bunlara Oscillatoria raoi'den (Reshef ve 
diğerleri, 1997) asetillenmiş sülfogliko-lipidler ve Spirulina platensis'ten (Hayashi ve 
diğerleri, 1991) spirulan dahildir. Lyngbya lagerhaimanii ve Phormidium tenue'den 
izole edilen bileşiklerin, anti-HIV aktivitesine sahip olduğu gösterilmiştir (Rajeev ve Xu, 
2004). 

Siyanobakteriler, günümüzde ticari olarak temin edilebilen şekerler, lipidler ve amino 
asitler gibi izotopik olarak etiketlenmiş bileşikleri sentezlemek için kullanılmıştır 
(Patterson, 1996). Bu, fotobiyoreaktörlerde siyanobakteriyi büyüterek ve 14CO2, 
13CO2, 33H2O ve 15NO3 gibi basit etiketli bileşikleri fotosentetik olarak karmaşık 
organiklere dönüştürmelerine izin vererek elde edilir. 

3. Besin  
Batılı olmayan uygarlıklarda algler, binlerce yıldır insan beslenmesinde besin olarak 
kullanılmıştır. İlk kayıtlar, 6.000 yıl önce kıyı bölgelerinde makroalg tüketimi hakkında 
rapor veriyor. Arthrospira'dan ilk kayıtlara sahip siyanobakteriler, Aztekler tarafından 
(Texcoco Gölü, Tenochtitlan yakınlarında) Meksika'da Aztek nüfusu tarafından MS 
1300'den beri (Pulz ve Gross, (2004)) ve Afrika'da daha önce kullanılmıştır 
(Abdulqader ve diğerleri, 2000). Arthrospira, Afrika'da toplanıp çeşitli şekillerde 
kurutulduktan sonra “dihé” olarak ticareti yapılır (Ciferri,(1983)) ve çorbalarda öğün 
başına 60 g'a kadar tüketilir (Delpeuch ve diğerleri, (1975)). Besin zenginliği ve 
sindirilebilirliği nedeniyle gıda takviyesi olarak kullanılır. %60'tan fazla protein içerir, 
beta-karoten, tiamin ve riboflavin açısından zengindir ve en zengin B12 vitamini 
kaynaklarından biri olarak kabul edilir. Nostoc komünü lifler ve proteinler açısından 
zengindir ve insan diyetinde önemli bir fizyolojik ve beslenme rolü oynayabilir. 
Aphanizomenon sp. sağlıklı gıda olarak kullanılmak üzere Klamath Gölü'ndeki 
(Oregon, ABD) doğal çiçeklerden toplanır (Carmichael ve Gorham (1980)). Denizdeki 
nitrojen sabitleyici siyanobakteriler, su ürünleri yetiştiriciliğinde balıkları beslemek için 
de test edilmiştir. Tilapia balığı, iç ve dış kültürlerde deniz siyanobakterileri ile 
beslendiğinde yüksek büyüme oranları göstermiştir (Mitsui ve diğerleri, (1983)). 
Phormidium valderianum, besin değeri ve toksik olmayan doğası nedeniyle 
Hindistan'da eksiksiz bir su ürünleri besleme kaynağı olarak hizmet etmek için 
kullanılmıştır.  

Yıllık mikroalgal biyokütle üretiminin %95'inden fazlası toz, tablet, kapsül ve pastil 
üretimi için kullanılmaktadır. Mikroalglerin sayısız kombinasyonları veya diğer sağlıklı 
gıdalarla karışımları artık tüm dünyadaki pazarlarda bulunabilir. Almanya'da gıda 
üretim ve dağıtım şirketleri fonksiyonel gıdaları mikroalg ve siyanobakterilerle 
pazarlamak için ciddi faaliyetlere başladılar. Örnekler makarna, ekmek, yoğurt, tatlılar 
ve alkolsüz içeceklerdir. Benzer gelişmeler örneğin Japonya, ABD, Çin ve Tayland'da 
gözlemlenebilir. Yeni ürün geliştirmeleri, sağlık yararlarını tüketiciler için çekicilikle 
birleştirecek ve gelecekte istikrarlı bir pazar yaratacaktır. Fonksiyonel gıda pazarının 
gıda endüstrisindeki en dinamik sektör olduğuna ve önümüzdeki birkaç yıl içinde tüm 
gıda pazarının %20'sini oluşturabileceğine inanılıyor. Bir besin kaynağı olarak 
siyanobakteriyel önemi göz önüne alındığında, bu konuda çok az araştırma yapılmış 
ve yayınlanmıştır (Sivonen ve diğerleri,( 2008)). 

 

4. Sağlık 
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Alg biyoteknolojik araştırmalarındaki belki de en büyük güncel aktivite, alg 
ekstraktlarının sağlığı geliştirici aktivitelerine dayalı olarak insan sağlığı için yeni 
bileşiklerin araştırılmasıdır (Plouguerné ve diğerleri, (2010)). Doğal ürün kimyası, 
biyoteknolojide en hızlı gelişen alanlardan biridir, mikroalg ve makroalglerden yeni 
bileşiklerin keşfi, yaygın olarak NMR ve spektroskopi gibi analitik yöntemlerle 
desteklenmektedir (Plaza ve diğerleri, (2010)). Son zamanlarda yapılan birçok 
inceleme, potansiyel farmasötik uygulamalara sahip bileşiklerin zenginliğini 
vurgulamıştır veya sırasıyla antioksidan aktiviteler gibi hem gıda hem de sağlıkta 
uygulamaları olan birçok kimyasalın ana hatlarını çizmiştir. Yeni kimyasallar için genel 
olarak tarama, alglere özgü olmayıp, mikroplar ve süngerler dahil olmak üzere daha 
geniş bir deniz organizmaları yelpazesini içerirken, alglere uygulanan yeni biyo-tahliller 
ve tarama teknikleri keşifleri hızlandırmıştır (Harnedy ve diğerleri, (2011)). Tarama tüm 
alg gruplarını kapsar ve biyomedikal uygulama alanları genel antioksidan, antikanser, 
antimikrobiyal, antiviral, antiobezite, zehirli boya ve biyomateryalleri içerir. İlgilenilen 
bileşikler arasında fikokolloidler, fenolikler, pigmentler, peptitler ve proteinler, lipidler, 
halojenli bileşikler ve terpenoidler yer alır (Cabrita ve diğerleri, (2010)). 

5. Fotokoruyucu bileşikler 
Son yirmi yılda, bazı sentetik güneş koruyucu bileşiklerin toksisite göstermesi ve ışıkla 
bozunmaya meyilli olması nedeniyle, güvenlik endişeleri göz önüne alındığında, doğal 
fotokoruyucu bileşiklerin kullanımı çok dikkat çekmiştir (Serpone ve diğerleri, (2007)). 
Siyanobakteriler, günümüzde kozmetik formülasyonlarında yaygın olarak kullanılan 
çok çeşitli fotokoruyucu bileşikler/pigmentler üretirler ve tek amaçları cilt kanseri ve 
yaşlanma risklerini azaltmaktır. Bunlardan mikosporin benzeri amino asitler (MAA'lar), 
scytonemin ve karotenoidler en yaygın olanlarıdır ve çeşitli siyanobakteri türlerinde 
özellikle yüksek dozlarda UV radyasyonu dahil abiyotik streslere maruz kalanlarda 
rapor edilmiştir (Rastogi ve Sinha, (2009); Gao ve Garcia- Pichel, (2011)). 

Siyanobakteri Anabaena variabilis tarafından üretilen Shinorine, Helioguard 365 ve 
Helionori ticari adı altında güneş koruyucu kremlerde aktif bileşen olarak 
ticarileştirilmiştir ve küresel pazarda mevcuttur (Katoch ve diğerleri, (2016); Chrapusta 
ve diğerleri, (2017)). Her iki ürün de yüksek yaşlanma karşıtı aktivite gösterir, UV-A'nın 
neden olduğu hücre canlılığı kaybına ve DNA hasarına karşı koruyucu özellikler 
sergiler. İlginç bir şekilde, yukarıdaki preparatların her ikisindeki MAA içeriği, 4°C'de ve 
oda sıcaklığında 3 ay boyunca stabil kalır, ayrıca UV-A radyasyonuna ve/veya yüksek 
sıcaklığa maruz kalma, MAA'ların stabilitesini etkilemez. Araştırmacılar ayrıca, yeni 
sınıf güneş koruyucu ajanlar elde etmede faydalı olabilecek farklı MAA analoglarını 
sentezlemek için prosedür geliştirdiler (Chrapusta ve diğerleri, (2017)). MAA'lar, 
siyanobakterilerin doğal bir armağanı gibi görünmektedir ve biyoteknolojik araçları 
kullanarak bunların sömürülmesi, insan türünün refahı için büyük fayda sağlayacaktır. 

6. Biyoplastikler (polihidroksialkanoatlar, pha'lar) 
Plastikler çok önemlidir ve otomobillerde, ev aletlerinde, bilgisayar donanımlarında, 
ambalajlarda ve tıbbi cihazlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak plastikler 
çoğunlukla yenilenemeyen petrokimyasallardan elde ediliyor ve biyolojik olarak 
parçalanamıyor, bu nedenle özellikle insan sağlığı üzerinde ciddi çevre sorunlarına 
neden oluyor. Son yıllarda araştırmacılar, petrokimyadan türetilen bu plastiklerin, 
bitkisel yağlar, katı yağlar, mısır nişastası ve mikroorganizmalar gibi sürdürülebilir 
kaynaklardan sentezlenen biyolojik olarak parçalanabilen plastikler (biyoplastikler) ile 
değiştirilmesine büyük ilgi gösterdi (Chua ve diğerleri, (1999); Chen ve Patel, 
(2012)).Temel besin maddelerinin fazla olduğu koşullarda, birçok mikroorganizma 
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genellikle besinleri özümser ve ileride tüketmek üzere depolar. Mikroorganizmalarda 
glikojen, kükürt, poliamino asitler, polifosfat ve lipid gibi çeşitli depolama malzemeleri 
tanımlanmıştır. PHA'lar, bol miktarda karbon kaynağı varlığında çok çeşitli 
mikroorganizmalar tarafından biriktirilen lipoidik materyallerdir (Anderson ve Dawes, 
(1990)). Asimile edilmiş karbon kaynakları, biyokimyasal olarak hidroksialkanat 
monomer birimlerine işlenir, polimerize edilir ve daha sonra hücre sitoplazmasında 
suda çözünmeyen inklüzyonlar (veya granüller) şeklinde depolanır. PHA, polipropilen 
ile karşılaştırılabilir özelliklere sahip kristalli bir termoplastiktir (Doi, (1990)). 

S. platensis gibi bazı siyanobakteriler, asetat ile fototrofik ve ⁄ veya miksotrofik büyüme 
koşulları altında PHA biriktirebilir. Siyanobakteriler, büyüme için minimum besin 
gereksinimleri ve oksijenli fotosentez ile PHA biriktirme yetenekleri nedeniyle PHA 
üreticileri olarak özellikle ilgi çekicidir. Daha yüksek bitkiler gibi, siyanobakteriler de 
atmosferden CO2'yi sabitler ve nitrojen sınırlayıcı koşullar altında onu PHA'ya 
dönüştürür. PHA sentezleyebilen bilinen siyanobakterilerin çoğu, genellikle hücre kuru 
ağırlıklarının (CDW) ağırlıkça % 6'sından daha az miktarda PHA biriktirir (Vincenzini 
ve diğerleri, 1990; Stal, 1992). Spirulina platensis ve Synechocystis sp. PCC 6803'ün 
miksotrofik koşullar altında maksimum ağırlıkça % 6 (Campbell ve diğerleri, (1982)) ve 
ağırlıkça %7 (Sudesh ve diğerleri, (2002)) CDW PHA biriktirdiği rapor edilmiştir. 

7. Biyogübre 
Biyogübreler, hem maliyetli hem de toprak sağlığı üzerinde olumsuz etkilere neden 
olan çeşitli türdeki sentetik gübrelerin kullanımını en aza indirmek için güçlü bir 
alternatif olarak değerlendirilmektedir. Genel olarak, biyogübreler, azot fiksasyonu, 
fosfat çözünürlüğü, hormon üretimi ve diğer bitki büyümesini teşvik edici maddeler gibi 
doğal süreçler yoluyla besin sağlayan ve bitkilerin büyümesini ve gelişmesini 
destekleyen canlı mikroorganizmaları içerir (Rai, (2006); Kumar ve diğerleri, (2017)). 
Biyogübre, son yıllarda çok önem kazanmış ve atmosferik dinitrojeni (N=N) 
sabitleyerek, sabit makro ve mikro besinleri harekete geçirerek veya topraktaki 
çözünmeyen fosforu bitkilerin kullanabileceği formlara dönüştürerek uzun vadeli toprak 
verimliliğini ve sürdürülebilirliğini korumada hayati bir rol oynayarak, verimliliklerini ve 
kullanılabilirliklerini artırır. Biyogübrelerin doğru kullanılması durumunda bitkisel 
üretimin %20-30 oranında artırılabileceği gözlemlenmiştir. Biyogübre içindeki 
mikroorganizmalar (Azotobacter, Blue green algler, Rhizobium Azospirillum), konukçu 
bitkilere yeterli besin tedarikini teşvik eden ve onların fizyolojilerinde uygun büyüme ve 
düzenleme gelişimini sağlayan ana bileşendir. Biyogübre, bitkileri toprak kaynaklı 
hastalıklardan da belli bir dereceye kadar koruyabilir. Biyogübre kullanımına duyulan 
ihtiyaç, öncelikle iki nedenden dolayı ortaya çıkmıştır. Birincisi, gübre kullanımının 
artması mahsul veriminin artmasına neden olduğu için, ikincisi, artan kimyasal gübre 
kullanımının toprak dokusunda hasara yol açması ve diğer çevresel sorunları ortaya 
çıkarmasıdır. Azot fiksasyonunun önemli özelliği nedeniyle, siyanobakteriler, çeşitli 
tarımsal ve ekolojik durumlarda üretkenliği artırmaya katkıda bulunmak için benzersiz 
bir potansiyele sahiptir. Siyanobakteriler, atmosferik nitrojeni mevcut bir amonyum 
formuna dönüştürerek verimi artırarak toprak verimliliğini korumak için önemli bir rol 
oynar. Baskın nitrojen sabitleyici mavi-yeşil algler Anabaena, Nostoc, Aulosira, 
Calothrix, Plectonema ve başkalarıdır (Kulik, (1995)).  

Alglerin faaliyetleri şunlardır: (1) İpliksi yapıya sahip toprak gözeneklerinde artış ve 
yapışkan madde üretimi. (2) Hormonlar (oksin, giberellin), vitaminler, amino asitler gibi 
büyümeyi teşvik eden maddelerin atılımı (Taher ve diğerleri, (2011)). (3) Jöle yapısı 
sayesinde su tutma kapasitesinde artış. (4) Ölüm ve bozunma sonrasında toprak 
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biyokütlesindeki artış (Balasubramanian ve diğerleri, (2012)) . (5) Toprak tuzluluğunda 
azalma. (6) Yabani otların büyümesinin önlenmesi (Patrick ve Hallenbeck, (2012)). (7) 
Organik asitlerin atılmasıyla toprak fosfatında artış. 

Siyanobakteriyel aşılamanın hem yüksek hem de düşük arazi koşullarında yetiştirilen 
çeltik mahsulü ve arpa, yulaf, domates, turp, pamuk, şeker kamışı, mısır, biber ve 
marul gibi bir dizi başka mahsul üzerinde de faydalı etkileri bildirilmiştir (Rittmann ve 
diğerleri, (2008)). BGA sadece N2 kaynağı olmakla kalmaz, aynı zamanda organik 
madde olarak alg biyokütlesinin birikmesi gibi avantajlar da sağlar; pirinç fidesinin 
büyümesini teşvik eden büyümeyi teşvik eden maddeler üretir; pestisitlere ve 
fungisitlere karşı kısmi tolerans sağlar ve ayrıca tuzlu ve alkali toprakların ıslahına 
yardımcı olur. 

8. Biyoremediasyon 
Son yirmi yılda, doğal veya genetiğiyle oynanmış mikropları kullanan biyoremediasyon 
tekniği başarıyla test edildi ve toprak ve sudan kirleticilerin ve toksinlerin yükünü 
azaltmada umut verici görünüyor (Mallick, (2002); Ruffing, (2011)). Bu nedenle, 
mikropların kullanıldığı biyoremediasyon süreci daha ucuz, hızlı ve sağlık risklerinden 
arınmış olabilir. Mikroplar arasında siyanobakteriler, fotoototrofik yapıları, birçok türün 
atmosferik dinitrojeni sabitleme yetenekleri, basit büyüme gereksinimleri ve ucuz 
bakımları nedeniyle büyük önem kazanmaktadır (El-Sheekh ve diğerleri, (2005); 
Kelman ve diğerleri, (2009)). Örneğin, bir dizi siyanobakteri türünün ağır metalleri, 
radyonüklidleri, metaloidleri ve oksianyonları yüzey aracılı absorpsiyon veya 
çevreleyen kimyasal ortama alışma yoluyla biriktirdiği, detoksifiye ettiği veya 
metabolize ettiği bildirilmiştir (Mallick, (2002); Visscher ve Stolz, (2005)). 

Aslında, bakteriler ve siyanobakteriler toplu olarak karşılıklı bir ilişki içinde bozunma 
sürecini gerçekleştirirler; bu sayede bakteriler, karmaşık bileşiklerin bozunmasına 
doğrudan katılır ve siyanobakteriler, aromatik halkaların parçalanmasına yardımcı olan 
fotosentez yoluyla bakterilere oksijen sağlayarak bakterilere yardımcı olur. Ek olarak, 
siyanobakteriler ayrıca onlara basit organik bileşikler ve zorlu ortamlarda sıklıkla sınırlı 
olan sabit nitrojen (azot sabitleyici suşlar tarafından üretilir) sağlar (Abed ve Köster, 
(2005)). Genetiği değiştirilmiş siyanobakteri türleri kullanılarak toksik kirleticilerin 
biyolojik olarak bozunmasıyla ilgili birkaç başka mükemmel rapor mevcuttur, ancak yer 
darlığı nedeniyle ayrıntıları sağlamak mümkün değildir. 

9. Sonuçlar ve gelecek perspektifi 
Gelecekteki araştırmalar, yüksek değerli ürünler üreten yeni siyanobakteriyel suşları 
izole etmeye ve istenen ürünlerin maksimum üretimini sağlamak için mevcut suşları 
genetik olarak değiştirmeye odaklanmalıdır. Biyoteknolojik ilgili bileşiklerin 
biyosentezinde yer alan yeni fonksiyonel genleri keşfetmek için metagenomik 
kütüphaneler oluşturulmalıdır. Siyanobakteriyel ürünlerin büyük ölçekli endüstriyel 
üretimi, üretkenliği artırmak için inkübasyon koşullarının ve fermenter tasarımlarının 
optimizasyonunu gerektirir. Yakın gelecek için umut vadeden ürünler arasında 
siyanobakteriler tarafından üretilen çok çeşitli biyoaktif moleküller ve hepsinden 
önemlisi biyoyakıt sayılabilir. 
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Abstract: Removal processes of the dyestuff possess significant ecological 
importance since it is not a desired situation that the dyestuffs are present in the 
environment, not even at low concentrations. Conventional removal methods can 
be problematic due to the high-cost values and impracticality for every dye. 
Therefore, alternative methods, such as biological systems, are required for 
efficient and more economical dye removal approaches. Methyl red (MR) is one 
of the widely used reactive dyes. In this study, the decolorization ability of 
Rhodoplanes piscinae 51ATA strain which is a purple non-sulphur bacterium at 
various concentration of MR in the presence of acetate as co-substrate was 
investigated. The dye concentrations were adjusted as 25 mg/L, 50mg/L, 100 
mg/L and 200 mg/L in culture media along with or without acetate. The 
decolorization of the dye was determined spectrophotometrically. Extracellular 
polysaccharide (EPS) production in the presence of dye was also investigated. 
FT-IR analysis was performed to indicate the degradation of the dye by the 
bacterium. It was found that the decolorization rate was higher in the presence of 
acetate at increasing concentrations of dye. The decolorization rates were 
determined as 83.81 and 71.72% for media including 200 mg/L MR with acetate 
and 100 mg/L MR with acetate, respectively. Higher EPS production was 
observed as the dye concentration increased. The removal of N=N bond peaks 
belonging to the azo-groups at the FT-IR spectrum indicated that the MR dye was 
used as a substrate by the bacterium.    
Keywords: Azo dye, methyl red, decolorization, acetate, Rhodoplanes 
 piscinae 
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Özet: Boyar maddelerin çevrede düşük konsantrasyonlarda bile bulunması 
istenmeyen bir durum olduğu için kullanılan boyar maddelerin boya giderim 
süreçleri ekolojik açıdan önem arz etmektedir. Boyar madde giderim 
yöntemlerinin maliyetli olmaları ve her boya için kullanılabilir olmamalarından 
dolayı, boyar maddelerin gideriminde zaman zaman problemlere yol açmaktadır. 
Bu nedenle boyar maddelerin etkili ve ekonomik bir şekilde giderilmesi için 
biyolojik sistemler gibi alternatif yöntemlere gereksinim duyulmaktadır. Methyl red 
(MR) boyası, yaygın olarak kullanılan reaktif boyalardan biridir. Bu çalışmada, 
mor kükürtsüz fotosentetik bir bakteri olan Rhodoplanes piscinae 51ATA suşunun 
MR boyasının farklı konsantrasyonlarının asetat varlığında dekolorizasyon 
yeteneği araştırılmıştır. Boya konsantrasyonları 25 mg/L, 50mg/L, 100 mg/L ve 
200 mg/L olacak şekilde besiyerlerine ilave edilmiş olup, asetat içeren ve 
içermeyen ortamlarda boyanın dekolorizasyonu, spektrofotometrik olarak takip 
edilmiştir. Boya varlığında EPS üretimleri araştırılmış ve FT-IR analizleri ile boya 
gideriminin tespiti desteklenmiştir. Asetat içeren ortamlarda dekolorizasyonun 
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daha iyi oranda olduğu ve artan boya konsantrasyonlarında dekolorizasyon 
yüzdesinin de arttığı tespit edilmiştir. 200 mg/L MR içeren asetatlı besiortamında 
%83,81 oranında, 100 mg/L MR içeren asetatlı besiortamında ise %71,72 
oranında dekolorizasyon gerçekleşmiştir. Boya konsantrasyonu arttıkça EPS 
üretimlerinde de artış gözlenmiştir. FT-IR spektrumunda azo grubuna ait N=N 
bağı piklerinin kayboluşu, bakteri tarafından MR boyasının substrat olarak 
kullanıldığı şeklinde yorumlanmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Azo dye, methyl red, decolorization, acetate, Rhodoplanes 
piscinae 

 

 
1. Giriş 
 
Sentetik boyalar, tekstil kumaşları gibi malzemelere kalıcı bir renk veren poliaromatik 
moleküllerdir. Yıllık yaklaşık 280.000 ton üretim ile dünya çapında çeşitli sınıflar dahil 
100.000'den fazla ticari sentetik boya üretilmektedir. Bu sentetik boyalar, tekstil, kağıt, 
gıda, kozmetik ve ilaç endüstrilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır (Jin vd., 2007). 
Mevcut tüm sentetik boyalar arasında azo boyalar, sentezlerinin kolaylığı ve maliyet 
etkinliği, stabiliteleri ve renk çeşitliliği nedeniyle tekstil endüstrisinde kullanılan en 
büyük boya grubudur. Azo boyalar, bir veya daha fazla –N=N– grubuna sahip aromatik 
bileşikler olup, elektron eksiği olan ksenobiyotik bileşikler olarak da kabul edilir, çünkü 
elektron çeken gruplara sahiptirler, molekülde elektron eksikliği oluştururlar ve onları 
bozunmaya karşı dirençli hale getirirler. Kullanılan boyaların tamamı kumaşa 
bağlanamaz ve bu nedenle boyama işlemlerindeki boyaların %10-50'sinin doğrudan 
atıksuya geçmektedir (Pandey vd., 2007; Saratale vd., 2011). Bununla birlikte, bu 
boyaların toksik ve kanserojen olmasıyla ciddi çevresel problemlere yol açmalarına 
büyük ölçüde dikkat çekilmektedir. Bu nedenle, yapıla çalışmalar azo boyaların 
dekolorizasyonu, detoksikasyonu ve bozunması üzerine odaklanmıştır (Almeida vd., 
2019). 

Uygun bir alternatif olarak, bakteri, mantar, maya ve alg gibi farklı mikroorganizmalarını 
içeren biyolojik prosesler, maliyet etkinliği, daha az çamur üretme kabiliyeti ve çevre 
dostu doğası nedeniyle artan bir ilgi görmektedir. Mantarlar tarafından boyanın 
dekolorizasyonu, bozunmadan ziyade esas olarak adsorpsiyon ile ilişkilendirilir, ancak 
yavaş büyüme ve düşük renk giderme etkinliği, tekstil atıklarının arıtılması için 
mantarların kullanımını sınırlandırmaktadır (Wang vd., 2009). Buna karşılık, farklı 
bakteri grupları, optimum koşullar altında daha yüksek derecede bozunma ve hatta 
boyaların tam mineralizasyonunu sağlayabilmektedir (Asad vd., 2007). 

‘Methyl red’ (MR), yalnızca bir –N = N– renk grubuna sahip bir tür azo boyadır. Yapılan 
birçok çalışma, MR bozunması için etkili mikrobiyal suşun bulunmasına odaklanmış ve 
MR bozunmasının mekanizması kısmen ortaya çıkarılmıştır. Literatürde azo bağının 
simetrik olarak kırıldığında MR'nin aromatik aminlere indirgendiği gösterilmiştir (Jadhav 
vd., 2008; Sharma vd., 2016). Ancak ortaya çıkan aromatik aminler daha fazla 
bozulmaya karşı dirençlidir ve nörotoksisite ve genotoksisiteye neden olabilmektedir. 
Anaerobik, fakültatif anaerobik veya aerobik pek çok organizmanın, boyaları 
indirgeyebildiği bildirilirken, MR'nin mikroorganizmalar tarafından asimetrik kırılmasına 
ilişkin raporlar nadirdir. Bu nedenle, MR'yi toksik olmayan maddelere indirgeyebilecek 
mikroorganizmaların bulunması önemlidir. 

Bu çalışma, Niğde Akkaya barajından izole edilen Rhodoplanes piscinae 51 ATA suşu 
kullanılarak bir mono azo boya olan MR’nin farklı konsantrasyonlarının bir yardımcı 
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substrat olarak asetatın dekolorizasyonu üzerindeki etkisi araştırmak amacıyla 
yapılmıştır. Sonuçlar asetat içeremyen ortamlardaki sonuçlarla kıyaslanmıştır. 

2. Materyal ve Metot 

Rhodoplanes piscinae 51ATA suşunun geliştirilmesi 

Suşun geliştirilmesi için mineral besiyeri kullanılmıştır. Besiyeri içeriği; (g/L) olarak şu 
içeriğe sahiptir: NaHCO3 3,0 g; (NH4)2SO4 1,0 g; CaCI2.H2O 0,1 g; NaCl 1,0 g; KH2PO4 
1,0 g; MgCI2.6H2O 0,5 g; Sodyum asetat 1,0 g; maya özütü (yeast extract) 0,1 g; İz 
element ve vitamin karışımından 1,0 mL. Besiyeri için gerekli maddeler ayrı çözeltiler 
halinde hazırlanmış ve otoklavda 121 °C’de 15 dakika sterilize edilmiştir. Kullanılacağı 
zaman bütün besiyeri içeriği aseptik koşullar altında birleştirilmiştir. İnokülasyonu 
yapılmış besiyerleri 60-75 Wattlık ışık kaynağına 15-25 cm uzaklıkta 30 ˚C’de 
inkübasyona bırakılmıştır (Çelik vd., 2012). 

Rhodoplanes piscinae 51ATA suşu tarafından MR boyasının dekolorizasyon 
denemeleri 

‘Methyl red’ (MR) azo boyası tekstil endüstrisinde yaygın olarak kullanılan bir boyadır. 
Özellikleri Tablo 1’de gösterilmektedir. Asidik çözeltilerde kırmızı renge dönüşen bir 
gösterge boyası olup koyu kırmızı kristalimsi bir tozdur. MR, grup 3'te IARC tarafından 
sınıflandırılır, insanlarda kanserojen potansiyele göre sınıflandırılmamıştır (Ayed vd., 
2011). 

 
Tablo 1 Dekolorizasyon deneylerinde kullanılan ‘Methyl red’ boyası  

 
Boya 

 
Açık formülü 

 
Kapalı formülü 

Moleküler 
ağırlığı 
(g/mol)  

λmax 
(nm) 

 
 
 

MR 

 

 
 
 

C15H15N3O2 

 
 
 

269,30 

 
 

 
430 

 
Sodyum asetatın boya dekolorizasyonunda yardımcı subtrat olarak etkisinin 
belirlenmesi amacıyla bakterinin boyayı ne kadar dekolorize ettiğini ortaya koyabilmek 
için yardımcı substrat olarak (1,0 g/L) sodyum asetatın kullanıldığı ve kullanılmadığı 
mineral sıvı besiyeri içeren 100 ml’lik şişeler hazırlanmıştır. Boya konsantrasyonları 25 
mg/L, 50 mg/L, 100 mg/L ve 200 mg/L olacak şekilde, bakteri konsantrasyonu ise 1,0 
g/L olacak şekilde besiortamlarına ilave edilmiştir. Test ortamları paraleller halinde 
hazırlanarak ışık karşısında 7 gün süreyle 30˚C etüvde inkübe edilmiştir. 
Spektrofotometrede dekolorizasyon takibi, boyanın maksimum absorpsiyon verdiği 
dalga boyunda (430 nm) gerçekleştirilmiştir (Shimadzu, UV-1800 UV-Vis 
Spectrophotometer). Boyanın ilave edildiği 0. saatten başlayarak 5., 24., 48., 72., 144. 
ve 168. saatlerde deney ortamlarından üçer ml alınarak santrifüj edildikten sonra, 
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süpernatantların absorbans değerlerine bakılmıştır. Dekolorizasyon oranı 
hesaplanırken aşağıdaki eşitlik kullanılmıştır (Chen vd, 2011). 
 

% Dekolorizasyon:   
𝐴𝑂−𝐴𝑡

𝐴0
  x 100 

A0 : Başlangıçtaki Absorbans değeri, At : Son Absorbans değeri 
 

Dekolorizasyonun EPS Üretimine Etkisi 

Deney ortamlarından alınan bakteriler 10000 rpm’de 10 dakika santrifüj edilip, serum 
fizyolojik ile yıkanmıştır. Elde edilen pelletler serum fizyolojikte homojen hale 
getirildikten sonra 20 dakika boyunca kaynatılarak ısıl işlem uygulanmıştır.  Kaynayan 
kültürler soğuduktan sonra üzerine, ¼ oranında % 80-85’lik trikloroasetik asit ilave 
edilmiştir. Daha sonra 10000 rpm’de 10 dakika santrifüj edilip, süpernatantlar temiz bir 
mikrofüj tüpüne alınmış ve üzerine 1/3 oranında soğuk % 95’lik etanol ilave edilip +4 
˚C’de 1 gece inkübe edilmiştir. Daha sonra süpernatantlar, tekrar 10000 rpm’de 10 dk 
santrifüj edildikten sonra kalan peletler distile suda çözülüp, Frengova ve 
arkadaşlarının (2000) fenol/sülfirik asit metodu kullanılarak EPS miktarları 
belirlenmiştir. 

FTIR analizleri 

Dekolorizasyon denemesi sonrası FT-IR spektroskopisi, Niğde Ömer Halisdemir 
Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarında yapılmıştır. Boya içeren 
besiyerlerinden alınan kültürler, 5 dakika 10,000 rpm'de santrifüjlenmiş, üst faz 
atıldıktan kurutulmuştur. FT-IR analizleri için kurutulmuş örnek kullanılmıştır. 
Numuneler tutucuya sabitlenerek analizler yapılmıştır. FT-IR spektrumları Bruker 
Vertex 70 kullanılarak kaydedilmiştir. İlk gün ve sonuncu gün boya+bakterinin IR'si 
karşılaştırılmıştır. 

3. Bulgular 

Dekolorizasyon denemesi sonuçları  

Boya varlığında yardımcı substrat olarak asetatın (1,0 g/L) kullanıldığı ortamın 
dekolorizasyonda daha etkili olduğu tespit edilmiştir. Fotoğraf 1’de asetat içeren 
ortamlarda dekolorizasyon denemesinin ilk günü ve son günü görülmektedir.  

  
   (a)          (b) 

Fotoğraf 4 Dekolorizasyon denemesi (a) Asetat içeren besiyerlerinde 0.saat, (b) 
asetat içeren besiyerlerinde 168.saat 

 

R. piscinae 51ATA suşunun artan boya konsantrasyonlarında dekolorizasyon 
oranında artış gözlenmiştir (Şekil 1). Asetat içeren besiortamlarından 25 mg/L boya 
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içeren besiortamında % 51,03 oranında, 50 mg/L boya içeren ortamda % 60,05 
oranında, 100 mg/L boya içeren besiortamında % 71,72 oranında ve 200 mg/L boya 
içeren besiortamında ise % 83,81 oranında dekolorizasyon gerçekleşmiştir. Asetat 
olmayan besiortamlarında 25 mg/L boya içeren besiortamında % 42,14 oranında, 50 
mg/L boya içeren ortamda % 48,85 oranında, 100 mg/L boya içeren besiortamında % 
62,42 oranında ve 200 mg/L boya içeren besiortamında ise % 72,12 oranında 
dekolorizasyon gerçekleşmiştir. Literatürde bu bakterinin MR boyası ile yapılmış bir 
dekolorizasyon çalışması bulunmamaktadır. Bu deneme ile bu bakterinin bu boyanın 
gideriminde kullanılabileceği düşünülebilir. 
 

 
Şekil 1 Farklı ‘Methyl red’ boya konsantrasyonları içeren asetatlı ve asetatsız 

ortamlarda boyanın dekolorizasyonu  
 
Bu çalışmada kullanılan MR boyası doğada mutajeniktir. MR boyasının atıksulardan 
giderimi için aerobik ve anaerobik koşullar altında Aeromonas jandaei, Bacillus sp. 
UN2, Rhodococcus opacus 1CP, Paracoccus sp. L-4, Escherichia coli CD-2 ve 
Klebsiella sp. L-4 gibi bakterilerin kullanıldığı birçok çalışma bulunmaktadır (Cui vd., 
2014; Sharma vd., 2016; Qi vd., 2016; Liang vd., 2016; Shen vd., 2016). Yapılan bir 
çalışmada, bir sanayi bölgesinin atık su çıkışından izole edilen Enterobacter 
agglomerans, glukoz varlığında altı saatlik inkübasyonun ardından MR boyasının 
yaklaşık % 90'ını dekolorize etmiştir. Glukoz yokluğunda ise, MR'nin E. aglomerans 
tarafından on saatlik inkübasyon sonrası dekolorize oranı sadece % 30 olduğu 
bulunmuştur (Moutaouakkıl vd., 2003).  Ayed vd. (2011), Sphingomonas paucimobilis 
ile çalkalamalı koşullar altında MR'ın dekolorizasyonunu araştırmış ve on saatlik 
inkübasyon sonucu 750 mg/L MR içeren ortamlarda dekolorizasyon yüzdesinin % 
99,63 olduğunu gözlemlemişlerdir. Yine tekstil atıklarından izole edilen S. 
saprophyticus AUCASVE3 izolatı tarafından 600, 700, 800 ve 1000 mg/L MR 
boyasının 24 saatlik inkübasyon sonucu dekolorizasyon oranları (sırasıyla) % 94, 75, 
79 ve 67, 48 saat içinde sırasıyla % 97, 82, 80 ve 75 olarak tespit edilmiştir (Hakim vd., 
2014). Endüstriyel atıklar içeren toprak alanlarından izole edilen Acremonium 
sclerotigenum fungus izolatının, dekstroz (40mM) içeren bir ortamda MR boyasını 72 
saat sonra % 89,85’lik dekolorize ettiği bulunmuştur (Lata vd., 2017). Rhodococcus sp. 
UCC 0016 suşu, 72 saat sonra MR boyasını % 65 dekolorize ederken, Rhodococcus 
sp. UCC 0008 suşunun 24 saat sonra % 100'lük dekolorizasyon oranı bildirilmiştir 
(Maniyam vd., 2020). Bu çalışmada R. piscinae 51ATA suşu, literatürle 
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kıyaslandığında yüksek oranda dekolorizasyon gerçekleştirmiştir. MR boyasının 
dekolorizasyonunda bu bakterinin etkili olduğu görülmektedir. Ayrıca Rhodoplanes 
piscinae gibi mor kükürtsüz bakterilerin fakültatif anaerob özelliklerinin bulunması bu 
grupların atık arıtımında iki aşamayı tek başına yapma kabiliyeti nedeniyle elverişli hale 
getirmektedir. 

EPS üretim sonuçları 

Ekzopolisakaritler (EPS), proteobakterilerin yanı sıra siyanobakteriler ve arkeler de 
dahil olmak üzere çeşitli mikroorganizmalar tarafından üretilmektedir. Bakteriyel 
ekzopolisakkaritlerin çeşitli fizyolojik rolleri bulunmaktadır. EPS üretim özelliği çevresel 
strese tepkilerde, tanıma işlemlerinde, hücre-hücre etkileşimlerinde ve biyofilmlerin 
yüzeylere yapışmasında önemli rol oynamaktadır. Yüksek moleküler yapıya sahip EPS 
yapısı, koloninin direncini ve kararlılığını ortaya koyabilmektedir (Chi ve Fang, 2005).  

 

 
Şekil 2 Asetat içeren ve içermeyen dekolorizasyon ortamlarında EPS üretimi 

 
Çalışmamızda artan boya konsantrasyonlarının EPS üretimini arttığı tespit edilmiştir 
(Şekil 2). EPS üretimi, en çok 200 mg/L boya içeren asetat içermeyen besiortamında 
26,78 mg/L olarak tespit edilmiştir. R. piscinae 51ATA suşunun, literatürdeki diğer 
mikroorganizmalara kıyasla daha az miktarda EPS üretmesinin nedeni, bu koşulların 
bakteriyi daha az strese sokması ve boyaların degredasyonunu sağlayarak substrat 
olarak kullanmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

FTIR analizi sonuçları 

R. piscinae 51ATA suşunun asetat içeren ortamlardaki MR boyasının FTIR analizi 
Şekil 3’de gösterilmektedir. MR'nin FTIR spektrumu 3100 cm-1- 3000 cm-1 civarında 
aromatik bileşiğin karakteristik C-H gerilim piki ve 1650 cm-1-1430 cm-1 arasında C=C 
gerilim piki görülmektedir. 2900 cm-1 ve 2855 cm-1 gözlemlenen diğer pikler –CH3 
gruplarının C–H gerilme titreşimlerini göstermektedir. 1700 cm-1 civarında fark edilen 
bant, karbonil gruplarının C=O gerilmesinden kaynaklanmaktadır. Benzenin C–C 
germe titreşiminin sırasıyla 1600 cm-1'de ve N=N titreşimi 1500 cm-1 civarında ortaya 
çıktığı görülmektedir. 1380 cm-1, 1270 cm-1 ve 1140 cm-1 civarında güçlü bantlar, C–N 
gerilme titreşimlerine atfedilmektedir. 1500 cm-1 civarındaki pikin kaybolması, azo 
grubunun N=N bağlarının parçalandığı göstermektedir. FT-IR spektrumunda piklerin 
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kayboluşu, bakteri tarafından MR boyasının substrat olarak kullanıldığını 
göstermektedir. 

 

 
Şekil 3 (a) MR boyası, (b) R. piscinae 51 ATA suşu, (c) asetat içermeyen ortam 

ve (d) asetat içeren dekolorizasyon ortamları FTIR spektrumları 
 
4. Sonuçlar 

Boya içeren atık sular, azo boyalarının toksik ve kanserojen olmasından dolayı tüm 
sanayi sektörleri arasında hem atıksu hem de atıksu bileşimi açısından öenmli bir 
kirletici olarak değerlendirilmektedir. Çoğu ülkede uygulanan yasal gerekliliklere uymak 
için, yüksek oranda kirli olan ve boya içeren atık suyun giderilmesi zorunludur (Ayed 
vd., 2010; Kumar vd., 2012; Zhao vd., 2014). Niğde Akkaya barajından izole edilen R. 
piscinae 51ATA suşunun MR boyası varlığında asetat içeren ortamlarda 
dekolorizasyon oranı yüksek, EPS üretimi de düşük miktarda tespit edilmiştir. Bu da 
bakterinin gelişmesinde bu boyanın çevresel stres faktörü olarak daha az etkili 
olduğunu göstermektedir. Bu çalışma, yaygın olarak kullanılan tekstil azo boyası olan 
MR'nin asetat içeren ve içermeyen ortamlarda Rhodoplanes cinsine ait bir suş 
tarafından boyanın dekolorizasyonuna ek olarak verimli bir şekilde mineralize 
olduğunu gösteren ilk çalışmadır.  

Boyaların biyolojik olarak renk giderimi ve bozunması, etkili renk giderici bakterilerin 
taranması ve boya atık sularının renk giderimi ile ilgili çalışmalara temel sağlanması 
gerekmektedir. Standartlaştırılmış kültürlerin hazır mevcudiyeti, ön tarama süresini ve 
maliyetini azaltacağı düşünülmektedir. Boyaların dekolorizasyonda belirlenen karbon 
kaynaklarının kullanılması, mevcut ve yeni tespit edilecek mikroorganizmaların ve 
konsorsiyumların degredasyon yeteneklerini geliştirmek için gelecekte etkili bir araç 
olabilir. 
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Аннотация. Бұл мақалада Euphorbia soongarica Boiss. өсімдігінен алынған отандық 
«Сүттіген» фитопрепараты негізінде гепатопротекторлы фармакологиялық әсері бар 
қатты дозаланған дәрілік формалардың ғылыми-негізделген оптималды құрамын жасау 
жолдары көрсетілген. Өсімдік текті фитопрепараттар құрамында табиғи жүйеден 
жасалған заттар кездеседі, олар адам ағзасындағы зат алмасу үдерістеріне оңай 
қатысады, сондықтан да, созылмалы ауруларды емдеуде осындай препараттардан ұзақ 
мерзімге пайдалануға болады. Өсімдік шикізатынан жасалынған препараттар синтезді 
дәрілік препараттарға қарағанда гипоаллергенді қасиет көрсетеді. Фитопрепараттар 
төмен уыттылығы, адам ағзасында жеңіл қорытылуы және жақсы әсер етуі сияқты 
құндылықтарға ие Дәрілік препараттардың тұрақтылығын жылдамдатылған сынақ әдісі 
арқылы зерттелді. Келесі  міндеттері орындалды:дәрілік препараттардың қауіпсіздігін 
және эффективтілігін арттыруды қамтамасыз ету үшін олардың тұрақтылығына 
жарамдылық мерзімі мен сақтау шарттарының әсері зерттелді;илегіш заттарды 
идентификациялау үшін сапалық реакциялар жүргізіп оларды мөлшерін анықтауда 
сандық талдау әдістері қолданды; жылдамдатылған сынақ әдісі арқылы Сүттіген-2 
капсулаларының тұрақтылығына тәжірибе жүргізілді; дайын өнімді стандарттау, оның 
тұрақтылығын зерттеу арқылы жарамдылық мерзімін анықталды.  Алғашқы рет отандық 
субстанция негізінде өндірілген гепатопротекторлы қасиетке ие капсулаларға уақытша 
аналитикалық құжаттар жобасы жасалынды.  Капсулалардың физика –химиялық 
көрсеткіштері бойынша тұрақтылығы анықталды. Гепатопротекторлы қасиетке ие 
дәрілік препараттар қазіргі күнде үлкен сұранысқа ие. Осындай фармакологиялық 
әсерге ие капсулалар бауыр ауруларын кешенді емдеуде, алдын алуда және 
жасушаларын зақымданудан сақтауда медицина және фармацевтикада кең 
қолданылады. 

Түйінді сөздер: Euphorbia soongarica Bois. өсімдік,фитопрепарат, шикізат, дәрілік 
формалар, фармация, гепатопротектор, капсула,фракция,  субстанция. 

 

1. Кіріспе 

Заманауи фармацияны дамытудың негізгі бағыттарының бірі өсімдік текті 
шикізаттардан дайындалатын эффективті дәрілік заттардың ассортиментін 
кеңейту болып табылады [1]. Ауруға қарсы алдын ала қолданылатын және түрлі 
ауруларды емдеуге, соның ішінде бауыр ауруларын емдеуге қолданылатын 
табиғи текті жаңа тиімді және қауіпсіз дәрілік заттар дайындау өзекті мәселе 
болып отыр. Фармацевтикалық технологиялардың ең маңызды мақсаттарының 
бірі дәрілік заттың биологиялық қолжетімділігін арттыратын және оның жанама 
әсерлерін төмендететін дәрілік форма жасау болып табылады. 

Соңғы 20 жыл ішінде бүкіл әлем бойынша халықтың жоғары өлім-жітіміне себеп 
болып отырған бауыр аурулар санының өсуінің айқын үрдісі байқалуда. Бүгінгі 
күнде дүние жүзі бойынша түрлі гепатобилиарлық патологиясы бар 
науқастардың саны 2 млрд-тан асып отыр. Тек ТМД елдерінде түрлі бауыр 
ауруларымен зардап шегетін 500 мыңнан 1 миллионға дейін науқастанған 
адамдар саны жыл сайын тіркеліп отырады. Бауыр ауруларының негізгі себептері 
- бұл алкоголь мен медикаменттер салдарынан болатын вирустық және улылық 



IV. Uluslararası Türk Dünyası Fen Bilimleri ve Mühendislik Kongresi  

23-24 Haziran 2022, Niğde - Türkiye 

 

629 
 

 

гепатит аурулары дәрежесінің өсуі, семіздік пен қант диабетімен ауыратын 
науқастар санының айтарлықтай көбеюі. 

Гепатопротекторлы дәрілік заттар жалпы дәрілік заттар мөлшерінің тек 9,2%-ын 
ғана құрайды. 

Соңғы жылдары бауыр ауруларын емдейтін синтетикалық препараттар мен 
табиғи шикізат негізінде дайындалған препараттар шығарылып қазіргі заманғы 
гепатопротекторлы дәрілік заттардың саны  көбейіп жатса да, өкінішке орай, 
бүгінгі күнде медициналық практикада қолданылып жатқан бірде-бір препарат 
қажетті талаптарға толық сай келмейді. 

Қазақстан нарқындағы гепатопротекторлы дәрілік заттарға талдау жүргізу 
нәтижесінде гепатопротекторлы капсула түріндегі импортты субстанция негізінде 
дайындалатын «Карсил», «Гептрал», «Гепабене» сияқты жоғары бағалы 
шетелдік өндірістегі дәрілік формалардың бірнеше анологтары бар екені 
анықталып, Қазақстан нарқына импортты алмастыру мақсатымен төмен бағалы 
отандық субстанция негізіндегі гепатопротекторлар енгізу қажеттілігі туып отыр. 

Препараттың биофармациялық қасиеттерін жоғарылатудың тиімді жолы 
зерттеліп қойған дәрілік заттардың басқа дәрілік формаларын дайындау үшін, 
ДЗ-ң тез босатылуын қамтамасыз ететін қосымша заттардың құрамын таңдап, 
жаңа құрамдарын дайындау. 

Жұмыс қолданбалы сипатқа ие және фармация мен медицинаның өзекті 
мәселелерін шешу мақсатында қажетті медико-фармацевтикалық қасиеттері бар 
дәрілік форма жасауға бағытталған. 

Жұмыстың мақсаты. Euphorbia soongarica Boiss. өсімдігінен алынған отандық 
«Сүттіген» фитопрепараты негізінде гепатопротекторлы фармакологиялық әсері 
бар қатты дозаланған дәрілік формалардың ғылыми-негізделген оптималды 
құрамын жасау.  

2.Зерттеу әдісі мен материалдары 

Капсулаларға идентификациялау сынағын абсорбциялық спектрофотометрия 
әдісімен УК және көрінетін аймақтарда жүргізеді. Сандық талдау үшін 
дайындалған зерттелетін ерітіндінің УК жұтылу спектрі 220 нм ден 360 нм ге дейін 
жүргізіліп, толқын ұзындығы (276 ± 2) нм де максимумға ие болуы 
керек.Анықтауды сұйықтық хроматографиясымен де жүргізеді. ЖЭСХ әдісі 
арқылы идентификациялау. Капсула құрамынан 40.0 мг өлшеп алып, 1.0 мл 
хроматография үшін Р қоспа (50 : 50) 96 % спирт – су ерітіндісінде ерітеді. 0.2 
мкм нейлонды фильтр арқылы (UniPrep ™ Syringeless Filters, UP 0.2uM NYL) 
фильтрлейді (зерттелетін ерітінді). 3 мкл зерттелетін ерітіндіні уақыт үзілісінде 
диодно-матрицалы детекторға ие сұйықтық хроматографында 
хроматографирлейді. Әр бір ерітіндіден келесі шарттарда 5 хроматограмма 
алады. Илегіш заттар тобын анықтауға мүмкіндік беретін сапалық реакциялар: 

 1. Бром суы ( 5 г бром 1 л суда) – 2-3 мл сынама ерітіндісіне тамшылатып 
бром иісі байқалғанға дейін бром суын тамызады, конденсирленген илегіш заттар 
ерітіндіде сары немесе қызыл-сары тұнбаны түзеді. 

 2. Үш валентті темір тұздары және темір аммонийлі ашудастарымен– қара-
сұр (гидролизденетін топтың илегіш заттары, пирогаллол туындысы болып 
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табылады) немесе қара-жасыл ( конденсирленетін илегіш заттары, пирокатехин 
туындылары) түсті реакциялар береді. 

Дәрілік препараттардың құрамындағы флавоноидтарды түсті химиялық 
реакциялар мен тұнбалау реакциялары арқылы анықтайды. 

3.Әдебиеттерге шолу 

Капсула дайындау әдістерін таңдауда, және де қосымша заттарды таңдау 
барысында, заттардың физика-химиялық қасиеттеріне тәуелді болатын ұнтақ 
тәрізді препараттардың технологиялық сипаттамалары үлкен мәнге ие. Ұнтақ 
тәрізді дәрілік препараттардың технологиялық сипаттамаларына мыналар 
жатады: сусымалылығы, фракциялық құрамы, себу тығыздығы, ылғалдылығы, 
шын еңіс бұрышы. Дәрілік заттардың физика-химиялық және технологиялық 
сипаттамаларын анықтау технологиялық процессті  жеңілдетіп, қосымша 
заттардың қолданылуының қажеттілігіне тұжырым жасауға және талапқа сай 
сапалы дәрілік препарат алуға мүмкіндік береді. Жұмыс барысында әртүрлі 
физика-химиялық әдістер қолданылып, тәжірибе нәтижелері статистикалық 
түрде өңделді. Сүттіген субстанциясы күңгірт дақты бөлшектерден тұратын 
сұрғылт-қоңыр түсті, ылғал тартқыш аморфты ұнтақ. 

Соңғы кездері өзінің биофармацевтикалық сипатамаларының арқасында дәрілік 
форма есебінде капсулалар түрлі аурулардың фармакотерапиясында кеңінен 
қолданылуда [2]. 

Капсула дегеніміз сырты қапталған, ішінде дәрілік жабдықтары бар дозаланған 
дәрілік форма. Оларды негізінен ішке қабылдауға ұсынады, бірақ сирек жағдайда 
ректальді, вагиналды және басқа да қабылдау түрі белгіленеді. 

Капсула екі түрге бөлінеді: қақпағы бар қатты (capsulae durae operculatae, лат. 
operculum – қақпақ) және сырты бүтін, жұмсақ (capsulae molles). Капсулада бір 
немесе бірнеше қолданыстағы зат болуы мүмкін, және қосымша заттар 
қосылады. 

Қатты капсулалар ұнтақ тектес және гранулалы заттарды мөлшерлеуге арналған. 
Олар екі жарты сфералы соңдары бар цилиндрлі пішінді болады: корпус және 
қақпақ; екі бөлік те бір-біріне оңай киілетін болуы керек және ешқандай тесік 
немесе арықшалар болмауы тиіс. 
Жұмсақ капсулалар жұмыртқа тектес, сопақша, цилиндр секілді болып келеді. 
Олар да жарты сфералық екі бөліктен тұрады, көлемі әр түрлі, сыйымдылығы 1,5 
мл, тігісті немесе тігіссіз. Бұл капсулаларда сұйық және паста тектес дәрілік 
заттар болады [ 3 ]. 

Капсулаға деген ерекше қызығушылық 50-ші жылдары медицинаға енген ащы 
дәмді антибиотиктерден басталды. Осы жылдары АҚШ, Англия, Германия елдері 
капсуланың өндірісін еселей түсті [4]. Капсуладағы антибиотик, дәрумендік 
дәрілерден басқа капсуладағы безгекке қарсы дәрі, антиаритмикалық, 
ұйықтатушы, тыныштандырушы, тамырды қалыптандыратын, ауруды басатын, 
ісікке қарсы және басқа да дәрілер капсула түрінде пайда болды [5 - 6]. 
Капсулаланған дәрілік формалардың кеңінен тарауы, оның таблеткаға қарағанда 
сіңу және еру кезіне әсер ететін факторлардың аздығымен байланысты.  
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4.Талдау мен нәтиже 

ҚР МФ І, т. 1, 2.9.12 бөлімінде көрсетілген классификация бойынша Сүттіген 
орташа-ұсақ ұнтақ болып табылады. Сүттіген субстанциясының фракциялық 
құрамын зерттеу нәтижелері 1 кестеде көрсетілген. 

 
Кесте 1 Сүттіген субстанциясының фракциялық құрамы 

Фракция 
өлшемі, мкм 

Фракция 
үлесі, % 

0 – 10 4,48 

10 – 50 30,48 

50 – 100 42,14 

100 – 250 17,66 

250 – 500 2,24 

 
Кейбір зерттеушілер капсуланатын ұнтақ бөлшектерінің оптималды өлшемі 0,2–
1 мм деп есептейді. Кестеден Сүттіген субстанциясы әртүрлі өлшемді 
бөлшектерден тұратын біртекті емес ұнтақ екенін байқай аламыз. Бөлшектердің 
стандартты өлшемін алу үшін және сфералық түрде формалау үшін гранулдау 
әдісін қолдану орынды болып табылады. 

Зерттеу процесі барысында Сүттіген субстациясының капсулаға толтырылуы 
қосымша заттың қосылуынсыз жүру мүмкіндігін анықтау қажеттілігі туды. 
Сусымалылық - ұнтақ түрдегі жүйенің ыдыс құйғышынан өз ауырлық күшімен ағу 
немесе түсу қабілеттілігі және ұнтақтың белгіленген көлемге біркелкі 
толтырылуын қамтамасыз етуі. Сүттігеннің сусымалылығын анықтау барысында 
сүттіген тербеліп тұрған құйғыштан қанағаттанарлықтай мөлшерде ағып түскен 
жоқ. 2 кестеде сүттіген субстанциясының сусымалылығын зерттеу нәтижелері 
көрсетілген. 

 
Кесте 2 Сүттіген субстанциясының сусымалылығы 

Сүттіген субстанциясының сусымалылығы, г/с 

Құйғыш 
саңылауының 
диаметрі (d), 

мм 

1 2 3 Орташа мәні 

10 1,1 1,2 1,1 1,1 

15 2,3 2,6 2,2 2,4 

25 4,5 6,7 5,6 5,6 

 
Кестеден сүттіген субстанциясының сусымалылығы құйғыш саңылауының 
диаметрі 25 мм болғанда 5,6 г/с тең екенін көреміз және капсуланатын масса үшін 
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қанағаттанарлықтай сусымалылық болып табылмайды. Сондықтан капсула 
құрамына капсуланатын массаның сусымалылығын арттыратын қосымша зат 
қосу керек болып табылады[7]. 
Капсуланатын массаның себу тығыздығын білу капсуланың көлемін дұрыс 
таңдауға және дәрілік заттың қажетті дозировкасын сақтауға жағдай туғызады. 
Сүттіген субстанциясының себу тығыздығының зерттеу нәтижелері төмендегі  3 
кестеде берілген. 

 
Кесте 3 Сүттіген субстанциясының себу тығыздығы 

Себу тығыздығы 
Көлемдік 

тығыздығы, г/см3 Отырғанға дейін, 
г/см3 

Отырғаннан кейін, 
г/см3 

0.7106 0.8666 0.7106 
 
Зерттеу нәтижелерінен Сүттіген субстанциясының себу тығыздығы орташа мәнге 
тең екенін көре аламыз. 

Бұл көрсеткіштің мағынасын дәрілік затты дәрілік формаға дозалауды есептеген 
кезде және препаратты сандық анықтау барысында есепке алады. Сол 
мақсатпен құрғақ затқа есептеу жүргізеді. Заттардың ылғалдылық мөлшері 
ұнтақтың сусымалылығына үлкен әсерін тигізеді. Заттың жоғары ылғалдылығы 
оның сусымалылығын төмендетеді, ал ылғалдылық жеткіліксіз мөлшерде болса 
зат бөлшектерінің бір-бірімен жабысу күші төмендейді [8]. 

Зерттеу жүргізу барысында Сүттіген субстанциясының ылғалдылығын 
ылғалдылық анализаторында анықтағанда Сүттігендегі ылғалдылықтың мөлшері 
4,0%-ға тең болды, ал кептіргіш шкафта анықтағанда 4,2%-ды көрсетті. 

 
Кесте 4  Сүттіген субстанциясының технологиялық көрсеткіштері 

Көрсеткіш Көрсеткіш мәндері 

Фракциялық 
құрамы, % 

0 – 10 мкм – 4,48 

10-50 мкм – 30,48 

50-100 мкм – 42,14 

100-250 мкм – 17,66 

250-500 мкм – 2,24 

Себу тығыздығы, 
г/см3 

0.8666 ± 0,05 

Көлемдік 
тығыздығы, г/см3 

0.7106 
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Сусымалылығы, 
г/с 

5,6 ± 1,5 

Ылғалдылығы, % 4.2 

 
Бір капсулада еріген Cүттігеннің мөлшерін анықтау үшін 200-400нм аралығында 
түсірілген екі заттың спектрлері 1-сурет  және 2-суретте көрсетілген. 

 

 
Сурет 1. Танин ерітіндісінің спектрі Сурет 2. Капсула құрамы ерітіндісінің 

спектрі 
 

5.Қорытынды 
 
Сонымен, Сүттіген субстанциясының физика-химиялық және технологиялық 
қасиеттерін зерттеу нәтижелері сүттіген орташа себу тығыздығына ие екенін 
көрсетті. Сусымалылығы жеткілікті мәнге тең болмағанына байланысты дәрілік 
затты капсулалау кезінде қиындықтар туу мүмкін. Себебі субстанцияның 
капсулаға түсу жылдамдығы өте төмен болады, дәрілік затты капсулалайтын 
машинаның дозалау дәлділігі мен дәрілік заттың біркелкі таралуы төмендейді. 
Субстанцияның фракциялық құрамы әртүрлі өлшемді бөлшектерден тұратын 
біртекті емес ұнтақ екені анықталды. Ал массаның біртекті емес болғаны 
сусымалылық көрсеткішіне кері әсерін тигізеді. Cүттіген субстанциясы өте ылғал 
тартқыш болып келетіндіктен капсуланатын масса жұмбаздалып қалуы  мүмкін. 
Осыған орай жоғарыда келтірілген қиындықтарды болдырмас үшін капсуланатын 
массаның сусымалылығын, себу тыңыздығын арттыратын, жұмбаздалуды 
болдырмайтын қосымша заттар қосу қажет. Капсуланатын массаны сфералық 
түрде формалау үшін капсуланатын масса біртекті болуы керек, ол үшін  
гранулдау әдісін қолдану орынды болып табылады. 
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Abstract: With the development of industrialization, water pollution has occurred a 
major problem worldwide. Organic dyes found in wastewater are toxic, 
carcinogenic, and mutagenic and have dangerous influences on animals and 
humans living in water or soil. One of the main causes of water pollution is the 
discharge of toxic chemicals, heavy metals, pesticides, dyes, antibiotics into rivers 
and lakes by the plastic, textile, food, cosmetics, pharmaceutical, paper, and 
tannery industries. Organic pollutants, especially dyes, are commonly found in 
industrial wastewater and these pollutants have complex structures, so they are not 
biodegradable. In terms of sustainable management, it is very important that the 
dye-contaminated wastewater is properly treated before disposal. Green synthesis 
is an eco-friendly and attractive approach to prepare potent nanoparticles. Plant 
extract can be utilized in the synthesis of nanoparticles, as it is inexpensive and 
safe for the environment. Therefore, this study aimed to a green synthesis has been 
applied to synthesize molybdenum oxide nanoparticle (MoO3) by using plant 
extracts of Aloe barbadensis for the degradation of organic dyes from water bodies. 
The degradation activity of the prepared material is predicted by using crystal violet 
(CV) degradation. It is found that the bio-synthesized MoO3 has the potential to 
degrade CV and the degradation efficiency of MoO3 was 99.89% for a time of about 
90 s.  
Keywords: Biosynthesis, crystal violet, degradation, metal nanoparticle, 
nanotechnology. 

 

 
1. Introduction 

Recently, water pollution is the most widely recognized environmental problem due to 
increasing human population, industrial development, toxic, organic and inorganic 
compounds produced and activities greatly increased (Panchal et al., 2022). The 
increasing demand for dyes in applications as diverse as the paper, textile, and food 
industries has grown tremendously in recent years and is hoped to rise in the future. 
Dye waste discharge from industries has led to serious environmental concerns 
(Thomas et al., 2022). Hossain et al. (2022) reported that approximately 700,000 tons 
of dyestuff are generated in the world every year, and about 100 tons of dye is 
discharged into water streams per year. They indicated that dyes also decrease the 
penetration of sunlight into the water and engender instability in the marine ecosystem 
(Hossain et al., 2022). In addition, dyes are not aesthetically good because dyes could 
be easily determined due to their high absorbance even at low concentrations. 
Furthermore, organic dye pollutants are difficult to decompose or remove in the 
aqueous media due to their chemical persistence under light and oxidation 
circumstantes (Ecer et al., 2021). Among dyes utilized in industry, Crystal violet (CV) 
dye is a high-density cationic dye and is utilized in different industries including printing 
inks, pharmaceuticals, textile, and paper. Due to the maximum solubility of CV in water 
and its toxic nature, it can cause various diseases like eye irritation, skin irritation, 
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respiratory failure, increased heart rate, cyanosis, blindness, mutagenesis, and cancer 
(Aghashiri et al., 2022). For this reason, dyes from industrial effluents should be 
eliminated before entering the aqueous media. 

Various approaches such as coagulation, solvent extraction, photocatalytic 
degradation, chemical precipitation, adsorption, reverse osmosis, electrochemical 
treatment, membrane filtration, oxidation, and liquid-liquid extraction, are being applied 
to eliminate the dyes in wastewater (Qureshi et. al., 2022). Metal oxide nanoparticles 
are a special class of nanomaterials used in catalysis field owing to their low cost and 
large surface area (Qasem Ali et. al., 2022). Among different metal oxide nanoparticles, 
molybdenum trioxide (MoO3) much attention of the researchers owing to its excellent 
properties and multiple valence states (Chandar et al., 2021). Metal oxide 
nanoparticles are generally synthesized by treating metal ions with a reducing agent. 
Today, however, researchers indicated interest in safer and greener procedures for 
the synthesis of metal oxide nanoparticles (Panchal et al., 2022). Different bio-
materials such as algae, bacteria, fungi, and plants have been utilized as capping and 
reducing agents for biological methods to produce metal oxide nanoparticles (Izwanie 
Rasli et al., 2020; Hariharan et. al., 2020). Plant extracts are especially effective owing 
to their rich contents of bio-reducing agents such as flavones, amides, proteins, 
ketones, terpenoids, carboxylic acids, aldehydes, and enzymes which mediate the 
reduction process to prepare the metal oxide nanoparticles (Abalkhil et al., 2017). They 
are applied as an aid in the prepare of metal oxide nanoparticles, as it is inexpensive 
and safe for the environment.  

The aim of this study was based on bio-synthesis of MoO3 with Aloe Barbadensis plant 
extract, and optimization of the process parameters such as initial dye concentration, 
NaBH4 amount, and time for degradation of CV dye using response surface 
methodology (RSM). 

2. Materials and method 

2.1. Materials 

Aloe Barbadensis plant leaves were purchased from a local market (Van, Turkey). 
Sodium borohydride (NaBH4, 98%), CV as a target dye, molybdenum(III) chloride 
(MoCl3, 99.95%), potassium hydroxide (KOH, ≥85%), and ethanol were provided from 
Sigma-Aldrich, Germany. 

2.2. The preparation of Aloe Barbadensis leaf extract 

The Aloe Barbadensis leaves were washed several times with distilled water to remove 
the dust particles and contaminants on the surface of leaves and cut into small pieces. 
After that, the samples were dried under sunlight for 48 h. The dried leaves were then 
powdered using a grinder. The bioactive components in the leaves were extracted from 
methanol as a solvent. The powdered samples were then mixed in a 100 ml beaker 
with methanol solvent at ratio of 1:1 for 24 h.  

2.3. Synthesis of MoO3 nanoparticle  

An aqueous solution was prepared using 1 mM MoCl3 dissolved in 250 mL of distilled 
water. Then, 120 mL of MoCl3 solution and 30 mL of the extract were taken and added 
to a 250 mL beaker. The pH value of the solution was maintained between 7-8 with 0.1 
M KOH. After that, the reaction mixture was refluxed at 100 °C for 24 h. The mixture 
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was then separated by centrifugation at 9000 rpm for 10 min. The precipitate was 
washed with distilled water followed by ethanol and finally dried in an oven at 50 °C. 
The dried sample was then transferred to a porcelain crucible and annealed in a muffle 
furnace at 400 °C for 2 h (Figure 1). 

 

Figure 1. Schematic of the preparation of Aloe Barbadensis leaves extract and 
the synthesis route of MoO3 

2.4. Catalytic reduction of CV 

The catalytic performance of MoO3 was evaluated by the degradation of CV in the 
presence of NaBH4. The reaction was performed in a beaker of 10 mL having 5 ml 
working volume. The degradation of CV using MoO3 in the presence of NaBH4 was 
optimized using central composite design (CCD) in RSM. Catalytic tests were carried 
out under different conditions such as initial dye concentration (Co, mg/L), NaBH4 

amount (mM), and time (s) (Table 1). The CV absorbance was determined by a UV–
vis spectrophotometer at wavelength 587 nm. The degradation rate of CV was 
calculated by the following equation. 

, % 100o t

o

A A
Catalytic performance

A


   (1) 

where Ao and At are the CV initial and equilibrium absorbance, respectively. 

2.5. Statistical analysis 

Statistical analyses were carried out using Design-Expert 7.0 (test version) program. 
Analysis of variance (ANOVA) was used to evaluate the statistical difference among 
the experimental data. Significance was assumed if p < 0.05. 

 

 

 

 

Table 1 Process parameters with range and symbol 
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Parameters Code -1 0 +1 

Co (mg/L) A 10 17.5 25 

NaBH4 amount (mM) B 25 55 85 

Time (s) C 40 95 150 

 

3. Results and discussion 

The degradation efficiency of CV dye was evaluated via the CCD under RSM. Three 
independent parameters including, initial dye concentration, NaBH4 amount, and time 
were investigated on the catalytic activity of CV. The results were given in Table 2. 
Based on CCD, the experimental relationship between independent parameters and 
results is provided by quadratic model equations. The suggested model of the CV 
degradation performance is given in Eq. 2. 

4

4 4

2

4

(%) 29.72134 3.05030[ ] 0.62080[ ] 0.47229[ ]

3.56222 003[ ][ ] 5.17576 004[ ][ ] 1.25242 003[ ][ ]

0.098014[ ] 5.10115 003[ ]

o

o o

o

Degradation of CV C NaBH amount Time

E C NaBH amount E C Time E NaBH amount Time

C E NaBH amount

    

     

   2 22.12947 003[ ]E Time 

 (2) 

The significance of the proposed model and the simultaneous influences of process 
parameters were evaluated by ANOVA analysis in Table 3. The results demonstrated 
that the p-value of the quadratic model is p ≤ 0.05, indicating that the suggested model 
has a statistically importance relationship with experimental conditions concerning 
ANOVA (Yang et al., 2022). The important model terms are linear coefficients (A, B, 
and C) and quadratic coefficients (A2, B2, and C2). From these results, the linear 
influence of Co, NaBH4 amount, and time, and quadratic influence of Co, NaBH4 
amount, and time are statically significant parameters. 

 

Table 2 Experimental matrix and the values of response 

Run Co, mg/L (A) 
NaBH4 amount, 

mM (B) 
Time, s (C) 

CV catalytic 
activity % 

1 25 85 40 67.57 

2 10 25 40 73.40 

3 25 25 150 76.72 

4 17.50 55 95 99.69 

5 10 85 150 98.70 

6 17.50 55 95 99.43 

7 10 25 150 84.70 

8 17.50 55 95 99.73 

9 17.50 55 95 99.58 

10 25 25 40 65.04 
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11 10 85 40 77.90 

12 25 85 150 86.28 

13 17.50 55 187.50 99.28 

14 17.50 55 95 99.58 

15 4.89 55 95 99.43 

16 17.50 4.55 95 89.54 

17 30.11 55 95 84.59 

18 17.50 55 2.50 79.48 

19 17.50 55 95 99.51 

20 17.50 105.45 95 99.69 

 

Table 2 ANOVA results 

Source 
Sum of 
squares 

df 
Mean 

square 
F value p-value 

Model (Significant) 2300.55 9 255.62 12.66 0.0008 

A-Co 300.35 1 300.35 14.87 0.0048 

B-NaBH4 amount 166.30 1 166.30 8.24 0.0208 

C-Time 671.76 1 671.76 33.27 0.0004 

AB 5.14 1 5.14 0.25 0.6275 

AC 0.36 1 0.36 0.018 0.8964 

BC 34.16 1 34.16 1.69 0.2296 

A2 437.71 1 437.71 21.68 0.0016 

B2 303.52 1 303.52 15.03 0.0047 

C2 597.52 1 597.52 29.59 0.0006 

R2 0.93 

 

Figure 2a indicate 2D contour as a function of Co and NaBH4 amount on the CV 
degradation performance while catalyst amount is kept constant at 0.5 mg/mL. The 
catalytic performance of CV decreases with the increase of initial dye concentration 
from 10 mg/L to 25 mg/L. At low concentrations, high degradation efficiency is 
attributed to the presence of sufficient free active sites to bind CV molecules. By 
increasing Co, the reduction of excess CV molecules is limited because of the 
saturation of active sites with CV molecules, resulting in decreased degradation 
performance (Mohammadzadeh Pakdel et al., 2022). Degradation performance 
increases sharply with the increase of NaBH4 amount from 25 to about 60 mM at a 
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fixed catalyst dose of 0.5 mg/mL. The reason for this positive effect is the BH4
- ions, 

which are formed by the ionization of NaBH4 as a reducing agent, spread to the MoO3 
surface together with the CV molecules (Ravikumar et al., 2016; Ecer et al., 2021). As 
depicted in figure 2b, the degradation yield enhances significantly as time increases 
from 40 to approximately 100 s and reaches the maximum at 100 s in time range of 
40–150 s.  

The selected parameters including Co (A), NaBH4 amount (B), and time (C) were 
numerically optimized by CCD in RSM approach using Design-Expert program. The 
optimum process conditions for maximum degradation efficiency of CV using MoO3 in 
presence of NaBH4 were found as initial dye concentration: 11.94 mg/L; NaBH4 
amount: 57.52 mM; time: 91.03 s. Under these optimal points, the degradation 
performance of CV was found to be 99.89%. This result was experimentally confirmed 
at the obtained optimum conditions. Experimental result was calculated 99.43%, 
indicating that RSM system can be successfully utilized for the degradation of CV by 
MoO3 nanoparticle in the presence of NaBH4. 

 

 

Figure 2. 2D contour design of (a) Co combined with NaBH4 amount and (b) Co 
combined with time on the CV degradation 

 
4. Conclusions 

In this study, MoO3 nanoparticles were synthesized by a green approach using Aloe 
Barbadensis leaves extract and applied to catalytic performance for degradation of CV 
in presence of NaBH4. The degradation of CV using MoO3 in the presence of NaBH4 
was successfully optimized by CCD based on RSM method. ANOVA results for the 
proposed model to estimate CV degradation performance indicated that the model is 
very significant, resulting in a p-value of 0.0008. The optimized condition for maximum 
degradation performance of CV was found to be 11.94 mg/L Co, 57.52 mM NaBH4 
amount, and 91.03 s time. The degradation of CV reached 99.89% at the obtained 
optimum process conditions. Overall, the finding of present study revealed that MoO3 
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could be utilized as a potential catalyst in the degradation of CV from aqueous 
environments. 
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Özet: Bu makale Poli (laktik asit) (PLA) ve  Poli (laktik asit) (PLA)/Hidroksiapatit 
(HA) nanokompozitin çeşitli sıcaklıklarda gerinim gevşemesi davranışı ve temel 
eğrilerinin oluşturulmasına odaklanmaktadır. PLA, biyomedikal uygulamalarda kırık 
onarımı, girişim vidaları, dikiş çapaları ve menisküs onarımı için yaygın olarak 
kullanılan biyobozunur ve biyouyumlu bir polimerdir. PLA'nın mekanik özelliklerini 
iyileştirmek için hidroksiapatit  güçlendirici olarak kullanılmıştır. Bu çalışmada, 
PLA/HA nanokompozitinin gerinim gevşemesi üzerine sıcaklık etkisi ve temel 
eğrisinin oluşturulması incelenmiştir. Tek eksenli çekme testleri 23, 30, 35, 40, 45, 
50 ve 55 ºC'de 1 mm/dak hızda gerçekleştirilmiş, numuneler %1.5 gerinim 
seviyesine kadar yüklenmiş bu noktada 20 dakika süreyle gerinim gevşeme testi 
uygulanmıştır. Deneysel veriler, dolgu maddesinin varlığının çekme mukavemetini 
azalttığını, ancak temel eğri üzerinde belirgün bir artışa neden olmadığını 
göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: Poli (laktik asit) (PLA); Poli (laktik asit) (PLA)/Hidroksiapatit 
(HA) nanokompozit; Gerilme Gevşemesi; Temel Eğri. 

 

 
1. Giriş 

Polimerik malzemelerin biyomedikal uygulamalarda kullanımı, göreceli olarak imalat 
kolaylıkları ve düşük maliyetleri nedeniyle sürekli artmaktadır. Polimerler zamana ve 
sıcaklığa bağlı davranış sergilediklerinden, üretim ve operasyon sırasında uygulama 
noktasındaki mekanik davranışını tahmin etmek ancak visko-elastik özelliklerini göz 
önüne alarak yapılabilir. Viskoelastik özellikleri tespit etmek için çeşitli test yöntemleri 
onlarca yıldır geliştirilmektedir ve bunlardan bazıları ticari olarak yaygın ekipmanlar ile 
rutin olarak kullanılmaktadır. Bütün bu gelişmelere rağmen viskoelastik özellikler sahip 
malzemelerin karakterizasyonları özel yöntemlerle tespit edilmektedir ve bazı 
yöntemler, uzman olmayanlar tarafından rutin olarak uygulanamayacak kadar zaman 
alıcı veya karmaşıktır. Bu tip yöntemlerde numune hazırlama ve test koşulları, güvenilir 
ve tekrarlanabilir ölçümler çok önemlidir(Colak and Dusunceli, 2006; Sin, Rahmat and 
Rahman, 2013; Schiavi, Cuccaro and Troia, 2016; Zhou et al., 2016). 

PLA biyobozunur ve biyouyumludur, bu özellikleri biyomedikal uygulamalar için 
elverişli olmasını sağlar. PLA'nın düşük mukavemet ve elastiklik modül, kırılganlık, cam 
geçiş sıcaklığının 60 ºC civarında olması, zayıf gaz bariyeri özellikleri ve yavaş 
kristalleşme hızı gibi dezavantajlı özellikleri kullanımını alanlarını sınırlandırmaktadır. 
Son on yılda PLA, killer, karbon bazlı nano-dolgular, metal oksitler, polisakkarit 
nanoparçacıklar vb. dahil olmak üzere çeşitli nanoparçacıklarla güçlendirilmiş ve 
geliştirilmiş, böylece mekanik, ısı bozulma sıcaklığı, termal kararlılık ve gaz bariyeri 
gibi özellikleri rapor iyileştirilmiştir(Hébert et al., 2013; Sin, Rahmat and Rahman, 2013; 
Wang et al., 2017). 

Polimerlerin karakterizasyonu için çeşitli test yöntemleri geliştirilmiş ve yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Ancak tüm teknikler malzemenin bir veya iki özelliğine odaklanır ve 
farklı özellikler ölçüleceği zaman farklı teknikler kullanılır. Zamana ve sıcaklığa bağlı 
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elastik modül özellikleri genellikle statik veya dinamik yükleme kullanılarak ölçülür. 
Statik yükleme, çeşitli sıcaklıklarda sünme testi (Numuneye uygulanan sabit gerilme.) 
veya gerinim gevşemesi (Numuneye uygulanan sabit gerinim.) için geleneksel çekme 
test makineleri ile uygulanabilir. Ortaya çıkan gerinim veya gerilme değerleri (sırasıyla), 
sünme kompliyansı veya gevşeme modülü değerlerini hesaplamak için kullanılabilir. 
Diğer yandan, metallerle karşılaştırıldığında polimerler çok daha küçük bir elastik 
modül değerine sahiptir, bu nedenle ölçümler esnasıda son derce hassas 
ekstansometreler tercih edilmelidir. Dinamik test genellikle, geçici adım gerinim 
modunda çalışırken ve numuneye bir gerilim yüklemesi uygularken zamana bağlı 
kesme modülünü ölçebilen Dinamik Melanik Analizör (DMA) kullanılarak 
gerçekleştirilir(Rezgui et al., 2005; Drozdov et al., 2012; Shekhar, Mukherjee and Sen, 
2016; Ilioni et al., 2018; Baral et al., 2019; Tamrakar et al., 2020). 

Bir polimerin camsı geçiş sıcaklığı (Tg) ve zamana ve sıcaklığa bağlı elastik modülü, 
biyomalzemelerin uygulama noktasında bir bütün olarak görevini yerine getirmesi 
açısından hayati derecede önemlidir. Her durum için avantaj-dezavantaj dengesi 
dikkate alınmalıdır, bu nedenle bu özelliklerin kesin ölçümü kritiktir(Wang and Li, 2015; 
Bergström and Hayman, 2016; Bennin, Ricci and Ediger, 2019).  

Bu çalışma, PLA ve PLA_HA malzemelerinin gevşeme modülleri aynı numune ve test 
koşulları kullanılarak doğru bir şekilde ölçülerek, temel eğrileri oluşturulacaktır.  

2.Deneysel Çalışma 

2.1. Malzemeler 

Poli (laktik asit) PLA Polimer 4042D (yoğunluk 1.24 g/cc), NatureWorks LLC'den (ABD) 
temin edildi. 5,1 mm x 2,25 mm kesit alanına sahip çekme testleri için (ASTM standardı 
D-638) numuneler enjeksiyon kalıplama makinesi Arburg 320C kullanılarak 
kalıplanmıştır. 

Bifazik sentetik Hidroksapatit (%70 (HA)/Beta Tri Kalsiyum Fosfat (%30 (βTCP)) 
seramik tozu BioGraft (parçacık boyutu 0.37μm) Ifgl Bio Ceramic Ltd (Hindistan) 
firmasından sağlandı Nano seramik tozu, saf PLA ile karıştırıldı. PLA nanokompozitinin 
(PLA/HA) ağırlıkça %5'ine karşılık gelen oran PLA/HA nanokompozit (PLA/HA) 
numuneleri, saf PLA numuneleri ile gibi hazırlanmıştır. 

2.2. Mekanik Testler 

Mekanik testler, numunelerin boyun bölgesindeki uzunlamasına gerinimlerin kontrolü 
için bir elektro-mekanik sensörle donatılmış evrensel test makinesi Instron-5568 
aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Çekme kuvveti 5 kN’luk yük hücresi ile ölçülmüştür. 

PLA ve PLA/HA nano-kompozit polimerler için, bir numune çapraz kafa hızı 1 mm/dak 
(gerinim hızı=2x10-4 1/s'ye karşılık gelir) ile yüklendi. Deneyler sırasıyla 23,30, 35, 40, 
45, 50 ve 55 ºC'de ısı hücresi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Her test sıfır bir numune 
ile yapıldı ve en az iki kez tekrarlandı. Yüksek sıcaklıktaki deneylerde, her bir numune, 
en az yarım saat boyunca belirlenmiş olan  sıcaklıktaki bir termal odada ısıtıldı ve 
ardından yüklemeden önce test cihazına bağlanarak 10 dakika dengelenmesi için 
bekletildi. 
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2.3.Sonuçlar 

Gevşeme testlerinin her birinde, bir numune gerinim hızı 1 mm/dak olacak şekilde 
maksimum gerinim εmax=0.015'e kadar yüklendi. Daha sonra, gerinim sabitlendi ve t 
zamanıyla gerilme σ'nın değişimi izlendi. ASTM standartına göre E-328 referans 
alınarak, kısa süreli gevşeme testlerinin süresi trel=20 dk olarak seçilmiştir(E328-
02(08), 2013). Bu testlerdeki sonuçlar grafiksel olarak Şekil 1 ve 2'de PLA için, Şekil 3 
ve 4’de ise PLA-HA için verilmiştir.  Burada eğriler önce gerilme-gerinim, daha sonra 
ise gerilme σ, gevşeme süresi şeklinde çizilmiştir. Yaygın uygulamaya uygun olarak, 
log=log10 ile yarı logaritmik skala kullanılmıştır. Bu eğrilerden şu yorumlar çıkarılmıştır: 
(i) tüm T sıcaklık seviyelerinde, σ gerilmesi τ gvşeme zamanı ile monoton olarak 
azalmaktadır (basit gevşeme); (ii) ortam sıcaklığı T≤35 ºC olduğu düşük sıcaklık 
bölgesinde gerilme seviyesindeki düşüş oldukça azdır (oda sıcaklığında, σ sadece 
%13 azalır) ve T>35 ºC'de belirgin hale gelir (T=50 ºC'de, gerilme 20 dakikalık 
gevşeme süresi sonunda kaybolmaktdır; (iii) bir τ gevşeme süresi verildiğinde, T'deki 
bir artış, gerilme üzerinde (birkaç kat) güçlü bir azalma ile sonuçlanır. 

 

Şekil 1. Gerilim σ'ya karşı gerilim ε. PLA için farklı sıcaklıklarda yükleme ve 
gevşeme testlerinde deneysel verileri. 
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Şekil 2. Gerilme σ’ye karşı gevşeme süresi τ. PLA için farklı sıcaklıklarda farklı 
gerinim seviyelerinde gevşeme testleri deneysel verileri. 

 

Şekil 3. Gerilim σ'ya karşı gerilim ε. PLA-HA için farklı sıcaklıklarda yükleme ve 
gevşeme testlerinde deneysel verileri. 
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Şekil 4. Gerilme σ’ye karşı gevşeme süresi τ. PLA-HA için farklı sıcaklıklarda 
farklı gerinim seviyelerinde gevşeme testleri deneysel verileri. 

 

3. Zaman-Sıcaklık Üstdüşüm Prensibi ve Temel Eğriler 

Zamana ve sıcaklığa bağlı elastiklik modülü (visko-elastik) ölçümü genellikle sünme 
veya gerinim gevşeme testi kullanılarak yapılır. Sünme testi, numuneye anında sabit 
bir gerilme uygulamayı ve gerilme korurken zamanın bir fonksiyonu olarak gerinimi 
ölçmeyi içerir. Gerinim gevşemesi, sabit bir gerinim seviyesinde ortaya çıkan gerilme 
seviyesindeki değişimi ölçmeyi içerir. Bu testler, tam bir zaman ve sıcaklığa bağlı veri 
seti elde etmek için istenen bir sıcaklık aralığında tekrarlanır (Şekil 5)(Drozdov and 
Dusunceli, 2012; Zhang and Jar, 2016). 
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Şekil 5. Temel viskoelastik özellik belirleme testleri. 

Kullanılan teste bağlı olarak, sürünme kompliyansı, C(t) veya gevşeme modülü, E(t) 
bulunabilir. Her iki özellik de malzeme davranışını tam ve doğru bir şekilde tanımlar, 
ancak gevşeme modülünün temel eğrisi, ticari sonlu eleman analiz yazılımlarında daha 
yaygın olarak kullanıldığından, sünme kompliyansı yerine gevşeme modülü temel 
eğrisine sahip olmak tercih edilir. Ancak, belirli bir deneysel kurulum için, sünme 
kompliyansının doğru bir şekilde uygulanması daha kolay olabilir ve bu nedenle bir 
dönüştürme yöntemine ihtiyaç vardır. Sürünme kompliyansı ve gevşeme modülü, her 
ikisi de aynı moleküler mekanizmaların tezahürleridir ve bu nedenle evrişim integrali 
ile ilişkilendirilebilir (Rey Calderón and Díaz Díaz, 2018; Kühl and Muñoz-Rojas, 2019). 
Bir dizi sıcaklık seviyesinde alınan gevşeme verisi,  yatay kaydırma yoluyla tek bir "ana 
eğriye" dönüştürülebilir. İlk olarak, referans olarak belirli bir eğri seçilir. Daha sonra, 
geniş bir log-zaman aralığını kapsayan tek bir eğri elde etmek için diğer eğriler yatay 
olarak kaydırılır (Cooper-White and Mackay, 1999; Srithep, Nealey and Turng, 2013). 
Referans sıcaklığından daha düşük sıcaklıkta elde edilen eğriler daha uzun sürelerde 
görünür, bu nedenle sola kaydırılmaları gerekir. Temel eğri kavramıyla, bir polimerin 
keyfi bir zaman ölçeğinde veya sıcaklıkta viskoelastik davranışı benzersiz bir şekilde 
tanımlanır. 

Şekli 2’de verilen gevşeme verileri ile üstdüşüm prensibi kullanılarak PLA için gevşeme 
modül değişimini içeren temel eğri oluşturulmuştur (Şekil 6.). 
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Şekil 6. Gerilme σ’ye karşı logaritmik gevşeme süresi τ. PLA için temel eğri.  

PLA-HA nanokompozitine ait temel eğri yukarıdaki yöntem Şekil 4’deki gevşeme 
verileri üzerine uygulanarak oluşturulmuş, gerilme-Log Zaman eğrisi şeklinde Şekil 
7’de verilmiştir. 

 

Şekil 7. Gerilme σ’ye karşı logaritmik gevşeme süresi τ. PLA-HA için temel eğri.  

4. Yorumlar 

Tek eksenli gerilim altında PLA ve PLA-HA kompozit malzemesinin gevşeme davrınışı 
üzerinde sıcaklık etkisi ve esas eğrilerinin oluşturulması hakkında kapsamlı bir çalışma 
ortaya konulmuştur. PLA'nın HA ile güçlendirilmesi, gevşeme modülünde yüzeysel bir 
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artışa neden olmaktadır, diğer yandan özellikle yüksek sıcaklık seviyesinde gerinim 
gevşemesinden dolayı oluşan gerilme azalışı daha hızlı olmaktadır. Gerinim 
gevşemesi ve sıcaklık arasındaki ilişki zaman-sıcaklık üstdüşüm prensibi kullanılarak 
esas eğrilerin oluşturulmasında kullanılmıştır. Sıcaklıktaki bir artış, PLA-HA kompozitin 
gevşeme modülü değişimi üzerinde PLA’e ait değerlerden daha bir büyük baskın etki 
göstermektedir.  

Uygulamalar açısından bakıldığında, bu sonuçlar PLA'nın zamana bağlı özelliklerinin 
sıcaklığa duyarlı olduğunu ve oda sıcaklığında ölçülen mekanik parametrelerinin 
fizyolojik koşullar için (T=37 ºC) ekstrapolasyonunun dikkatle yapılması gerektiğini 
göstermektedir. 
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Abstract: In this study, the inhibition effect of Cipro, a broad-spectrum antibiotic 
drug, on the corrosion behaviour of mild steel in acidic solution was investigated. 
The main ingredient of Cipro is ciprofloxacin (C17H18FN3O3) and each tablet 
contains 750 mg of ciprofloxacin. The experiments were carried out with a total of 
five different concentrations of 5.0x10-6, 1.0x10-5, 5.0x10-5, 1.0x10-4 and 1.0x10-3 
M. In order to determine corrosion behaviour of mild steel in absence and presence 
of Cipro, electrochemical impedance spectroscopy (EIS) and polarization 
measurements after one hour of immersion were obtained. According to the 
experimental results obtained, it was observed that the inhibition efficiency 
increased with enhancing concentration. At the final stage of the study, the surface 
images were examined by an optical microscope and it was concluded that the 
image in the solution containing the Cipro antibiotic had a smoother structure than 
the without one.  
Keywords: Green inhibitor, Mild steel, Ciprofloxacin, Corrosion. 

 

 
1. Introduction 

Every year, 300 tons of drugs are waste in Turkey (URL 1). The recovery of expired 
drugs (which are considered waste) is of great importance not only economically but 
also for the environment (URL 2). Most of the waste drugs are also antibiotics. 
Therefore, in this study, their use as corrosion inhibitors was investigated in order to 
indirectly reduce the disposal cost of waste drugs. It is thought that it will be an 
alternative to the preferred commercial inhibitor applications for the protection of closed 
circuit systems and industrial metals subjected to acidic washing from the effects of 
corrosion (Kamel et al., 2021; Singh et al., 2019; Hari Kumar et al., 2021; Mahalakshmi 
et al., 2019). 

From this point of view, the effects of orally taken Cipro, an antibiotic drug, on the 
corrosion behaviour of mild steel in 1.0 M HCl solution were investigated. The chemical 
structure of Cipro’s active ingredient, ciprofloxacin, is shown in Figure 1. 

 
Figure 1. The chemical structure of Ciprofloxacin 
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Ciprofloxacin belongs to a group of antibiotics called fluoroquinolones. Ciprofloxacin 
only treats bacterial infections; it does not treat viral infections such as the common 
cold. For certain uses including acute sinusitis and lower respiratory tract infections, 
ciprofloxacin is not considered a first-line agent. It is used to treat bacterial infections, 
such as chest infections (including pneumonia), skin and bone infections, sexually 
transmitted infections, conjunctivitis eye infections, and ear infections (URL 3; URL 4; 
URL 5). Due to unconscious drug consumption and some mistakes in stock strategies, 
a significant amount of drugs are delivered to waste treatment facilities to be disposed 
of as medical waste (URL 1). This situation both increases disposal costs and creates 
negative effects on the environment. For this purpose, in order to encourage the use 
of expired Cipro, its effects as a green inhibitor on mild steel corrosion were 
investigated in this study. 

2. Materials and Methods 

2.1. Inhibitor solutions 

A tablet taken from the expired Cipro antibiotic was homogeneously powdered (Fig. 2) 
with the help of a pestle and inhibitor test solutions containing 1.0 M HCl at five different 
concentrations were prepared. The concentration of the stock Cipro solution was 
1.0x10-3 M. Other four concentrations were prepared by dilution of the stock solution. 

 

   

Figure 2. Powdered expired Cipro tablet 

 
2.2. Electrodes and corrosion experiments 

Mild steel with the following percentage composition (wt.%) such as 0.08400% C, 
0.01100% P, 0.06030% Cr, 0.00222% Nb, 0.07890% Ni, 0.01100% V, 0.01040% Mo, 
0.21700% Cu, 0.01900% S, 0.40900% Mn, 0.01620% Sn, 0.10200% Si, 0.00198% Co 
and 98.977% Fe was used as the working electrode. The corrosion experiments were 
measured using the conventional three electrode technique with CHI 660B model 
electrochemical analyser at 298 K. Mild steel was used as working electrode, platinum 
was used as counter electrode and Ag/AgCl was used as reference electrode. The 
surface area of the mild steel electrodes is 0.5024 cm2. The surfaces of these 
electrodes were sanded with 150 and 600 grid emery papers before they were 
immersed into the 1.0 M HCl solution. 
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The electrochemical tests were performed with containing 5.0x10-6, 1.0x10-5, 5.0x10-5, 
1.0x10-4 and 1.0x10-3 M Cipro antibiotic in 1.0 M HCl solution. Mild steel electrodes 
were immersed in test solutions one hour before impedance measurements. In this 
way, the system balance between metal and solution is provided. EIS measurements 
were realized around the corrosion potential (Ecorr) at a frequency range of 105 Hz to 
5x10-3 Hz with 5 mV amplitude. The experimental EIS results from the electrochemical 
analyser were recorded as “txt” files extension and the equivalent circuit of the 
corrosion process consisted of these results by implementing Zview2 software. LPR 
measurements were carried out at a scan rate of 0.1 mV s−1 ±10 mV from Ecorr and 
polarization resistance (Rp) was calculated from the potential slope against current. 
The potentiodynamic polarization measurements were recorded ±0.350 V 
cathodic/anodic potential from Ecorr, respectively. It is applied at a scan rate of 1.0 mV 
s-1. 

Surface images were taken one hour of duration in 1.0 M HCl solution with and without 
Cipro antibiotic using optical microscope (digital camera integrated OLYMPUS BX-51 
model). 

3. Results and Discussion 

3.1. Electrochemical corrosion experiments 

Impedance method is one of the most reliable and rapid measurements used to detect 
the inhibitive effect of organic molecules on metal surface without disturbing it. (Erbil, 
1988; Özkır, 2019). In order to examine impedance measurements, five concentrations 
of expired Cipro antibiotic compound in 1.0 M HCl were applied as inhibitor solution. 
The equivalent circuits of the corrosion process were formed from the EIS data by 
using Zview2 software. As shown in Figure 3a and 3b, two different electrical 
equivalent circuits were used for blank (uninhibited) and inhibited solutions, 
respectively for 1 h exposure time. 

 

      

Figure 3. Electrical equivalent circuits proposed for blank and inhibited 
solutions “Rs: Solution resistance, CPEfilm: Film capacitance, CPE(dl): Double 

layer capacitance” 
 

The significant difference between equivalent circuits is the film resistance (Rf) due to 
the adsorption inhibited solutions. In the blank solution, inductive resistance (RL) and 
inductance (L) are also present, while the polarization resistance (Rp) is responsible 
for the charge transfer resistance (Rct) together with the diffuse layer resistance (Rd). 
On the other hand, while Cipro antibiotic acts as an inhibitor, film (Rf) and pore 
resistance (Rpor) are collectively responsible for adsorption. 

İmpedance diagrams of the mild steel electrodes in 1.0 M HCl and five concentrations 
of expired antibiotic compound have been indicated for 1 h exposure times in Figure 
4. Figure 4 clearly showed that the polarization resistance values increased 
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significantly as a result of the addition of expired Cipro antibiotic to the acidic medium. 
In other words, it can be said that the adsorption of Cipro antibiotic as a green inhibitor 
on the mild steel surface raises in parallel with the enhance of the antibiotic 
concentration. 
 

 

 

Figure 4. The impedance diagrams for 1 hour in 1.0 M HCl solutions with and 
without expired Cipro antibiotic at different concentrations 

 
It is clearly seen that the diameters of the capacitive loops occurred accordingly 
increased with the rise in Cipro antibiotic concentration from the impedance diagram 
in Figure 4. It can be said that the Cipro antibiotic adsorbed on the mild steel surface 
actually prevents corrosion by forming a protective film layer. Relevant experimental 
corrosion parameters are also presented in Table 1. 

When the polarization resistance values obtained from the EIS and LPR 
measurements in Table 1 at the end of the one-hour immersion period were examined, 
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it was observed that the inhibition efficiency values (η%) calculated from these values 
increased as the inhibitor was added to the acidic medium. The ranges of inhibition 
efficiency values calculated from the results of EIS and LPR methods were 84.0-90.4% 
and 84.0-90.7%, respectively. 

η% of Cipro antibiotic was calculated by the following equation (Özkır and 
Kayakırılmaz, 2020): 

𝜂% = (
𝑅′

𝑝−𝑅𝑝

𝑅′
𝑝

) 𝑥100                    (1) 

where R′p and Rp values are inhibited and uninhibited polarization resistances, 
respectively. 
 

Table 1 Corrosion parameters determined from all three electrochemical 
methods in solutions without and with expired Cipro antibiotic 

 
The *Rp and *η% values determined by the linear polarization resistance method are 

also given in Table 1. While the *Rp value was 71 cm2 in blank solution, it increased 

when inhibitor was added to the solution. The range of LPR values was 443–762  
cm2. When the inhibition efficiency results of the antibiotic determined by both electrochemical 

methods were compared, very consistent results were obtained with each other. 

The other corrosion parameters for the dissolution process of mild steel are given in **Table 1, 
calculated from the linear region of the cathodic potentiodynamic polarization curves by means 

of the Tafel extrapolation method. Potentiodynamic polarization curves of mild steel in 
blank solution for various expired Cipro antibiotic concentrations at 298 K are revealed 
in Figure 5. It can be expressly seen from Table 1 that the values of corrosion current 
density (icorr) of Cipro antibiotic were smaller than those of the blank solution. It means 
that it prevents anodic dissolution of the mild steel. While icorr value was 265 µA/cm2 in 

C (M) EIS 

Expired Cipro 
antibiotic 

Ecorr 

(V/Ag/AgCl) 

Rs 

( cm2) 

CPE RL 

( cm2) 

L 
(H) 

Rp 

( cm2) 
η 

(%) (µF cm-2) n 

Blank -0.474 1.2 110 0.94 8 4 72 - 
5.0x10-6 -0.528 1.2 101 0.70 - - 450 84.0 
1.0x10-5 -0.531 1.2 97 0.72 - - 516 86.0 
5.0x10-5 -0.531 1.4 90 0.70 - - 540 86.7 
1.0x10-4 -0.523 1.3 80 0.67 - - 586 87.7 

1.0x10-3 -0.537 1.2 62 0.71 - - 750 90.4 

Expired Cipro 
antibiotic 

*LPR 
*Ecorr 

(V/Ag/AgCl) 

*Rp 

( cm2) 

*η 
(%) 

Blank -0.475 71 - 
5.0x10-6 -0.536 443 84.0 
1.0x10-5 -0.535 514 86.2 
5.0x10-5 -0.532 545 87.0 
1.0x10-4 -0.525 592 88.0 

1.0x10-3 -0.542 762 90.7 

Expired Cipro 
antibiotic 

**Potentiodynamic polarization 
**Ecorr 

(V/Ag/AgCl) 
-c 

(mV dec-1) 

icorr 
(µA cm-2) 

**η 
(%) 

Blank -0.475 108 265 - 
5.0x10-6 -0.536 103 42 84.2 
1.0x10-5 -0.536 97 40 84.9 
5.0x10-5 -0.533 106 39 85.3 
1.0x10-4 -0.527 98 33 87.6 

1.0x10-3 -0.543 103 21 92.1 
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blank solution, it decreased as Cipro antibiotic was added to the solution (**Table 1). In 
the cathodic plots, the contribution of the inhibitor showed lower current density in 1.0 
M HCl solution (Fig. 5). Therefore, this inhibitor is thought to act as a cathodic inhibitor 
in HCl solution (Nam et al., 2018). 

It can be said that the expired Cipro antibiotic is strongly adsorbed on the metal surface 
according to the inhibition efficiencies values obtained by all three-experimental 
measurement techniques.  

 

 
Figure 5. Potentiodynamic polarization plots of mild steel in HCl solution for different 

concentrations of expired Cipro antibiotic at 298 K 
 
The Cipro antibiotic molecule prevents the corrosion of mild steel surface after 1h immersion 
at the optimum concentration (1.0x10-3 M) with an 90.4%, 90.7% and 92.1% inhibition rate, 

respectively, using all three of the EIS, LPR and potentiodynamic polarization methods. From 
this, it can be interpreted that the inhibitor molecule almost completely covers the mild 
steel surface and performs a strong inhibition. As it can be clearly seen from Figure 1, 
the main active ingredient of Cipro antibiotic is ciprofloxacin, both fluoroquinolone and 
heteroatoms such as nitrogen in the aromatic ring and oxygen atoms present in its 
chemical structure are very rich in electrons. In other words, such groups and atoms, 
whether they are substituted or present in the structure, activate the compound by 
providing electrons continuously. In this case, it is inevitable that they are strongly 
adsorbed on the Fe+2 surface in the aqueous solution. 

3.2. Surface images of mild steel electrodes 

Surface images of mild steel electrodes have been evaluated by using optical 
microscope method.  
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Figure 6. Optical microscope images of the mild steels for 1 h at 298 K 
 

Figure 6 indicates the images of blank and inhibited mild steel surfaces. When the two 
images in Fig. 6 are examined, it is seen that the electrode kept for 1 h in the blank 
solution was highly affected by the acidic medium and many pits appeared on its 
surface. It was observed that the large number of pits were significantly reduced and 
a smoother image was ensured in the image containing the Cipro antibiotic inhibitor at 
optimum concentration. 

4. Conclusions 

This study is very important in terms of using mild steel in acidic solution both as a 
green inhibitor and as a corrosion inhibitor, considering that it can be an alternative 
new application area instead of realizing waste disposal of an expired antibiotic. In the 
1 h immersion time experiments implemented using all three electrochemical methods, 
the expired Cipro antibiotic adsorbed very well on the mild steel surface, ensuring an 
inhibition of above 90% at its optimum concentration. All three experimental methods 
are highly harmonious with optical microscope results. The result of this study shown 
that many expired drugs can be used as an inhibitor in another application area, 
especially in preventing acidic corrosion of metals, rather than waste disposal of 
antibiotics.  
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Abstract: As the world's population and industrialization rise, so does the need for 
metals and alloys, resulting in issues such as finite reserves and environmental 
concerns during metallurgical processes. Elimination of these problems is possible 
by protecting the existing resources from negative effects such as corrosion. 
Organic inhibitors, which are applied in low concentrations to corrosive aqueous 
environments, would be ideal alternatives for this purpose. The pyrimidine-2-
carboxamidoxime (P2C) and pyrimidine-2-carboxylic acid (P2CA) have not been 
investigated as a corrosion inhibitor but they are potential candidates against mild 
steel corrosion in acidic medium. In this study comparison was achieved by 
electrochemical and quantum theoretical methods. The electrochemical impedance 
spectroscopy measurements and polarization curves were obtained for 168 hours 
immersion period in 0.5 M HCl in the absence and presence of inhibitors which 
were 5 mM of P2C and P2CA. The adsorption isotherm of two compounds were 
presented. The experimental results were compared with quantum theoretical 
parameters in order to deep investigation and establishing a relation between 
molecular structure and electrochemical behaviors. According to obtained results 
for 168 h immersion period, the resistance values were 9.8; 18.2 and 27.9 ohm.cm-

2 for MS in HCl, P2C+HCl and P2CA+HCl solutions, respectively. The corrosion 
current density values which were calculated via Stern Geary equation were 2.65; 
1.43 and 0.93  mA.cm-2 for MS in HCl, P2C+HCl and P2CA+HCl solutions, 
respectively. The calculated HOMO values were -5.85 and -7.44 eV for P2C and 
P2CA; LUMO values were -1.23 and -2.05 eV for P2C and P2CA. 
Keywords: Corrosion, DFT, Mild steel, Pyrimidine-2-carboxamidoxime, 
Pyrimidine-2-carboxylic acid 

 

 
1. Introduction 

The most common method for preventing mild steel against corrosion is to add an 
inhibitor to the medium, especially in closed circuit systems and acid cleaning 
procedures (Yadav et al. 2015). As inhibitors, heterocyclic chemicals (containing 
oxygen and nitrogen atoms) and/or organic compounds with double bonds that easily 
adsorb to the surface are commonly utilized (Rasheeda et al. 2022). These chemicals' 
corrosion inhibitory abilities can exhibit themselves in a variety of ways. While some 
inhibitors generate a thin coating on the metal surface to delay the interaction rate 
between the metal and the corrosive media, in some situations, corrosion can be 
prevented by the inhibitor chemically binding the dissolved oxygen in the medium 
(Arrousse et al. 2020, Ferigita et al. 2022). Inhibitors reduce the surface area of the 
metal that can interact with the corrosive species in solution by blocking the metal-
solution interface. The stronger the adsorption of the inhibitory substance on the metal 
surface, the greater the inhibition efficiency. The interaction of the inhibitory substance 
with the metal surface can theoretically be detected by quantum computing methods 
(Chafiq et al. 2021). The most commonly used method in research is charge density 
theory (DFT) (Galai et al. 2021, Kumar et al. 2020). In these calculations, the highest 
energy occupied orbital (HOMO), the lowest energy vacant orbital (LUMO) energies, 
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dipole moment and Mulliken charges of each atom forming the molecule can be 
determined. In this method, a theoretical adsorption forecast can be made. As a result, 
a link between experimental studies and theoretical approaches is established. 

Electrochemical and quantum theoretical approaches were used to compare the 
results in this investigation. In the absence and presence of inhibitors, 5 mM P2C and 
P2CA, electrochemical impedance spectroscopy measurements and polarization 
curves were obtained throughout a 168-hour immersion period in 0.5 M HCl. 

2. Material and Method 

 

A CHI 660b electrochemical analyzer was used to perform the electrochemical tests. 
All of the electrochemical experiments were conducted in a three-electrode setup that 
was open to the environment. The counter electrode was a platinum sheet (with a 
surface area of 2 cm2), and the reference electrode was Ag/AgCl (commercial). This 
reference electrode was used to relate to all potentials in this study. The working 
electrodes were made of a carbon steel alloy having the following chemical 
composition (in weight percent): 0.09645 C, 0.22423 Si, 0.41797 Mn, 0.02095 P, 
0.04229 S, 0.02533 Cu, 0.03594 Ni, 0.01396 Cr, 0.00271 Mo, 0.00591 V, 0.00216 Sn, 
and a Fe balance. The surface area of working electrode was almost 0.5 cm2, the rest 
was insulated with a thick polyester block, with copper wire providing electrical 
transmission. Before each experiment, the exposed surface of the working electrodes 
was polished to 1200 degrees using sandpaper. Experiments were conducted with and 
without a 5 mM inhibitor concentration, whose molecular structures are shown in Figure 

1.  

  

Figure 5. The structure of pyrimidine-2-carboxamidoxime (P2C) and pyrimidine-
2-carboxylic acid (P2CA) 

 

As seen from Figure 1, the substituent groups bonded to the pyrimidine ring are the 
main distinction between P2C and P2CA. The electrodes were immersed in 0.5 M HCl 
solutions containing 5 mM inhibitor concentration, and EIS measurements were 
performed without stirring the electrolyte by applying 5 mV amplitude in the frequency 
range of 105 – 6x10-2 Hz at the open circuit potentials of the electrodes. The current 
potential curves were acquired with a scanning speed of 1 mV. All of the experiments 
were conducted out at a temperature of 293 K. 

Theoretical calculations were carried out using density functional theory (DFT) with 6-
311++G (d,p) basis set for all atoms with the Gaussian 03W program. Some electronic 
properties such as energy of the highest occupied molecular orbital (EHOMO), energy of 

P2C P2CA 
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the lowest unoccupied molecular orbital (ELUMO), dipole moment, Mulliken charges 
were determined. 

3. Results and discussion 
 

The electrochemical impedance spectra (EIS)  which were obtained after different 
exposure times in a 0.5 M HCl solution; containing P2C and P2CA; were presented in 
Figures 2 to 4, respectively. In Figure 2, the semi-elliptic curves could be seen in the 
Nyquist diagrams which were started in the high frequency region, continued in the 
mid-frequency region, and closed in the low-frequency region. According to obtained 
results in Figure 2, the resistance of mild steel decreased with increasing immersion 
period. MS corroded due to the corrosive acidic environment and specific absorption 
ability of chloride ions (Lgaz et al. 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. The Nyquist plots of MS in 0.5 M HCl for various exposure times 
 

As seen in Table 1, polarization resistance of MS were 39 and 9.8 ohm cm-2 for 1 and 
168 hours immersion period, respectively. The constant phase element values were 
690.1x10-6 and 9973.8x10-6 sn Ω -1 cm-2 respectively. 
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Figure 3. The equivalent circuit model: the solution resistance Rs; the 
polarization resistance Rp and the constant phase element CPE. 

 

Table 1. Electrochemical parameters for MS in 0.5 M HCl solution 

 

 

 

 

 

 

 

In the presence of inhibitor molecules (P2C), the corrosion resistance of MS increased. 
As seen in Figure 4 and Table 2, polarization resistance of MS were 689.8 and 18.2 
ohm cm-2 for 1 and 168 hours immersion period, respectively. The constant phase 
element values were 66.6x10-6 and 6015.2x10-6 sn Ω -1 cm-2 respectively. Although 
resistance values decreased with increasing immersion time, greater corrosion 
protection was noticed in the presence of P2C. The maximum protection efficiency 
(%ƞ) was 94.3%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t/ h Rp/ Ω cm2 CPE 10-6/ sn Ω -1 cm-2 

1 39.0 690.1 

24 46.1 1084.4 

48 32.2 2934.6 

96 15.5 7940.3 

168 9.8 9973.8 
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Figure 4. The Nyquist plots of MS in P2C containing 0.5 M HCl for various 
exposure times 

 

Table 2. Electrochemical parameters for MS in P2C containing 0.5 M HCl 
solution 

 

 

 

 

 

 

 

 

t/ h Rp/ Ω cm2 CPE 10-6/ sn Ω -1 cm-2 %ƞ 

1 689.8 66.6 94.3 

24 191.8 226.1 76.0 

48 77.9 472.5 58.7 

96 26.0 1915.3 40.4 

168 18.2 6015.2 46.2 
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Figure 5. The Nyquist plots of MS in P2CA containing 0.5 M HCl for various 
exposure times 

 

Table 3. Electrochemical parameters for MS in P2CA containing 0.5 M HCl 
solution 

 

 

 

 

 

 

 

t/ h Rp/ Ω cm2 CPE 10-6/ sn Ω -1 cm-2 %ƞ 

1 701.7 51.3 94.4 

24 193.4 117.4 76.2 

48 88.1 407.8 63.5 

96 52.2 1782.2 70.3 
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The corrosion resistance of MS enhanced considerably in the presence of inhibitor 
molecules (P2CA). As seen in Figure 5 and Table 3, polarization resistance of MS were 
701.7 and 27.9 ohm cm-2 for 1 and 168 hours immersion period, respectively. The 
constant phase element values were 51.3x10-6 and 5378.7x10-6 sn Ω -1 cm-2 
respectively. Despite resistance values declined as immersion time increased, the 
presence of P2CA provided better corrosion protection. The maximum protection 
efficiency (%ƞ) was 94.4%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6. Langmuir adsorption plot for the MS electrode in 0.5 M HCl containing 
P2C and P2CA  

 

In Figure 6, the Langmuir adsorption isotherm was operated in order to determine 
adsorption model for P2C and P2CA. The following equation was used (Rodrigues et 
al. 2021); 
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inh

ads

inh C
K

C


1


              (1) 

where Cinh was the concentration of inhibitor, Ө was the degree of surface coverage 
values for various concentrations of the inhibitors in acidic solution. The Kads was the 
adsorption equilibrium constant, which were 2x103 and 5x103 M-1, and for P2C and 
P2CA that signed the adherent adsorption ability of inhibitor molecules on the MS 
surface. The standard free energy of adsorption ∆Go

ads values were calculated 
according to the following equation (Wen et al. 2022): 

 adsads
o KRTG 5.55ln                                                                                            (2) 

where R was universal gas constant and T was the absolute temperature, the 
calculated values were -28.8 and -31.1 kJ mol-1 for P2C and P2CA, respectively. The 
fact that the values of ∆Go

ads for both inhibitor molecules were less than 40 kJ mol-1 
indicated physical adsorption in addition to electrostatic interactions. 

Further, the potentiodynamic polarization measurements were performed in the 
absence and presence of inhibitor molecules and related results were presented in 
Figure 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7. The potentiodynamic polarization curves for the MS electrode in 0.5 M 
HCl containing P2C and P2CA for 168 h exposure period. 

 

In the presence of P2C and P2CA, the cathodic and anodic current density values 
decreased, as shown in Figure 7. The P2CA performed better inhibition performance, 
especially during anodic scan. The corrosion potential values were almost same in the 
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presence of inhibitors and the both affected the anodic and cathodic reactions; 
therefore P2C and P2CA could be identified as the mixed type inhibitor. 

The structural analysis of P2C and P2CA was obtained via quantum theoretical 
method. The the highest occupied molecular orbital (EHOMO), energy of the lowest 
unoccupied molecular orbital (ELUMO), energy gap (∆E) between LUMO and HOMO 
and Mulliken charges on the backbone atoms were determined and presented in 
Figure 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8. The molecular structure, HOMO and LUMO of P2C and P2CA. 

As seen in Figure 8, larger HOMO and LUMO surface enhance the adsorption ability 
of molecules. The determined HOMO values were -5.85 and -7.44 eV; LUMO values 
were -1.23 and -2.05 eV for P2C and P2CA, respectively. The dipole moments were 
4.14 and 8.81 Debye for P2C and P2CA, respectively. The increased dipole moment 
could lead to increased inhibition, which could be due to dipole–dipole interactions 
between molecules and metal surfaces (Arrousse et al. 2020). The Mulliken charges 
of oxygen on hydroxyl group was -0.465 and -0.515 au for P2C and P2CA, 
respectively. In an acidic media, P2C and P2CA could protonate on the hydroxyl group 
of molecules and adsorb predominantly through electrostatic interactions between 
such a region and the metal surface (physisorption). 

4. Conclusions 

The two pyrimidine derivatives were compared as the corrosion inhibitor in acidic 
medium for protection of mild steel. Assessing results of electrochemical techniques 
as well as surface analysis and quantum chemistry led to the following conclusions: 

1. In the presence of P2C and P2CA, EIS measurements revealed an increase in 
polarization resistance (Rp) and a decrease in the constant phase element (CPE), 
indicated adsorption of these molecules on the surface. 

P2CA P2C 
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2. The adsorption of inhibitor molecules on the MS surface obeyed a Langmuir 
adsorption isotherm model. The value of adsorption equilibrium constant suggested 
that P2C and P2CA adherently adsorbed on the MS surface. The values of ΔGo

ads 
indicated that the adsorption of molecules was seen more a physical form than 
chemical adsorption. 

3. Evaluation of polarization measurements revealed that P2C and P2CA suppressed 
cathodic and anodic polarization reactions. 

4. The calculated quantum parameters revealed that P2CA inhibited more effectively 
than P2C due to favorable frontier orbital area and larger dipole moment values. 

Consequently, all results show that P2C and P2CA were convenient inhibitor 
molecules against corrosion of mild steel in HCl medium, but P2CA was more effective 
especially in long term exposure times. 
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Abstract: The role of Ficus elastica leaf extract in the present study is to examine 
the effect as a green and eco-friendly corrosion inhibitor on mild steel in the 
atmospheric conditions. This green inhibitor effect was investigated using three 
experimental methods such as linear polarization (LPR), potentiodynamic 
polarization and electrochemical impedance spectroscopy (EIS) methods. 
Electrochemical experiments were carried out by immersing mild steels in HCl 
solutions containing four different concentrations of Ficus elastica leaf extract to 
stabilize the metal-solution interface one hour before each measurement. The 
rubber leaf extract showed a potent inhibitor effect as a result of one-hour 
electrochemical tests, and with the increase in the extract concentrations of Ficus 
elastica leaf, the protective effect of mild steel electrodes in HCl solutions also 
enhanced. Finally, the surface morphologies of the working electrodes in 1.0 M HCl 
solutions without and with rubber leaf extract after 1 h immersion were analysed by 
an optical microscopy, it was concluded that the surface containing Ficus elastica 
leaf extract had a smoother surface compared to the blank one. Experimental and 
surface morphology results are highly compatible with each other. 
Keywords: Ficus elastica, Green inhibitor, Acidic corrosion, Adsorption. 

 

 
1. Introduction 

Corrosion is essentially a condition in which metal is vulnerable. It occurs when the 
protective mechanisms are deactivated, leaving the metal prone to any attack (Özkır, 
2021). For this reason, it is very important to protect metals. Inhibitor applications are 
one of the most widely used corrosion inhibition techniques. Inhibitors are also very 
significant in pickling process, especially for surfaces such as mild steel (Alvarez et al, 
2018). The trend for green corrosion inhibitors has increased recently, as many organic 
inhibitors are toxic and not cost effective enough. Plant extracts, amino acids, vitamins 
are among the commonly used green corrosion inhibitors (Dehghani et al., 2019; 
Zhang et al., 2021).  

This study was carried out based on the fact that the extract taken from the leaf of 
Ficus elastica (Fig. 1), which is from the Moraceae family, acts as a green inhibitor 
against the corrosion of mild steel in acidic environment. Ficus elastica is known as a 
plant species whose white, milky latex is a natural rubber source (Augustus and Seiler, 
2011; Teinkela et al., 2018). The environmentally friendly rubber leaf, which is called 
phytochemicals used in this study, double bonds between the isoprene unit in its 
structure and methylene groups are active groups. It is generally known that such 
compounds contain organic substances rich in bioactive components such as 
flavonoids, terpenoids and carotenoids. 

The objective of present study is to evaluate the effect of Ficus elastica leaf extract in 
1.0 M hydrochloride acid solution as a green inhibitor, the natural, green, cheap and 
environmentally safe, on mild steel corrosion by using electrochemical tests such as 
LPR, EIS and potentiodynamic polarization. 
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Figure 1. Appearance of Ficus elastica used in the study 

2. Materials and Methods 

2.1. The extract solutions of Ficus elastica leaf  

Ficus elastica leaf, which was cut into small pieces with scissors and weighed about 
15 g (Figure 2), was put into a 250 mL reaction flask and refluxed for 12 hours by 
adding enough distilled water. After 12 h of reflux process, the extract was filtered and 
its volume was approximately 150 mL. Its colour is dark orange. The concentration of 
the stock F. elastica solution studied was 0.402% (w/v). Other concentrations were 
prepared by dilution of the stock solution. The concentration of the stock solution was 
determined by evaporation of 10 mL of the extract solution and weighed the residue 
(Figure 3). Electrochemical measurements were performed in 1.0 M HCl solution. 

 

Figure 2. Preparation of Ficus elastica leaf used in the experiment 
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Figure 3. Experimental stages of Ficus elastica leaf extract obtained 

2.2. Electrodes and electrochemical experiments 

Mild steel with the following percentage composition (wt.%) such as 0.08400% C, 

0.01100% P, 0.06030% Cr, 0.00222% Nb, 0.07890% Ni, 0.01100% V, 0.01040% Mo, 

0.21700% Cu, 0.01900% S, 0.40900% Mn, 0.01620% Sn, 0.10200% Si, 0.00198% Co 

and 98.977% Fe was used as the working electrode. The electrodes were inserted in 

a cylindrical mould containing polyester and the surface area 0.5024 cm2 of electrodes 

were exposed to the aggressive medium. The surfaces of the working electrodes were 

polished with 150 and 600 grids of abrasive paper. The electrodes’ surfaces were 

cleaned with acetone and distilled water. Three electrode techniques were used for 

electrochemical experiments. The first electrode is mild steel was used as the working 

electrode. The second one, the counter electrode is a platinum plate with a surface 

area of 1.0 cm2, and the third one is Ag/AgCl as the reference electrode. All potentials 

granted in this study are given by reference electrode. 

Electrochemical impedance spectroscopy (EIS), linear polarization (LPR) and 
potentiodynamic polarization measurements were conducted using a computer-
controlled CHI 660B model electrochemical analyser. These measurements were 
performed in 1.0 M HCl solution in without and with four different Ficus elastica leaf 
extract concentrations. Before all electrochemical measurements, the working 
electrodes were immersed in the working solution for 1 h in order to stabilize the system 
for the open circuit potential (Ecorr) at 298 K. EIS experiments were performed on the 
Ecorr at a frequency range of 105 to 5x10-3 Hz with 5 mV amplitude applied to the 
system. LPR experiments were conducted at a scan rate of 0.1 mV s−1 ±10 mV from 
Ecorr and polarization resistance (Rp) was calculated from the potential slope against 
current. The potentiodynamic polarization measurements were recorded ±0.350 V 
cathodic/anodic potential from Ecorr, respectively. It is applied at a scan rate of 1.0 mV 
s-1. Surface analysis images were taken 1 h of duration in aggressive solution (1.0 M 
HCl) with and without Ficus elastica leaf extract by using a digital camera integrated 
OLYMPUS BX-51 (Center Valley, PA, USA) model optical microscope. 
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3. Results and Discussion 

3.1. Electrochemical experiment results 

Impedance spectroscopy is a technique usually relied on implementing an alternative 
current potential to an electrochemical cell and surveying the current through that cell 
(Scully et al, 1993). The green inhibitor effect of Ficus elastica leaf extract at four 
different concentrations as 0.010%, 0.025%, 0.050% and 0.100% (w/v) on mild steel 
surface was examined by using EIS, LPR and potentiodynamic polarization techniques 
for 1-hour immersion time at 298 K. Two types of electrical equivalent circuit models in 
Figure 4 and 5 for uninhibited and inhibited solutions, respectively were indicated in 
this process. The equivalent circuits of the corrosion and inhibition process were 
formed from the EIS data by using Zview2 software. 

   

Figure 4. Electrical equivalent circuit proposed and Nyquist diagram for 
uninhibited solution after 1 h immersion   

It will be clearly seen in Fig. 4 and 5 that the two circuits proposed are different from 
each other. The most apparent distinction for solutions containing the Ficus elastica 
leaf extract is the inhibitor film composed on the mild steel surface and the resistance 
it composes. As can be understood more clearly from the Fig. 5, it can be said that as 
Ficus elastica leaf extract is added in different concentrations to the 1.0 M HCl solution, 
the corrosion of mild steel electrodes decreases. Rubber leaf extract adsorbed on the 
mild steel surface actually prevents the corrosion by occurring a preservative film layer. 
On the other hand, it is clearly revealed that the diameters of the capacitive loops 
occurred accordingly enhanced with the rise in Ficus elastica leaf extract concentration 
from the Nyquist diagram in Figure 5. 

 

Figure 5. Electrical equivalent circuit proposed and Nyquist diagrams in in 
containing different concentrations of Ficus elastica leaf extract 
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Relevant EIS, LPR and potentiodynamic polarization parameters are also presented 
in Table 1. 

EIS curves are defined in two ways as high and low frequency regions. In a corrosion 
process, the high frequency region is for the diffuse layer (Rd) and the charge transfer 
(Rct). The low frequency one is the region where the inhibition takes place and is 
responsible for the film resistance (Rf) that accumulates on the mild steel surface and 
originates from Ficus elastica leaf extract. Two constant phase elements (CPE) are 
also present for the inhibited extract solution process. First is the double layer 
capacitance (CPEdl) and the second is film composed on the mild steel (CPEfilm) which 
originates from the capacitance of film layer. 

When the polarization resistance values obtained from the EIS and LPR 
measurements in Table 1 were examined, it was observed that the inhibition efficiency 
values (η%) calculated from these values enhanced as the inhibitor was added to the 
aggressive solution. The ranges of inhibition efficiency values calculated from the 
results of EIS and LPR methods were 84.0-88.1% and 83.5-88.2%, respectively. 

Table 1. EIS, LPR and potentiodynamic polarization findings determined from 
the experiments in solutions without and with Ficus elastica leaf extract 

The *Rp and *η% values determined by the linear polarization resistance technique are 
also indicated in Table 1. When the inhibition efficiency findings of the Ficus elastica 
leaf extract determined by both electrochemical methods were compared, very 
consistent results were obtained with each other.  

The other calculated parameters by means of the Tafel extrapolation method for the 
dissolution process of mild steel are given in **Table 1. Potentiodynamic polarization 
plots of mild steels in aggressive solution for different Ficus elastica leaf extract 

concentrations at 298 K are presented in Figure 6. While icorr value was 265 A/cm2 in 
HCl solution, it decreased as Ficus elastica leaf extract was added to the medium 
(**Table 1). In the cathodic curves, the contribution of the F. elastica extract significantly 

C (w/v %) EIS 

Ficus elastica 
leaf extract 

Ecorr 

(V/Ag/AgCl) 
Rs 

( cm2) 

CPE RL 

( cm2) 

L 
(H) 

Rp 

( cm2) 
η 

(%) (µF cm-2) n 

1.0 M HCl -0.474 1.2 110 0.94 8 4 72 - 
0.010 -0.523 1.4 91 0.80 - - 450 84.0 
0.025 -0.534 1.3 83 0.74 - - 492 85.4 
0.050 -0.520 1.2 72 0.77 - - 522 86.2 

0.100 -0.516 1.4 59 0.74 - - 605 88.1 

Ficus elastica 
leaf extract 

*LPR 
*Ecorr 

(V/Ag/AgCl) 

*Rp 

( cm2) 

*η 
(%) 

1.0 M HCl -0.475 71 - 
0.010 -0.522 431 83.5 
0.025 -0.540 495 85.7 
0.050 -0.525 528 86.6 

0.100 -0.518 600 88.2 

Ficus elastica 
leaf extract 

**Potentiodynamic polarization 
**Ecorr 

(V/Ag/AgCl) 
-c 

(mV dec-1) 

icorr 
(µA cm-2) 

**η 
(%) 

1.0 M HCl -0.475 108 265 - 
0.010 -0.523 108 43 83.8 
0.025 -0.541 102 40 84.9 
0.050 -0.527 101 36 86.4 

0.100 -0.519 97 30 88.7 
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showed low current density in 1.0 M HCl solution (Figure 6). Therefore, this inhibitor is 
thought to act as a cathodic inhibitor in HCl solution (Policarpi and Spinelli, 2020). 

 

Figure 6. Potentiodynamic polarization curves of mild steel in acidic solution 
for various concentrations of Ficus elastica leaf extract at 298 K 

The fact that the -βc values calculated in solutions with and without F. elastica leaf 

extract did not change much, which shows that the hydrogen formation mechanism is 

not affected by the F. elastica leaf extract. According to the results obtained with the 

three experimental methods applied, the effect and adsorption of F. elastica leaf extract 

as a green inhibitor on the mild steel surface is inevitable. 

 

3.2. Surface evaluation by optical microscope analysis 

Optical microscope images were conducted in 1.0 M HCl solution with and without F. 

elastica leaf extract at highest concentration at 298 K after 1 h.  

   

Figure 7. Optical microscope surfaces of the mild steels for 1 h  

Figure 7 indicates that both surface images are different from each other. It is clear 

that the image in the blank solution is highly corroded. Quite large black cavities are 
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another proof that this image is literally corrosion. However, with the addition of Ficus 

elastica leaf extract to the solution, the pits on the surface are almost reduced and 

have a smoother appearance. 

 

4. Conclusions 

This study is prominent for the application of Ficus elastica leaf extract from Malvaceae 

family as an environmentally friendly and green inhibitor group for mild steel in HCl 

solution. In the 1-hour exposure tests performed with all three electrochemical 

methods, the F. elastica leaf extract adsorbed very well on the mild steel surface, 

providing an inhibition of almost near 90% at its optimum concentration. The chemical 

structures of phytochemicals (secondary metabolites) found in Ficus elastica leaf are 

rich in both aromatic ring and double bonds between the isoprene unit in its structure 

and methylene groups. Therefore, in this respect, these properties are among the main 

reasons for their high inhibition efficiency in preventing metallic corrosion. The inhibitor 

effect of such green and eco-friendly compounds of plant origin is important for 

industrial process and the environment, as they are biodegradable and free of toxic 

compounds. 
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Özet: Bu çalışmada gerek hammadde gerekse katkı maddesi olarak yaygın 
endüstrilerde yoğun bir kullanım alanına sahip olan küçük moleküllü organik 
asitlerden laktik asidin sulu çözeltilerinden ayrılmasında kullanılan ve öne çıkan 
tekniklerden biri olan reaktif ekstraksiyon prosesine ekstraktan ve çevre dostu 
seyreltici kombinasyonlarının etkileri incelenerek organik faz bileşimlerinin 
saptanabilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi amaçlanmıştır. Söz konusu 
karboksilik asitlerin sulu çözeltilerinden ekstraktif olarak ayrılabilmelerinin temin 
edilmesi amacıyla düşük suda çözünürlük, yüksek kimyasal kararlılık, yüksek 
kaynama noktası ve daha az toksik yapıda olma özellikleriyle öne çıkan Adogen 
464 ele alınmıştır. Deneysel aşamada araştırma konusu olan karboksilik asidin 
ağırlıkça yüzde sekizlik sulu çözeltileri hazırlanmıştır. Ayçiçek yağı ve mısır yağı 
seyrelticileri ile farklı oranlarda amin ile karışımıyla organik faz bileşimleri 
hazırlanarak 298,15 K sıcaklıkta ekstraksiyon deneyleri gerçekleştirilmiştir. Genel 
itibariyle sonuçlardan artan ekstraktan konsantrasyonuyla birlikte dağılma katsayısı 
değerlenin de arttığı, yükleme faktörü değerlerinin azaldığı anlaşılmıştır. Ekstraktan 
ve seyreltici kombinasyonlarıyla oluşturulan organik faz karışımları göz önüne 
alındığında ekstraksiyon verimliliği açısından en olumlu sonuçların laktik asit için 
Adogen 464/Ayçiçek yağı kompozisyonları kullanıldığında elde edilebildiği tespit 
edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Laktik asit, reaktif ekstraksiyon, ayçiçek yağı, mısır yağı  

 

 
1. Giriş 

Yaygın kullanım alanları, üretim ve tüketim miktarları bakımından önemli olan 
biyoteknolojik bir madde grubu hidroksi karboksilik asitlerdir. Bunlar moleküllerinde bir 
veya daha fazla sayıda hidroksil grubu bulunan karboksilik asitlerdir. Hidroksi 
karboksilik asitler başlığı altında çok sayıda asit bulunur, bu asitler sahip oldukları 
hidroksil ve karboksil gruplarının sayısına göre sınıflandırılırlar. Örneğin, hidroksi 
monokarboksilik asitler, hidroksi dikarboksilik asitler ya da polihidroksi monokarboksilik 
asitler gibi. Kullanım alanları ve miktarları bakımından en önemli hidroksi karboksilik 
asit sitrik asittir. Sitrik asit büyük miktarlarda üretilir ve endüstriyel alanda yaygın olarak 
kullanılır. Tümü canlı organizmalarda bulunan hidroksi karboksilik asitlerden sitrik ve 
malik asit gibi endüstriyel anlamda önemli olan bazılarıda fermantasyonla 
üretilmektedir. Hidroksi karboksilik asitlerin sulu çözeltilerinden ekstraksiyonu, bu 
asitlerin hem fermantasyon gibi işlemler sonucu elde edilen karışımlardan 
ayrılmasında hem de doğada bulunan bazı ürünler ya da üretim prosesleri sonucu 
oluşan yan ürünlerden elde edilmesinde kullanılır. Örneğin sitrik asit, ham şeker veya 
mısır şurubunun bir tür Aspergillus niger tarafından fermente edilmesiyle üretildiği gibi 
narenciye atıklarından da elde edilir. Her iki üretim tekniğinde de sitrik asidin 
ekstraksiyonu kullanılır. Aynı şekilde laktik asit, fermantasyonun yanında ekşimiş 
sütten veya peynir suyundan da üretilmektedir. 

Laktik asit, 1780 yılında İsviçreli bir kimyager olan Carl Wilhelm Scheele tarafından 
keşfedilen, formülü CH3CHOH-COOH ve kimyasal adı “alfa hidroksipropiyonik asit” 
olan, bir organik hidroksi asittir. 1881’de ticari olarak büyük ölçüde ekşimiş sütten elde 
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edildiği için süt asiti de denir. Laktik asit, süt sektöründe asitliği ayarlamak amacıyla 
kullanılır. Sütten elde edilen doğal bir asit olduğundan, süt sektöründe en çok tercih 
edilen asit düzenleyicidir. Laktik asidin toz formu ise, şekerleme yapımında kendine 
oldukça geniş yer bulmaktadır. Şekerlemelerde, kullanılan aromanın cinsine bağlı 
olmakla beraber hissedilen meyve tadını arttırıcı ve ağızda daha ferah bir tat bırakıcı 
etkisi vardır. Sentetik laktik asit, bu sektörlerin dışında, ticari olarak deri tabaklanması 
ve yünlerin boyanmasında, plastik, çözücü, mürekkep ve laklarda hammadde olarak 
ve sayısız kimyasal proseste katalizör olarak kullanılmaktadır. 

Son yıllarda, yeni proseslerin ortaya çıkması ve mevcut olanların azalması, yüksek 
saflıkta ürünlerin düşük maliyetle talebi ve çevre açısından güvenli olması nedeniyle 
reaktif ekstraksiyon işlemleri önem kazanmaktadır (Wasewar, 2012). Genel olarak, 
fiziksel ekstraksiyonda su ve organik fazlar arasındaki dağılma katsayıları çok 
düşüktür. Bu sorun, sulu çözeltilerdeki asit ayrışmasının bir sonucudur. Oluşan iyonik 
türler, özellikle polar olmayan çözücüler içinde düşük çözünürlüğe sahiptir. Reaktif 
ekstraksiyon ayırma verimini arttırmak için uygun bir yöntemdir (Cascaval ve 
Galaction, 2014).  

Reaktif ekstraksiyon ekstraktanlar ve ekstrakte edilen materyaller arasındaki 
reaksiyonu kullanır. Organik fazdaki ekstraktan, sulu fazdaki madde ile reaksiyon verir 
ve oluşan kompleksler daha sonra organik fazda çözündürülür (Hong vd., 2001). 
Literatürde çok sık kullanılan ayırma proseslerinden biri olan reaktif ekstraksiyon, 
istenilen bileşiği yüksek seçicilikte alabildiği için ilgi çekici bir yöntemdir. Reaktif 
ekstraksiyon; çözücü ve ekstrakte edilecek madde arasındaki tepkimeye dayanır. 
Organik fazdaki ekstraktant sulu fazdaki madde ile tepkimeye girer ve oluşan bileşik 
organik fazda çözünür. Reaktif ekstraksiyonda kullanılacak çözücü; suda 
çözünmemeli, laktik asit için dağılma katsayısı yüksek, safsızlıklar düşük olmalıdır. 
Uzun zincirli tersiyer aminler çözücü olarak en uygun maddelerdir (Hong vd. 1999). 
Ancak aminler uygun viskozite ve derişim için seyrelticilerle birlikte kullanılmalıdır 
(Joglekar vd. 2006). Organik faza alınan laktik asit geri ekstraksiyon yöntemiyle geri 
kazanılır. Reaktif ekstraksiyon, ucuz ve kolay işletilebilir bir yöntemdir. 

 Reaktif ekstraksiyonun avantajları şu şekilde özetlenebilir; 

 Reaktör verimliliğini arttırır. 

 Baz ilavesi kullanılmadan reaktör pH kontrolünde kolaylık sağlar. 

 Proses atığı ve üretim maliyetini azaltır. 

 Fermantasyon ürününü tek bir sürekli adımda üretip geri kazandığı için işleme 
yükü ve geri kazanım maliyetini azaltır. 

 Asidin geri kazanımı için kullanılan ekstraktant tamamen geri kazanılabilir ve 
tekrar kullanılabilir. 

 Basit ve verimli bir ayırma işlemidir (Wasewar, 2012). 
 

Genel olarak, ekstraksiyonun verimini belirleyen aminin kimyasal yapısıdır. Kullanılan 
seyrelticiler de aminlerin yapısını ve kararlılığını etkiler. Tri-n-oktalamin(TOA), 
triizooktalamin ve alamin 336 gibi tersiyer aminler, laktik asidin sulu ortamdan 
ekstraksiyonunda sıklıkla kullanılan maddelerdir (Joglekar vd. 2006). 

Sulu fazın başlangıç pH değeri ekstraksiyon için önemli bir parametredir. Asitlerin sulu 
çözeltilerinde oluşturdukları tepkime bir denge tepkimesidir. pH değerinin düşük olduğu 
durumlarda hidrojen iyonları derişimi oldukça yüksektir ve tepkimenin yönü ayrışmayan 
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asit yönündedir. Bu nedenle ortamda iyonlarına ayrışmayan asit miktarı düşük pH’da 
daha fazladır ve amin ile ekstrakte edilen laktik asit miktarı daha fazla olur. 

Aşağıda asit-amin bileşiği oluşum tepkimeleri sırasıyla verilmiştir (Kahya 2000). 

Asidin iyonlaşması: HA ↔H+ + A- …………………………..….………..…..…(1) 

Amine proton transferi: R3N+ +H+ ↔R3NH+ ………...……..…………………(2) 

Amin- asit bileşiğinin oluşumu: R3NH+ + A- ↔ R3NHA……..………………...(3) 

Laktik asidin sulu ortamdan reaktif ekstraksiyonla ayrılması üzerine literatürde birçok 
çalışma bulunmaktadır.  

Özellikle aktif veya inert seyrelticiler ile tri-n-oktilamin (TOA) kullanılarak laktik asitlerin 
reaktif ekstraksiyonu ile ilgili çeşitli çalışmalar bildirilmiştir (Udachan vd. 2001; Han vd. 
2000; Qin vd. 2003; Wasewar vd.2010). Artan aktif seyreltici ile asit ekstraksiyonunun 
arttığı bulunmuştur. En yüksek ekstraksiyon oranı 1-oktanol içinde seyreltilmiş %97 
TOA kullanılarak bildirilmiştir (Udachan vd. 2000). Bununla birlikte, viskozitesinin 
arayüzdeki kütle transferini engellemesi beklenir. Öte yandan, alkanlar ve benzen gibi 
inert seyrelticiler (polar olmayan) daha düşük viskozite sağlar, ancak polar tuzlar 
organik faza zayıf bir transfer sağlar (Wasewar vd.2010). 

Choudhury vd. (1998), yaptığı çalışmada, tri-n-oktil amin (TOA) ve MIBK, oktanol, sıvı 
parafin seyrelticileri ile laktik asidin reaktif ekstraksiyonunu gerçekleştirmiştir. Ayrıca 
organik fazdan laktik asidin geri kazanımı da çalışılmıştır. 10 ml sulu faz ve 10 ml 
ekstraktant, 35°C’de 48-60 saat süresince ekstraksiyon gerçekleştirilmiştir. Sulu fazda 
kalan laktik asit derişimi, sulu fazın 0,5 N NaOH çözeltisi ile titre edilmesiyle 
bulunmuştur. Kütle denkliğinden de organik faza alınan laktik asit miktarı 
hesaplanmıştır. MIBK, oktanol ve sıvı parafin kullanılan deneylerde, en yüksek dağılma 
katsayısı (D) değeri MIBK kullanıldığında elde edilmiştir. TOA/ MIBK ile pH; 2, 4 ve 
6’da yapılan deneylerde en yüksek D değeri 4,29 olarak pH 2’de elde edilmiştir. 
Organik fazdaki laktik asit ise NaOH çözeltisi ile geri ekstrakte edilmiştir. 

Jung vd. (2000), tri-butilamin, tri-hekzilamin, tri-oktilamin, tri-pentilamin ve 1- butanol, 
2- butanol ve i- butanol seyrelticileri ile karboksilik asitlerin reaktif ekstraksiyonunu 
asetik asit ve laktik asit kullanarak araştırmıştır. En yüksek dağılma katsayısı, 
trihekzilamin ve izobutanolde elde edilmiştir. 

Yankov vd. (2004), sentetik fermantasyon ortamından laktik asidin reaktif 
ekstraksiyonunu çalışmıştır. Laktoz, laktik asit, tuzlar, pepton, maya özütü içeren bir 
ortam hazırlanmış, çözeltinin başlangıç pH’ı 4,5 ile 5,8 arasına ayarlanmıştır. Eşit 
hacimlerde sulu ve organik faz, ortam sıcaklığında 15 dakika orbital çalkalayıcıda 
ekstraksiyona tabi tutulmuştur. Hacimce; %30 TOA, %20 dekanol, %50 dodekan 
içeren organik faz sistemi kullanılmıştır. Sulu fazdaki laktik asit derişimi HPLC’de UV-
dedektör ile belirlenmiş; organik fazdaki laktik asit miktarı da kütle denkliğinden 
hesaplanmıştır. Sentetik fermantasyon ortamının pH’ı azaldıkça dağılma katsayısının 
arttığı bulunmuştur. 

Harrington ve Hossain (2008), sulu çözeltiden laktik asidin geri kazanımı için çözücü 
olarak ayçiçek yağı kullanmıştır. Denge çalışmaları için ayçiçek yağı ile karıştırılmış 
Aliquat 336, toa ve tributil fosfattan (tbp) oluşan organik çözeltiler hazırlanmıştır. 
Optimum ekstraksiyon parametreleri bir fonksiyon pH (4-6,5) olarak belirlenmiştir. En 
yüksek ekstraksiyona, ağırlıkça 15 % toa ve 15 % TBP ve 35 % ayçiçek yağı içinde 
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çözünmüş 336 aliquat karışımından oluşan organik bir faz ile ulaşıldığını tespit 
etmişlerdir. Laktik asidin organik fazdan 0,5 M sulu sodyum karbonat kullanılarak geri 
kazanıldığını ve %90'ının 4 saat içinde elde edildiğini bildirilmiştir. 

Literatür özetlerinden de görüldüğü gibi laktik asidin reaktif ekstraksiyonu için çevre 
dostu bitkisel çözücülerin kullanılması önemli bir veri seti oluşturarak literatürdeki bu 
boşluğu dolduracaktır. 

2. Materyal ve Metot 

Yüksek saflıkta kimyasallar laktik asit, amin (Adogen 464), ve çevre dostu bitkisel 
çözücüler (mısır yağı, ayçiçek yağı) ticari bir firmadan satın alınmıştır.  

Laktik asit hidrofilik yapısından dolayı organik çözücülerle ekstrakte edilemez. Bu 
yüzden uygun bir çözücü ile reaktif ekstraksiyonu diğer yöntemlere tercih edilir. Reaktif 
ekstraksiyon, çözücü ve ekstrakte edilecek madde arasında gerçekleşen tepkimeye 
dayanır ve laktik asit organik fazdan ayrılarak alınır. 

Denemelerde kullanılan laktik asidin fermantasyon sonucu oluşabilecek en yüksek 
miktarının sulu çözeltisi hazırlanmıştır. Ekstraktan olarak kullanılan aminin çevre dostu 
bitkisel çözücüler (ÇDBÇ) (mısır yağı, ayçiçek yağı) içerisinde ve 5 farklı 
konsantrasyonda karışımları hazırlanmıştır. 

Hazırlanan ekstraktan karışımları ve sulu asit çözeltisi 1:1 hacim oranında 50 mL'lik 
erlenlere alınmıştır ve çalkalayıcı (Wisecube WIS 30, Almanya) içerisinde 6 saat 
karıştırılmaya tabi tutulmuştur. Literatürde bir maddenin denge dağılımını elde etmek 
için iki fazın karıştırılması ve ayrılmasında kullanılmak üzere birçok yöntem verilmiştir. 
Bununla birlikte birçok araştırmacı bir veya daha fazla saat çalkalamayı önermişlerdir. 
Bu çalışmada ön denemeler yapılarak denge derişimi elde etmek için gerekli süre tespit 
edilmiştir. 

Karıştırma işleminden sonra örneklerin fazları tamamen birbirinden ayrılması için yine 
ön denemeler sonucunda bekletilmiş ve süre tespit edilmiştir ve fazlar ayrılarak sulu 
fazdaki asit miktarları literatürde önerildiği şekilde 0,1 N NaOH ile titre edilerek analiz 
edilmiştir. Organik fazdaki asit miktarları kütle denkliğinden bulunarak 
karşılaştırılmıştır.  

Deneysel olarak elde edilen su ve organik faz asit derişimlerinden, dağılma katsayısı 
(D), yükleme değeri (Z), ve ekstraksiyon verimi (%E) hesaplanmıştır.  

Termodinamik hesaplamalarda kullanılan formüller şu şekildedir. 

D = 
𝐶𝐿𝐴(𝑜𝑟𝑔)

𝐶𝐿𝐴(𝑠𝑢)
  (1) 

Z = 
𝐶𝐿𝐴(𝑜𝑟𝑔)

𝐶𝐴𝑚𝑖𝑛
   (2) 

E = 1 −
𝐶𝐿𝐴(𝑠𝑢)

𝐶𝐿𝐴(𝑠𝑢)
0  (3) 

  

      (1), (2) ve (3) numaralı denklemlerde 

CLA(org) : Ekstraksiyondan sonraki organik fazdaki laktik asit konsantrasyonu (mol/L) 
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CLA(su) : Ekstraksiyondan sonraki su fazındaki laktik asit konsantrasyonu (mol/L) 

CAmin : Organik fazdaki amin konsantrasyonu (mol/L) 

C 0LA(su)  : Su fazındaki başlangıç laktik asit konsantrasyonu (mol/L) 

E: % ekstraksiyon verimi 

Bu şekilde hesaplanan D, Z, E değerleri ve her bir ekstraktan bileşiminin içindeki amin 
konsantrasyonu ile sulu faz ve organik faz asit derişimleri ile birlikte tablolar halinde 
sunulmuştur. 

3. Bulgular 

Çalışmada laktik asidin sulu çözeltilerinden geri kazanımına yönelik ekstraksiyon 
deneyleri gerçekleştirilmiştir. Çalışmalarda organik fazlar 2 farklı çevre dostu 
çözücülerle ve adogen 464 ile oluşturulmuş olup, bu karışımların organik asitlerin sulu 
çözeltilerinden ayrılmasındaki etkinlikleri incelenmiştir. Elde edilen verilerle dağılma 
katsayısı, yükleme faktörü ve ekstraksiyon verimi değerleri hesaplanarak ortaya 
konmuştur. Ayrıca kullanılan çözücülerin ekstraksiyon işlemine etkilerinin 
kıyaslanabilmesi için grafikler sunulmuştur. 

3.1. Sıvı-sıvı ekstraksiyon sistemleri için bulgular 

Asitlerin sulu çözeltilerinden ayrılması üzerine reaktif ekstraksiyon işleminin etkinliğini 
karşılaştırmak amacıyla asit-çözücü kombinasyonları kullanılarak sıvı-sıvı 
ekstraksiyon yöntemiyle denemeler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçların tablo 
gösterimlerine aşağıda yer verilmiştir. 

Karboksilik asitlerin %10’ luk sulu çözeltileri içerisinden ayrılmasına ilişkin yöntem 
olarak reaktif ekstraksiyon uygulanmadan önce reaktif içermeyen, sadece çözücünün 
bulunduğu, ortamda sıvı-sıvı ekstraksiyon gerçekleştirilmiştir. Seçilen çözücülerle 
298,15°K sıcaklıkta gerçekleştirilen, laktik aside ait sıvı-sıvı ekstraksiyon verileri Tablo 
1.’de sunulmuştur. 

Tablo 11. Laktik asit-çözücü sistemine ait sıvı-sıvı ekstraksiyon verileri 

Laktik asidin sıvı sıvı ekstraksiyonu 

Çözücü CA, (aq) 

 (mol/L) 
CA, (org) 

 (mol/L) 
KD % E 

Ayçiçek Yağı 3,13 0,38 0,12 5,75 
Mısır Yağı 3,27 0,10 0,03 1,56 
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3.2. Reaktif Ektraksiyon Bulguları 

 

Tablo 12. Laktik asidin Adogen 464 ve çözücü sistemiyle ekstraksiyon sonuçları 

Çözücü Camin, (org) 

(mol/L) 
CA, (aq) 

(mol/L) 
CA, (org) 

(mol/L) 
KD Z % E 

 
Ayçiçek Yağı 

0,00 2,88 0,44 0,15  13,36 

0,11 2,60 0,72 0,28 6,40 21,74 

0,22 2,45 0,87 0,35 4,01 26,10 

0,33 2,39 0,93 0,39 2,83 28,07 

0,44 2,18 1,14 0,52 2,58 34,23 

0,54 2,02 1,30 0,64 2,41 39,06 

 
 

Mısır Yağı 

0,00 3,24 0,08 0,03  2,47 

0,11 2,99 0,33 0,11 3,06 10,08 

0,22 2,62 0,70 0,27 3,10 20,95 

0,33 2,64 0,68 0,26 2,03 20,48 

0,44 2,37 0,95 0,40 2,17 28,50 

0,55 2,29 1,03 0,45 1,87 31,00 

 

Elde edilen bulgular kapsamında Adogen 464 konsantrasyonundaki değişime göre 
dağılma katsayısı, yükleme faktörü ve ekstraksiyon verimi değerlerini gösteren 
grafikler sırasıyla Şekil 3.1, Şekil 3.2 ve Şekil 3.3’te sunulmuştur. 

 

Şekil 3.1. Adogen 464 konsantrasyonuna bağlı olarak laktik asidin dağılma 
katsayısındaki değişim 
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Şekil 3.2. Adogen 464 konsantrasyonuna bağlı olarak laktik asidin yükleme 
faktöründeki değişim 

 

Şekil 3.3. Adogen 464 konsantrasyonuna bağlı olarak laktik asidin ekstraksiyon 
verimindeki değişim 

 

4. Sonuçlar 

Bu çalışmada laktik asidin sulu çözeltilerinden çevre dostu çözücüler ile ayrılmaları 
incelenmiştir. Ayırma işlemi sıvı-sıvı ekstraksiyon ve reaktif ekstraksiyon yöntemleri 
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Reaktif ekstraksiyon yöntemi için amin içeren 
kompleksleştirme ajanı kullanılmıştır. Ayrıca her iki proses için de farklı çözücüler 
kullanılarak, çözücü seçiminin ayırma verimliliği üzerine etkisi incelenmiştir. 

Sıvı-sıvı ekstraksiyon yöntemiyle yapılan ayırma işleminin sonuçları incelendiğinde; 
ekstraksiyon verimliliği değerlerinin minimum ve maksimum olmak üzere; laktik asit için 
% (1,56 – 5,75) arasında bulunmuştur. Bu veriler, elde edilen en yüksek ayırma 
verimliliğinin yüksek molekül ağırlığındaki aside ait olduğunu göstermektedir. Sonuçlar 
değerlendirildiğinde asit ve çözücüler için sıvı-sıvı ekstraksiyon işlemi ayırma veriminin 
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%10’un altında olduğu ve bununla birlikte bütün dağılma katsayısı değerlerinin 0,12 ve 
0,03 olduğu görülmektedir. 

Reaktif ekstraksiyon yöntemi ile elde edilen sonuçlar incelendiğinde, asit ve çözücüler 
için ortama reaktif eklenmesiyle ekstraksiyon veriminin arttığı görülmektedir. Buna 
göre, seçilen karboksilik asit için reaktif ekstraksiyon yönteminin sıvı-sıvı ekstraksiyona 
nazaran daha başarılı bir ayırma gerçekleştirdiğini söylemek mümkündür.  

Adogen 464 reaktifi ile gerçekleşen reaktif ekstraksiyonda ise ekstraksiyon 
verimliliklerinin; laktik asit için % (10,08 – 39,06) arasında değiştiği görülmektedir. 
Reaktif ekstraksiyon yöntemiyle yapılan ayırma işlemleri üzerine etkisi incelenen bir 
diğer parametre çözücü çeşidinin etkisidir. Çalışma kapsamında çevre dostu ayçiçek 
yağı ve mısır yağının çözücü olarak seçilmesi hedeflenmiştir. Adogen 464 reaktifinin 
kullanıldığı reaktif ekstraksiyon deneylerinde çözücü olarak ayçiçek yağı kullanılarak 
hazırlanan organik faz karışımları ile elde edilen sonuçlarda en yüksek dağılma 
katsayısı, yükleme değeri ve ekstraksiyon verimliliği elde edildiği görülmektedir. Elde 
edilen veriler değerlendirildiğinde karboksilik asitlerin sulu çözeltilerinden ayrılması için 
reaktif ekstraksiyon yönteminin ayırma etkinliğinin, sıvı-sıvı ekstraksiyon yöntemine 
göre çok daha yüksek olduğu, reaktif miktarının arttırılmasıyla tüm asit ve çözücüler 
için ayırma veriminin arttığı ve çevre dostu çözücü olarak kullanılan ayçiçek yağı ve 
mısır yağının karboksilik asitlerin reaktif ekstraksiyon ile ayrılmasında başarılı ve uygun 
bir çözücü olduğu söylenebilir.  
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Abstract: In this study, nano-sized Ag nanoparticles, micro-sized SiO2, 
SiO2@Ag, and SiO2@Ag@TiO2 particles were synthesized. All syntheses were 
carried out at room temperature, under normal laboratory conditions. Advanced 
imaging and spectroscopic methods (FTIR, XRD, SEM-EDS, TEM, UV-vis) were 
used in the determination of the structures of the synthesized particles. The 
photocatalytic behavior of these particles synthesized under easy, economical 
and laboratory conditions in relation to organic molecules were studied. This 
study consists of four stages. In the first stage, silver nanoparticles were 
synthesized by the method of semi-biosynthesis. Plants (fennel and thyme) were 
used for metal reduction by semi-biosynthesis. The formations of the synthesized 
metal nanoparticles with uv-vis spectroscopy  were monitored by using using 
surface plasmon resonance (SPR)  and by determining optimum synthesis 
conditions. In the second stage, SiO2 particles were produced in the laboratory. 
The silica surface has been decorated with the metals obtained by bioreduction. 
Finally, the formed particles were coated with TiO2  which is the semiconductor,by 
using the sol jel method. These particles were converted from single-component 
into multifunctional by surface modification, and a new material which possesses 
antibacterial and photocatalitic features was obtained. Here the photocatalytic 
removal of SiO2@Ag@TiO2 particles synthesized by PVP and CTAP for MM and 
MO was studied.It was determined that the highest photocatalytic removal is in 
PVP-prepared particles with a MO degradation of 97%. R2 value of this 
photocatalytic removal is 0.94 and degradation rate constant is (k) 2.0 × 10-2. The 
correlation constants for photocatalytic removal of all particles correspond to the 
pseudo-first-order kinetic model. These particles are environmentally friendly 
particles due to their photocatalytic properties. 
Key Words: Semi-biosynthesis, Ag nanoparticles, Silica, Photocatalytic activity 

 

1. Introduction 

Photocatalytic removal agents are used to clean very different waste materials 
(radioactive wastes, pesticides, surfactants, and petroleum and petroleum derivatives) 
discharged into water from industrial facilities ranging from food to pharmaceuticals, 
from paper to beverages, from chemistry to textiles, from metallurgy to petrochemistry, 
from cement to leather. Several chemical and physical methods have lost their 
attractiveness due to their cost and the fact that some of them cause secondary 
pollution. This gap is filled with the best nanoparticles, microparticles and 
photocatalysis method. According to the studies, photocatalysts such as non-toxic, 
inexpensive, stable semiconductors TiO2, ZnO, ZnS, CdS, CdSe are used in 
photocatalysis while removing impurities.  

In this study, SiO2, SiO2@Ag, SiO2@Ag@TiO2(CTAB), SiO2@Ag@TiO2(PVP) 
particles were synthesized under normal laboratory conditions, at room temperature 
and in accordance with the principles of green chemistry. In the process of clarification 
these microparticles’ structures advanced imaging and spectroscopic methods (FTIR, 
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XRD, SEM-EDS, TEM, UV-Vis) were used. Photocatalytic % removal of these 
synthesized particles in relation to methylene blue (MB) and methyl orange (MO), 
degradation rate constants (k) and correlation constants (R2) according to the pseudo-
first-order kinetic model were calculated. 

2. Material and Metho 

2.1. Synthesis of silica 

Silica synthesis was carried out using the Stöber method. 20 ml of TEOS was dissolved 
in 50 ml of C2H5OH for synthesis. 25 ml of NH3 and H2O were added and mixed in the 
period of 4 hours. The mixture was rested for 1 day and the matured particles were 
then filtered and dried in an oven at 100oC. 

2.2. Preparation of plant extracts, Ag NP synthesis by biosynthesis  

The plant extract was prepared by taking 2 g of the dried and ground plant and 
boiling it in 100 ml of distilled water. During the reduction of Ag+ ions, this 2 ml of the 
plant extract was added to 30 ml of a 0.01 M AgNO3 solution and stirred in sunlight. 
During this mixing, absorbance measurements were made at 450 nm in a UV-Vis 
spectrophotometer every 30 minutes 

2.3. Decorating the silica surface with Ag NP; 

The decoration of Ag NP on the surface of the non-activated silica was carried out in 
the aquatic environment. 0.2 ml of APTMS and then 4 ml of AgNO3 solution were added 
to the mixture and the process of mixing was continued. Different amounts of plant 
extracts (0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 and 3.5 ml) were added sequentially to the prepared 
solution and mixed in sunlight and the silver was reduced. After the mixtures rested, 
they were filtered, washed and dried at 80oC. SiO2@Ag particles were synthesized. 

2.4. Coating of SiO2@Ag particles with TiO2  

Coating of SiO2@Ag particles with TiO2 was performed and is shown in Table 2.1. 
Water was used as the solvent, TiO2 is obtained from tetrabutyl titanate (TBT) or 
titanium tetra chloride (TiCl4). Poly vinyl pyrrolidone (PVP) and Cetyl tri ammonium 
bromide (CTAB) were used as the binder. The solutions prepared in the presence of 
TBT and TiCl4 were added to the SiO2@Ag particles dispersed in water, and the mixing 
process was continued. 

Table 2.1. Solutions prepared for the formation of TiO2  

Solvent (25ml) Binder TiO2 is obtained from..(1ml) 

Distilled water PVP (0.1g) TBT 

Distilled water PVP (0.1g) TBT 

Distilled water CTAB (0.1g) TiCl4 
 

2.5. Photocatalytic Studies 

First of all, 10 ppm MO and MB solutions were prepared. 50 ml of these solutions were 
taken and 0.1 g of the prepared particles were added to each of them and mixed in the 
dark environment for the first 30 minutes to establish the adsorption-desorption 
balance between the particles and organic molecules (Dong et al.,2013). Afterwards, 
mixing was continued under UV lamp (3x9 W). İn the process of mixing, samples were 
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taken at 30, 60, 90, 120 and 150 minutes, and absorbance measurements were made 
in the UV-Vis spectrophotometer (DR-2000) at a wavelength of 465 nm for MO and 
662 nm for MB, and the % removals were calculated. Firstly, adsorption and then 
photodegradation occured on the surface of the synthesized particles. That is why the 
adsorption capacities of the particles were also calculated (Kadirova et al., 2014).  

3. Results and discussions  

3.1. Characterization of silica 
 
The synthesized silica was characterized by SEM analysis. 

3.1.1. SEM analysis 
 
SEM images of silica (Figure 3.1.) were found to be amorphous, monodisperse and 
spherical. It was determined that the particles were smooth, uniform, spherical in form 
and an average diameter of 0.15-0.4 μm. It is in micro dimensions and generally shows 
an equidimensional distribution. It is stated that the amount of TEOS, NH3 and 
temperature affect the particle size of silica (Park et al., 2002; Jankiewicz et al., 2012). 

                               
                                                     Figure 3.1. SEM image of silica 
 

3.2. Characterization of Ag and UV-Vis spectrum 
 
Ag NP was obtained by biosynthesis. Extracts of rosemary, thyme, anise and fennel 
were prepared for biosynthesis and the reducing effect on Ag ions was examined. The 
UV-Vis spectrum of thyme with the best results is given in Figure 3.2. UV-Vis and SEM 
analysis were discussed. 

 
Figure 3.2. UV-Vis spectrum of Ag NP reduced by thyme extract 
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3.2.1. SEM analysis 
 
SEM analysis of AgNP is shown in Figure 3.3. It has been determined that the shape 
of Ag NP is spherical, monodisperse, and its average diameter varies between 19 and 
30 nm. 

                                            
Figure 3.3.  Ago SEM image 

 
3.3. Analysis and characterization of SiO2@Ag particles 
 
Water was used as the solvent. Micro-sized silicas synthesized in the laboratory were 
used as core material, and Ag+ ions decorated with silica were reduced by biosynthesis 
in sunlight.  The plant extract ratios are shown in (Table 3.1.) and these amounts were 
tested and it was determined by SEM images whether the decoration was realized or 
not. EDS, FTIR and XRD analyzes were also performed for successfully occurring 
particles. 
 

Table 3.1. Bioextract amounts used in SiO2@Ag synthesis 
 

Ag decoration to non-activated silica 

Plant extract amounts (ml) 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 

Particles where decoration takes 
place 

- + + + + + + 

 

3.3.1. SEM and SEM-EDS analysis 
 
After the silica is modified with APTMS, metal adsorption capacities decrease due to 
the steric effect on the surface (Jal et al., 2004). Organic compounds in plants used in 
biosynthesis are thought to affect the amount of metal bound to the surface. SEM 
images of the obtained particles are shown in the Figures 3.4.-3.9. All values were 
decorated, except the synthesis which was done by using 0.5 ml of extract. 
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Figure 3.4. SEM image of the particle prepared with 1.0 ml 

 

                                  
Figure 3.5. SEM image of the particle prepared with 1.5 ml 

 

                                  
Figure 3.6. SEM image of the particle prepared with 2.0 ml 
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Figure 3.7. SEM image of the particle prepared with 2.5 ml 

 
 

                                 
Figure 3.8. SEM image of the particle prepared with 3.0 ml 

 

                             
Figure 3.9. SEM image of the particle prepared with 3.5 ml 

 
The presence of Si, O and Ag peaks and the elemental atomic percentage of 0.33 
confirmed the decoration on the surface of the silica. 
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Figure 3.10. SEM-EDS analysis of SiO2@Ag particle 

 

3.3.2. XRD analysis  
 
In the spectrum, peaks of silica at 2θ = 22o and silver at 380 and 420 attached to the 
surface are observed. The fact that the percentage of silica is quite large compared to 
the percentage of Ag has caused the intensity of the peak to be large (Gu et al., 2011; 
Park et al., 2011). The intensity of the peak varies according to the amount, size and 
shape of the silver used (Theivasanthi and Alagar, 2012).  
While the silica peak is broad in the spectrum of amorphous structures, this peak is 
observed more sharply in crystal structures (Fu et al., 2004; Xiu et al., 2011). 
 

                                  
Figure 3.11. XRD spectrum of SiO2@Ag particle 

 
3.4. Characterization of SiO2@Ag@TiO2 particles 
 
The synthesized particles were again prepared in the water environment.  Whether the 
TiO2 coating took place on the prepared SiO2@Ag particles was monitored by SEM, 
SEM-EDS and TEM analyzes. 
 
3.4.1. SEM and SEM-EDS analysis  
 
Since the coating could not be clearly observed from the SEM images (Figures 3.12.-
3.13.), EDS analyzes were also done by scanning the entire surface. From these EDS 
analyzes, the presence of Ti in the structure shows that the coating has taken place 
(Yu et al., 2011). Ti atom percentage is 1.16 in particles synthesized using PVP and 
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0.52 in particles synthesized with CTAB. This result shows that the coating made with 
PVP takes place with a better efficiency. 
 

                           
Figure 3.12. SEM-EDS image and analysis of particles prepared with PVP 

 
 

                              
Figure 3.13. SEM-EDS image and analysis of particles prepared with CTAB 

 
3.4.2. TEM analiysis 
 
In the Figure 3.14, it was clearly seen that the particles prepared with PVP were 
produced with the best efficiency. The diameter of the particles is about 150-250 nm 
and the crustal thickness is 10-15 nm. 
The diameter of the particle prepared with CTAB (Figure 3.15.) is ~150 nm and the 
shell thickness is 7-10 nm. This result also overlaps and confirms the SEM-EDS 
findings. 
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Figure 3.14. TEM image of particles synthesized with PVP 

 
 

 
Figure 3.15. TEM image of particles prepared with CTAB 

 
3.4.3. XRD analysis  
 
In the Figure 3.16, the comparative spectra of the particles prepared with PVP and 
CTAP and the particles prepared in ethanol are given. The peaks of silica are similar, 
observed at 220 for 2Ɵ values, while the peaks of TiO2 are seen at 250, 380 and 480 
(Xiu et al., 2011; Bu et al., 2014). While sharp peaks of Ti were observed in the particle 
synthesized with PVP, the intensity of the peaks decreased in the prepared with CTAB. 
These findings also confirm the SEM-EDS and TEM findings by showing that the best 
coating made with TiO2 is prepared with PVP. 
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Figure 3.16. XRD spectrum of SiO2@Ag@TiO2 particles 

 
 

3.5. Photocatalytic Activity  
 
Figure 3.17. shows the % removal of MB of the synthesized particles. It is understood 
from these data that the highest removal rate of 90% belongs to 
SiO2@Ag@TiO2(CTAB) and SiO2@Ag@TiO2(PVP) particles. 
 
It is clearly seen in Figure 3.17 that the removal of SiO2@Ag particles increased by 
20% after coating with TiO2. Both particles prepared with PVP and CTAB showed the 
same activity in photocatalytic removal. It is stated that Ag doped TiO2 shell performs 
a higher removal than TiO2 alone in MM degradation (Dong et al., 2013). It was 
observed that Ag NP decorated on the surface of silica particles increased the activity 
of TiO2. 
 
Due to the ability of Ag nanoparticles to capture electrons, they slow down the increase 
of electrons in the conduction band of TiO2 and the recombination of the electron-hole 
gap under ultraviolet irradiation (Kumar et al., 2015). 
 
Photodegradation in heterogeneous systems requires interpretation of adsorption on 
organic surfaces for the study photodegradation mechanism and kinetics, since 
adsorption occurs on the surface of the particles. In Table 3.2., it is seen that the 
adsorption capacity (qt) increases while the degradation rate increases in Ag NP 
decorated particles. As expected, the kinetic constants of Ag NP decorated particles 
were increased by the coating with TiO2, as well as the adsorption capacity with all 
values. The fact that the correlation constants are close to each other and to 1 indicates 
that this photocatalytic degradation is suitable for the first-order kinetic model (Pandey 
et al., 2015). 
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Figure 3.17. % removal of synthesized particles from MB 

 
 

Table 3.2. Photocatalytic removal kinetic parameters and correlation 
coefficients with MM 

 

 
 

 
 
 

Figure 3.18. Change of kinetic parameters of MB removal of synthesized 
particles 

 

MO % removals of the obtained particles are shown in the Figure 3.19. It is seen that 
there is more removal of TiO2 coated particles with a difference of 50-60%. 
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The kinetic parameters and correlation constants of these particles were calculated 
from the graphs given in the Figure 3.20 and are indicated in the Table 3.3. When the 
Ag-decorated particles are compared with the TiO2-coated particles, it is seen that the 
TiO2-coated particles remove more and the correlation and degradation rate constants 
increase accordingly. With R2=0.94, k= 2×10-2 and 97% removal, the best 
photodegradation is seen in SiO2@Ag@TiO2 (PVP) particle. 
 

 
Figure 3.19. % removal of the synthesized particles of MO 

 
Table 3.3. Photocatalytic removal kinetic parameters and correlation 

coefficients with MO 
 

 
 

 
 

Figure 3.20. Change of kinetic parameters of MO removal of synthesized 
particles 



IV. Uluslararası Türk Dünyası Fen Bilimleri ve Mühendislik Kongresi  

23-24 Haziran 2022, Niğde - Türkiye 

 

700 
 

 

 
 
 

Photocatalytic activities of all particles for MB and MO are given by comparison in the 
Figure 3.21. It is seen that the removal is high for both organic compounds. The 
SiO2@Ag@TiO2 (PVP) particle has the best photocatalytic removal of 97% for MO 
degradation. Although the MO and MB decays are close to each other, it is seen that 
the MO decay is greater. It is thought that this is due to the chemical structure of MO 
(Andronic and Duta, 2008). It has been observed that TiO2 coated particles perform 
better photocatalytic removal than only Ag NP coated silicas (Naraginti et al., 2015). 
 
 

 
Figure 3.21. MO, MB removals of synthesized particles 

 
 

4. Conclusion  
 
1.The methods used in this study are very cheap, fast, non-toxic and environmentally 
friendly methods for biomedical applications. 
2.Synthesized particles are materials that are both antimicrobial and photocatalytic, 
and are a low-cost and economical material in various fields. 
3.In particular, the biosynthesis of Ag NP has made these particles more suitable for 
use in medicine, catalysis, biosensors, chemical sensors, environmental remediation, 
semiconductors and photovoltaic devices.  
4.With this study, it has been shown that it is possible to impart different properties to 
such hybrid particles by immobilizing other functional substances in normal laboratory 
conditions without using toxic and harmful chemicals.  
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Abstract: Nanostructured silver films were formed in the wells of polystyrene 
plates by electrostatic deposition. It was found that coating the surface of 
nanostructured silver films with a layer of cationic polyelectrolyte PDADMAC 
leads to an increase in the fluorescence intensity of immobilized IgG-FITC 
from 3 to 5 times compared to the fluorescence intensity of IgG-FITC 
immobilized on the PDADMAC layer. The registered effect is in direct 
proportion to the concentration of the used polyelectrolyte. 
Key words: immunofluorescence analysis, silver nanofilms, cationic 
polyelectrolytes, monoclonal antibodies, immunoglobulin G, fluorescein 
isothianate conjugates. 

 
1. Introduction 
In the field of practical implementation of plasmonic enhancement of 
fluorescence, the issue of its application in immunofluorescent analysis for 
determining the concentration of biologically active substances for the purposes 
of biology and medicine is being intensively studied. 
The study of the interaction between polyelectrolyte and protein molecules 
remains one of the most important areas of research in the field of biotechnology. 
It is well known that proteins and polyelectrolytes can form complexes and 
coacervates under certain conditions caused by non-specific and non-covalent 
interactions, primarily electrostatic ones. Compared to specific binding between 
biomolecular pairs with complementary epitopes such as biotin-avidin or antigen-
antibody, protein-polyelectrolyte complexation is a promising area of research for 
the development of bioanalytical systems of various designs. 
In this regard, the aim of this work was to evaluate the effect of the polycationic 
polyelectrolyte polydiallyldimethylammonium chloride (PDADMAC) on the 
fluorescence intensity of IgG-FITC immobilized on silver nanofilms of various 
structures coated with layers of this polyelectrolyte differing in thickness and 
density. 
2. Materials and Methods 
Chemical reagents and materials were used in the work: silver nitrate, sodium 
citrate, polyelectrolyte (PE) polydiallyldimethylammonium chloride (PDADMAC) 
(Sigma), class G immunoglobulin labeled with fluorescein isocyanate (IgG-FITC), 
phosphate buffer. The experiments were carried out in transparent flat-bottomed 
96-well polystyrene immunoassay plates (catalog number 762071, Greiner, 
Germany), with MICROLON 600 bottom coating (high binding), with a well 
working volume of 350 μl. 
For fluorescence analysis, a CLARIOstarPlus plate reader (BMGLabtech, 
Germany) was used (excitation, 483 nm; fluorescence, 530 nm). 
The silver sol was synthesized by the citrate reduction of silver nitrate. Silver 
nanoparticles were deposited into the wells of a plate on a surface preliminarily 
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coated with polyelectrolytes; the time of silver nanoparticle deposition varied from 
several hours to one day. Thus, NP-AgC1, NP-AgC2, NP-AgC3 films were 
obtained, which differed in the deposition time of nanoparticles. 
An NP-AgC4 film was formed on the surface of silver sol wells after its long-term 
storage for several months. 
Then, the metallized wells were treated with the polycationic polyelectrolyte 
PDADMAC at two concentrations, 50 µg/mL and 100 µg/mL. 
To determine the fluorescence enhancement factor, the intensity of the 
fluorescence signal of the metallized wells was compared with the signal in the 
non-metallized initial wells coated with PDADMAC, as well as with the signal of 
the wells without silver and polyelectrolyte coating. 
Immobilization of IgG-FITC molecules on the solid phase was carried out using 
polystyrene 96-well plates. 
A constant amount of IgG-FITC in 150 µg/ml µl of 10 mM potassium-sodium-
phosphate buffer, pH 7 ,4, and incubated in the dark according to the standard 
procedure at 4° C. The plates were then washed with the same buffer and 
measurements of the fluorescence intensity (excitation: 483 nm, emission: 530 
nm) were carried out using a plate reader. 
 
3. Results 
 
In previous studies, it was found that silver nanofilms NP-AgC1, NP-AgC2, NP-
AgC3, and NP-AgC4 obtained on the surface of polystyrene plates have different 
surface structure geometries. Using atomic force microscopy, it was found that 
the surface of polystyrene wells is almost completely covered with silver 
nanoparticles and the size of silver nanoparticles varies from 30 to 80 nm 
[Koktysh I. 2020]. 
Two structurally different silver nanofilms NP-AgC2 and NP-AgC4 were chosen 
for further experiments. 
To form the optimal biophysical characteristics of the nanofilm surface, which 
ensure the formation of the greatest number of electrostatic interactions with 
protein molecules, NP-AgC2 and NP-AgC4 silver nanofilms were coated with a 
layer of polycationic polyelectrolyte molecules PDADMAC at concentrations of 50 
μg/mL and 100 μg/mL. 
Thus, two versions of the surface of silver nanofilms were obtained, differing both 
in the number of electrostatically bound PDADMAC molecules per unit area and 
in the thickness of the resulting polyelectrolyte layer. 
In the first series of experiments, monoclonal antibodies labeled with FITC IgG-
FITC were incubated in the wells of a polystyrene plate with several solid phase 
compositions: 
- Intact high binding polystyrene surface 
- Polystyrene coated with PDADMAC polyelectrolyte at a concentration of 50 
µg/ml 
- Polystyrene coated with PDADMAC polyelectrolyte at a concentration of 100 
µg/ml 
- Silver nanofilm NP-AgC2 coated with a layer of polyelectrolyte PDADMAC at a 
concentration of 50 µg/ml 
- Silver nanofilm NP-AgC2 coated with a layer of polyelectrolyte PDADMAC at a 
concentration of 100 µg/ml. 
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  As can be seen from the presented results, after incubation of the model labeled 
immunoglobulin in the cells of the experimental plate and subsequent removal of 
the solution, the fluorescence intensity of the immobilized IgG-FITC molecules 
changed as follows (Fig. 1). 

 

 
 
Fig.1. Fluorescent characteristics of the model immunoglobulin IgG-

FITC immobilized on the surface of the silver nanofilm NP-AgC2 and in the 
wells of a polystyrene plate coated with PDADMAC. 

 
Coating the polystyrene surface with a layer of PDADMAC at a concentration of 
50 μg/ml contributed to an increase in the fluorescence intensity of the 
immobilized protein conjugate by 1.5 times compared to the fluorescence 
intensity of the conjugate immobilized on intact polystyrene. Since in this case 
there is no metallized film on the polystyrene surface, we can assume that this 
result indicates an increase in the sorption capacity of the cell due to the presence 
of a PDADMAC layer on its surface. 
 An increase in the covering concentration of the polyelectrolyte by 2 times, up to 
100 μg/ml, did not lead to an increase in the fluorescence intensity of the 
adsorbed protein conjugate, which can serve as evidence of the fact that the 
covering concentration of PDADMAC 50 μg/ml is saturating, and with a further 
increase in the concentration of the polyelectrolyte in the incubation medium there 
is no more precipitation of molecules on the solid phase. 
After incubation of the IgG-FITC conjugate in cells coated with "silver nanofilm 
NP-AgC2 - PDADMAC 50 μg/ml", an increase in the fluorescence signal by a 
factor of 2.5 was observed compared to the signal obtained by immobilization of 
the conjugate in cells with intact polystyrene and in 1.7 times in comparison with 
the signal obtained in the cells "polystyrene-PDADMAH 50 µg/ml". 
This result may also indicate the combined effect of the nanofilm structure and 
the structure of the polyelectrolyte layer on the increase in the amount of 
immobilized protein, and the effect of plasmon resonance, and the simultaneous 
implementation of these two processes. 
An increase in the thickness of the PDADMAC layer on the surface of the NP-
AgC2 nanofilm led to an even greater increase in the intense fluorescence of the 
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immobilized IgG-FITC conjugate, which was 4.5 times in relation to the signal 
obtained on intact polystyrene and 3 times in relation to the signal obtained in 
cells "polystyrene-PDADMAH 100 µg/ml". 
Thus, a pronounced dependence is observed between the thickness of the 
PDADMAC polyelectrolyte layer on the surface of the NP-AgC2 nanofilm and the 
intensity of the fluorescent signal of the immobilized model immunoglobulin IgG-
FITC. An increase in the thickness of the polyelectrolyte layer leads to a sharp 
increase in the fluorescence intensity. The strongest signal is recorded when 
PDADMAC is used at a concentration of 100 μg/ml. 
In the second series of experiments, monoclonal antibodies labeled with FITC 
IgG-FITC were incubated in the wells of a polystyrene plate with the following 
solid phase compositions: 
- Intact high binding polystyrene surface 
- Polystyrene coated with PDADMAC polyelectrolyte at a concentration of 50 
µg/ml 
- Polystyrene coated with PDADMAC polyelectrolyte at a concentration of 100 
µg/ml 
- Silver nanofilm NP-AgC4 coated with a layer of polyelectrolyte PDADMAC at a 
concentration of 50 µg/ml 
- Silver nanofilm NP-AgC4 coated with a layer of polyelectrolyte PDADMAC at a 
concentration of 100 µg/ml. 
The results obtained are presented in fig. 2 
The fluorescence intensity of the IgG-FITC model immunoglobulin conjugate 
immobilized on the surface of the “NP-AgC4 silver nanofilm - PDADMACH 50 
μg/ml” is 3 times higher than the fluorescence intensity of this conjugate 
immobilized in intact cells of a polystyrene plate, and 2 times the fluorescence 
intensity in the cells, coated with a layer of PDADMAC. 
The coating of the NP-AgC4 silver nanofilm with a thicker polyelectrolyte layer of 
100 μg/mL PDADMAC led to an unexpected result: the fluorescence intensity of 
the model immunoglobulin conjugate IgG-FITC turned out to be slightly higher 
than the fluorescence intensity level in cells coated only with 100 μg/mL 
PDAMACH, but lower than the intensity signal in wells coated with a layer of 
PDADMAC 50 µg/ml. 

 
Fig.2. Fluorescent characteristics of the model immunoglobulin IgG-FITC 

immobilized on the surface of the silver nanofilm NP-AgC4 and in the cells 
of a polystyrene plate coated with PDADMAC. 
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The absence of an increase in the fluorescent signal of the conjugate may be the 
result of a combined action of two factors: on the one hand, an increase in the 
thickness of the PDADMACH 100 μg/mL polyelectrolyte layer on the surface of 
the NP-AgC4 nanofilm may reduce the sorption of immunoglobulin molecules, 
and on the other hand, this may result in fluorescence quenching and the 
absence of the plasmon resonance effect. 
In this experiment, the dependence of the fluorescent signal on both the 
PDADMAC layer thickness and the surface structure of the NP-AgC4 nanofilm is 
observed. 
The optimal thickness of the polyelectrolyte layer, which makes it possible to 
increase the fluorescence intensity of the immobilized IgG-FITC conjugate, is 50 
µg/mL. With a further increase in the thickness of the polyelectrolyte layer on this 
type of silver nanofilm, the fluorescence intensity decreases to the fluorescence 
level of the IgG-FITC conjugate immobilized on the surface of the PDADMAC 
layer covering the intact polystyrene cell. 
It should be noted that the ratio of the fluorescence intensity of the IgG-FITC 
conjugate for two NP-AgC2 and NP-AgC4 films at different thicknesses of the 
PDADMAC polyelectrolyte layers is different. At a concentration of PDADMAC 
equal to 50 μg/ml, the fluorescence intensity on the NP-AgC4 film will be higher 
than that on the NP-AgC2 film. At a concentration of PDADMAC equal to 100 
μg/ml, the fluorescent signal obtained on the NP-AgC2 film is 2.6 times higher 
than that on the NP-AgC4 film. 
Analyzing the obtained data, we can conclude that the surface structure of NP-
AgC2 and NP-AgC4 silver nanofilms is a significant factor affecting both the 
binding of the polycationic polyelectrolyte PDADMAC and the processes of 
immobilization of the studied immunoglobulin molecules. The greatest 
enhancement of the fluorescent signal is observed when using the NP-AgC2 
nanofilm. 
The thickness and density of the PDADMAC layer for coating the surface of 
nanostructured silver films also affects the processes of immobilization of 
immunoglobulin molecules, and this effect is determined by the combination of 
electrostatic and coordination bonds that form between polycationic 
polyelectrolyte molecules and immunoglobulin protein molecules. For the NP-
AgC2 nanofilm, the optimal fluorescence parameters of the immobilized IgG-
FITC conjugate are achieved using a PDAMAX concentration of 100 µg/mL; 
The results obtained are promising for the creation of immunofluorescent test 
systems using silver nanofilms immobilized in the wells of polystyrene plates 
coated with polycationic polyelectrolytes, as well as new methods of quantitative 
express immunodiagnostics. 
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Abstract: When forming a solid phase for the purposes of immunofluorescence 
analysis using plasmon resonance, consisting of nanostructured silver films coated 
with a poly-L-lysine polycationic polyelectrolyte, it is essential to choose the 
concentration of the polyelectrolyte used, since the structure of the resulting 
charged surface will determine the physicochemical conditions for immobilization 
of protein molecules on it. The dependence of the fluorescence intensity of the IgG-
FITC conjugate on the concentration of poly-L-lysine used to coat the nanofilm was 
established and the optimal concentration of poly-L-lysine was determined, at 
which the maximum increase in the fluorescence of the used protein conjugate was 
observed. 
Keywords: Immunofluorescence Analysis, Silver Nanofilms, Cationic 
Polyelectrolytes, Monoclonal Antibodies, İmmunoglobulin G, Fluorescein 
İsothianate Conjugates. 

 

 
1. Introduction 

Quantitative immunodiagnostics of biological micro- and macromolecules is 
developing in the direction of minimizing the volumes of the studied samples, the 
amount of spent reagents and reducing the level of reliably determined analyte 
concentrations to nano- and picogram amounts. Under these conditions, an increase 
in the sensitivity of immunoassay can be achieved using modern nanotechnological 
approaches. 

In most biosensor systems based on plasmon-enhanced fluorescence, metal colloidal 
nanoparticles or metalized 96-well plates are used as a solid phase for protein 
immobilization. 

The 96-well plate format allows you to automatically and simultaneously analyze a 
large number of samples in a short period of time. An urgent task for the development 
of high-throughput assays is the modification of well plates for plasmon-enhanced 
fluorescence. Currently, 2 approaches are most often used for metallization of plates: 
chemical reduction of metal directly on the surface of the plates in order to form a film, 
and deposition of preliminarily synthesized colloidal metal nanoparticles on the plate. 

In this regard, the purpose of this work was to evaluate the relative sorption of the 
model IgG-FITC to select the optimal structure of plasmonic films based on poly-L-
lysine. 

 

 

 

mailto:univer.yanina@gmail.com
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2. Materials and Methods. 

Chemical reagents and materials were used in the work: silver nitrate, sodium citrate, 
polyelectrolyte (PE) poly-L-lysine hydrobromide (mol wt > 30,000 Sigma), class G 
immunoglobulin labeled with fluorescein isocyanate (IgG-FITC), phosphate buffer. The 
experiments were carried out in transparent flat-bottomed 96-well polystyrene 
immunoassay plates (catalog number 762071, Greiner, Germany), with MICROLON 
600 bottom coating (high binding), with a well working volume of 350 μl. 

For fluorescence analysis, a CLARIOstarPlus plate reader (BMGLabtech, Germany) 
was used (excitation, 483 nm; fluorescence, 530 nm). 

The silver sol was synthesized by the method of citrate reduction of silver nitrate. Silver 
nanoparticles were deposited in the wells of the tablet on a surface preliminarily coated 
with polyelectrolytes, the time of deposition of Ag nanoparticles varied within 1 day. 
Thus, AgС1, AgС2, AgС3 films were obtained with an increase in the deposition time 
of nanoparticles, respectively. An AgС4 film was formed on the surface of silver sol 
wells after its long-term storage for several months. The plated wells were then treated 
with poly-L-lysine. To determine the fluorescence enhancement factor, the intensity of 
the fluorescence signal of the metallized wells was compared with the signal in the 
non-metallized initial wells coated with poly-L-lysine, taking into account the surface 
density of the precipitated IgG-FITC molecules. 

Immobilization and evaluation of the relative sorption of precipitated IgG-FITC 
molecules on the solid phase was carried out on polystyrene 96-well plates. In the 
wells of polystyrene plates coated with poly-L-lysine and modified with silver 
nanoparticles followed by coating with poly-L-lysine, a constant amount of IgG-FITC 
was added in 150 µl of 10 mM potassium-sodium-phosphate buffer, pH 7.4, and 
incubated in the dark according to the standard procedure at 4°C. Then the plates were 
washed with the same buffer and measured the intensity of fluorescence (excitation: 
483 nm, emission: 530 nm) using a plate reader. 

The relative sorption of precipitated IgG-FITC molecules was assessed by enzyme 
immunoassay. Anti-species antibodies conjugated with horseradish peroxidase 
(1:10,000 dilution) were added to the wells of polystyrene plates with pre-immobilized 
IgG-FITC. It was incubated for 1.5 h at +37°C, washed twice with phosphate buffer, 
and the substrate-chromogenic mixture was added. The optical density was measured 
at 450 nm using a plate reader. The relative sorption of IgG-FITC was determined by 
calculating the protein sorption coefficients: the optical density of the adsorbed protein 
on the silver film relative to the optical density of the adsorbed protein on the 
polyelectrolyte. 

3. Results 

An increase in the fluorescence intensity in the case of silver films (Fig. 1) was 
revealed, which can be associated not only with plasmon enhancement, but also with 
an increase in the number of adsorbed molecules on the metallized surface of the wells 
compared to non-metallized wells. For this reason, an enzyme immunoassay was 
performed to determine the relative sorption of precipitated IgG-FITC molecules in 
wells with all types of plasmonic films and in the absence of Ag films. 
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In all cases, IgG-FITC was adsorbed onto a layer of poly-L-lysine deposited on the 
solid phase.  

The results showed the following ratios of protein sorption coefficients on the surface 
of AgС2 : AgС4 : no Ag – 1.03 : 1.12 : 1.00, respectively. 

 

 
Fig.1 Fluorescent characteristics of IgG-FITC on the surface of a modified 

polystyrene plate. 

It was shown that the presence of metallization leads to an increase in the sorption of 
labeled antibodies by 3-18%, depending on the morphology of the silver film. The 
values of the fluorescence enhancement factor corrected for differences in protein 
sorption coefficients are shown in Figs. 1-2. 

For AgC2 and AgC4 films, which are characterized by the closest values of optical 
density at the wavelength of excitation and emission of the fluorophore, as well as 
almost equal fluorescence enhancement coefficients of adsorbed IgG-FITC, the 
protein sorption coefficients P/P0 (AgC2) = 5.1 and P/P0 (AgС4) = 4.6 (Fig. 2). 
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Fig. 2. Sorption coefficient of IgG-FITC protein on the surface of the modified 

polystyrene plate 
 

Modern labeling methods for detecting biomolecules and their interactions, such as 
enzyme immunoassay and radioimmunoassay, demonstrate high sensitivity in 
detecting biomolecules in pure solutions, but their use in complex media is difficult. For 
example, in optical detection, the intrinsic color or autofluorescence of the sample can 
contribute to the detected signal, increasing the noise and thus reducing the signal-to-
noise ratio. In addition, the label can destroy the binding sites involved in the interaction 
of the antibody with the antigen, leading to false negative results. Moreover, the label 
itself can interact with proteins immobilized on the surface, which leads to false positive 
results. 

Among the labelless methods, the most common is the method of surface plasmon 
resonance. This method avoids the problems associated with the use of labels and, in 
addition, it is easier and faster to carry out the analysis, as well as to observe all its 
stages in real time. 

Thus, the obtained results indicate the prospects for increasing the sensitivity of 
immunofluorescent analysis by means of plasmonic films based on poly-L-lysine.  
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Abstract: A new Schiff base containing naphthalene group (ligand) was prepared 
by the condensation of diamine with salicylaldehyde in methanol at the molar ratio 
of 1:2. The complex was synthesized by adding Cadmium(II) acetate salt dissolved 
in alcohol to the ligand. The synthesized Cadmium(II) complex has been 
characterized by elemental analyses, FT-IR, UV-Vis, SEM and magnetic 
susceptibility. The spectral data showed that the ligand is coordinated to the metal 
ion through two azomethine nitrogen atoms and two phenolic oxygen atoms. The 
Cadmium(II) complex is soluble in common solvents such as DMF and DMSO. The 
magnetic susceptibility of the Cadmium (II) complex is diamagnetic as expected for 
the d10 configuration. Therefore, the Cadmium(II) complex has a tetrahedral 
structure. 
Keywords: Salophen type Schiff bases, Tetradentate ligand, Spectroscopic 
Characterization, Cd(II) complexes   

 

 
1. Introduction 

Schiff bases are products of condensation reactions between primary amines with 
ketones or aldehydes synthesized under specific conditions. Schiff bases play a 
significant role in coordination chemistry as they form stable complexes with transition 
metal ions (Bahaffi et al., 2012; Ali et al., 2014). Schiff bases with oxygen and nitrogen 
donor atoms are a good class of organic compounds capable of binding to different 
metal(II) ions (Dehkhodaei et al., 2017). Also, Schiff bases are very useful ligands 
because of their easy synthesis, diverse structures and solid thermal stability. In 
particular, tetradentate Schiff base complexes are broadly used in a range of fields, 
including catalysis (Pratihar et al., 2019) antimicrobial activity (Kargar et al., 2021; 
Amali et al., 2019) and antibacterial activity (Tadavi et al., 2018; Rangaswamy et al., 
2022). Because of these interesting properties of Schiff base complexes, in the present 
study, a new tetradentate Schiff base ligand of Cadmium(II) complex was synthesized. 
The complex was characterized by elemental analysis, SEM, UV-Vis, FT-IR, and 
magnetic susceptibility. 

2. Materials and Methods  

2.1. Materials and physical measurements 

The chemicals and solvents were purchased from Sigma-Aldrich and Merck. All the 
chemicals and solvents were of analytical grade. Elemental analysis (H, N and H) was 
performed on a Carlo Erba 1106 type elemental analysis. Magnetic moment of metal 
complex was determined using a Sheerwood Scientific MX Gouy magnetic moment 
apparatus and magnetic measurement was carried out using the Gouy method with 
Hg[Co(SCN)4] as calibrant. The FT-IR spectra of the ligand and metal(II) were 
recorded by FT-IR (ATR sampling accessory) Perkin Elmer Spectrum BX-II 
spectrophotometer in the 4000-400 cm-1. UV-Visible spectra were conducted on a 
Shimadzu 160 UV-Visible spectrophotometer in the wavelength 200-800 nm.  
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2.2. Synthesis of ligand (C44H34N4O6) 

The ligand was synthesized by modifying the method in the literature (Tian et al., 2015; 
Uçan, 2014; Yıldırım, 2014). Salophen (0.0700 g, 0.2 mmol) was dissolved in methanol 
(40 mL) and then (0.0280 g, 0.2 mmol) K2CO3, a solution of naphthalene group (0.0880 
g, 0.4 mmol) in methanol (50 mL) solution and (0.0330 g, 0.2 mmol) KI were added. 
The reaction mixture was stirred under N2 atmosphere at 60 °C for 24 hours and left at 
25 °C overnight. The brown solid was filtered and washed with HCl, H2O and NH4Cl 
solution. The ligand was recrystallized from dichloromethane/hexane (1:1) mixture, 
dried in a vacuum desiccator and the purity checked by TLC (yield; 0.1370 g, 96%, 
m.p. 128 °C). 

2.3. Synthesis of cadmium(II) complex (C44H32N4O6Cd) 

The Cadmium(II) complex was synthesized according to the literature (Uçan, 2014). A 
solution of ligand (0.0714 g, 0.1 mmol) in methanol (50 mL) was added to a solution of 
cadmium(II) acetate (0,0270 g, 0.1 mmol) in methanol (30 mL). The reaction was 
stirred and refluxed for 2 h at 60 °C. The yellow colour precipitate was filtered, washed 
with methanol, ether, acetone and recrystallized of dichloromethane/methanol dried in 
vacuum (yield; 0.6436 g, 78%, m.p. 260 °C) (Figure 1). 

 

Figure 1. Suggested structure of Cd(II) complex  

3. Results and Discussion  

The analytical and physical data of the ligand and Cadmium(II) complex are given in 
Table 1. The solubility of these two new compounds was checked in various solvents. 
The ligand is soluble in EtOH, MeOH, dichloromethane and diethyl ether. The 
Cadmium(II) complex is found to be soluble in DMF and in DMSO, but insoluble in 
ethanol, acetone and chloroform. The elemental analysis of the ligand and its 
cadmium(II) complex was determined. The observed and calculated values were in 
good agreement. The elemental analysis data of the ligand suggested the formation of 
C44H34N4O6 while that of the complex revealed the formation of C44H32N4O6Cd. The 
complex is formed in 1:1 metal-ligand ratio. The Cadmium(II) complex was obtained 
as yellow crystalline solid in high yield of about 78% and high purity.  

Table 13 Physical and elemental properties of ligand and Cd (II) complex 

Compounds 
Molecular 

Mass 
M.P. 

℃ 
Colour 

Yield 
(%) 

Calculated (Found) % 

C H N 

Ligand 714.777 128 Orange 96 
73.94 

(73.87) 
4.79  

(4.62) 
7.84 

(7.66) 

Complex 825.172 260 Yellow 78 
64.05 

(59.96) 
3.91 

(3.82) 
6.79 

(6.68) 
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3.1. Magnetic moment and electronic spectra measurements 

The UV-Vis spectra of the ligand and cadmium(II) complex were recorded in 10-3 M 
done in DMF solution at room temperature. The UV-Vis spectrum is illustrated in figure 
4. The ligand displayed two absorption bands around 280 and 320 nm. These peaks 
are ascribed to π–π* transitions of the benzene and naphthalene ring. The bands at 
300 and 340 nm are due to π–π* and n–π* transitions of the phenolic-OH and 
azomethine moieties (Rangaswamy et al., 2022). The cadmium(II) complex is 
diamagnetic and its electronic spectra do not show any characteristic d-d transitions 
except charge transfer (LMCT) bands as expected for d10 systems. The spectrum of 
Cd(II) complex showed a band at 460nm assigned to charge transfer transition. The 
magnetic susceptibility of the Cadmium(II) complex is diamagnetic as expected for d10 
configuration. The Cd(II) complex is diamagnetic as expected and its geometry is 
tetrahedral (Uçan, 2014). 

 

Figure 2. UV-Vis spectrum of ligand and complex  

3.2. Infrared spectra 

The FT-IR spectral data of the ligand and Cadmium(II) complex are given in Table 2. 
The IR spectrum of the ligand demonstrated a band at 1612 cm−1. This peak was 
assigned to the stretching frequency of the azomethine (CH=N) group. This peak is 
shifted to lower frequencies in the complex, displaying that the nitrogen atom of the 
azomethine group is coordinated with the metal ion (Uçan, 2019; Irfan et al., 2021).  
The OH peak of the Schiff base ligand was seen as broadband at 3409 cm-1 (Munoz-
Flore et al., 2014; Uçan, 2020). This peak, which is not seen in the complex, shows 
that the metal ion is coordinated over oxygen. The IR spectrum of the Cadmium(II) 
complex indicated new peaks in the 567 and 544 cm-1 regions due to the constitution 
of the M-O and M-N peaks, respectively (Pervaiz, 2019). 
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Table 2 The IR spectral data of ligand and Cd (II) complex 

Compounds ν(O-H) ν(C=O) ν(C=N) ν(M-O) ν(M-N) 

Ligand 3409 1664 1612   

Complex  1679 1603 567 544 

 

3.3 SEM analysis 

SEM technique has been utilized to determine the morphology of the compounds. The 
SEM images of the ligand and complex revealed distinct images as shown in Figure 5. 
The ligand showed different size ice piece structures while and Cadmium(II) complex 
gave cauliflower-shaped structures. The SEM images of these compounds showed 
that their structure was different from each other. (Barfeie et al., 2018; Uçan, 2020). 

 

 

Figure 3. SEM morphologies of ligand and cadmium(II) complex 

4. Results 

As a conclusion, a new ligand and Cadmium(II) complex were synthesized and 
characterized utilizing the various spectroscopic methods. The elemental analysis data 
confirmed 1:1 metal to ligand ratio. The UV-Vis and IR spectrum showed that the ligand 
coordinated with metal ion through two phenolic oxygen atoms and two azomethine 
nitrogen atoms. The magnetic data for the complex indicated that the Cadmium(II) 
complex was diamagnetic. The magnetic moment data suggested a four coordinate 
tetrahedral geometry for the cadmium(II) complex. 
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Abstracts: In Micro- Electrochemical Machining, material removal rate is an 
important aspect. This machining process is based on some chemical reaction. The 
overall rate of machining is determined by current density, electrolyte solution and 
machining time. Experiments have been performed on Nimonic 263 Nickel based 
alloy to determine the effects of MRR utilising insulated copper electrodes. In this 
present investigation, the experimentation has been planned by using L16 
Taguchi’s orthogonal array. In this research work four machining input parameters 
(Such as electrolyte, applied voltage, feed rate, pulse frequency) have been 
considered for conducting the micro- ECM on Nimonic 263 alloy. The material 
removal rate (MRR) has been undertaken to observe the effect of input parameters. 
The influence of process factors on performance characteristics during machining 
was investigated using ANOVA analysis. Based on the conducted experimental 
trials, the optimised parametric combination (A3B3C1D3) of process inputs has 
been attained as: Applied voltage (9V), Electrolyte concentration (60g/l), Pulse 
frequency (50KHz), Feed rate (0.04mm/min). 
Keywords: Electrochemical machining, Micro-electrochemical machining, Material 
removal rate (MRR), Orthogonal Array 

1.Introduction 

Micro-Electrochemical Machining (Micro-ECM) could be producing the high-quality 
surface integrity because, there is contactless working. In micro- electrochemical 
machining several physical and chemical process like heat transfer, Electrolyte flow, 
electrochemical reactions and electric field distribution etc. occur simultaneously. The 
principle of ECM process is faradays law of electrolysis. Both the tool electrode and 
the workpiece are immersed in an electrolytic solution of sodium nitrate during the 
electrochemical machining process (NaNO3)[1]. Potential can be applied at a constant 
value between the tool electrode and the workpiece, and we have maintained a small 
gap between the two electrodes with no tool wear, mechanical forces, or residual 
stresses. In electrochemical machining (ECM), the workpiece serves as an anode 
(positive) and the tool electrode serves as a cathode (negative), and DC power is 
supplied between the tool electrode and the workpiece, allowing us to dissolve the 
anodic material. 

1.1 Micro- Electrochemical Machining 
Micro- electrochemical machining process can be used to fabricate the three-
dimensional micro structure like micro- holes and micro grooves. Micro- 
electrochemical machining is applied in lot of industrial application such as aerospace 
engineering, automotive engineering and microelectronics etc. 
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Figure 1. Schematic diagram of ECM 

In Micro- electrochemical machining the workpiece is fixed in fixture and tool is brought 
into the tool holder and both are kept very close to each other and we can maintain the 
inter electrode gap (IEG). The gap between the tool and the workpiece is referred to 
as the inter electrode gap. After immersing the tool and workpiece in an electrolyte 
solution (such as NaCl), a potential difference is applied across the tool and workpiece, 
and material removal begins. 

1.2 Materials  

In this experimental work Nimonic-263 alloy material has been used because it is 
having high corrosive resistance, high tensile strength, high temperature resistance 
and high yield strength. Nomonic263 alloy material has been used in aerospace 
industries and aircraft turbine engine for casing, rings and fabrication sheet. Nimonic-
263 alloy is having good thermal conductivity. In welded structures, it possesses a high 
temperature ductility. 

Table 1. Chemical composition of Nimonic-263 alloy 

Sr. No. Elements Content (%) 

1 Nickel, Ni 49 
2 Cobalt, Co 19-21 
3 Chromium, Cr 19-21 
4 Molybdenum, Mo 5.60-6.10 
5 Titanium, Ti 1.90-2.40 
6 Iron, Fe  0.70 
7 Manganese, Mn  0.60 
8 Aluminium, Al  0.60 
9 Silicon, Si  0.40 
10 Copper, Cu  0.20 
10 Carbon, C 0.040 - 0.080 
11 Boron, B  0.0050 
12 Sulfur, S 0.0070 
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Feng Wang et al.2020[2] Conducted the surface quality of a rhombus hole could be 
improved by utilising the coordinated electrochemical machining method, and the 
radius of fillet and slope of sidewall were basically reduced with increasing the 
amplitude and it can be improve the accuracy of the rhombus hole. The surface quality 
has been improved with feed rate of 0.4 mm/min.Thomas Bergs et al.2020[3] 
Conducted ECM is working on pure cementite material (Fe3c) with tool material of 
42CrMo4 which is kept in rotation with the speed of 20 to 40 m/s and In this study, two 
major machining parameters (Such as feed rate Vf and voltage U) have been studied 
and the conclusion of a process certificate for electrochemical machining has been 
effectively carried out for the change of the localized phase concentration and surface 
grinding.Shunda Zhan et al.2020 [4] Conducted ECM process which improved the  
machining accuracy of blade leading edge has been increased by 41.79% by using 
some machining parameters such as inlet/outlet pressure (0.30/0.08 MPa), applied 
voltage (20V), speed of feed (0.3 mm/min), Initial gap (0.5mm).Wenjian Cao et 
al.2020[5] Conducted Counter-rotating electrochemical machining (CRECM) which is 
to machine thin wall revolving parts, and the initial inter electrode gap decreased (0.272 
- 0.158 mm) with increasing voltage (11-15 V), and the inter electrode gap increased 
after transition phase because comparative equilibrium MRR is bigger than the 
corresponding feed rate.X.L. Chen et al.2020[6]Conducted, ECM of micro channels 
with covered porous cathode and three electrolyte flow modes have been utilized, with 
Jet flow type pulse duty cycle of 20% more beneficial to minimizing the surface 
roughness of the microgrooves. and standard deviation and the slit nozzle was working 
with the machining parameter like temperature (250C), Frequency (2 kHz), Duty cycle 
(20%, 40%, 60%, 80%), machining time (10s), Voltage (10, 15, 20, 25 V) and Pressure 
(0.4 MPa). Guodong Liu and colleagues .2020[7] Conducting an operation in which 
sidewall insulating films can be applied to the electrode, reducing stary corrosion, and 
all shapes of the electrode are designed on nanofabrication photomasks, influencing 
dimension accuracy, and stray corrosion of the non-machined surface is reduced by 
adding a silicon conducting film, and the sidewall slope of the machined structure has 
been reduced to 5.5. 

2. Materials and Methods 

For conducting the experimental work on micro- ECM of Nimonic-263 alloy. Nimonic-
263 alloy of 1cm×1cm has been used as workpiece material for the experimentation 
work. Micro- electrochemical machining has been used for micro- drilling operation. In 
order to obtain micro-hole with a high precision profile and acceptable surface quality, 
the different input process parameters such as; applied voltage, feed rate, pulse 
frequency and electrolyte solution have been considered to conduct an 
experimentation to investigate the effects of machining inputs. The elemental 
compositions of the material as shown in Table1. The micro-electrochemical machining 
has been conducted on nickel-based supper alloy Nimonic-263 for experiments. The 
experiments have been designed on the basis of Taguchi L16 Orthogonal Array 
method[8]. Four parameters were selected with four fixed levels. Initial holes have been 
created on Nimonic-263 alloy by micro- ECM process with its best-chosen parameters 
and then machined separately using Micro-ECM setups. The optimum parameters for 
micro- drilling have been obtained after completion of several trials. In this experimental 
work copper was used as a tool electrode and Sodium Nitrate (NaNO3) was used as 
an electrolyte solution. This micro- ECM setup having maximum voltage of 10V, pulse 
frequency range of 5KHz- 150KHz and feed rate range of 20 - 50μ/min. The average 
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value of output response has been taken for further analysis. In this experimental work, 
material removal rate (MRR) has been studied as a major output response parameter. 
In this experimental work, Taguchi’s orthogonal array method has been used to 
analysing the effects of process input parameters on response parameter such as 
material removal rate (MRR). 

Table 2.  Process parameters with their selected levels of micro- ECM 

Parameters Level 1 Level 2 Level 3 Level 
4 

Applied voltage (V) 7 8 9 10 

Feed rate (µ/min) 20 30 40 50 

Electrolyte concentration (g/l) 40 50 60 70 

Pulse frequency (KHz) 50 75 100 125 

 

The applied voltage, pulse frequency, electrolyte concentration, and feed rate were 
selected as inputs [8]. There are four levels of categorization for factors. The electrolyte 
solution has been continuously changed for different experimentations and refill fresh 
electrolyte solution. The selected machine inputs and the determined level of each 
input are shown in Table 2. Table 3. shows the designed L16 orthogonal array (OA) 
for conducting the experiments. The micro- holes were created by utilising systematic 
process for comparing productivity and precision and significant response were 
measured as material removal rate.  

 

Table 3. L16 Orthogonal Array of micro- ECM with average output response (Avg 
MRR) 

Exp. No AV (Volt) EC (g/l) PF (KHz) FR 
(mm/min) 

Average 
MRR 

(mm3/min) 

1.  7 40 50 0.02 0.0670 
2.  7 50 75 0.03 0.1120 
3.  7 60 100 0.04 0.1428 
4.  7 70 125 0.05 0.0179 
5.  8 40 75 0.04 0.0710 
6.  8 50 50 0.05 0.1900 
7.  8 60 125 0.02 0.1538 
8.  8 70 100 0.03 0.0505 
9.  9 40 100 0.05 0.1033 
10.  9 50 125 0.04 0.1680 
11.  9 60 50 0.03 0.2148 
12.  9 70 75 0.02 0.1648 
13.  10 40 125 0.03 0.1361 
14.  10 50 100 0.02 0.1350 
15.  10 60 75 0.05 0.1576 
16.  10 70 50 0.04 0.2049 
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3. Results and discussion 

 The influence of the parameter level on the output parameter have been measured by 
using the signal to noise (S/N) ratio. Micro- holes can be drilled using micro- ECM set 
up by particular set of sixteen experiments.  

Table 4. ANOVA results for MRR (SN Ratios) 

Source DF Seq 
SS 

Adj 
SS 

Adj 
MS 

F P 

AV (Volt) 3 155.12 155.12 51.71 1.66 0.344 
EC (g/l) 3 133.41 133.41 44.47 1.43 0.388 

PF (KHz) 3 51.07 51.07 17.02 0.55 0.684 
FR (mm/min) 3 35.17 35.17 11.72 0.38 0.778 

Residual Error 3 93.46 93.46 31.15   
Total 15 468.22     

 

Table 5. ANOVA results for MRR (Means) 

Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P 

AV (Volt) 3 0.016417 0.016417 0.005472 2.33 0.252 

EC (g/l) 3 0.014127 0.014127 0.004709 2.01 0.291 

PF (KHz) 3 0.008619 0.008619 0.002873 1.23 0.436 

FR (mm/min) 3 0.001792 0.001792 0.000597 0.25 0.855 

Residual Error 3 0.007035 0.007035 0.002345     

Total 15 0.047989         

 

The average value of material removal rate is shown in Table 3 and S/N ratio of each 
output response shown in Table 4. The factor's ideal level is determined by the greatest 
mean S/N ratio among the values [8].  Table 4 is showing the ANOVA results of MRR 
for SN ratios. Table 5 is showing the ANOVA results for material removal rate (MRR) 
for means. 

3.1 Material Removal Rate for Means 

The process performance is determined by this response. A high MRR indicates 
increased     production and the main effect chart as shown in figure 1. The optimum 
input parameters has   been decided such as (Applied voltage 9V,  Electrolyte 
concentration 60g/l, Pulse frequency 50KHz and Feed rate 0.04 mm/min). these input 
parameters indicates like A3, B3, C1 and D3. The material removal rete can be 
improved on these parameters. At low voltage, less current would be generated so that 
less amount of material will remove. Signal-to-Noise ratio of common interest for 
optimization for surface roughness is smaller the better. 

This graph showing the main effects plot for Means and it is observing the MRR values: 

 At the begginning voltage value is increasing from 7V to 9V the amount of 
material removal also increased after 9 Volt  the MRR values slitely decreased. 
Minimum MRR at 7V of level first. 
 Electrolyte concentarion also affecting the MRR values when increasing the 
electrolyte concentration from 40g/l to 60g/l the amount of material will increased, after 
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which MRR slitely decreased. 
 The maximum amount of material can be removed at lowest pulse frequency of 
50KHz after which MRR will decreased slitely upto pulse frequency of 100KHz and 
then again increased MRR upto 125KHz. 
 The effect of feed rate on MRR is represent by this graph at beginning MRR is 
decreased after 0.03mm/min feed rate slitely increased upto 0.04mm/min feed rate 
and after again decreases the MRR values with increasing the feed rate. 

 

 

Figure 2. Main Effects Plots for MRR (Means) 
 

3.1  Material Removal Rate for SN Ratios 

This graph showing the main effects plot for SN ratios and  it is observing the MRR 
values: 
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Figure 3. Main Effects Plots for MRR (SN ratios) 

 
3.3 Residual Plots for Means 
This graph showing the residual plots for SN ratios and it is observing MRR values at 
different factors. 

 Figure 4 shows the normal probability plots of residuals for MRR. A straight line 
represents the normal probability curve. Normal probability plot graph representing 
MRR values between normal percentage of probability and residuals. The 
experimental MRR values are analysed by using normal probability plot which showing 
the polynomial regression model, all data points are keeping the position near 
polynomial regression line.  
 Versus fits graph is representing the MRR values between residuals and fitted 
values graph. The most common graphic made during a residual analysis is a 
"residuals versus fits plot." On the y axis are residuals, while on the x axis are fitted 
values non-linearity, mismatched error variances, and outliers are all found using this 
figure. 
 Histogram is showing the graph between frequency and residuals for 
representing the MRR values. The residual Histogram could be used to analysing the 
variance is properly distributed. 
 Versus order plot is representing the graph between residual vs observation 
order. Whether the data are collected in space sequence then residual vs observation 
order graph came into picture to determine the error in the sequence that are close to 
each other 
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Figure 4. Residual plots for MRR (Means) 

 
3.2  Residual Plots for SN Ratios 

This graph showing the residual plots for SN ratios and it is observing MRR values at 
different factors. 

 

Figure 5. Residual plots for MRR (SN Ratios) 

4. Conclusion 

In this present experimental work, micro- drilling operation have been conducted for 
producing micro- holes on Nimonic-263 alloy and this work proposes the experimental 
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approach of machining input parameters to study the material removal rate. A 
systematic approach was used to obtained the all data which is provided to design and 
experiments. Following conclusions are drawn which are based on experimental data 
at four levels and Taguchi technique is used to determined the optimum process 
parameters. 

 Based on the micro- ECM operation the optimized parametric observation has 
been studied for means are A3, B3, C1 and D3 (such as; applied voltage 9V,  
electrolyte concentration 60g/l, pulse frequency 50KHz and feed rate 0.04 mm/min). 
 Based on the micro- ECM operation the optimized parametric observation has 
been studied same for SN ratios are A3, B3, C1 and D3. 
 The most influencing parameters: applied voltage and feed rate which are most 
effecting to the workpiece. 
 In this present experimental work, maximum amount of material is removed at 
optimum parameters are applied voltage 9V,  electrolyte concentration 60g/l, pulse 
frequency 50KHz and feed rate 0.04 mm/min). 
 Better results have been detrmined in term of design of experiments (DOE) 
technique by using MINITAB software. 
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Abstract: The purpose of this paper was to investigate the considered machining 
responses, such as material removal rate (MRR) in electrical discharge machining 
(EDM) of Fe-based shape memory alloy (SMA) using a Cu-Tungsten and Cu-
electrode under varying settings of input factors such as pulse on time (Ton), pulse 
off time (Toff), peak current (Ip), and gap voltage (GV). In the today’s technology 
driven world, shape memory alloys (SMAs) are a great option for industrial 
applications including orthopedic implacers, micro tools, actuator, fitting and 
screening components, military appliances, aerospace components, bio-medical 
instruments and fabricating essentials, etc. Despite their extraordinary properties, 
effective production of these alloys remains a challenge for researchers worldwide. 
The experimental findings show the lowest and greatest values for MRR as; 
6.643206 mm3/min and 52.89306 mm3/min; with the use of Cu-Tungsten electrode, 
respectively. In case of Cu electrode, the lowest and greatest values for MRR is 
7.143171 mm3/min and 56.28835 mm3/min. From the experiment observations, it 
has been found that the MRR obtained with the use of Cu-Tungsten electrode is 
less as compared to Cu-electrode while machining of Fe-based SMA in EDM 
process. The Cu-Tungsten is a harder material as compare to the simple Cu 
electrode, so due to more hardness the Cu-Tungsten electrode leads to less MRR 
as compare to the Cu-electrode. The wear of the Cu-Tungsten electrode is also 
less as compare to the Cu electrode. 
Keywords: EDM, MRR, SMA, Cu-Tungsten, Pulse on time, Peak current 

 
1. Introduction 
 
The need for smart materials is increasing in today's technologically advanced world 
due to their remarkable properties and applications in a broad variety of fields, from 
bio-medical care to manufacturing. The important properties of these materials drive 
technology toward intelligent, differentiated, and adaptive systems that need the use 
of microcontrollers, sensors, and actuators. Shape Memory Alloys (SMAs) are a kind 
of form memory material (SMM) that can keep its original shape despite being exposed 
to temperature and magnetic changes (Jani, et al., (2014). This kind of behaviour is 
known as the shape memory effect (SME). Under specific conditions, the materials 
also show super elasticity (in metals) and visco-elasticity (in polymers). Vernon's 1941 
polymeric dental material was dubbed "shape memory" after its creator, Arne Olander, 
coined the phrase "smart alloy" to describe a comparable 1932 discovery (Sun et al., 
2012 and  
Singh et al.,2021). A variety of SMAs have been developed in solid, film, and even 
foam forms. There have been three kinds of alloys reported: NiTi, Cu, and Fe-based 
(Singh and Singhal  2017; Chaudhari et al. 2020; Chaudhari et al. 2022). The need for 
SMAs has expanded in commercial sectors such as consumer products, industrial 
applications, constructions, and composites, as well as the automotive, aerospace, 
and MEMS sectors (Chaudhari et al.,2019; Tosun and Cogun, 2003;  

mailto:singhrp@nitj.ac.in


IV. Uluslararası Türk Dünyası Fen Bilimleri ve Mühendislik Kongresi  

23-24 Haziran 2022, Niğde - Türkiye 

 

728 
 

 

Jain and Parashar 2021), robotics, and even the medical and fashion industries (Kong, 
et al. 2019;  
Singh et al. 2021; Singhet al. 2020). However, each kind of shape memory material, 
on the other hand, provides a distinct advantage for certain purposes or applications. 
Despite their exceptional and superior qualities, SMAs are difficult to treat using typical 
techniques, incurring considerable processing costs and poor surface quality, limiting 
their market expansion. In today's modernization and progress period, superior product 
quality is becoming more crucial. There are several sophisticated manufacturing 
technologies that use thermal, mechanical, and electro-chemical energy to create a 
wide range of cutting-edge technological materials (superstructured alloys, SMAs, 
ceramics, composites etc.). Non-traditional machining procedures are examples of 
innovative manufacturing practices. A medium occurs between the tool and the 
workpiece throughout various machining procedures, making material machining 
easier. Electrical discharge machining (EDM) is one of the most effective production 
procedures for producing difficult-to-cut materials (Abu et al., 2018; Sharma et al., 
2017; Mandal and Mondal 2019; Dwivedi and Choudhury 2016). It is increasingly 
employed in industry to enhance machining accuracy, difficult form cutting, and surface 
conditions (Manjaiah M, et al. 2018). One benefit of EDM procedures is that there is 
enough space between the tool and the workpiece, resulting in residual stress-free 
material with greater dependability and strength (Narendranath et al., 2013 and Jatti , 
2018). The operating concept of the EDM technique is implemented in a variety of 
methods, resulting in a number of process types such as powder-mixed, wire, dry, and 
sinking EDM (Beck et al., 2021). Because of the variety of EDM processes, both large 
and small-scale machining businesses are effectively serviced. 
Using copper tungsten, graphite, and copper electrodes, Lee and Li (Lee and Li, 2001) 
investigated the influence of discharge current, pulse length, gap voltage, pulse 
interval, and flushing pressure during EDM of tungsten carbide. They found that copper 
tungsten was the best electrode for machining tungsten carbide, and that graphite 
electrode achieved the greatest MRR, followed by copper tungsten and copper 
electrodes. Using copper and graphite electrodes during EDM operation, Boujelbene 
et al. (Boujelbene et al., 2009) investigated the influence of machining settings on the 
surface characteristics of X200Cr15 and 50CrV4. White layer thickness (WLT), MRR, 
TWR, and microhardness were chosen as responses, while input current and pulse 
discharge energy were chosen as control factors. They demonstrated that with a 
shorter pulse on duration and a lower discharge current, a narrower heat affected zone 
(HAZ) was attained, although MRR decreased. Khan et al. (Khan et al., 2012) 
investigated the surface properties of machined Ti-5Al-2.5Sn utilising various electrode 
materials, including copper-tungsten, copper, and graphite electrodes. They 
discovered that a copper tungsten electrode produces the best surface quality, while 
graphite produces the lowest surface finish at lower discharge energy. Choudhary et 
al. (Choudhary et al., 2013) created a novel model for EDMed stainless steel 316 
machined using copper, brass, and graphite electrodes to investigate MRR and 
surface roughness (SR). They discovered that the copper electrode had a greater MRR 
than the brass electrode. Brass electrode has a higher surface quality than copper 
electrode. During Microelectric discharge machining (M-EDM) of AISI 304 stainless 
steel, Jafferson and Hariharan (Jafferson and Hariharan, 2013) conducted a 
comparative research employing three kinds of micro electrodes (tungsten carbide, 
brass, and copper). TWR was lowered by 58 percent using a tungsten carbide tool, 
followed by 51 percent and 35 percent reductions using brass and copper electrodes, 
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respectively. Wrought iron carbide electrodes reduced MRR by 55%, followed by brass 
and copper electrodes, which reduced MRR by 39% and 34%, respectively. While 
milling 45 carbon steel and W18Cr4V with brass and copper electrode, Bai et al. (Bai 
et al., 2013) used silicon powder mixed near dry electro discharge machining 
(PMNDEDM). Brass electrode and W18Cr4V workpiece were found to have the 
highest MRR under the most extreme discharge circumstances. 
According to the detailed observations from the literature survey of research articles, it 
has been observed that a very little research has been carried out in comparison of 
machining based parameters with the use of different electrodes. The Fe-based SMA 
are very less explored with the use of variant electrodes. The present study focused 
on the comparative analysis with the use of Copper and Copper-Tungsten electrode 
on Fe-based SMA in EDM process. The comparison has been done on the basis of 
machining response parameter. The machining responses parameter chosen for 
comparison is MRR in both cases while machining with Copper and Copper- Tungsten 
electrode. 
 
2. Materials & Methods 

The Fe-based shape memory alloy has been selected as a work material for 
conducting the experiments with EDM process. The shape memory alloys are divided 
into three categories: NiTi SMAs, Cu-based SMAs, and Fe-based SMAs. For 
performing the EDM operations Cu-based electrode was used as a tool. The workpiece 
is a disc with dimensions of 110 × 15 mm. The Cu electrode used in EDM operations 
has a diameter of 10 mm. The process parameters used in the EDM process are pulse 
on time, pulse off time, peak current, and gap voltage. MRR is the response parameter 
that is measured at different setting of chosen process parameters. 

 

                                                                                (a) 
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(b) 

Figure 1. (a) Illustration of CNC EDM set-up (b) Enlarged view of machining 
zone  

Figure 1(a) is representing the CNC EDM machine set up utilized for conducting the 
experimentation work. It is having different components like servo control mechanism, 
tool post, machining chamber with air filter and nozzle, EDM controlling device, visual 
monitoring screen and control unit. Figure 2 explores the block diagram of the CNC 
EDM set up depicting different important parts of the machining set-up input machining 
parameters, processing unit, pulse generator, servo motor, tool workpiece, dielectric 
fluid tank, filter and pump. Figure 1 (b) displays the magnified view of machining zone 
while performing machining operations in EDM process. 
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Figure 2. Block diagram of the CNC EDM set up 

 

 

Figure 3. Fe-based SMA disc before experimentation 
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Figure 4. Fe-based SMA disc after experimentation 

Figure 2 represents the block diagram of the CNC EDM set-up. Figures 3 and 4 
represent the before and after machined Fe-based SMA disc in EDM process. The 
circular Cu-based electrode has been used for machining purpose in EDM process. 
The Figure 4 displays the circular blind holes EDMed at different setting of process 
parameters. 

 

Figure 5. Block diagram for the tool- workpiece interface in CNC die-sinking 
EDM 

Figure 5 represents the magnified view of the tool-workpiece interface zone. The 
generation of spark has been represented with its different characteristics. The figure 
displays movement of tool feed, dielectric fluid, electrode wear, cavity created in the 
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workpiece, metal removed from the cavity. Table 1 represents the composition of Fe-
based SMA. 

Table 1. Composition of Fe-based SMA 

Element Fe C Si Mn P S Cr Mo Ni Co Cu Ti 

Composition(%) 66 0.0446 0.314 1.58 0.0413 <0.0050 18.2 2.07 10.7 0.104 0.350 0.225 

 

 

 

Figure 6. EDS analysis spectrum for Fe-based SMA 

Figure 6 represents the SEM micrograph and EDS analysis of the un-machined work 
sample. The surface of the non-machined area of the work samples has been viewed 
at the magnification of 500×, 1200×, 1500× and 2500×. These surfaces represent the 
structure of the work material undertaken for the experimentation work. The parallel 
layers on the surface of the work material have been displayed in the SEM 
micrographs. The proportion of Fe element is large than other constituent components. 
Table 1 represents the Composition of Fe-based SMA. Table 2 displays the process 
parameter range of CNC EDM machine. 
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Table 2. Process parameter range 

Parameters of the 

process 

Range 

Pulse on time (Ton) 30,45,60,90,120,150,250,300,400 

Pulse off time (Toff) 20,45,60,90,120,200,250,300 

Peak current 8,14,20,24,30,40,50 

Gap voltage 30,40,50,60,70,80 

 

Table 3. MRR values at different range of Pulse on time values with (a) Cu-Tungsten 

electrode (b) Cu electrode 

Sr. 

No. 

Pulse 

on 

time(µs) 

Act. 

Diameter 

(mm) 

Actual 

Depth 

(mm) 

Time in 

minutes 
MRR 

(mm3/min) 

1 30 10.01 5.48 49.66 8.679839 

2 45 10.02 5.56 28.66 15.28987 

3 60 10.04 5.82 25.45 18.09557 

4 90 10.05 6.15 21.65 22.52262 

5 120 10.07 6.68 18.56 28.65016 

6 150 10.1 7.03 15.87 35.47242 

7 250 10.13 7.12 13.32 43.05904 

8 300 10.15 7.2 12.96 44.92926 

9 400 10.18 7.23 11.12 52.89306 

                               (a)                                                                                  (b)                                        

Table 4. MRR values at different range of Pulse off time values with (a) Cu-Tungsten 

electrode (b) Cu electrode 

                                

Table 5. MRR values at different range of Peak current values with (a) Cu-Tungsten 

electrode (b) Cu electrode 

Sr. 

No. 

Pulse 

on 

time(µs) 

Act. 

Diameter 

(mm) 

Actual 

Depth 

(mm) 

Time in 

minutes 

MRR 

(mm3/min) 

1 30 10.02 6.81 47.66 11.26155 

2 45 10.04 6.88 25.66 21.21626 

3 60 10.05 6.93 20.71 26.53108 

4 90 10.07 6.97 17 32.63717 

5 120 10.09 6.99 16.16 34.56908 

6 150 10.12 7.13 15.13 37.88622 

7 250 10.16 7.18 13.9 41.85687 

8 300 10.19 7.22 12.45 47.27003 

9 400 10.21 7.25 10.54 56.28835 

Sr. 

No. 

Pulse 

off 

time(µs) 

Act. 

Diameter 

(mm) 

Actual 

Depth 

(mm) 

Time in 

minutes 

MRR 

(mm3/min) 

 1 20 10.12 6.89 15.43 35.89913 

2 45 10.09 6.72 16.82 31.92973 

3 60 10.07 6.22 17.78 27.84756 

4 90 10.05 6.11 19.53 24.80509 

5 120 10.04 6.06 22.71 21.11507 

6 200 10.03 6.04 35.26 13.52777 

7 250 10.02 5.99 36.91 12.79051 

8 300 10.01 5.95 39.78 11.76495 

Sr. 

No. 

Pulse 

off 

time(µs) 

Act. 

Diameter 

(mm) 

Actual 

Depth 

(mm) 

Time in 

minutes 
MRR(mm3/min) 

1 20 10.15 7.01 14.43 39.28741 

2 45 10.12 6.82 16.56 33.10966 

3 60 10.11 6.32 16.78 30.22018 

4 90 10.09 6.2 16.53 29.9758 

5 120 10.07 6.12 18.71 26.03792 

6 200 10.05 7.05 34.26 16.31562 

7 250 10.03 6.26 32.91 15.02166 

8 300 10.02 6.15 35.78 13.5469 

(b) (a) 
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Sr. 

No. 

Peak 

Current 

(A) 

Act. 

Diameter 

(mm) 

Actual 

Depth 

(mm) 

Time in 

minutes 

MRR 

(mm3/min) 

1 8 10.01 7.01 83 6.643206 

2 14 10.03 6.89 49.12 11.07726 

3 20 10.04 6.01 25.54 18.62047 

4 24 10.06 5.92 20.25 23.22535 

5 30 10.08 5.78 17.47 26.38917 

6 40 10.1 5.62 13.65 32.96978 

7 50 10.13 5.45 9.23 47.56455 

 

 

 Table 6. MRR values at different range of Gap voltage values (a) Cu-Tungsten 

electrode (b) Cu electrode 

 

 

Table 3, 4, 5 and 6 represents the effect of Pulse on time, Pulse off time, Peak current 
and Gap voltage on the MRR when machined with the utilization of (a) Cu-Tungsten 
electrode (b) Cu electrode 

 

3. Results and Discussions 
The tests are conducted at CIHT Jalandhar using a CNC EDM machine. The effect of 
different process parameters has been studied while processing of Fe-based SMA in 
EDM process. The effects have been observed and presented in graphical form. The 
graphs represent the relationship between the parameters. The behavior of graph 
represents the particular parameter effect on MRR. 

Sr. 

No. 

Peak 

Current 

(A) 

Act. 

Diameter 

(mm) 

Actual 

Depth 

(mm) 

Time in 

minutes 

MRR 

(mm3/min) 

1 8 10.02 7.16 79 7.143171 

2 14 10.04 7.02 41.9 13.25746 

3 20 10.05 6.17 22.13 22.10576 

4 24 10.07 6.12 17.9 27.21617 

5 30 10.1 6.59 18 29.31739 

6 40 10.12 6.33 11.26 45.19558 

7 50 10.15 5.88 9.1 52.25618 

Sr. 

No. 

Gap 

voltage 

(V) 

Act. 

Diameter 

(mm) 

Actual 

Depth 

(mm) 

Time in 

minutes 

MRR 

(mm3/min) 

1 30 10.07 6.41 20.2 25.26011 

2 40 10.05 6.22 22.54 21.87954 

3 50 10.04 6.11 24.23 19.95377 

4 60 10.03 5.92 27.25 17.15642 

5 70 10.02 5.81 29.12 15.72497 

6 80 10.01 5.68 31.11 14.36105 

Sr. 

No. 

Gap 

voltage 

(V) 

Act. 

Diameter 

(mm) 

Actual 

Depth 

(mm) 

Time in 

minutes 

MRR 

(mm3/min) 

1 30 10.08 6.54 19.2 27.1686 

2 40 10.06 6.05 20.14 23.865 

3 50 10.04 6.51 21.63 23.8156 

4 60 10.03 6.04 22.56 21.14313 

5 70 10.03 6.42 23.92 21.19558 

6 80 10.02 6.39 25.71 19.58862 

(a) (b) 

(a) (b) 
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                                    (a)         (b) 

 Figure 7. MRR v/s Pulse on time with (a) Cu-Tungsten electrode (b) Cu 
electrode 

Figure 7 illustrates the effect of Ton Time on the MRR with use of (a) Cu-Tungsten 
electrode (b) Cu electrode in EDM operation of Fe-based SMA. The graph 
demonstrates an increase in MRR with surge in pulse on time. The increase in Ton time 
leads in a shorter time interval between pulse occurrences, which contributes to the 
production of more sparks. The huge spark creation results in the development of a 
high temperature, which causes the workpiece to be removed, melted, and vaporized. 
MRR has a maximum and a minimum value of 52.89306 mm3/min and 8.679839 
mm3/min for a Ton time of 30 µs and 400 µs, respectively in case of Cu-Tungsten 
electrode. With the use of Cu electrode, the maximum and minimum value of MRR is 
56.28835 mm3/min and 11.26155 mm3/min. As the Ton time increases simultaneously 
there is an increase in MRR value as depicted in the figure 7 (a) and (b). From the 
plots it has been clearly depicted that with the use of Cu-Tungsten electrode there is 
less increase in MRR as compare to the Cu- electrode. 

   
                                  (a)         (b) 

Figure 8. MRR v/s Pulse off time with (a) Cu-Tungsten electrode (b) Cu 
electrode 

Figure 8 shows the visual representation of the impact of pulse off time on MRR. With 
the increase in pulse off time, the value of MRR decreases. This occurs because an 
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increase in Toff increases the lag time between pulses, reducing spark generation. As 
a consequence of decreased spark generation, temperature rises less, and as 
temperature rises, thermal energy production at the tool-workpiece contact decreases, 
resulting in less material removal from the workpiece. In case of Cu-Tungsten electrode 
the minimum and maximum MRR value is 11.76495 mm3/min and 35.89913 mm3/min 
at Toff   of 300 µs and 20 µs. In case of Cu electrode, the minimum and maximum value 
of MRR is 13.5469 mm3/min and 39.28741 mm3/min at Toff   of 300 µs and 20 µs. From 
the above plots it has been clearly displays that with the use of Cu-tungsten electrode 
there is less decrease in MRR as compare to Cu electrode with the increase in Pulse 
off time. This is because Cu-Tungsten is hard material as compare to Cu electrode so 
due to this when performing EDM operation with the use of Cu-Tungsten on Fe based 
SMA there is less MRR.  

 

 
 

   
                                  (a)         (b) 

Figure 9. MRR v/s Peak current time with (a) Cu-Tungsten electrode (b) Cu 
electrode 

Figure 9 graphically depicts the effect of peak current on MRR with the use of (a) Cu-
Tungsten electrode (b) Cu electrode. The increase in peak current causes an increase 
in MRR. The increase in peak current causes a significant temperature to develop, 
resulting in considerable thermal energy and the removal of the workpiece through 
melting and vaporization. In case of machining of Fe-based SMA with the use of Cu-
Tungsten electrode, at peak currents of 8 and 50 A, the lowest and highest MRR values 
are 6.643206 mm3/min and 47.56455 mm3/min, respectively. In case of Cu electrode, 
the lowest and highest value of MRR at peak current of 8 and 50 A is 7.143171 
mm3/min and 52.25618 mm3/min, respectively. The images above clearly illustrate that 
when a Cu-tungsten electrode is used, the MRR reduces less than when a Cu 
electrode with a higher peak current is used. This is because Cu-Tungsten is a tougher 
material than Cu electrode, hence there is less MRR when performing EDM operations 
with Cu-Tungsten on Fe-based SMA. 
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                                  (a)         (b) 

Figure 10. MRR v/s Gap voltage time with (a) Cu-Tungsten electrode (b) Cu 
electrode 

 
Figure 10 depicts the effect of the voltage gap on the MRR with the use of (a) Cu-
Tungsten electrode (b) Cu electrode. The substance removal rate decreases as the 
gap voltage increases. Longer discharge waiting time results in lower temperature, 
which results in a reduction in MRR. A smaller gap voltage implies shorter discharge 
waiting time, which means more spark generation, which leads to greater temperature 
formation, which leads to higher MRR. In case of Cu-Tungsten electrode, at gap 
voltages of 30 V and 80 V, the maximum and lowest values of MRR are 25.26011 
mm3/min and 14.36105 mm3/min, respectively. In case of Cu-electrode, at gap 
voltages of 30 V and 80 V, the maximum and lowest values of MRR is 27.1686 
mm3/min and 19.58862 mm3/min. The preceding photos clearly demonstrate that the 
MRR decreases less when a Cu-tungsten electrode is utilised than when a Cu 
electrode with a greater peak current. When conducting EDM operations with Cu-
Tungsten on Fe-based SMA, the MRR will be lower because Cu-Tungsten is a more 
durable and hard material than Cu electrode. 

4. Conclusions 

After experimenting with Fe-based SMA in a CNC EDM machine, the following 
interferences are made: 

1.  Ton time and Peak current are two key factors that have a significant effect on the 
MRR. MRR rises as Ton time increases because there is no lag between matching 
pulses, resulting in greater discharge generation, which leads to higher temperature 
formation, and therefore more MRR. MRR has a maximum and a minimum value of 
52.89306 mm3/min and 8.679839 mm3/min for a Ton time of 30 µs and 400 µs, 
respectively in case of Cu-Tungsten electrode. With the use of Cu electrode, the 
maximum and minimum value of MRR is 56.28835 mm3/min and 11.26155 mm3/min. 
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2. With the increase in Toff time, the value of MRR decreases. This occurs because 
increasing the pulse off time increases the lag time between pulses, limiting the spark's 
growth. Due to less spark formation, there is less rise in temperature and due to less 
temperature, there is less thermal energy formation at tool workpiece interface which 
results to less material removal from the workpiece. In case of Cu-Tungsten electrode 
the minimum and maximum MRR value is 11.76495 mm3/min and 35.89913 mm3/min 
at Toff   of 300 µs and 20 µs. In case of Cu electrode, the minimum and maximum value 
of MRR is 13.5469 mm3/min and 39.28741 mm3/min at Toff   of 300 µs and 20 µs. 

3. The increase in peak current causes an increase in MRR. The increase in peak 
current causes a significant temperature rise, which results in a big amount of thermal 
energy, which causes the workpiece to be removed by melting and vaporization. In 
case of machining of Fe-based SMA with the use of Cu-Tungsten electrode, at peak 
currents of 8 and 50 A, the lowest and highest MRR values are 6.643206 mm3/min and 
47.56455 mm3/min, respectively. In case of Cu electrode, the lowest and highest value 
of MRR at peak current of 8 and 50 A is 7.143171 mm3/min and 52.25618 mm3/min, 
respectively. 

4. The rate of material elimination decreases as the voltage difference rises. Large gap 
voltage indicates a longer discharge waiting time, which results in lower temperature 
and a lower MRR. Smaller gap voltages result in shorter discharge waiting time, 
resulting in greater spark generation, which leads to increased temperature formation, 
and therefore increased MRR. In case of Cu-Tungsten electrode, at gap voltages of 
30 V and 80 V, the maximum and lowest values of MRR are 25.26011 mm3/min and 
14.36105 mm3/min, respectively. In case of Cu-electrode, at gap voltages of 30 V and 
80 V, the maximum and lowest values of MRR is 27.1686 mm3/min and 19.58862 
mm3/min. 

5. From the experiment observations, it has been found that the MRR obtained with 
the use of Cu-Tungsten electrode is less as compared to Cu-electrode while machining 
of Fe-based SMA in EDM process. The Cu-Tungsten is a harder material as compare 
to the simple Cu electrode, so due to more hardness the Cu-Tungsten electrode leads 
to less MRR as compare to the Cu-electrode. The wear of the Cu-Tungsten electrode 
is also less as compare to the Cu electrode. 
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Abstract: In this study, Environmental Stress Cracking behavior of polymer 
materials with different properties have been analyzed. During this investigation, 
three different PC samples with different compounds have been used. To studying 
ESC behaviors of injection molded EXL9330 (opaque (PC)- siloxane copolymer 
resin), Lexan EXL5689 polycarbonate reinforced with GF, and CYCOLOY C6600 
Polycarbonate/Acrylonitrile Butadiene Styrene (PC/ABS) blend samples, various 
mechanical tests such as bent strip test, absorption test, and contact angle test 
have been practiced. As a chemical aggressive agent, pure water, Polyethylene 
glycol 400 (PEG 400), and pure glycerin have been used. After testing of samples, 
different results for materials with different properties have been obtained on the 
basis of crack size, crack formation time. While, relevance among with results of 
different test methods for same materials have been has been found. As a result, 
it can be said that different compounds of PC material each has different 
environmental stress cracking behavior against different chemical agents and 
should be evaluated separately.  
Keywords Environmental Stress Cracking, Polycarbonate, Polymer, Chemical 
Agent, Polymer Failure 

1. Introduction 

Since the plastics come into our lives as engineering products, they have brought 
special problems which own polymers. Failing and cracking are main examples of 
these problems. There are some factors like temperature, stress, and chemicals that 
induce the problems (Bhalla, 2018). These mechanical problems are common in any 
type of engineering materials. But more specifically, a type of cracking for plastics is 
called Environmental Stress Cracking (ESC). Largely, ESC is an event in which 
polymer matrix is degraded by diffused aggressive chemical when the part is under 
stress. It is a widely held view that molecules of aggressive agent diffuse into the 
polymer matrix, launch swelling then plasticization. Because of this mechanism, 
chemical exposed region becomes sensitive to craze formation. When the stress 
applied in sufficient time these crazes turn into cracks like in slow crack growth (SCG) 
mechanism. Consequently, the part fails (Jar, 2018). 

Environmental stress cracking has a great room among reasons of plastic failures. 
According to Jansen, “Environmental stress cracking is involved with some 25% of 
plastic part failures” (Jansen, 2004). Moreover, another researcher claims that this 
phenomenon is responsible for 25 – 30% of plastic product collapses during performing 
its task.  The outcomes of ESC failure can be a significant issue for some applications 
and dangerous when the item is utilized for pivotal applications, for example, in clinical 
consideration. Because of that reason environmental stress cracking phenomenon of 
polymers has attracted attentions of engineers and scientist in recent years. However, 
there are very few studies about understanding, interpreting, and analyzing ESC and 
environmental stress cracking resistance (ESCR) (Nomai, 2019). For example, Choi 
et al. have developed a new empirical model to analyze ESC and to predict ESCR. 
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The model has tried in 6 different HDPE and improved the prediction of ESCR 
significantly (Choi et al., 2009) have. On the other hand, to analyze environmental 
stress cracking resistance silicon coating method was used to protect plastic parts from 
ESC and interpreted as a practical solution (Yan et al., 2017).  

In this study, two different polycarbonates (PC) and one polycarbonates/Acrylonitrile 
butadiene styrene (PC/ABS) materials are manufactured by injection molding methods 
and their ESC behaviors have been observed experimentally in the presence of 
chemical agents.  

2. Method and experiments 

Environmental stress cracking resistance (ESCR) performance of two different PCs 
and one PC/ABS resin are investigated in this study and these are Sabic EXL 9330, 
Sabic EXL 5689, CYCOLOY Cx 7240-701 (Sabic date sheets, 2022). Sabic EXL 9330 
resin is an opaque Polycarbonate-Siloxane copolymer which is designed especially for 
excellent processability. Sabic EXL 5689 is flame retardant injection molding 
copolymer blend which is a glass fiber (GF) reinforced PC resin.  CYCOLOY Cx 7240 
resin is an injection moldable PC/ABS blends which is a good candidate for thin wall 
applications. All polymer resins used in this study were pellets form. The specimens 
are manufactured by injection molding machine according to the standard of ASTM 
8.50-inch tensile bar and ASTM D683. Figure 1 shows the test specimen geometry 
and dimensions (ASTM D638-14, 2014). 

 

 

Figure 1: Test specimen geometry and dimensions 

In order to understand the ESCR performance of the specimens produced by injection 
molding a simple test rig was designed which fully compatible with ASTM 8.50-inch 
tensile bar. The rig design is made for a specific strain level which is 1.5% strain. The 
samples placed in the experimental setup were inverted and immersed in liquid agent 
as in Figure 2.  Three samples of each material were placed in the test rig and the 
average results were taken. The samples, which were exposed to strain in the liquid  
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placed in the oven at 25 ℃ during whole test processes.  The test rig was removed 
from the oven every day for crack or failure observation with naked eye and replaced 
back to the oven. 

  

Figure 2: Test rig and experimental Setup 

Three different liquid agents which were distilled pure water, polyethylene glycol 400 
(PEG 400) and pure glycerine were used as a chemical agent of ESC.  These liquid 
agents are classified as secondary ESC chemicals which means that the materials 
may encounter with these liquids after their manufacturing. PEG 400 is a clear, 
colourless, viscous liquid with a low molecular weight. PEG 400 is water-soluble 
polyether alcohols used in a variety of applications as solvents, lubricants and 
dispersants. Glycerine, which can form a homogeneous mixture with water, is used in 
the production of many cleaning materials, especially soap. Glycerine is also used in 
ice cream and sugary packaged foods with its sweet flavour.  

The ESCR test aims to evaluate the effect of chemical media on a polymer material 
that is under constant strain. Also, another aim of this test is to help in the 
demonstration of the difference between different polymers or polymers in different 
circumstances. After the ESCR tests, all samples were examined under an optical 
microscope and FTIR spectroscopy for crack or craze observation and any molecular 
change. Tensile tests for mechanical characterization, contact angle test for surface 
wettability and liquid chemical absorption test for diffusion ability of liquid in to the 
material are also applied in order to clarify ESC mechanism of samples. 

3. Results 

In the samples subjected to ESCR test, results showed that the samples exposed to 
PEG 400 were cracked within a 2 days.  As seen in Figure 3, after two days all 3 
samples of Cycoloy CX 7240 were cracked and split to two pieces. It was observed 
that two of three samples of EXL 9330 and EXL 5689 tested in PEG 400 were also 
cracked after two days. The results indicate that all polymer resin types were quickly 
failed when contacted with PEG 400 under strain but Cycoloy CX 7240 was more 
vulnerable than EXL 9330 and EXL 5689.  
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Figure 3. Failure of samples tested in PEG 400 

Observation on the ESCR test with naked eye indicated that samples tested in pure 
water and pure glycerine did not cracked or failed after one week. A microscopic 
approach can be helpful to get knowledge about crack growth and other defects on the 
same specimens after tests. In the viewing performed under the microscope, the 
images of the samples that were exposed to dispelled water and pure glycerine shown 
in figure 4. Optical microscope analysis revealed that no crack or craze occurred on 
any polymer samples exposed to pure water at the microscopic level. While no 
deformation was observed with naked eye on any polymer samples, some microscopic 
levels crazes were observed under microscope in the samples exposed to glycerin. 
Other results from the image taken under the microscope show that even if the samples 
not cracked, there would be some other defects are existing. Because of the 
contamination of a chemical on the plastic resin and stress concentration, surface 
pores and craze initiations appear. 
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Figure 4: Microscopic images of CYCOLOY CX 7240-701 (a) tested with pure water 
(b) tested with glycerin 

It is known that static fatigue or creep rupture can be developed at the ductile polymer 
with a condition that if stress or constant strain applied.  If the level of constant strain 
is increased the time for failure will decrease. Our study showed that cracking process 
and failure of polymers accelerated by PEG 400. Results also revealed that failure of 
PCs and PC/ABS samples as brittle fracture with the presence of environmental stress 
cracking agent PEG 400. Therefore, at this point, ductile-brittle translation gains 
importance. Stress concentration and chemical contamination can cause decreasing 
the time of ductile-brittle translation 

 

Figure 5: Failure images of CYCOLOY CX 7240-701 tested in PEG 400 

 

4. Conclusion 

In order to clarify the effects of liquids on polymer materials, some tests were carried 
out with two different PC and one PC/ABS samples in different liquids under the same 
conditions.  As a result of the tests, the chemical agents PEG 400 aggressively attack 
and cause quick failure of the all three polymers but did not cause a deterioration in 
the chemical structure. In addition, while no cracking or crazing was observed in the 
materials using distilled water, cracking or crazing was observed in the materials in 
which glycerine came into contact. This shows us that polymer materials are affected 
by peg and glycerine in terms of environmental stress cracking, it is not affected by 
pure water. To clarify effect of liquid agent on the ESC failure of tested polymers, they 
should be investigating deeply with basic topics of molecular weights and bonding 



IV. Uluslararası Türk Dünyası Fen Bilimleri ve Mühendislik Kongresi  

23-24 Haziran 2022, Niğde - Türkiye 

 

747 
 

 

structures. Because, with decreasing particle size and molecular weight, 
Environmental Stress cracking is increasing.  
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Abstract: In this study, optimum conditions were determined for the removal of 
heavy metal ions that can be found in aqueous media by solid phase extraction 
method from the aqueous medium. Platanus orientalis seeds were used as a bio-
adsorbent, and solid phase for removal of heavy metals. 
The surface morphology of the bio-adsorbent was determined by micrography. In 
analyte solutions containing metal ions, the effect of solution pH was achieved. The 
concentrations of metal ions in the aqueous medium were determined by a flame 
atomic absorption spectrophotometer. The developed method has been 
successfully applied to the removal of Pb (II), Cr (VI) metal ions in aqueous medium. 
Keywords: Platanus orientalis, Bio-adsorbent, Heavy metals, Adsorption. 

 

 
1. Introduction 

Heavy metals are a group of metals and metalloids that have a relatively high density 
and are toxic even at ppb levels. Examples of these metals are elements such as lead 
(Pb), cadmium (Cd), cobalt (Co), chromium (Cr) and nickel (Ni). Heavy metals are 
released into the environment by both natural and anthropogenic sources such as 
industrial discharges, automobile exhaust, and mining. Unlike organic pollutants, 
heavy metals are not biodegradable and tend to accumulate in living things. In fact, 
many of them are known to be potential carcinogens. (Yadav et al., 2019) Heavy metal 
pollution can occur as a result of various industrial activities as well as natural factors 
such as soil erosion, volcanic activities, erosion of rocks and minerals (Burakov vd., 
2018). 

Heavy metals such as cadmium, cobalt and lead are metals that can show toxic effects 
even at low concentrations. Today, heavy metal pollution and accumulation constitutes 
a serious problem in terms of environment (Doğaroğlu et al., 2018). 

The physical and chemical methods used for the removal of heavy metals from 
aqueous media include chemical precipitation, ion exchange, coagulation, flocculation, 
electrochemical processes and adsorption. 

Adsorption is the physical adhesion or attachment of molecules (or ions) to the surface 
of another substance, i.e. a two-dimensional surface. In this case, the material 
deposited at the interface is adsorbate, and the solid surface is adsorbent. In 
adsorption, highly porous materials are chosen as adsorbents, and adsorption mostly 
occurs at the pore walls or at specific sites within the particle. The difference in shape, 
molecular weight, or polarity makes the molecule stronger on the surface of other 
materials, making it easier to separate. The dissolved diffusion rate in the capillary 
pores of the adsorbent determines the total adsorption rate (Mathew et al., 2016). 

Solid phase extraction is the enrichment methods based on the adsorption of analytes 
converted into a suitable form on a solid phase and then their desorption from the solid 
phase with the appropriate elution solution. The KFE method is performed with two 
basic mechanisms. The first of these; It is basically based on filling small, disposable 
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extraction columns or discs with various holding agents and passing them through 
columns and discs prepared for the purpose of preconcentrating the liquid samples. 

Another method in which solid phase extraction is applied is the "batch" method. In this 
method, an amount of adsorbent with a determined mass is added and a certain 
concentration and a certain volume of analyte solution is added on it. For the interaction 
of adsorbent and analyte, the solution is mixed with the help of magnetic stirrer and 
then the adsorbent is separated from the environment by filtration. The concentration 
of the initial solution and the concentration of the solution after leaving the adsorbent 
medium are determined by an appropriate spectrometric method, and the extraction 
percentage is calculated. The schematic configuration of a simple solid phase 
extraction (Batch method) is given in Fig 1. 

  
Figure 1. Schematic configuration of the simple SPE method 

 
Bio-sorption or bio-adsorption can simply be defined as the removal of substances 
from solution by biological materials. This phenomenon is a chemical process and 
involves various mechanisms. The exact bonding mechanism can vary from physical, 
that is, electrostatic interactions, van der Waals forces, hydrogen bonding to chemical 
bonding, that is, ionic and covalent bonding. Some of these mechanisms include 
absorption, (surface) adsorption, ion exchange, bonding or surface complexation, 
precipitation or microprecipitation. Biosorption is a property of both living and dead 
organisms and their components. While most biosorption research deals with metals 
and related substances, the term is now also applied to particles and all kinds of 
organic matter. Practically all biological materials have an affinity for metal species. 
However, the term "biosorption" refers to the passive or physicochemical attachment 
of a sorbate to a biosorbent, essentially the attachment of a chemical species to 
biopolymers. The definition therefore specifically excludes metabolic or active 
adsorption by living cells. In the literature, the term “biosorbent” has been used as 
bioadsorbent for living plants, fungi, algae (unicellular microalgae, cyanobacteria, 
multicellular macroalgae) and bacteria, as well as dead biomass such as fibres, peat, 
rice hulls, forest by-products, chitosan and agro-food wastes. Biosorbents are 
generally substances with high affinity, capacity and selectivity. (Mathew vd., 2016). 
Platanus orientalis trees are 20 – 30 meters in length, 5-6 meters in diameter and 
hundreds of It is one of the great trees that can live for years. buds leaf It is hidden at 
the bottom of the stem and covered like a cone. However, it appears and is seen after 
it sheds its leaves in winter. The trunk bark cracks into small flakes and falls off. Its 
wood is not very durable. Holds polish well. Furniture making and used to make 
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musical instruments. large urban park and seen in gardens. It is also preferred as a 
road tree. Geographical distribution of Eastern Sycamore South East Europe starts 
from; It reaches up to the Himalayas in Western Asia. There are no established forests, 
but in our country generally all It is found naturally in forests and along streams 
(https://www.ktu.edu.tr/dosyalar/ormanmuhendisligi_aebb7.pdf). The structure of the 
Platanus orientalis seeds used in this study is given in Fig 2.  

 

 
Figure 2. The structure of the Platanus orientalis seeds used in this study. 

 

The Platanus orientalis seeds were collected from the Niğde Ömer Halisdemir 
University Campus, Nigde, Turkey (37.94240, 34.62646).  

2. Materials and Methods 

2.1. Preparation of Platanus orientalis seeds for solid phase extraction  

Platanus orientalis seeds were collected from the trees and washed carefully with 
distilled water three times to remove the dust and other impurities. The washed 
samples were dried in an oven for 48 hours at 40 °C. The dried samples were grinded 
by using Retsch PM-100 model grinder.  

2.2. Heavy metal removal of Platanus orientalis by solid phase extraction batch 
method 

Solid phase extraction process was conducted in simple steps: In the first step, 0.05 g 
of grinded Platanus orientalis seed samples were weighed by using Radwag Wagi 
Electroniczne AS 220/C/2 model analytical weigher and placed into a 100 mL glass 
beaker. Then a 50 mL of model solution containing 20 ppm of each analyte metal ion 
was added in to the beaker The pH of the solutions was adjusted by using appropriate 
buffer solutions. The bio-adsorbent and metal ions were shaken for 30 minutes to be 
reached to the adsorption equilibrium. The solutions were filtered and metal 
concentrations were determined by flame atomic absorption spectrophotometer.       
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3. Results and Discussion 

3.1. Surface structure of the bio-adsorbent 

The surface structure of the grinded Platanus orientalis seeds were investigated by 
using micrographic test and the obtained results were given in Fig. 3.  

 

  
Figure 3. The surface structure of the Platanus orientalis seeds 

 

The micrographs showed that the surface structure of the grinded bio-adsorbent is 
highly rough and irregular. This surface structure can be attributed to its suitability for 
adsorption in relation with its surface area.  

3.2. The heavy metal removal capacities of the Platanus orientalis seeds 

The adsorption capacities of Platanus orientalis seeds were investigated by batch 
method on heavy metals Pb (II), Cr (VI), Co (II) and Cd (II) separately. The pH 
dependence of the removal was given in Fig 4-5. 

 

 

 

Figure 4. The removal of Pb (II) and Cr (VI) ions on the Platanus orientalis 
seeds 
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Figure 5. The removal of Co (II) and Cd (VI) ions on the Platanus orientalis 
seeds 

 

According to Fig 4 and Fig 5 the it is clearly seen that Platanus orientalis seed is an 
effective adsorbent especially for Cr (VI) and Pb (II) ions with the removal values of 85 
% and 92 % at pH 5 and pH 6 respectively. On the other hand, the bio-adsorbent 
adsorbed the Co (II) and Cd (II) ions up to 45 % and 60 % at pH 5 respectively.   

4. Conclusions 

This study is based on the application of Platanus orientalis seeds on the removal of heavy 
metals Pb (II), Cr (VI), Co (II) and Cd (II) as an environmentally friendly bio-adsorbent. The 

Platanus orientalis seeds acted as a selective adsorbent for Pb (II), Cr (VI) ions whose 
removal values were above 85 %.  In conclusion, the Platanus orientalis seeds can be 
used for the removal of these two heavy metal ions. Considering the environment, 
using an eco-friendly and easily bio-degradable material can be a good alternative to synthetic 

adsorbents. 
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Аңдатпа  
Мақалада орта мектепте органикалық химияны оқытуды ұйымдастырудағы 
ойындардың пайдасы туралы қарастырылған. 
Резюме  
В статье рассматривается преимущества игр в организации обучения 
органической химии в средней школе. 
Annotation 
The article uses the advantages of games in the organization of teaching organic 
chemistry in high school. 

 

 
Games are the most accessible type of activity, a way of processing impressions 
received from the outside world. Games clearly characterize the student's thinking and 
imagination, his emotions, activities and the need to develop communication. 
Interesting games increase the mental activity of the child, he can solve more complex 
tasks than with a normal course. But this does not mean that the curriculum can be 
conducted only in a playful way. Games are just one of the methods that can give good 
results only in combination with other methods: observation, dialogue, independent 
work. By playing, children learn to put their knowledge and skills into practice, using 
them in various conditions. Play is an independent activity in which children interact 
with their peers. They are united by a common goal, a common task and a common 
experience. The gaming experience leaves a deep imprint on the child's mind and 
contributes to the formation of good feelings, noble ambitions and group life skills. The 
game is very important, it is closely connected with learning in the classroom and 
observing everyday life. This teaches them to solve game problems on their own, find 
the best way to implement the plan, use their knowledge, express it in words. Games 
often serve as an excuse to spread new knowledge and broaden your horizons. 
Thus, gaming activity is a real problem in the learning process. 
Games perform many different functions, both purely educational and educational, so 
it is necessary to more accurately determine the impact of games on the development 
of students and find their place in the educational and correctional system. The most 
accurate way to determine those aspects of psychological development and 
personality formation of students that develop mainly in the game or only to a limited 
extent affect other activities. 
 
Games are important for the formation of friendly teams, the formation of independence 
and the formation of a positive attitude to work. All these educational effects are based 
on its impact on the psychological development of the child, on the formation of his 
personality. The gameplay allows you to form the qualities of an active participant in 
the gameplay, learn to detect and make decisions, develop abilities that can be 
detected in other conditions and situations, learn awareness, extraordinary behavior, 
the ability to adapt to existing conditions taking into account the game. They teach the 
ability to communicate, establish connections, enjoy communicating with partners, and 
teach how to create a special emotional environment that is attractive to students. The 
format of the game can be used in primary and secondary schools, as well as in non-
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traditional courses. Despite the general recognition of the positive impact of games on 
the development of cognitive activity and independence of students, they have not yet 
found sufficiently deep and thorough solutions in the pedagogical approach to the 
subject. 
Methods in the form of game learning are aimed at allowing students to understand 
their pedagogical motives, their behavior in the game and in life. The formation of one's 
own goals and plans, as a rule, is deeply hidden in the usual situation of independent 
activity and anticipation of its immediate results. 
There are four forms of organization of gaming activities: individual, pair, single, group, 
collective. 
 
Using game technology, I conducted a lesson on the topic "Chemical properties of 
alkenes. A reaction compound. Qualitative reactions to alkenes" for 10th graders. 
Experiment and generalization of its results:to study the game activity in the learning 
process, we used the methods of scientific and pedagogical research: conversation, 
questionnaire, interviewing, final assessment. 
 
Based on their teaching experience, teachers believe that children like to play in the 
classroom, but they do not always follow the rules. Most often this happens in group 
games where children try to help each other. In this case, the teacher did not stop the 
gameplay, but tightened the rules of the game. In their opinion, the game cannot be 
used in the following situations: if the game does not correspond to the level of 
development of the student, that is, even if the rules are clearly explained, it will bring 
certain difficulties in its implementation. In their opinion, this does not correspond to 
the consolidation of knowledge, but distracts attention from solving tasks that are 
distracted from the subject. If the child does not want to play. 
If the game is a new game, the new game should be marked. During the whole process 
of playing in the classroom, it is necessary to carefully ensure that there are no conflicts 
between children and the relationship in the classroom does not deteriorate. 
To test the effectiveness of using games for teaching and educating students, to 
identify the stages of their use, studies were conducted among students. 
The analysis of the responses allowed us to obtain the following results: 
1. Everyone, without exception, loves games in the classroom. 
2. Most students want to play in every class, but only if the game gives them pleasure. 
3. Children like group games the most. 
4. Students may not like games. 
5. The willingness of students to participate in games often depends on their 
relationship with teachers, so teachers need to think about their behavior, monitor the 
reaction of students to this behavior and draw conclusions. 
Based on the "arithmetic mean" of correct and incorrect answers to the questions 
asked, we found that less than half of the control group students failed to answer the 
questions correctly. At the same time, there were more students in the experimental 
group who answered the questions correctly. 
The results obtained confirm the real effectiveness of using game methods in school 
in accordance with the developed methodology for studying organic chemistry. 
The chosen method of conducting classes contributed to improving the quality of 
knowledge, scientific outlook, and most importantly aroused the interest of students in 
scientific and cognitive activities. 
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Thus, it can be concluded that the use of the game in some forms of the educational 
process when teaching organic chemistry in secondary school will increase the activity 
of cognitive activity of schoolchildren and their level of assimilation of chemistry was 
confirmed as a result of our study. 
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Abstract: Toxic, inorganic and organic substances that cause pollution of 
drinking and standing water, which are difficult to get rid of, are mixed with water 
for various reasons. As the concentration of pollutants in the water increases, the 
water quality is affected. 
These contaminants, which are mixed with water, must be treated to a certain 
degree before they are consumed or discharged into the waste stream.  Effective 
and easy-to-use methods for removing this pollutant from water are becoming 
increasingly useful. 
In this article, phenol, one of the organic pollutants in water, was removed by the 
Electro-Fenton ( EF ) process. In this method, iron scrap was used as the anode 
and an Electro-Fenton (EF) reactor with a packed-bed.  In this research such 
parameters as the current supplied to the system, the amount of hydrogen 
peroxide, the concentration of iron ions, the hydrogen index (Ph) and time were 
studied. 
Keywords: phenol, fenton, electrofenton,  iron  scrap, water cleaning 

  
 

ТЕМИР КЫРЫНДЫСЫ МЕНЕН ТОЛТУРУЛГАН НАСАДКАЛЫК 
РЕАКТОРДО ФЕНОЛДУ ТАЗАЛОО 

 
Долаз М., Шайкиева Н.Т., Жумадилова Э.  

 
 
Ичүүчү сууларда же саркынды сууларда арылуусу кыйын болгон булганууга 
алып келген уулуу, органикалык эмес жана органикалык заттар  ар кандай 
себептерден улам сууга аралашууда. Сууда булгоочу заттардын 
концентрациясы жогорулаган сайын суунун сапатына таасирин тийгизип 
аны төмөндөтөт.  Суу менен аралашкан бул булгоочу заттарды ичүүдөн 
мурун же таштанды агымына агызуудан мурда чектүү деңгээлге чейин 
тазалоо керек.  
Бул булганууну суудан тазалоо үчүн үнөмдүү жана оңой колдонула турган 
ыкмалар күндөн-күнгө пайдалуу болуп баратат.  Бул макалада, суудагы 
органикалык булгоочу заттардын бири болгон фенол Электро-Фентон (EF) 
ыкмасы менен жок кылынды.  Бул ыкмада темирдин кырындылары анод 
катары,  жана толтурулган насадкалык Электро-Фентон (EF) реактору 
колдонулду. Бул изилдөөдө  системага берилген ток, суутек перекисинин 
көлөмү, темир иондорунун концентрациясы, суутек көрсөткүчү (ph), убакыт 
сыяктуу параметрлер изилденип чыкты. 
Негизги сөздөр: Фенол, Фентон, Электро-Фентон, Темир кырындылары,  
Суу тазалоо 
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УДАЛЕНИЕ ФЕНОЛА В РЕАКТОРЕ С НАСАДОЧНЫМ СЛОЕМ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЖЕЛЕЗНОЙ СТРУЖКИ 

 
Долаз М., Шайкиева Н.Т., Жумадилова Э. 

 
 
 

 
Токсичные, трудно удаляемые неорганические и органические вещества, 
вызывающие загрязнение питьевой воды или сточных вод, смешиваются с 
водой по разным причинам. Повышение концентрации загрязняющих 
веществ в воде влияет и снижает качество воды. Эти загрязняющие 
вещества, смешанные с водой, должны быть очищены до допустимых 
пределов, прежде чем они будут потреблены или сброшены в поток 
отходов.  
Чтобы удалить это загрязнение из воды, экономичные и легко применимые 
методы становятся все более полезными.  В этой статье фенол, один из 
органических загрязнителей воды, будет удален методом Электро-Фентона 
(ЭФ).  В этом методе в качестве анода будет использоваться железной 
стружки, а также реактор EF с насадочным слоем.  В этом исследовании 
изучались такие параметры, как ток, подаваемый в систему, количество 
перекись водорода, показатель водорода (Ph), время и концентрация ионов 
железа. 
Ключевые слова: Фенол, Фентон, Электрофентон, Железные стружки, 
Очистка воды  

 

 
 
Кириш сөз: Суу биз жашаган дүйнөдөгү бардык жандыктардын жашоосунда 
маанилүү орунга ээ.  Ал үчүн суунун булганышын алдын алуу жана суунун 
үзгүлтүксүздүгүн камсыздоо боюнча туура жана эффективдүү ыкмаларды 
колдонуу зарыл. 
       Ичүүчү суу ичүүгө жарактуу болушу керек жана ошондой эле, саркынды 
суулар да булгоочу заттарды камтыбашы керек же стандарттык маанилерден 
төмөн болушу керек.  Сууда булгоочу заттардын концентрациясы жогорулаган 
сайын суунун сапатына таасирин тийгизип, аны төмөндөтөт.  Ошондуктан 
суудагы булгоочу заттарды жок кылуу же стандарттуу концентрациядан төмөн 
түшүрүү зарыл. 

  
1-сүрөт.  Фенол 
Фенол өнөр жайдагы саркынды сууларда эң көп таралган булгоочу зат болуп 
саналат.  Бул булгоочу зат көбүрөөк ароматтык углеводороддор; хлорфенол, 
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бензол, толуол, этилбензол жана ксилол нефтехимиялык продукцияларда 
көбүнчө бензинде жана өнөр жай эриткичтеринде кездешет [1]. Нефтини кайра 
иштетүүчү заводдордон чыккан саркынды суулардан тышкары жардыргыч 
заттарды өндүрүү, чайыр жана кокс өндүрүү, көмүр иштетүүчү заводдор, 
пестициддерди өндүрүү жана текстиль фабрикаларынын агындыларында 
кездешет.  Фенол - темир жана болот фабрикаларына окшош өнөр жай, 
фармацевтика өнөр жайы, жыгач иштетүүчү химиялык заттар жана кагаз өнөр 
жайларынын саркынды сууларында табылган химиялык зат [2,3] 
       Фенол жана хлорфенолдор айлана-чөйрөдө эркин кездешет, айрыкча 
өндүрүш калдыктары тазаланбай ташталгандыктан.  Сууда эрүүчү фенол 
жалпысынан өнөр жай объектилеринен агып чыккан агынды суулардын 
натыйжасында өзөндөрдү, дарыяларды жана көлдөрдү булгайт.  Изилдөөлөрдө  
көрсөткөндөй, 1 г фенол адамды өлтүрүүчү таасирге ээ, ал эми фенолдук 
заттары көп сууну ичүү рак оорусуна алып келет.  Ушундай терс таасирлерден 
улам Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму тарабынан ичүүчү сууда 
фенолдун концентрациясы 1 мг/л менен чектелет деп бекитилген [4]. 
        

   
2-сүрөт. Дүйнө жүзү боюнча фенол жана башка заттар менен булгануунун 

пайызы 
 

       Фенолду жана анын туундуларын агынды суулардан тазалоо үчүн 
адсорбция, химиялык кычкылдануу, дистилляция, тундурма, ион алмашуу, 
мембраналык процесстер жана биодеградация ыкмалары колдонулат [5]. 
      Негизинен курамында фенол бар болгон саркынды сууларды тазалоодо 
физикалык, химиялык жана биологиялык ыкмалар колдонулат.  Адсорбция жана 
мембрана процесстери көбүнчө физикалык жана химиялык тазалоодо, ал эми 
микроорганизмдер үчүн биологиялык тазалоо ыкмалары колдонулат.  [6] 
       Фенолду жок кылуунун көптөгөн ыкмалары бар.  Бул ыкмалардын ичинен 
бүгүнкү күндө эң артыкчылыктуу жана кеңири колдонулуучу ыкма болуп өнүккөн 
кычкылдануу процесстери саналат.  Бул процесстердин кээ бирлери: 
 • озонлома, 
 • озон жана суутек перекиси, 
 • фентон, 
 • фото-фентон, 
 • электрофентон, 

11,90%

45,20%19,10%

14,30%

9,50%

ağır metallerle kirlenmiş formaldehit ile kirlenmiş petrol ürünleri ile kirlenmiş

fenol ile kirlenmiş  normları aşmayan bölge
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 • суутек перекиси/ UV, 
 • озон/ UV, 
 • озон/сутек перекиси/ UV процесси, 
 • UV/TiO2 (фотокатализ) процесстери. 
     Биологиялык тазалоо; биофильтрлер, активдештирилген ылай ыкмасы, узак 
аэрацияланган активдештирилген ылай системалары жана табигый сугат 
керебеттери сыяктуу ар кандай ыкмалар менен колдонсо болот.  Биологиялык 
тазалоо – микроорганизмдер тарабынан ажыратуу жолу менен эриген 
органикалык заттарды чыгаруу процесси.  Көптөгөн бактериялар жана козу 
карындар, көмүртек жана энергия булагы катары ароматтык кошулмаларды 
колдонушат [7]. 
       Бул изилдөө ишинде, өнөр жай булгоочу зат катары аныкталган фенол 
Electro-Fenton ыкмасы менен жок кылынды. 
       Electro-Fenton процесси сууну жана саркынды сууларды тазалоо үчүн жаңы 
пайда болгон тазалоо технологиясы болуп саналат.  Electro-Fenton коркунучтуу 
булгоочу заттарды кычкылдандыруу үчүн гидроксил радикалдарын колдонот 
жана кадимки суу жана саркынды сууларды тазалоочу жайларда оңой бузулбаган 
өжөр кошулмаларды тазалоо үчүн өзгөчө пайдалуу. 
       Акыркы күндөрү электрохимиялык өнүккөн кычкылдануу процессине 
экологиялык жактан таза методдор жана сууну калыбына келтирүү үчүн көбүрөөк 
көңүл бурулду. Electro-Fenton — электрохимиялык прогрессивдүү кычкылдануу 
процесстериндеги эң популярдуу процесс [8], Electro-Fenton процесси саркынды 
сууларды тазалоо процессинин келечектүү технологиясы жана кадимки 
технологияларга салыштырмалуу органикалык заттарды тазалоо жана жок кылуу 
үчүн кыйла үнөмдүү, эффективдүү жана экологиялык жактан таза [9]. Бул 
технология Fenton реакциясы аркылуу массалык оксидант OH өндүрүү үчүн 
иштетилген эритмеге темир катализаторун кошуу менен эриген кычкылтекти же 
абаны калыбына келтирүү аркылуу ылайыктуу катоддо H2O2 нин  үзгүлтүксүз 
электр өндүрүүсүнө негизделген. 
O2 + 2H+ + 2e- → H2O2 
Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH- + HO. 
Fe3+ + e-→ Fe2+ 

       Electro-Fenton процесси Fenton процессинен келип чыккан кээ бир 
көйгөйлөрдү мисалы, органикалык материалдардын бузулушун чечет.  Катоддо 
үзгүлтүксүз Fe²+  регенерациясынан улам булгоочу заттар көбөйөт жана сактоо, 
ташуу көйгөйлөрүн болтурбоо үчүн  H2O2 жеринде өндүрүлөт. [10]. 
       Фентон реагенти же башка тазалоо технологиясы менен салыштырганда, ар 
кандай агынды сууларды тазалоо процесстери үчүн Electro Fenton Process (EFP) 
процессине ушунчалык көп көңүл бурулган [11]. Муну менен Электрофентон 
процессинин женил, экономдуу жана пайдалуу экендигин айтсак болот.  
      Бул изилдөөдө  системага берилген ток, суутек перекисинин көлөмү, темир 
иондорунун концентрациясы, суутек көрсөткүчү (Ph), убакыт сыяктуу 
параметрлердин таасири Электро-Фентон (EF) ыкмасы менен изилденип чыкты. 
 
Изилдөө методдору 
       Электр кычкылдануу (elektro oksidasyon prosesi) процесстеринин бири болгон  
Электро Фентон (EF) процесси колдонулган көмүртек катодунун урматында 
кычкылтектин эки электронунун кыскаруусу менен үзгүлтүксүз чөйрөдө H2O2 нин 
пайда болушу менен ишке ашкан бир система.      
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      Электро Фентон (EF) процесси: Бул процессте эң башкысы, анод катары 
темир кырындылары жана толтурулган насадкалык Электр Фентон реактору 
колдонулду. Реактор катары болот менен болот алынды.  
      Концентрациясы 100ppm болгон фенол 500 мл дык меркалуу колбага 
даярдалып алынды жана 1g Na2SO4 чыңалууну төмөндөтүү үчүн кошулду. 
Оптималдуу шартта рН көрсөткүчүн тууралоо үчүн HCL жана NaOH колдонулду. 
Ошондой эле, 0,5 мл  H2O2 кошулду. Реактордогу фенол магниттик 
аралаштыргыч жана туруктуу ток булагы (GW Instek, GPD-4303S Bench PSU 
модели, 0-3 А, 0-30 V) менен кылдат аралаштырылды. Ар бир белгилүү бир 
убакытта үлгү алынып, чыңалуу өлчөндү. Алынган үлгүлөр NaOH менен 
чөктүрүлүп, андан кийин фильтрлеп, фильтрленген үлгүлөрдөн 2 мл дан 50мл 
дык меркалуу колбаларга үлгүлөр алынды. Алынган үлгүлөргө 2 мл NH3 + NH4 Cl, 
1мл 4-ААР, 1мл K3[Fe(CN)6] кошулуп, суу менен толтурулгандан кийин 10-15 мин 
күтөбүз. Фенолдун концентрациясы спектрофотометр (Specord 50) аппараты 
менен 510 nm аныкталды.  
       Оптимум шартта рН көрсөткүчүн тандоо: фенолду кетирүү үчүн 
жүргүзүлө турган эксперименттерде оптималдуу рН маанисин аныктоо үчүн 
эксперименттер ар кандай рН маанилеринде (2; 2,5; 3; 4;5;7,5; 9) жүргүзүлдү.  
 рН маанисинин фенолду кетирүү эффективдүүлүгүнө таасири 
       Фенолду жок кылуунун натыйжалуулугун текшерүү үчүн биринчи кезекте 
оптималдуу рН аныкталды. Ар кандай рН маанилеринин (2; 2,5; 3; 4;5;7,5; 9) 
фенолду кетирүү эффективдүүлүгүнө таасирин изилдөө үчүн убакытка жараша 
алынган үлгүлөр спектрофотометр (Specord 50) аппаратында анализденип, 
фенолду кетирүү эффективдүүлүгү үчүн алынган натыйжалар       3 – 4 – 
сүрөттөрдө  берилген.      
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3-сүрөт. рН маанисине карата фенолду кетирүүдөгү өзгөрүүлөр 
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4-сүрөт. рН маанисине карата фенолду кетирүүдөгү өзгөрүүлөрдүн пайыз менен 
көрсөтүлүшү  
4 – сүрөттө көрсөтүлгөндөй рһ 2 де 5 мүнөттө фенолдун алынышы  100 %,        рһ 
3дө 2 мүнөттөн кийин эле 100%, рһ 2,5 болгондо 25 мүнөт ичинде 100% фенол 
жок болгон. Ал эми рһ 4тө 1 мүнөттө 93,5 %, рһ 5те 40 мүнөттө 83,5%, рһ 7,5 да 
40 мүнөт ичинде 48 %, ошондой эле рһ 9 да 49,5 % фенол арылган. 
       Оптималдуу рһ аныктоодогу маанилүү жагдай – бул учурдагы агынды 
суулардын рһ на жакын рһ маанисин аныктоо менен бирге химиялык заттарды аз 
колдонуу. Ошондуктан, бул изилдөөдө оптималдуу рН мааниси 2,5 деп 
аныкталган, анткени алып салуу ылдамдыгы башкаларга салыштырмалуу аябай 
тез эмес жана көпкө созулган эмес, башкача айтканда  рН 2,5 да башка да 
параметрлерде байкоолор жүргүзүү үчүн же анализдин туура так болушу үчүн 
маанилүү. 
 
Жыйынтык 
Фенолдор табиятка жана адамдын ден соолугуна тийгизген зыяндуу таасири 
боюнча алар уулуу булгоочу заттарга кирет.  Фенолдор аз концентрацияда да 
организмдер үчүн зыяндуу жана био ажыратуу кыйын.  Бул жыпар жыттуу 
кошулмалар нефтини кайра иштетүү, фармацевтика, металл иштетүү, көмүрдү 
кайра иштетүү, пластмасса, текстиль жана кагаз өндүрүшү сыяктуу көптөгөн өнөр 
жайлардын агынды сууларында кездешет. Фенолду камтыган агынды суулар 
кабыл алуучу жайга куюлганга чейин тиешелүү мыйзамдарга ылайык 
тазаланышы керек.  
Бул изилдөөдө саркынды суулардан фенолду бөлүп чыгаруу, өнүккөн 
кычкылдануу процесси (advanced oxidation process) болгон Электро Фентон 
процесси менен изилденген. 
3 – 4 сүрөттөрдө рН маанисине карата фенолду кетирүүдөгү өзгөрүүлөргө анализ 
жүргүзүп карай турган болсок; натыйжада, оптималдуу шартта орточо аз 
убакытта жогорку деңгээлде фенолдун суудан арылуусу Ph 2,5 да жүргөн. 
Себеби, рһ 2,3,4 төрдө тез эле максимум 2 мүнөттө бүтүп калган. Бирок, башка 
да параметрлерде байкоолор жүргүзүү үчүн же анализдин туура так болушу үчүн 
убакыт да маанилүү. 
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Оптималдуу рН мааниси 2,5 болгондо 5,10,25 мүнөттөрдүн аягында катары 
менен 78,6 %, 91 %,  жана 100 % фенолдун арылуусу алынды. Бул ыкма менен 
саркынды суулардан фенолду эффективдүү жана тез тазалоо үчүн колдонсо 
болот деп айта алам.  
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Аңдатпа: Бұл жұмыста катализаторлардың оптималды құрамдарын үздіксіз 
сутектендіру үдерісі үшін ерітусіз таза фурфуролды тұрақты қалыпта және 
тетрагидроспиртін(1:1) колонна типіндегі ағымды құралында зерттелінді. 
Колонна типіндегі құралда тәжірибе өткізу үшін сутек бойынша алюминийдің 
30% дейін жойылатын күйдіргі натрдың 10%-дық ерітіндісімен 
сілтісіздендірілетін 3-5 мм фракция қолданылды. жеке фазалармен орын 
алған кеңістіктер көлемі анықталды. Фурфуролды сутектендіру өнімінің 
сараптамасын плазмалық-ионизациялау детекторымен «Хром-4» 
хромотографында газды-сұйықтық хроматограф тәсілімен жасады; сонымен 
бірге жылжымайтын фаза ретінде полиэтиленколь-6000, инертті қатты 
тасымалдаушы 0,10-0,25 мм түйіршек көлемді хроматон қолданылды. 
Фурфуролды сутектендіру реакциясының аймағын анықтау үшін түрлі 
жағдайлардағы Ni-Al (50,-50,0) және ) Ni-Zr-Al (45,0- 5,0-50,0)  санынан үдеріс 
жылдамдығына тәуелділік зерттелді: фурфурол,тетрагидрофурфурил 
спирті, алюмо-никелді катализатор, гидрлеу үрдісі 

 

 
1. Кіріспе 

Фурфурол – фурандық қатардағы бесмүшелік гетерочиклдік альдегид, 
өнеркәсіптік масштабтағы ағаш гидролизі, мақта қауызы және т.б. ауыл 
шаруашылық қалдықтарынан жасалады. Фурфуролдың маңызды реакциясының 
бірі химиялық, авиациялық, тоқыма, құрылыс және машина жасау 
өнеркәсіптерінде қолданылатын фурфурил және тетрагидрофурфурилдік 
спиртке дейін түрлі катализаторлар қатысымен селекциялық сутектендіру болып 
табылады. Қазақстанда фурфурил спирті (ФС) мен тетрагидрофурфурил 
спиртінің (ТГФС) өндірісі, қажет болса да, жоқтың қасы. Жаңалаудан кейінгі 
Қазақстанда бар жабдық осы өнімді Шымкент қаласында өндіруге мүмкіндік 
береді. Бүгінгі таңда фурфурил спирт пен тетрагидрофурфурилдік спирт Ресей 
мен Өзбекстанда өндіріледі. Ол өндіріске Үндістан, Қытай, Пәкістан сияқты көрші 
елдер де мүдделі [1]. Тетрагидрофурфурил спирті өндірісіне байланысты негізгі 
үдерістер, оның ішінде сутектендіру катализаторлары да КСРО-нда, Санкт-
Петербургте өндірілген және баяғыда ескірген. Сондықтан бар жабдықта 
қолданылуға жарамды жоғары тиімді фурфуролдың сутектендіру 
катализаторларын жасауға қызығушылық өте жоғары деңгейде болып отыр. Дәл 
осы себептерге байланысты бұл жұмыс тақырыбы, оның мақсаттары мен іске 
асыру таңдауы шарттасқан. Тетрагидрофурфурил спиртін алу үшін ерітіп 
қорытылған никель-титанды катализаторлар пайданылады [4, 35б].Олар аздаған 
өнімділікпен, аз жұмыс мерзімімен, төмен іріктемелікпен сипатталады. Ерітіп 
қорытылған никель-титанды катализаторлар үдерістің тек бір ғана циклінде 
жұмыс істейді де, регенерацияланып, лақтырылады. Бұдан басқа, осы 
катализаторлар механикалық тұрғыда тиянақсыз, үдеріс барысында шашырап, 
қара шайыр сияқты массаны құрайды.Тетрагидрофурфурил спиртіне 
фурфуролды сутектендіру үшін жаңа катализаторларды өңдеу Қазақстан 
республикасының алдында тұрған  маңызды мәселелердің бірі болып саналады.  

 



IV. Uluslararası Türk Dünyası Fen Bilimleri ve Mühendislik Kongresi  

23-24 Haziran 2022, Niğde - Türkiye 

 

764 
 

 

2. Зерттеу әдісі мен материалдары 

Қорытпалы қосындылары олардың зерттелу тәсіліне қарай түрлі фракциялар 
түрінде қолданылды. Сөйтіп, Вишневский автоклавасында эксперимент өткізу 
үшін 2 сағат ішінде қайнап жатқан су буында күйдіргіш натрдың 20% су 
ерітіндісінің қосындысын сілтісіздендіру арқылы катализаторларды дайындаған 
0,25-0,35 мм фракциялар қолданылды. Эксперименттер қысым астында және 
реакциялық ортаны жылдам араласытырумен Вишневский автоклавасының  250 
см3 сыйымдылығында орындалған [2].  Әрбір тәжірибе үшін жаңа айырылған 
фурфуролдың  100% ерітіндісінің 200 см3 алынды. катализатор көлемі 0,5 г тең. 
Катализаторлардың белсенділігі туралы фурфуролдың 1 г катализаторға 1 сағ 
ішінде (г/г сағ) айналғаны грамммен айтылатын реакция жылдамдығы (W) 
бойынша білінген. Катализаторлардың оптималды құрамдарын үздіксіз 
сутектендіру үдерісі үшін ерітусіз таза фурфуролды тұрақты қалыпта және ТГФС 
(1:1) колонна типіндегі ағымды құралда зерттеді. Колонна типіндегі құралда 
тәжірибе өткізу үшін сутек бойынша алюминийдің 30% дейін жойылатын күйдіргі 
натрдың 10%-дық ерітіндісімен сілтісіздендірілетін 3-5 мм фракция қолданылды. 
Ерітіп қорытылатын тұрақты катализаторлардың белсендендіру және 
регенерациялау технологиясы осы жұмыста жетілдірілді. Тұрақты 
катализаторлардың белсенділігі туралы 1 сағ ішінде (г/г сағ не сағ-1) 1 г 
катализаторларға сутектендірілген заттектің гр-мен немесе 1 сағатта (мл/мл сағ 
не сағ-1) 1 мл катализаторға сутектендірілген мл-мен көрсетілген байланыс жүк 
салмақ шама бойынша жориды.Фурфуролды сутектендіру өнімінің сараптамасын 
плазмалық-ионизациялау детекторымен «Хром-4» хромотографында газды-
сұйықтық хроматограф тәсілімен жасады; сонымен бірге жылжымайтын фаза 
ретінде полиэтиленколь-6000, инертті қатты тасымалдаушы 0,10-0,25 мм 
түйіршек көлемді хроматон қолданылды. Эксперимент қатесі Стьюдент t 
параметрін есепке ала отыра, сенімдік деңгейдің 90% үшін +_5%. Бізбен металл 
қосылған никель-алюминийден дайындалған қаңқалы алюмо-никельдік 
катализаторлардағы 10%-дық сулы ерітіндінің сутектендірілуі зерттелді. 
Фурфуролды сутектендіру реакциясының аймағын анықтау үшін түрлі 
жағдайлардағы Ni-Al (50,-50,0) және ) Ni-Zr-Al (45,0- 5,0-50,0)  санынан үдеріс 
жылдамдығына тәуелділік зерттелді. Алынған нәтижелер көрсетілген 
қорытпалар 1,0-ден 3,0/5,0г дейін (900 С және 4МПа) санының өсімімен немесе 
0,5-тен 2,0/5,0 г дейін фурфурол айналуы  катализатор табиғатына байланысты 
47-100 және 33-100% шамасына сәйкес ұлғаятынын көрсетті. Үдеріс 
жылдамдығының ең көп қарқынды жоғарылауы салыстырмалы қатаң 
жағдайларда (1200С және 4МПа) Ni-Zr-Al(45,0-5,0-50,0) белсенді катализаторда 
байқалады. Сонымен қатар сутектендірілген өнімнің жалпы  шығарылым өсімі 
(қорытпаның 1,5г дейін) байқалуда. Қорытпалардың ары қарай 3,0 г-ға дейін 
мөлшерін жоғарылату сутектендіру өнімдерінің жасалу жылдамдығына әкеледі. 
Алынған мәліметтер  қорытпа массасынан шығарылатын өнім реакциясының 
тәуелділігінің тура  аумақтарында үдеріс кинетикалық аймақта жүзеге асатынына 
дәлел. Сондықтан әр сынамаға 0,5г (қорытпаның 1,0 г-нан) никельдік катализатор 
алынды, ол сутектендірілген қосындының 2,5% салмағын құрайды.Алюмо-
никельдік қорытпалардың шығыс дисперсиялығы фурфуролды сутектендіру 
реакциясындағы катализаторлардың белсенділігіне әсері қызық болды 
[1].Эксперименттік мәлімет бойынша 0,84 – 0,188 мм диапазондағы Ni-Al (50,-
50,0) мен  Ni-Mo-Al (45,0- 5,0-50,0)   қорытпалары дисперсиялығының өсіміне 
қарай фурфурол айналуының жылдамдығы 1,9 және 1,6 есеге сәйкес ұлғаяды. 
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Бастапқы қорытпалардың дисперсиялығы 0,188 – 0,350 мм дейін қысқаруына 
байланысты Ni-Al (50,-50,0)  және Ni-Mo-Al (45,0- 5,0-50,0)  катализаторларының 
сутектендірілу жылдамдығы тек 13,2 және 3,7% сәйкес төмендейтіні көрсетілген. 
Қорытпа дәнекерлерінің көлемін ары қарай 0,84 мм дейін ұлғайтқанда 
көрсетілген катализаторларда фурфурол сутектеріндегі жылдамдық 1,6 есеге 
төмендейді. Алынған мәліметтер негізінде ары қарайғы сынамалар үшін біз 0,25-
0,35 мм мөлшерлі бөлшектері бар қорытпалардан жасалған катализаторлар 
қолдандық. Зерттелетін катализаторлардағы фурфуролды сутектендіру  
фурфурил спирті, тетрагидрофурфурил спирті және дигидрофурфуролмен  бірге 
жасаумен іріктемелі емес жүзеге асырылады. ФС шоғырлануы тез арада 
үдерістің 20-30 минутында 45-50%-ға дейін өседі де, содан соң 
тетрагидрофурфурил спиртіне айналғаннан кейін кемиді. дигидрофурфурол 
шығарылымы үдерістің 20-30 минутында 7-8%-ға жетеді, ал 50-60 минутында 
тетрагидрофурфурил спиртіне айналу нәтижесінде жоғалып кетеді. 
Тетрагидрофурфурил спирті шығарылымы үдерістің 20 минутына дейін баяу 
өседі де, ары қарай қарқыны жылдамдатылады. Реакцияның шығарылу жалпы 
өнімі уақыт бойынша ұлғаяды да, үдерістің 60-минутында 92-98%-ды құрайды. 
Көптеген катализаторларда фурфурил спирті шығарылымының (48-50% ) ең көбі 
үдерістің 20-40 минуттарында, дигидрофурфурол шоғырлануының ең көбі (6-8%) 
сутектендірудің 10-20 минуттарындабайқалады. Жаңартылған катализаторлар 
белсенділігі қосындысыз Ni-Al қаңқалыға қарағанда 1,5-1,8 есеге жоғары немесе 
өндірістік Ni-Ti-Al байланысқа қарағанда 1,8-2,0 есеге жоғары. Ең көп 
белсенділікті қорытылған  Ni-Mo-Al  катализаторлары көрсетеді. Зерттелетін 
катализаторлар белсенділігінің өсуі бойынша қатармен келеді:  Ni-Zr-Al˂ Ni-Nb-
Al˂ Ni-Mo-Al. Сутек қысымының өсімі мен тәжірибе температурасымен ең 
белсенді катализаторларда фурфурол айналуы үдейді де, сутектендірілетін 
қосылулардың шоғырлану сырты кемуіне әкеледі. Бұның барлығы 
салыстырмалы қатаң шарттарда бөлшекті тәртіп бойынша үдерісті жүзеге 
асыруға көмектеседі. Белсендендірудің жуықтама энегриясының шамасына 
қарай зерттелетін катализаторларда фурфуролды сутектендіру шектеусіз 
қосындылар белсенділігімен лимиттеледі деп жобалауға болады. Алынған 
эксперименттік мәліметтер жаңартылған алюмо-никельдік катализаторлардағы 
фурфурол сутектендірілу жылдамдығының қарқынды ұлғаюы, бәлкім, 
Н2молекулаларының және сырттағы фурфуролдың бірдей белсендендірілуіне 
байланысты екендігін көрсетеді.  

 

Осы орайда фурфурол мен фурфурил спиртін (1:1) қатынаста қоспасын алып 
технологиялық параметрлерін өзгерте отырып қорытпалы никель-алюминилі 
катализатор қатысында үздіксіз сутектендіру процесін жүргіздік. Алынған өнім 1-
кестеде көрсетілген. 1-кестеде көрсетілгендей зерттеліп жатқан катализатор 
тетрагидрофурфурил спиртін өндіруде жоғары селективтілік көрсетеді, шыққан 
өнім 99,0-100%.Өндірісте қолданылып жүрген Ni-Ti – Al-катализаторына 
қарағанда зерттеліп жатқан промоторлы алюмо-никельді катализатордың 
активтілігі 1,7-2,3 есе ұлғайып отыр. 
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Кесте 1. Метал қосындысы бар қорытпалы алюмо-никельді 
катализатордың қатысында фурфурол мен тетрагидрофурфурил спирті 

қоспасын (1:1) үздіксіз сутектендіру 
Сілтілендіру 
көрсеткіші Al, 
% 

Т0С РИ2, МПа W, r-1 Өнім шығымы % Тұрақтылығы 

ФС ТГФС 

Ni-Zr-Al(45-5-50) 
30 100 2-6 0,682-0,810 0,0-0,5 99,5-100 645 
35 100-60 4 0,850-1,200 0,0-0,7 99,3-100 635 

Ni-Pb-Al(45-5-50) 
30 100 2-6 0,710-0,840 0,0-1,0 99,0-100 652 
35 100-160 4 0,870-1,350 0,0-0,5 99,5-100 647 

Ni-M0-Al(45-5-50) 
30 100 2-6 0,790-0,862 0,0-0,5 99,5-100 672 
35 100-160 4 0,890-1,450 0,0-1,0 99,0-100 662 

Ni-Ti-Al(45-3-50) 
35 100-160 4 0,480-0,620 0,0-5,0 95,0-100 532 

 

4. Талдау мен нәтиже 

Алюминийді 30-35% аралығында сілтілендіріп, температураны 100-1600 
арасында сутегі қысымы 2-6 МПа болған жағдайда 1,41-1,62 есе артып жұмыс 
істеу тұрақтылығы 635-672 аралығында болып, өндірісте қолданылып жүрген \ Ni-
Ti-Al\ катализаторына қарағанда 1,2-1,4 мәрте жоғарылайды. 

Қорытпалы құрамында екі үш промоторы бар катализаторды қолданғанда 
активтілігі белсенділігі жоғарылағанын байқауға болады. Бұл профессор 
Т.Б.Бейсековтің еңбектерінде экспериментті дәлелденді [1-3]. Жалпы 
әдебиеттердің негізінде және өздеріміз жасаған экспериментті дәлелдемелер 
тұрғысында мына қорытпалы промоторлы катализаторлар дайындалды. 
Дайындалған катализаторлардың құрамы төмендегіше:Ni-Mo-Cu-Al(40,0-5,0-1,0-
50,0), Ni-Mo-Cu-Al(43,0-5,0-2,0-50,0), Ni-Mo-Cu-Al(42,0-5,0-3,0-50,0), Ni-Mo-Cu-Cr-
Al(42,0-5,0-1,0-50,0), Ni-Mo-Cu-Cr-Al(40,0-5,0-2,0-3,0-50,0), Ni-Mo-Cu-Cr-Al(40,0-
5,0-3,0-50,0), феррохром. Катализаторды фурфуролды гидрлеу процессінде 
тіреуіш типтегі қондырғыларда сыналды. Құрамында бірнеше промоторы бар 
қорытпалы катализаторды үздіксіз сутектендіру қорытындыларын келтіруімізге 
болады. 2 кестеде  металл қосындысы бар қорытпалы алюмо-никельді 
катализатордың қатысында фурфурол мен тетрагидрофурфурил спирті 
қоспасын (1:1) үздіксіз сутектендіру (10 мПа, 1000С, сутегі барботажы 
жылдамдық көлемі 180 ч-1, алюминий қысымы дәрежесі 12%) артатындығы 
көрсетілген. 
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Кесте 2. Металл қосындысы бар қорытпалы алюмо-никельді 
катализатордың қатысында фурфурол мен тетрагидрофурфурил спирті 

қоспасын (1:1) үздіксіз сутектендіру 
Катализатор масса W r-1 Өнім шығымы Тұрақтылығы 

сағат ФС ТГФС 
Ni-Mo-Cu-Al     

44,0-5,0-1,0-50,0 0,82-0,50 0,7 99,3 711 
43,0-5,0-2,0-50,0 0,84-0,50 0,9 99,1 715 
42,0-5,0-3,0-50,0 0,84-0,50 1,0 99,0 709 
Ni-Mo-Cu-Cr-Al     

42,0-5,0-2,0-1,0-
50,0 

0,89-0,50 0,5 99,5 752 

40,0-5,0-2,0-3,0-
50,0 

0,91-0,50 0,1 99,8 756 

40,0-5,0-2,0-3,0-
50,0 

0,90-0,50 0,2 99,8 762 

 

Сонымен құрамында металл қосындысы бар промоторлы катализаторлардың 
каталитикалық қасиеттерін зерттедік. Кестеде келтірілгендей зерттелетін 
стационарлы қорытпалы катализаторлар тетрагидрофурфурил спиртін алуда 
жоғары активтілік және селективтілік көрсетеді. 

5. Қорытынды 

Промоторлы (қорытпалы) катализаторлардың әртүрлі параметрлердің әсер етуі 
зерттелді. Соның бірі фурфуролды сутектендіруде жылдамдығына 
температураның әсерін байқадық. Байқағанымыздай фурфуролды 
сутектендіруде 6-10 мПа қысым аралығында зерттелетін қорытпалы 
катализаторлар жылдамдығына температураның әсерін байқадық. 
Байқағанымыздай фурфуролды сутектендіру жылдамдығы температура 
жоғарылаған сайын қорытпалы катализаторлардың активтілігі баяулайды. 
Алынған экспериментті мәліметтерге сүйенсек фурфуролды сутектендіру 
жылдамдығының қорытпалы – никельді катализаторлары қатысында интенсивті 
өсуі, фурфурол бетіндегі сутегі молекуласы Н2 активациясына байланысты 
көрінеді. С=С және С=О байланыстарға байланысты қысым мен температура 
бірден әсер еткен кезінде промоторлы никель катализаторларының активтілігіне 
жақсы әсер береді. Тетрагидрофурфурил спирті жақсы түзілу үшін мына 
оптимальды қолайлықты температура 1200С және сутегі қысымы 8 МПа-дан 
жоғары жағдайды таңдадық. Демек, Н2қысымы мен тәжірибе температурасының 
бір кезде жоғарылауы фурфурол байланысына k>C=˂ және ˂C=O- қатысына 
байланысты промотирленген алюмо-никельдік катализаторлар белсенділігіне оң 
әсер береді. Тетрагидрофурфурил спиртінің жасалудың оптималды шарты 
температурасы 1200 С және Н2 қысымы 8МПа-дан жоғары болғандығы. 
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Biyodizel Yakıtına Kobalt Oksit (Co3O4) Nanopartikül Katkı Maddesi 
İlavesinin Motor Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkilerinin 

Deneysel İncelenmesi 
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Özet: Son yıllarda fosil yakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar ve rezervlerin tükenecek 
olması sıvı biyoyakıtlara ilgiyi arttırmıştır. Biyodizel bu yakıtların en popülerlerinden 
birisidir. Biyodizelin dizel motorlarda kullanımı sonucunda olumsuz bazı yanma 
parametrelerini iyileştirebilmek için nanopartiküller kullanılmaktadır. Bu çalışmada 
pamuk metil esteri içerisine (P0) Co3O4 nanopartikül katkı maddesi (50 ve 75 ppm) 
ilave edilmiştir. 75 ppm katkı oranında P0 yakıtına göre viskozite ve yoğunluk 
sırasıyla %1,91 ve %5,95 artarken, alt ısıl değer %2,78 azalmıştır. Yakıt 
özelliklerindeki bu olumsuz değişmelere rağmen nanopartikül katkı maddesinin 
termal iletkenliği, katalizör etkisi göstermesinden dolayı motor sonuçları olumsuz 
yönde fazla etkilenmemiştir.   
Anahtar Kelimeler: Nanopartikül, Biyodizel, Motor Performansı, Egzoz emisyonu 

 

 

Experimental Investigation of the Effects of Addition of Cobalt 
Oxide (Co3O4) Nanoparticle Additives in Biodiesel Fuel on Engine 

Performance and Exhaust Emissions 

 
Abstract: In recent years, fluctuations in fossil fuel prices and the depletion of 
reserves have increased the interest in liquid biofuels. Biodiesel is one of the most 
popular of these fuels. As a result of the use of biodiesel in diesel engines, 
nanoparticles are used to improve some negative combustion parameters. In this 
study, (P0) Co3O4 nanoparticle additive (50 and 75 ppm) was added to cotton seed 
methyl ester. At 75 ppm additive ratio, viscosity and density increased by 1.91% 
and 5.95%, respectively, compared to P0 fuel, while the lower calorific value 
decreased by 2.78%. Despite these negative changes in fuel properties, the engine 
results were not adversely affected due to the the thermal conductivity and catalyst 
effect of nanoparticle additive. 
Keywords: Nanoparticle, Biodiesel, Engine Performance, Exhaust Emission 
 

 

1. Giriş 

Yoğun enerji tüketimi çevre üzerinde ciddi bir yüke neden olmuştur. Taşıt emisyonları 
çevre kirliliğinin ana kaynaklarından biridir (Cai ve ark., 2021). Taşımacılık sektörü, 
günümüzde toplam sera gazları emisyonlarının yaklaşık %20'sini oluşturmaktadır 
(Pastor ve ark., 2020). Orta ve ağır hizmet tipi uzun mesafeli ticari araçlar, traktörler ve 
gemilerde, yüksek verimlilik, yüksek tork, yüksek güç, güvenilirliği ve dayanıklılığı 
nedeniyle dizel motorlarda çalıştırılır (Xu ve ark., 2020). Dizel motorlar, çevre kirliliğinin 
birinci kaynağı olarak; sera gazı emisyonlarını, küresel ısınmayı ve asit yağmurları 
arttırmaktadır. Bu tür olumsuzlukları azaltmak için dizel motorlar için özellikle emisyon 
azaltma stratejileri sürekli değişim göstermektedir (Murugesan ve ark., 2022). İçten 
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yanmalı motorlarda en ilginç araştırma konularından biri, nispeten tam yanmalı 
yakıtları incelemektir. Çünkü bu tip yakıtların kullanımında motor tasarımında bir 
değişiklik yapma zorunluluğu yoktur. Su, nanopartikül, biyoyakıtlar ve diğer katkı 
maddelerinin kullanımı, yanmayı ve yakıt kalitesini artırmak için kullanılan yaygın 
yöntemlerden bazılarıdır. Yenilenebilir yakıtların en önemlilerinden biri, dizel yakıta iyi 
bir alternatif olan, sürdürülebilir, toksik olmayan ve yenilenebilir olmasının yanı sıra 
yüksek parlama noktasına ve mükemmel performansa sahip olması gibi birçok olumlu 
özelliğe sahip biyodizel yakıtıdır (Heidari-Maleni ve ark., 2021; Şimşek ve ark., 2022; 
Yaman ve ark., 2022; Bora ve ark., 2022). Biyodizel setan sayısı, viskozitesi, 
yoğunluğu ve parlama noktası gibi yakıt özellikleri dizel yakıtından yüksektir. Son 
yıllarda yapılan araştırmalarda, silindir içerisinde karışım oluşumunun üzerinde yakıt 
özelliklerinin önemli etkisi olduğu ortaya konmaktadır (Kobashi ve ark., 2020). Yakıt 
özelliklerini iyileştirmek için birçok yöntem kullanılmaktadır. Son yıllarda yaygın olarak 
kullanılan yöntemlerden birisi de nano partikül ilave edilmesidir (Ahmed ve ark., 2020). 
Nanopartiküller yüksek bir yüzey alanına ve yüzey atomlarının aşırı enerjisine sahip 
olduklarından, benzersiz fiziksel, kimyasal, termal, manyetik, elektriksel veya optik 
özellikler sergileyebilirler. Nanopartiküller, mikron ve daha büyük boyutlu malzemelerle 
karşılaştırıldığında, artan reaktivite veya katalitik aktivite, süperparamanyetik davranış, 
daha düşük erime sıcaklıkları ve daha yüksek teorik yoğunluklar sergileyebilir (Kegl ve 
ark., 2021). Nanopartiküller, NOx ve karbon emisyonlarını azaltmada ve motor gücü, 
özgül yakıt tüketimi ve termik verim gibi motor performansını iyileştirmede mükemmel 
bir etki sergilemektedir (Mujtaba ve ark., 2020). Fakat bütün nanopartikülller için bu 
durum aynı değildir. En sık kullanılan nanopartiküller; alüminyum oksit (Al2O3), seryum 
oksit (CeO2), bakır oksit (CuO), demir oksit (γ-Fe2O3), titanyum oksit (TiO2) ve çinko 
oksittir (ZnO) nanopartiküller, karbon nanotüpler (C NTs), bazı çekirdek kabuk ve 
işlevselleştirilmiş nanopartiküllerdir (Jayaseelan ve ark., 2020).  

Bu çalışmanın amacı pamuk yağı metil esteri yakıtının özelliklerinin nano katkı 
maddesi ile değiştirilmesidir. Yakıt özelliklerindeki bu değişikliklerin motor performansı 
ve eksoz emisyonlarına olan etkisi deneysel olarak incelenmiş ve bu çalışmada 
sunulmuştur. 

2. Materyal Metot 

2.1. Deney yakıtlarının üretimi 

Çalışmada yakıt olarak pamuk yağından transesterifikasyon yöntemi ile pamuk yağı 
metil esteri (P0) üretimi Şekil 1’de gösterilen 40 lt kapasiteli reaktörde yapıldı. Biyodizel 
üretimi için gerçekleştirilen transesterifikasyon yöntemi akış şeması Şekil 2’de 
görülmektedir. Reaksiyonda katalizör olarak NaOH ve Metanol kullanılmıştır. Yapılan 
deneylerde elde edilen biyodizelin içerisine 50 ppm oranlarında Co3O4 (PCo50) ve 75 
ppm oranlarında Co3O4 (PCo75) nanopartikül katkı maddeleri ilave edildi. Tablo 1’de 
deneylerde kullanılan nanopartikül katkı maddesi ilave edilen yakıtların özellikleri 
verilmiştir. 
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Şekil 1. Biyodizel reaktörü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Transesterifikasyon akış şeması 

 

 
Tablo 1 Deney yakıtı yakıt özellikleri 

 
Yoğunluk  

15 oC (kg/m3) 
Viskozite  

40 oC (mm2/s) 
Parlama Noktası  

(oC) 
Alt Isıl Değer 

(MJ/kg) 

P0 886 4,60 175 38,80 

PCo50 895 4,72 179 38,20 

PCo75 903 4,86 184 37,72 

 

 

Ham Yağ Yağa Ön 

İşlem 

(110 oC) 

Transesterifikasyon 

Reaksiyonu 

(Reaksiyon) 

Metil Alkol +  
Katalizörün Karıştırılması 

Ön işlemden 

geçirilmiş yağ 

Ayırma 

Saf 

Biyodizel 
Yıkama 

BİYODİZEL 
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2.2. Deney Düzeneği ve Donanımları 

Motor deneyleri Şekil 3’ de görülen deney düzeneğinde yapılmıştır. Yapılan çalışmada 
deney motoru olarak özellikleri Tablo 2’de verilen Lombardini LDW 1003 marka, üç 
silindirli, su soğutmalı, dört zamanlı motor, hidrolik dinamometre, dinamometre yük 
hücresi, motor devrini ölçmek için enkoder, yanma sonucu oluşacak gaz emisyonlarını 
ve duman ölçümü için egzoz emisyon cihazı, egzoz sıcaklıklarını ölçebilmek için 
sensörler, basınç sensörü ve yakıt tüketimini ölçebilmek için kullanılan terazi 
kullanılmıştır. Biyodizel içerisine nanopartiküller AND-GR200 marka 210 g kapasiteli 
0.0001 g hassasiyetli hassas terazide tartılarak ve 50 oC’de 45 dakika Şekil 4’de 
görülen ultrasonik karıştırıcı ile yakıt içerisine homojen bir şekilde karıştırılmıştır. Egzoz 
emisyonlarının ölçümünde Bosch BEA60 ve Bosch BEA70 model egzoz emisyon 
ölçüm cihazları kullanılmıştır. Deneyler 1800 dev/dak’da 4 farklı motor yükünde 
gerçekleştirilmiştir. 

 

Şekil 3. Deney düzeneği 

 

Tablo 2 Deney motoru teknik özellikleri 

Model Lombardini LDW 1003 

Motor tipi Dört zamanlı, Direkt enjeksiyonlu 
Silindir hacmi, cm3 1028 

ÇapxStrok, mm 75x77,6 

Maksimum motor devri, dev/dak 3600 

Maksimum motor gücü, HP 19,5 

  

Şekil 4. Deney yakıtlarının ultrasonic karıştırıcıda karıştırılması 
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3. Sonuçlar ve Tartışma 

3.1. Özgül Yakıt Tüketimi (ÖYT) 

Dizel motorlarda ÖYT yakıt özellikleri ile doğrudan ilişkilidir. Şekil 5’de katkı maddesi 
ilave edilen yakıtların ÖYT grafiği görülmektedir. Yük artışıyla birlikte ÖYT azalırken 
katkı maddesi ilavesi ile artmaktadır. ÖYT artış oranı düşük yüklerde daha az iken yük 
artışıyla birlikte artmaktadır. 10 Nm yükte P0 yakıtına göre ÖYT artış PC050 ve PCo75 
yakıtlarında sırasıyla %1,17 ve %2,41 olurken 40 Nm yükte bu artış %2,06 ve %4,53 
olmuştur. Nanopartikül katkı maddesi ilave edilen yakıtların viskozitesi, yoğunluğu 
artarken alt ısıl değeri azalmıştır. Yakıtın fiziksel ve kimyasal özellikleri yakıt tüketiminin 
de önemli rol oynamaktadır. Viskozite ve yoğunluk yüksek olması özellikle iyi atomize 
olmayan yakıt reaksiyon bölgelerinde azalmaya neden olduğundan yakıt tüketiminin 
artışına sebep olmaktadır. 

 

Şekil 5. Test yakıtlarının ÖYT grafiği 
 

3.2. Termik Verim  

Silindir içerisindeki yanma verimi hakkında fikir edinebilme açısından önemli 
parametrelerden birisi termik verimdir. Dizel motorlarda silindir içerisine püskürtülen 
yakıtın sahip olduğu kimyasal enerjinin verimli bir şekilde mekanik işe dönüşme 
oranıdır (Ağbulut ve ark., 2022). Şekil 6’da test yakıtlarının termik verim grafiği 
görülmektedir. Yük artışıyla birlikte termik verimin arttığı görülmektedir. Nanopartikül 
katkı ilave edilen yakıtlarda 10 Nm yükte termik verimde P0 yakıtına göre PCo75 
yakıtında termik verimdeki azalma %3,12 olurken 40 Nm yükte bu azalma %1,59 
olmaktadır. Yük artışıyla birlikte yanma hızı arttığından termik verimdeki azalma oranı 
düşmektedir. Yakıt özelliklerinin etkileri göz önüne alındığında, daha yüksek viskozite 
ve yoğunluğa sahip yakıtın silindir içerisindeki buharlaşması zorlaşmaktadır (Geng ve 
ark., 2021). Yüksek viskozite yakıtın silindir içinde tam atomize şeklinde girememesine 
sebep olmakta ve yanma kalitesi düşmektedir bu da termik verim değerini 
düşürmektedir (Rastogi ve ark., 2021). Yakıt içerisine ilave edilen nanopartiküller 
silindir içerisinde yakıt dağılımını iyileştirmesi ve daha yüksek yüzey-alan-hacim oranı 
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ile olumsuz yakıt özelliklerine bağlı termik verimdeki azalmayı sınırlamaktadır (Wei ve 
ark., 2021a). 

 

Şekil 6. Test yakıtlarının termik verim grafiği 

3.3. Karbon monoksit emisyonları (CO) 

Şekil 7’de test yakıtlarının CO emisyonu grafiği görülmektedir. Yük artışıyla birlikte CO 
emisyonlarının arttığı görülmektedir. 10 Nm yükte P0 yakıtına göre PCo50 ve PCo75 
yakıtlarında CO emisyonlarındaki artış %5,75 ve %17,07 olmuştur. Artan viskozite ve 
yoğunluğuna bağlı olarak yakıt daha geç tutuşma sıcaklığına ulaşmakta ve yanma 
yeteri kadar tamamlanamamaktadır. Yük artışıyla birlikte silindir içerisindeki 
sıcaklıkların artışı ve nanopartikül katkı maddesinin katalizör görevi görmesinden 
dolayı CO emisyonlarındaki artış azalmıştır. 40 Nm yükte P0 yakıtına göre PCo50 ve 
PCo75 yakıtlarında CO emisyonlarındaki artış sırasıyla %1,84 ve %4,60 olmuştur.  

 

Şekil 7. Test yakıtlarının CO emisyonu grafiği 
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3.4. Karbon dioksit emisyonları (CO2) 

CO2 emisyonu motor yükünün artışıyla CO emisyonuna benzer bir şekilde artmaktadır. 
Şekil 8’de nanopartikül katkı maddesi ilave edilen yakıtların CO2 emisyonlarının grafiği 
görülmektedir. Tam yanma ürünü olan CO2 emisyonları katkı maddesi ilave edilen 
yakıtlarda katkı maddesi oranının artışıyla azalmaktadır. 40 Nm yükte P0 yakıtına göre 
CO2 emisyonu PCo50 ve PCo75 yakıtlarında sırasıyla %0,79 ve %1,13 azalmaktadır. 
Artan viskozite ve yoğunluğa bağlı olarak yakıt damlacık boyutunun büyük olması ve 
buna bağlı silindir içerisindeki karışımın zayıflaması yanmayı olumsuz etkiler. Fakat 
nanopartikül katkı maddesinin termal reaktivitesi bu olumsuzluğu azaltmıştır. 
Nanopartikül katkı maddesinin etkisi ile yakıt içerisindeki artan oksijen varlığı, yanma 
reaksiyonu sırasında yanmayan hidrokarbon atomları ile reaksiyona girerek CO2 
oluşumunu arttırır (Çelik ve Önder Özgören, 2017). Bu sayede yakıtın viskozite ve 
yoğunluğunun azaltmasına bağlı olumsuzlukları azaltmaktadır.  

 

Şekil 8. Test yakıtlarının CO2 emisyonu grafiği 
 

3.5. Azot oksit Emisyonları (NOx) 

NOx, dizel motorların ana emisyonlarından birisidir. Yüksek sıcaklıkta, havanın 
içerisindeki moleküler nitrojen ve oksijen, NOx oluşturan bir dizi reaksiyona katılır (Yan 
ve ark., 2021). Şekil 9’da NOx emisyonları grafiği görülmektedir. Yük artışıyla birlikte 
artan silindir içi sıcaklığına bağlı olarak NOx emisyonlarının da arttığı görülmektedir. 
10 Nm yükte P0 yakıtında NOx emisyonu 332 ppm olurken 40 Nm’de 433 ppm 
olmuştur. 40 Nm P0 yakıtına göre PCo50 ve PCo75 yakıtlarında NOx emisyonu 
sırasıyla %0,63 ve %1,58 oranında azalmıştır. Test yakıtlarının viskozite ve 
yoğunluğundaki artışa bağlı olarak yanma verimi düşmekte ve NOx emisyonlarının 
azalmasına sebep olmaktadır. Nanopartiküller yakıta oksijen tamponu görevi görür ve 
ısı transferini destekler ve NOx emisyonundaki azalmayı yavaşlatır (Wei ve ark., 
2021a). 
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Şekil 9. Test yakıtlarının NOx emisyonu grafiği 
3.6. İs emisyonu 

İs emisyonları genellikle eksik yanmanın bir sonucudur (Venu ve ark., 2021). İs ve 
NOx'in eşzamanlı olarak azaltılması, yanma odasındaki homojen olmayan hava-yakıt 
karışımı ve sıcaklık nedeniyle çok zordur (Li ve ark., 2021). Şekil 10’da nanopartikül 
katkı maddesi ilave edilen yakıtların is emisyonu grafiği görülmektedir. Yakıt içerisine 
ilave edilen nanopartikül katkı maddesi is emisyonlarını arttırmaktadır. 40 Nm yükte P0 
yakıtına göre göre PCo50 ve PCo75 yakıtlarında is emisyonu sırasıyla %3,39 ve %4,22 
artmıştır. Yakıtın viskozite ve yoğunluğundaki artışa bağlı zayıf atomizasyon sayesinde 
yakıt içerindeki karbon atomlarının yanması tam sağlanamaz ve is emisyonlarının 
artışına sebep olur. Yanma odasındaki düşük ortam sıcaklığında, is emisyonlarının 
arttığı görülmüştür (Abdullah ve ark., 2021). Fakat nanopartiküller yakıta bağlı oksijen 
bölgesi arttırır, yakıt damlacıkları arasındaki ısı transferini destekler. Bu durum 
partiküllerin oksidasyonunu artırarak duman emisyonlarını daha da artmasını engeller 
(Wei ve ark., 2021b; Sekar ve ark., 2021). 

 

Şekil 10. Test yakıtlarının NOx emisyonu grafiği 
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Sonuçlar 

Bu çalışmada, pamuk yağı metil esterinin içerisine nanopartikül katkı maddesi ilave 
ederek fiziksel ve kimyasal yakıt özelliklerinin değişimi belirlenmiştir. Test yakıtlarının 
yakıt özellikleri belirlenmiş ve motor performansına ve egzoz emisyonlarına etkileri 
deneysel olarak incelenmiştir. Elde edilen sonuçların bir özeti aşağıda sunulmuştur. 
Yakıt içerisine 50 pmm ve 75 ppm oranlarında ilave edilen nanopartikül sonucunda P0 
yakıtına göre viskozite sırasıyla %1,01 ve %1,91 oranlarında artarken, yoğunluk %2,60 
ve %5,65 artmıştır. Yakıtın alt ısıl değeri ise %1,54 ve %2,78 azalmıştır. Yüksek 
viskozite ve yoğunluk nedeniyle yakıt damlacıkları daha büyük olur ve artan yüzey 
gerilimi sebebiyle 40 Nm yükte ÖYT 50 ppm oranında %2,06 artarken 75 ppm oranında 
%4,53 artmıştır. Isı verim ise sırasıyla %0,48 ve %1,59 oranında azalmıştır. Katkı 
maddesi yakıt özelliklerini olumsuz etkilemesine rağmen yüksek termal iletkenliği, 
yakıtın buharlaşma ısısını arttırması ve yakıtın daha iyi oksidasyonu sayesinde motor 
performans değerlerinin daha olumsuz sonuçlanmasını engellemiştir.  
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Özet: Modernleşen dünya ile birlikte hızlı nüfus artışı belediyeler tarafından 
toplanan evsel katı atık miktarını doğrudan etkilemektedir. 2020’de ülkemizde 32,3 
mton evsel katı atık oluşmuş olup bu atığın %69,4’ü düzenli deponi sahalarında 
bertaraf edilmiştir. Oluşan katı atıkların organik kısımlarının bertarafı için anaerobik 
prosesler (AP) uzun yıllardır kullanılan kendini kanıtlamış bir teknolojidir. AP girdi 
materyali organik atıklardan, biyometan, sıvı-katı gübre üretimi yanı sıra atık 
azaltımı da gerçekleşmektedir, bu sayede hem atık yönetimi hem de yenilenebilir 
enerji üretimi yapmak mümkün olmaktadır. Bu çalışmada substrat olarak evsel 
organik katı atıkların kullanıldığı kesikli biyogaz reaktörleri işletilmiştir. Kesikli 
reaktörler 0.5, 1, 2, 3 ve 4 gUK/Lreaktör besin aşı (S/I) oranlarında işletilmiş olup, 
yüksek S/I oranlarının biometanizasyon prosesine etkisi irdelenmiştir. Yüksek S/I 
oranlarında reaktörlerde uçucu yağ asidi (UYA) birikimine bağlı olarak pH düşüşleri 
gözlemlenmiş bu pH düşüşlerin ise metanojenlerin inhibisyonuna neden olarak 
reaktörlerdeki metan üretimini çok kısıtladığı gözlemlenmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Anaerobik proses, Biyometan, Evsel organik katı atık. 

 

 
1. Giriş 

Artan insan nüfusu ve fosil yakıtların tükenmekte olması yenilenebilir enerji 
kaynaklarının üretimine olan ilgiyi arttırmaktadır (Eisenberg ve Nocera, 2005). 
Günümüzde enerji ve sürdürülebilirlik konusundaki politikalar, birincil enerji 
kaynaklarının çeşitlendirilmesine, yüksek verimlilik ve düşük karbon emisyonuna sahip 
enerji santrallerinin kullanılmasına teşvik etmektedir. Bu bağlamda son yıllarda doğal 
kaynaklar (güneş, rüzgâr, hidro) ve biyoyakıtlar (biyogaz, biyodizel, biyoetanol) ile 
yenilenebilir enerji üretimi konusunda çalışmalar artmıştır (Zhang vd., 2018). Biyogaz 
üretimi anaerobik koşullarda, karmaşık bir takım mikrobiyal süreçlerle organik 
maddelerin parçalanması ile gerçekleşmektedir. Anaerobik parçalanma (AP) ile 
kompleks yapıdaki organik madde bakteri ve arkeler tarafından, mezofilik (30-40 °C) 
ya da termofilik (45-60 °C) koşullarda CH4 ve CO2’e dönüştürülmektedir (Tian vd., 
2017). 

Biyogaz üretimi günümüzde yaygın olarak kentsel atık su arıtma tesislerinde ve artan 
şekilde tarımsal atıklar, hayvan endüstrisi atıklar ve evsel atıklar gibi organik atıkları 
bertaraf etmek amacıyla kullanılmaktadır. Asit bakterileri metan bakterileri için 
oksijensiz ortam ve besin sağlarken, metan bakterileri de asit bakterilerinin ürünlerini 
dönüştürerek toksik etkisini engellerler (Poeschl vd., 2012). Asit bakterileri organik 
bileşiklerin çoğunu besin olarak kullanırken, metan bakterileri sadece basit organik 
asitleri kullanabilirler. 

Biyogaz oluşumu 3 aşamalık bir prosestir (Nair vd., 2014); 

- Hidroliz; bu aşamada fermantatif ve hidroliktik bakteriler karbonhidratların proteinleri 
ve yağları parçalayarak CO2, asetik asit ve büyük bir kısmını da çözülebilir uçucu 
organik maddelere dönüştürürler. 
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- Asit oluşumu; Uçucu yağ asitlerini asetik asitse dönüştüren asetogenik bakteri 
grupları devreye girer. Bir kısım asetogenik bakteriler uçucu yağ asitlerini asetik asit 
ve hidrojene dönüştürür. 

- Metan oluşumu; Bir kısım metan oluşturan bakteriler karbondioksit ve hidrojeni 
kullanarak metan ve su açığa çıkarırken diğer bir grup metan oluşturan bakteriler ise 
asetik asit kullanarak metan ve karbondioksit oluştururlar. 

Biyogaz aynı zamanda havadan daha hafif ve havaya göre yoğunluğu 0,94 kg/m3, 
oktan sayısı yaklaşık 110, yanma sıcaklığı 700 °C, alev sıcaklığı 870 °C ve ısıl değeri 
5.96 kW/m3 olan ağırlıklı olarak CH4 + CO2’ten oluşan bir gaz karışımıdır. 1 m3 
biyogazın sağladığı ısı miktarı 4700-5700 kcal’dir. Biyogaz sonucu açığa çıkan CH4 
gazı ideal bir gazdır (Zarkadas vd., 2015). 

Biyogaz üretiminde en önemli faktörler pH, sıcaklık C/N oranı, toksitite, hammadde 
çeşidi, hidrolik bekletme süresi olarak sayılabilir. Bu faktörler arasında en 
önemlilerinden biri de, birim hacimde (m3) biyoreaktörlere günlük beslenen organik 
madde miktarıdır. Yükleme oranı kuru madde içeriği ve bekleme süresine göre oluşan 
bir faktördür (Xing vd., 2020). Anaerobik arıtmada bakteriler organik yükleme hızına 
karşı oldukça hassastır. Bu nedenle anaerobik fermantasyon esnasında mümkün 
oldukça optimum organik yükleme hızı korunmalıdır. Organik yüklenme hızı 
hesaplanarak optimum değerde sabitlenmelidir. Aksi halde pH yükselerek biyogaz 
üretimi durabilmektedir. Bu çalışmada anaerobik koşullarda işletilen kesikli 
reaktörlerde 0.5, 1, 2, 3 ve 4 gUK/Lreaktör besin aşı (S/I) oranlarında yükleme yapılmış 
ve yüksek S/I oranlarının biyometanizasyon prosesine etkisi irdelenmiştir. 

2. Materyal ve Metot 

Evsel organik katı atıklar (EOKA), Niğde Belediyesi katı atık birliğinin işlettiği düzenli 
depolama tesisinden temin edilmiştir. Temin edilen atıkların organik kısımları ayrılmış, 
parçalayıcı vasıtası ile parçalanarak partikül çapının 1 cm altına düşmesi sağlanmıştır 
(Şekil.1). Parçalama işleminden sonra atıklar karıştırılarak homojen hale getirilmiştir. 
Anaerobik aşı için kullanılacak çamur tam karışımlı ve mezofilik şartlarda işletilen bir 
atıksu arıtma tesisi anaerobik çamur çürütücüsünden alınmıştır. Aşı ve atık 
karakterizasyonu için örneklere; toplam katı (TK), toplam uçucu katı (TUK), pH, toplam 
organik karbon (TOK), toplam azot (TN), C-N-H-O (elemental analiz) ve aşı için 
alkalinite analizleri gerçekleştirilmiştir.  

 

Şekil 1. Niğde Belediyesi’nden alınan katı atıklara uygulanan ön işlem 
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Reaktörlerin hazırlanması ve işletme koşulları 

Anaerobik kesikli deneyler, 300 mL çalışma hacmindeki reaktörlerde 
gerçekleştirilmiştir (Şekil 2). 300 ml aşı çamuru kesikli reaktörlere eklenmiş ve 
belirlenen S/I oranlarında gerekli EOKA eklenmiştir (oran hesabında UK miktarları 
kullanılmıştır). Sıcaklık 37±1°C olacak şekilde ortam koşulları sağlanmıştır ve pH 
değerleri ölçülmüştür. Reaktörler hava geçirimsiz şekilde silikon kapaklarla 
kapatılmadan önce N2 gazı ile 2 dk süresince O2 sıyırılarak anaerobik ortam şartı 
sağlanmıştır. Başlangıç aşamasında, gaz balonlarında kalan gazın alınması için, 
reaktörün numune alma portundan (3 yollu musluktan) vakum pompası ile 0.5 atmosfer 
mutlak basınca kadar vakumlanarak alınmıştır. Hazırlanan deney koşulları değişen 
aşı/substrat (S/I) 0,5,1,2,3,4 gUK/Lreaktör oranlarında besleme yapılmıştır. 

 

 

Şekil 2. Kesikli reaktör düzeneği şematiği ve kesikli reaktör seti fotoğrafı 

Reaktörlerden alınan biyogaz numuneleri, haftada üç kez GC (Agilent Technologies 
7820A) ile CH4 analizi yapılmıştır. Enjeksiyon ve dedektör sıcaklıkları sırasıyla 115 ve 
230 °C dir. Kolon (Agilent crbxen) ilk sıcaklığı 1 dk süreyle 100 °C’ye, daha sonrasında 
20°C/dk artışla 220 °C’ ye getirilmiş ve burada 6 dk boyunca tutulmuştur. Taşıyıcı gaz 
olarak He kullanılmış olup gaz akış hızı 30 ml/dk ve örnek enjeksiyon hacmi 200 µL 
dir. Reaktörler işletmeye alınmadan önce ve inkübasyon sonrasında TKM ve UKM 
analizleri yapılarak giderim performansları belirlenmiştir. Reaktörlerin pH değerleri 
WTW Inolab pH 7110 SET 2 Model pH metre, ORP ise multiparametre (Thermo-Orion 
Dual Star) kullanılarak belirlenmiştir. TKM ve UKM analizleri SM 2540 D ve SM 2540 
(APHA, 2005) yöntemlerine göre gerçekleştirilmiştir. TOK ve TN analizleri TOK 
analizörü (Shimadzu TOC analyzer-SSM) ile yapılmıştır. 

3. Bulgular 

Aşı ve Atık Karakterizasyonu 

Evsel atıkların organik fraksiyonlarının anaerobik parçalanma süreci, atık özellikleri ile 
yakından ilişkilidir (Sailer vd., 2020). Kesikli reaktörlerde kullanılan aşı ve EOKA’ya ait 
karakterizasyon değerleri Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1. Aşı ve EOKA karakterizasyonu 

 Aşı EOKA 

TKM (%) 3,12 18,0 

UKM (%) 1,66 15,6 

C (%) 35,73 48,82 

H (%) 3,54 6,26 

N (%) 9,47 8,98 

O (%) 8,90 22,00 

TOK (%) 23,32 40,34 

TKN (%) 3,30 2,14 

Protein (%) 20,67 13,43 

C/N 3,77 5,43 

Biyogaz ve biyometan üretimi 

Evsel organik atıkların substrat olarak kullanıldığı farklı yükleme oranlarında işletilen 
kesikli reaktörlerdeki biyogaz ve biyometan üretimleri Şekil 3‘de gösterilmektedir. 
Biyogaz üretimleri S/I 0,5 1 ve 2 gUK/Lreaktör örneklerinde sırası ile 470, 540 ve 76 ml/g 
UKM gözlemlenmiştir. S/I oranının 3 ve 4 gUK/Lreaktör olduğu çalışmalarda ise 210 ve 
208 ml/g UKM seviyesinde biyogaz üretimi elde edilmiştir. S/I oranının 2 gUK/Lreaktör ye 
yükseltilmesi ile biyogaz üretimde ciddi bir düşüş gözlemlenmiştir. Bunun yanı sıra S/I 
oranlarının 3 gUK/Lreaktör ve ardından 4 gUK/Lreaktör’e yükseltilmesi ile biyogaz 
üretimlerindeki bu sorun daha da belirginleşmiştir.  

 

   

Şekil 3. Farklı yükleme oranları için kümülatif biyogaz (a) ve biyometan (b) 
üretimleri 

S/I oranlarının 3 gUK/Lreaktör ve 4 gUK/Lreaktör olduğu reaktörlerde ilk 10 gün süresinde 
biyogaz üretimi düşük olsa da beklenen bir eğilim gözlemlenmiştir. Bu süre sonunda 
ise asit birikimine bağlı olarak pH düşüşü (Şekil 4b) sistemdeki biyogaz üretimini 

(b) 
(a) 
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durdurmuştur. Bu durumun yüksek besleme koşullarına bağlı olarak hızlı faaliyet 
gösteren hidroliz ve asit üreten mikroorganizmaların baskınlıkları ve son ürünleri olan 
uçucu yağ asitlerinin birikimine bağlı olduğu söylenebilir (Yenigün ve Demirel, 2013).  

Farklı yükleme oranlarındaki biyometan üretim miktarları Şekil 3-b de gösterilmektedir. 
S/I 0,5 1 ve 2 gUK/Lreaktör çalışmaları için üretim miktarları sırası ile 292, 323 ve 5 ml/g 
UKM seviyesindedir. S/I oranını 2 gUK/Lreaktör’e yükseltilmesi ile biyogaz üretimine 
benzer şekilde biyometan üretimi de dramatik düşüş göstermiştir, bu duruma UYA 
birikimine bağlı olan pH düşüşünün neden olduğu söylenebilir, metan üreten 
mikroorganizmaların düşük ve yüksek pH lara karşı oldukça hassas olduğu 
bilinmektedir. S/I oranının 3 gUK/Lreaktör ve 4 gUK/Lreaktör’e yükseltildiği çalışma setinde 
biyometan üretimi gözlemlenmemiştir. Yüksek yüklemeye bağlı olarak sistemde 
metanojenlerin çalışamadığı ve biyometan üretilemediği söylenebilir. Bu durumun 
alkalinite değerlerinde düşüş olarak da karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca örnekler KM 
giderim verimleri açısından incelenecek olursa KM giderim verimleri (özellikle UKM) 
oldukça düşük seviyelerde gerçekleşmiştir. Bu durum göstermektedir ki sistemdeki 
biyokimyasal reaksiyonlar düşük verimle gerçekleşmiş buna bağlı olarak son 
ürünlerden olan biyometan üretimi sıfır seviyesinde kalmıştır. Çalışmada evsel organik 
katı atıkların besin olarak kullanılacağı AD sistemlerinin yüksek yükleme oranları ile 
işletilmesinde ciddi güçlükler yaşanabileceği, özellikle biyometan üretiminde üretimin 
gerçekleştirilememe riski olduğu ortaya konmaya çalışılmıştır(Xing vd., 2020). 

S/I 3 gUK/Lreaktör ve 4 gUK/Lreaktör oranlarında işletilen reaktörlerde asit birikimine bağlı 
olarak alkalinite değerleri de düşüş göstermiş sistemlerin tamponlama kapasiteleri 
neredeyse tükenmiştir (Şekil 4b). Bunun yanı sıra sistemdeki KM değişimleri ile 
biyogaz üretimleri ilişkilendirilebilir, S/I 3 gUK/Lreaktör ve S/I 4 gUK/Lreaktör çalışmalarında 
biyogaz üretimindeki düşüşe bağlı olarak TKM giderim verimleri sırası ile %5 ve %4 
değerlerindedir (Şekil 4a).   

 

(a) (b) 
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Şekil 4. Çalışma sonucunda farklı yükleme oranlarında KM giderimleri (a) pH 
ORP (b) ve alkalinite (c) TOK ve TN değerli 

4. Sonuçlar 

Bu çalışmada anaerobik kesikli reaktörlerde EOKA kullanılarak yüksek organik 
yüklemelerde biyogaz/biyometan üretimi incelenmiştir. Çalışmada S/I 0.5,1, 2, 3, 4 
gUK/Lreaktör olacak şekilde yükleme yapılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda yüksek S/I 
3 gUK/Lreaktör ve 4 gUK/Lreaktör oranlarında işletilen reaktörlerde asidifikasyon 
gerçekleşmiş ve metanojenik faaliyetler inhibe olmuştur. Deney sürecinin ilk günlerinde 
bir miktar metan üretimi gerçekleşmiş olsa da pH değerlerinin oldukça düştüğü 
gözlemlenmiş ve buna bağlı olarak ilerleyen günler de metan üretimi 
gerçekleşmemiştir. Elde edilen sonuçlar, evsel organik atıktan biyogaz/biyometan 
üretiminde reaktörlerin S/I oranı 3 gUK/Lreaktör’den daha düşük değerlerde işletilmesi 
gerekliliği ortaya konulmuştur. 

Teşekkür 

Bu çalışma Tübitak tarafından 119Y145 nolu proje ile desteklenmiştir, yazarlar olarak 
Tübitak’a desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.   
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Özet: Son zamanlarda çevresel uygulamalarda ortamlardan kirleticilerin 
gideriminde biyokömür yaygın olarak kullanılmaktadır. Biyokömür üretiminde genel 
olarak tarımsal atıklar, bitki ve hayvan bazlı atıklar ve tarımsal bazlı endüstriyel 
atıklar (selüloz, hemiselüloz, lignin ve diğer organik maddelerden zengin 
biyokütleler) kullanılarak üretilmektedir. Biyokömür üretmek sera gazı emisyonu, 
karbon tutulumu ve absorpsiyonunda olumlu yönde etkilere sahip olmasına rağmen 
biyokömürün hammaddesine, üretim koşullarına ve sürecinden bağlı olarak fiziksel 
ve kimyasal özellikleri değişmektedir. Bitki ve hayvan bazlı biyokütleler ile üretilen 
biyokömürler sabit bileşimlere ve özelliklere sahiptir. Bu durum hammadde 
kaynağına ve üretim sürecine bağlı olarak biyokömürün özellikleri kirletici giderim 
kapasitesini ve geri kazanım oranlarını etkilemektedir. Bu bağlamda çevresel 
açıdan çeşitli uygulama ve gereksinmeleri karşılamak için farklı işlevlere sahip 
biyokömürlerin özelliklerini ayarlamak için temel stratejiler geliştirilmelidir. Fungal 
biyokütleler, ayarlanabilir bileşim ve yapıya sahip karbonlu malzemelerin 
hazırlanmasında önemli avantajlara sahiptir. Farklı elementlerle zenginleştirilmiş 
çok sayıda fungus türü seçilebilir, bu da fungal biyokütle temelli biyokömür sentezi 
gerçekleştirilebilir. Fungusun hızlı büyümesi, hifsel morfolojisi, homojen yapısı 
biyokömürün farklı ayarlanabilir elementel kompozisyona sahip olması biyokömür 
mühendisliğine gelecek hazırlamaktadır. Özellikle fungal temelli biyokütle farklı 
uygulama durumlarını yerine getirmek için işleve göre ayarlanabilen ve tek tip 
yapıya sahip biyokömür malzemesini sentezlemenin kolay, hızlı, ölçeklenebilir ve 
umut verici bir yoludur. Bu bağlamda çalışmada fungal biyokütle temelli biyokömür 
üretimine odaklanılacaktır. Dahası literatürde bulunan fungal biyokütle temelli 
biyokömürlerin performansları karşılaştırılarak bu konudaki eksik ve geliştirilmesi 
gereken noktalara vurgu yapılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Fungus, Biyokömür, Kirletici giderimi, adsorpsiyon 

 

 
1. Giriş 

Oksijensiz ortamda organik atıkların yüksek sıcaklıklarda ayrışması sonucu olarak 
ortaya çıkan ürün biyokömürdür. Biyokömürün genel elementel içeriği; karbon hidrojen, 
oksijen, kül, ve eser miktarlarda azot ile kükürttür. Fakat biyokömürün üretimi sırasında 
kullanılan hammadde kaynağına göre içeriği değişmektedir. Piroliz yolu ile termal 
ortamda organik atıkların kimyasal yapılarında değişiklikler meydana gelmektedir. 
Biyokömür içeriği; atık türüne, yanma koşulların bağlı olarak değişmekle birlikte %70 
karbon siyahı, geniş gözenek çapı ve yan ürün olarak biyo-yağ içermektedir. 
Malzemenin oksijenin sınırlı olduğu bir ortamda yanmaya maruz kalması sebebi ile 
karbon yanmamaktadır (Shamsuddin, Yusoff and Sulaiman, 2016). Biyokömür ile ilgili 
olarak Avrupa Biyokömür vakfı tarafından yapılan tanımlamada; heterojen madde 
olarak adlandırılıp aromatik karbon ve mineraller açısından zengin olduğu belirtilmiştir.  

Temiz teknoloji ile piroliz yoluyla biyokömür üretimi için sürdürülebilir hammadde 
kaynağı olarak organik atıkların kontrollü şekilde temin edilmesi ve yönetimi 
sağlanması atmosfere CO2 salınım seviyesini düşürmede önemli rol oynayan bir 
karbon deposu görevi üstlenmektedir (Dunnigan et al., 2018).  
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Şekil 1. Biyokömürün Çevresel uygulama alanları 

Farklı uygulama potansiyeline sahip olan Biyokömür tarımsal atıklar, belediye atıkları 
ve arıtma çamuru gibi atıklardan üretilebildiği için atıkların yönetiminde de etkili bir 
alandır (Seow et al., 2022). Biyokömür sera gazlarına (CO2, CH4, ve N2O) ve kirletici 
gazlara (H2S ve SO2) yol açan tarımsal atıkların yönetimine alternatif bir teknolojidir. 
(Dunnigan et al., 2018). Bunun yanı sıra biyokömür yüksek karbon içeriğine ve aktif 
yüzey alanına sahip olması nedeniyle üretim sonrası birçok farklı alanda kullanımı 
mevcuttur (Şekil 1). (Hu et al., 2021)’de yaptıkları çalışmada Biyokömür tarım 
arazilerinde kullanıldığında besin maddelerini toprakta tutabilir ve tarımsal 
sürdürülebilirliği ve verimi iyileştirebileceğini raporlamışlardır. (Hu et al., 2020) başka 
bir çalışmalarında karbonu hapsedebilir ve karbon emisyonunu azaltabileceğini 
bildirmişlerdir. Bu durum örneklendirilecek olursa (Douglas Roque Lima et al., 2020) 
1m3 Dillenia excelsa odun atığının kullanımının CO2 emisyonlarını 1687 kg azaltmaya 
eşdeğer olduğunu tespit etmişlerdir. Biyokömür, Cd(II), Pb(II), Cu(II) Hg(II), Ni(II) ve 
Cr(VI) gibi yaygın ağır metallerin gidermin adsorban olarak da kullanılmaktadır. (Qu et 
al., 2021)’de yaptıkları çalışmada mısır samanından ürettikleri biyokömür ile Cr(VI) 
giderimine odaklanmışlardır ve biyokömürün Cr(VI) adsorpsiyon kapasitesini 116,91 
mg/g olarak bildirmişlerdir. (Nguyen et al., 2021) tarımsal atıklardan ürettikleri 
biyokömür ile 2,4-diklorofenoksiasetik asit ve sülfametoksazolün 2 farklı mikro 
kirleticinin giderimini incelmişlerdir. Atıksu içerisinde farklı kirletici gideriminde de 
kullanılabilen biyokömür verimli ve çevre dostu bir biyokütle arıtma yöntemidir. Böyle 
büyük umut vaat eden uygulama potansiyeli, farklı uygulama senaryolarını karşılamak 
için biyokömürlerin özelliklerini ve işlevlerini düzenleme konusunda daha fazla gelişme 
gerektirmektedir. 

Biyokömürün işlevlerinin (kullanım alanlarının) temel bileşenleriyle ilişki olduğu 
bilinmektedir. Biyokömürün elementel yapısı biyokütlenin yapısından etkilenmektedir. 
Bunun yanı sıra bitki bazlı atıklar (pirinç samanı, ahşap ve kabuklar gibi) ve hayvansal 
atıklar (süt gübresi ve yengeç kabuğu gibi) dahil olmak üzere yaygın olarak kullanılan 
biyokütle türleri karmaşık bir yapı sergiler ve biyokömür üretiminde ayarlanamayan bir 
element bileşimi sunmaktadır. Bu durum biyokömürün fiziksel ve kimyasal özelliklerini 
belirlemede zorluk yaratmaktadır. Bu da biyokömürün yapı-aktivite ilişkisinin 
incelenmesi ve pratik uygulamada biyokömür verimliliğinin tahmin edilmesi konusunda 
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çok fazla belirsizlik getirmektedir (Hassan et al., 2020). Biyokömürün kullanım alanına 
göre biyokömürlerin element tiplerini ve bileşiminin ayarlanması daha başarılı ve 
yüksek performanslı bir malzeme sentezine yol açabilmektedir.  Bu nedenle, 
biyokömürün element türlerini ve bileşimini düzenlemek, farklı uygulama 
gereksinimlerini karşılamak için biyokömürün çevresel işlevlerini etkili bir şekilde 
iyileştirebilir.  

Bitki ve hayvansal atıklar yerine mikrobiyal biyokütlelerinin kullanılması ayarlanabilir 
bileşim ve yapıya sahip karbonlu malzemelerin hazırlanmasında önemli avantajlara 
oluşturabilmektedir. Bu durumda i) farklı elementlerle zenginleştirilmiş çok sayıda 
mikroorganizma türü seçilebilir, bu da mikroorganizmadan türetilen biyokömürlerin 
çeşitli element bileşimlerini elde etmeye yardımcı olabilir. ii) mikrobiyal biyokütlenin 
ince mikro yapısı, biyokömürün gözenek yapısını geliştirmeye elverişli olduğu için 
yüksek performanslı biyokömürler sentezlenebilir. Son olarak iii) özellikle mantarlar için 
üstel büyüme özelliği nedeniyle kısa sürede büyük miktarda mikrobiyal biyokütle elde 
edilebilir, bu da yüksek düzeyde homojen yapıya sahip ölçeklenebilir bir 
mikroorganizma üretimi elde etmeyi oldukça mümkün kılmaktadır.  

Bu bağlamda çevresel açıdan çeşitli uygulama ve gereksinmeleri karşılamak için farklı 
işlevlere sahip biyokömürlerin özelliklerini ayarlamak için temel stratejiler 
geliştirilmelidir. Bu sebeple bildiride üretim yöntemlerinin ve hammadde seçiminin 
biyokömür karakterizasyonunu nasıl etkilediğini ve fungal biyokütle temelli 
biyokömürlerin üretimine ve neden üretilmesi gerektiğine odaklanılmıştır.  

2. Biyokömür Üretim Yöntemleri  

Biyokömür üretim yöntemlerinin temeli piroliz ile termal ayrışmaya dayanmaktadır. 
Pirolizde yakma sırasında ilk adımda biyokütle kararlı bir katı kömüre dönüştüğü sırada 
sıvı yan ürünlerde oluşmaya başlamaktadır. İkinci adımda kararlı yapıda olmayan 
uçucu özelliğe sahip bileşikler gazlı ürünlere dönüşerek polimerizasyon reaksiyonu 
gerçekleşmektedir. Pirolizin ısıtma hızları proseslerde farklılık gösterebilmektedir. 
Isıtma yöntemlerine göre farklı piroliz teknikleri şekil 2’de verilmiştir.  

 

Şekil 2. Isıtma yöntemlerine göre farklı piroliz teknikleri 

Piroliz proseslerinde biyokömür üretimini etkileyen parametreler reaksiyon sıcaklığı, 
ısıtma hızı ve zamandır. Literatürde rapor edilen çalışmalara incelendiğinde yüksek 
sıcaklıklılarda biyokömür veriminin düştüğü ve gaz veriminin arttığı bildirilmiştir (Ertaş 
and Hakki Alma, 2010; Chen et al., 2015). Aynı zamanda sıcaklık farklılıkları biyokömür 
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içeriğinde fonksiyonel grupların verimliliğini de etkilediği vurgulanmaktadır. (Fang et 
al., 2015) yaptığı bir çalışmada yüksek piroliz sıcaklığında biyokömür içeriğinde asidik 
fonksiyonel gruplarının verimliğinin ve organik bağ yapılarının azalırken bazik 
fonksiyonel grupların, pH, kül içeriğinin ve karbon stabilitesinin arttığı bildirilmiştir. 
Sıcaklığın dışında biyokömürün üretim verimini etkileyen diğer bir parametre de ısıtma 
hızıdır. Bu durum piroliz prosesinde yavaş piroliz ve hızlı piroliz olarak ayrılmaktadır. 
Hızlı piroliz genel olarak proses istenilen sıcaklığa ulaştıktan sonra hammadde 
besleme stokuna eklenerek alıkonma süresi çok kısa tutulmaktadır. Fakat yavaş 
pirolizde hammadde besleme stokuna başlangıçta prosese eklenmesi ile alıkonma 
süresi uzun tutulmaktadır. Hammaddenin uzun süre proses içinde kalması ile buhar 
fazı reaksiyonları biyokömür verimini arttırmaktadır. Aynı zamanda piroliz içeresinde 
alıkonma süresi spesifik yüzey alanını ve gözenek hacmini etkilemektedir. Yüksek 
basınç koşulları altında, yüksek nem içeriğine (%40-60) sahip besleme stoğu, yüksek 
biyokömür verimi ile sonuçlanmaktadır. Bu sebeplerden dolayı yavaş piroliz prosesinin 
verimliliği hızlı pirolize göre daha yüksektir. Literatür verilerine göre hızlı piroliz gaz ve 
yağ üretimi için verimli olduğu bildirilmiştir. (Ahmad et al., 2014; Hossain et al., 2021); 
farklı hammadde kaynağı kullanarak ürettikleri biyokömürlerde üretim 
parametrelerinde 700 oC sıcaklığa kadar çıkıp hızlı piroliz işlemi gerçekleştirmişledir. 
Fakat ürettikleri biyokömür verimlilikleri %30’un üzerine çıkamamıştır. 

3. Biyokömür Üretiminde Hammadde Seçimi  

Piroliz proses parametreleri biyokömür verimliliğini etkilediği kadar hammadde kaynağı 
da içeriği etkilemektedir. Yaygın olarak arıtma çamurları ve tarımsal atıklar biyokömür 
üretiminde kullanılmaktadır. Tarım sektöründen dolayı ortaya çıkan atıklar dünya 
genelinde atık sorununun büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Tarımsal atık sorunu 
sadece çevresel anlamda değil aynı zamanda şehir bölge planlamalarında, yerleşim 
yerlerinin hava kalitelerinin olumsuz etkilerinden dolayı çok yönlü çevresel kirlilikleri ve 
etkileri mevcuttur. Çevre kirliliği eş zamanlı olarak insan ve hayvan sağlığını da 
etkilemektedir. Tarımsal üretim sonrası ortaya çıkan atıkların doğru bertarafı ve 
yönetiminin olmaması sera gazı emisyonlarını arttırarak iklim değişikliğini 
şiddetlendirmektedir (Dunnigan et al., 2018). Tarımsal atıkların üretimi, kentsel atık 
atığın 5 katıdır. Bundan dolayı atıkların etkin bir şekilde yönetimi, kullanılabilirliği ve 
geri dönüşümü büyük önem arz etmektedir. Son literatür verilerinde biyoenerji 
üretiminde heterojen katalizör, adsorban malzeme, çeşitli biyobozunur malzeme 
üretimi ve biyokömür üretimi çeşitli yönetim ve geri dönüşüm şekilleri geliştirilmektedir. 
Biyokömürler, düşük sera gazı emisyonu ve uzun vadeli karbon tutma olasılığı 
nedeniyle karbon negatif malzemeler olarak kabul edilmektedir (Alhashimi and Aktas, 
2017).  Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması atıkların geri dönüşümü ve katma 
değerli ürün üretimi ile doğru orantılıdır. Tarımsal atıklardan biyokömür üretimi çevresel 
sürdürülebilirliğin bir seçeneği olabilecektir. Bu yüzden biyokömür üretiminde 
hammadde kaynağı olarak tarımsal atıklar kullanılmalıdır.  

Farklı hammadde içeriklerinin kullanılması elde edilen biyokömürün içeriğini 
değiştirmekle birlikte biyokömürün kullanım performansını da etkilemektedir. Bu 
durumu örneklendirecek olursak samandan üretilen biyokömürün potasyum içeriği 961 
kg/mg ve pH’ı 9.5 iken odun biyokömüründen üretilen biyokömürün potasyum içeriği 
349 mg/kg ve pH 8.0 ‘dır (Hossain et al., 2021). Aynı zamanda hammadde 
kaynaklarının uçucu içeriklere sahip olması da biyokömür verimliliğini etkilemektedir. 
(Zhuang, Wang and Tang, 2021). Piroliz ısıtma hızı ve süre parametreleri dışında 
hammadde türü de biyokömürün karbon içeriğini, karbon tutma kapasitesini ve kül 
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içeriğini etkilemektedir (Sun et al., 2014). Atıkların lignin içeriği biyokömürün karbon 
içeriğini etkilemektedir.  Özellikle odunsu tarımsal atıklara göre fıstık kabuğu atıkları ve 
pirinç kabuğu atıklarının biyokömür verimliliği daha yüksek olduğu bildirilmiştir. Bunun 
yanında hammaddenin katyon ve anyon içeriğine bağlı olarak biyokömürün katyon ve 
anyon değişim kapasitesinide etkilemektedir. Bu etkilerden dolayı hammadde türü 
seçimi biyokömür üretiminde önem arz etmektedir.  

4. Fungal Biyokütle Temelli Biyokömür Üretimi  

Son dönemde biyokömür üretim çalışmaları incelendiğinde fungus biyokütlelerinin 
biyokömür hammaddesi olarak kullanıldığı gözlemlenmiştir. Bu çalışmalar oldukça 
dikkat çekici olmakla birlikte literatürde fungus biyokütlesinden üretilen biyokömür 
çalışmalarında büyük bir bilgi açıklığı olduğu görülmektedir.  

Fungal biyokütleler, ayarlanabilir bileşim ve yapıya sahip karbonlu malzemelerin 
hazırlanmasında önemli avantajlara sahiptir. Farklı elementlerle zenginleştirilmiş çok 
sayıda fungus türü seçilebilir, bu da fungal biyokütle temelli biyokömür sentezi 
gerçekleştirilebilir. Fungusun hızlı büyümesi, hifsel morfolojisi, homojen yapısı 
biyokömürün farklı ayarlanabilir elementel kompozisyona sahip olması biyokömür 
mühendisliğine gelecek hazırlamaktadır. Özellikle fungal temelli biyokütle farklı 
uygulama durumlarını yerine getirmek için işleve göre ayarlanabilen ve tek tip yapıya 
sahip biyokömür malzemesini sentezlemenin kolay, hızlı, ölçeklenebilir ve umut verici 
bir yoludur.   

Jack et al., (2019) yaptıkları çalışmada atıksu arıtma tesisinden alınan atık içerisinde 
N. Crassa fungusunu büyüterek fungal biyokütle üretmişlerdir. Ürettikleri fungal 
biyokütleyi piroliz yoluyla biyokömüre dönüştürerek fosfor geri kazanımında adsorban 
malzeme olarak kullanmışladır. Elde ettikleri sonuçlarda özellikle odunsu hammadde 
kaynağından üretilmiş biyokömürlere göre yüksek bir adsorban kapasitesi elde edildiği 
bildirilmiştir. Üretilen biyokömürün diğer biyokömür ile arasındaki farkları ya da 
tanımlaması üzerine eksikleri bulunmaktadır.  

Rudakiye et al., (2017) yılında yaptıkları çalışmada odunsu atıkları funguslarla ön 
işleme tabi tutarak piroliz kinetiğini nasıl etkilediği incelmiştir. Çalışmada üretilen 
biyokömürü tanımlaması ve bir uygulaması bulunmamaktadır.  

Zhang, Xiao and Chen, (2022)’de Phanerochaete chrysosporium türünden biyokömür 
üretimine odaklanmıştır. Çalışmasında azot ve katalizör kullanmışlardır ve azotun 
fungusun hifsel yapısında homojen dağılımını ispat etmiştir. Fungusu belirlenen 
özelliklere sahip biyokömür üretiminde kullanmak istenildiğinde kullanılacak besiyeri 
içeriğinin değiştirilmesi ve tek tip biyokömür üretiminin mümkün olduğunu 
vurgulamışlardır.  

5. Sonuç  

Bu çalışma, tek tip biyokömür üretim yönteminin mümkün olduğuna, biyokömür 
üretiminde hammadde seçiminin etkilerine dikkat çekerek, biyokömür üretimine yeni 
bir hammadde türü olarak mikrobiyal biyokütle varlığına bakış açısı kazandırmış ve 
biyokömürün çevre sektöründe kullanımını teşvik etmek için tasarlanmıştır. Mevcut 
çalışma hedeflenen kirletici giderimlerine uygun biyokömür türlerini ve sentezine 
kılavuzlar sağlamaktadır. Son olarak, fungal biyokütle temelli biyokömür üretiminin 
daha fazla araştırma gereksinimleri ve yönergelerine yön verilmesi gerekmektedir.  



IV. Uluslararası Türk Dünyası Fen Bilimleri ve Mühendislik Kongresi  

23-24 Haziran 2022, Niğde - Türkiye 

 

793 
 

 

Kaynaklar  

 Ahmad, M. et al. (2014) ‘Biochar as a sorbent for contaminant management in 
soil and water: A review’, Chemosphere. Pergamon, 99, pp. 19–33. doi: 
10.1016/J.CHEMOSPHERE.2013.10.071. 

 Alhashimi, H. A. and Aktas, C. B. (2017) ‘Life cycle environmental and economic 
performance of biochar compared with activated carbon: A meta-analysis’, 
Resources, Conservation and Recycling. Elsevier, 118, pp. 13–26. doi: 
10.1016/J.RESCONREC.2016.11.016. 

 Chen, D. et al. (2015) ‘Torrefaction of biomass stalk and its effect on the yield 
and quality of pyrolysis products’, Fuel. Elsevier, 159, pp. 27–32. doi: 
10.1016/J.FUEL.2015.06.078. 

 Douglas Roque Lima, M. et al. (2020) ‘Logging wastes from sustainable forest 
management as alternative fuels for thermochemical conversion systems in 
Brazilian Amazon’, Biomass and Bioenergy. Pergamon, 140, p. 105660. doi: 
10.1016/J.BIOMBIOE.2020.105660. 

 Dunnigan, L. et al. (2018) ‘Emission characteristics of a pyrolysis-combustion 
system for the co-production of biochar and bioenergy from agricultural wastes’, 
Waste Management. Pergamon, 77, pp. 59–66. doi: 
10.1016/J.WASMAN.2018.05.004. 

 Ertaş, M. and Hakki Alma, M. (2010) ‘Pyrolysis of laurel (Laurus nobilis L.) 
extraction residues in a fixed-bed reactor: Characterization of bio-oil and bio-
char’, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. Elsevier, 88(1), pp. 22–29. 
doi: 10.1016/J.JAAP.2010.02.006. 

 Fang, C. et al. (2015) ‘Phosphorus recovery from biogas fermentation liquid by 
Ca–Mg loaded biochar’, Journal of Environmental Sciences. Elsevier, 29, pp. 
106–114. doi: 10.1016/J.JES.2014.08.019. 

 Hassan, M. et al. (2020) ‘Influences of feedstock sources and pyrolysis 
temperature on the properties of biochar and functionality as adsorbents: A 
meta-analysis’, Science of The Total Environment. Elsevier, 744, p. 140714. 
doi: 10.1016/J.SCITOTENV.2020.140714. 

 Hossain, M. Z. et al. (2021) ‘Assessment of the fertilizer potential of biochars 
produced from slow pyrolysis of biosolid and animal manures’, Journal of 
Analytical and Applied Pyrolysis. Elsevier, 155, p. 105043. doi: 
10.1016/J.JAAP.2021.105043. 

 Hu, Q. et al. (2021) ‘Biochar industry to circular economy’, Science of The Total 
Environment. Elsevier, 757, p. 143820. doi: 
10.1016/J.SCITOTENV.2020.143820. 

 Hu, R. et al. (2020) ‘Highly concentrated amino-modified biochars using a 
plasma: Evolution of surface composition and porosity for heavy metal capture’, 
Carbon. Pergamon, 168, pp. 515–527. doi: 10.1016/J.CARBON.2020.07.012. 

 Jack, J. et al. (2019) ‘Production of magnetic biochar from waste-derived fungal 
biomass for phosphorus removal and recovery’, Journal of Cleaner Production. 
Elsevier, 224, pp. 100–106. doi: 10.1016/J.JCLEPRO.2019.03.120. 

 Nguyen, M. T. et al. (2021) ‘Comparative field study on bioassay responses and 
micropollutant uptake of POCIS, Speedisk and SorbiCell polar passive 
samplers’, Environmental Toxicology and Pharmacology. Elsevier, 82, p. 
103549. doi: 10.1016/J.ETAP.2020.103549. 

 Qu, J. et al. (2021) ‘Magnetic porous biochar with high specific surface area 



IV. Uluslararası Türk Dünyası Fen Bilimleri ve Mühendislik Kongresi  

23-24 Haziran 2022, Niğde - Türkiye 

 

794 
 

 

derived from microwave-assisted hydrothermal and pyrolysis treatments of 

water hyacinth for Cr(Ⅵ) and tetracycline adsorption from water’, Bioresource 

Technology. Elsevier, 340, p. 125692. doi: 10.1016/J.BIORTECH.2021.125692. 

 Seow, Y. X. et al. (2022) ‘A review on biochar production from different biomass 
wastes by recent carbonization technologies and its sustainable applications’, 
Journal of Environmental Chemical Engineering. Elsevier, 10(1), p. 107017. doi: 
10.1016/J.JECE.2021.107017. 

 Shamsuddin, M. S., Yusoff, N. R. N. and Sulaiman, M. A. (2016) ‘Synthesis and 
Characterization of Activated Carbon Produced from Kenaf Core Fiber Using 
H3PO4 Activation’, Procedia Chemistry. Elsevier, 19, pp. 558–565. doi: 
10.1016/J.PROCHE.2016.03.053. 

 Sun, Y. et al. (2014) ‘Effects of feedstock type, production method, and pyrolysis 
temperature on biochar and hydrochar properties’, Chemical Engineering 
Journal. Elsevier, 240, pp. 574–578. doi: 10.1016/J.CEJ.2013.10.081. 

 Zhang, Y., Xiao, X. and Chen, B. (2022) ‘Facile nitrogen doping in fungal 
hyphae-derived biochars via cooperation of microbial culture and pyrolysis for 
efficient catalytic reduction of 4-nitrophenol’, Chemosphere. Pergamon, 300, p. 
134526. doi: 10.1016/J.CHEMOSPHERE.2022.134526. 

 Zhuang, Z., Wang, L. and Tang, J. (2021) ‘Efficient removal of volatile organic 
compound by ball-milled biochars from different preparing conditions’, Journal 
of Hazardous Materials. Elsevier, 406, p. 124676. doi: 
10.1016/J.JHAZMAT.2020.124676. 

 

  



IV. Uluslararası Türk Dünyası Fen Bilimleri ve Mühendislik Kongresi  

23-24 Haziran 2022, Niğde - Türkiye 

 

795 
 

 

Nütrient Geri Kazanımında Biyokömür Kullanımı 
 

1*Özgecan MADENLİ, 1Ece Ümmü DEVECİ 
1Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 

*ozgecan_madenli@mail.ohu.edu.tr 
 

Özet: Biyokömür tarımsal ve çevresel uygulamalarda bilimsel araştırmalarda 
yoğun ilgi görmektedir. Besin açısından zengin atıksu ve sıvı atıklardan besin geri 
kazanımında yüksek gözenekli, geniş yüzey alanı ve adsorpsiyon için uygun 
fonksiyonel gruplara sahip biyokömürlere ihtiyaç vardır. Biyokömür yapısı gereği 
negatif yüzey yüklerine sahiptir. Bu durum düşük adsorpsiyon kapasitesi 
sergilemesi dolayısıyla besin geri kazanımında yüksek adsorpsiyon kapasitesine 
sahip biyokömürler geliştirmek için modifikasyon çalışmaları yapılmaktadır. Bugüne 
kadar biyokömür modifikasyonunda asit/alkali işlemler, oksitleyici ajanlar, metal 
tuzları emdirme, çeşitli mineraller ve karbon bazlı malzemeler eklemeler ile 
fonksiyonelleştirmeyi içeren yeni modifikasyon yöntemleri ele alınmıştır.  Fakat 
biyokömüre yapılan her ekstra uygulama/modifikasyon maliyet, ticarileşme ve 
tesislerde uygulanması açısından dezavantaj oluşturmaktadır. Bu yüzden besin 
geri kazanımında biyokömür kullanımına yeni bir bakış açısı kazandırılmasına ve 
üretiminde yeni yöntemlere odaklanılmalıdır. Özellikle ekstra kimyasal işlem/proses 
istemeyen doğrudan üretimi ve kullanımı olan biyokömürler son zamanda dikkat 
çekici hale gelmiştir. Bu çalışmada teorikten uygulamaya geçerken besince zengin 
atıklardan nütrient (azot ve fosfor) geri kazanımında kullanılmak üzere üretilecek 
biyokömürlerin üretiminde ve modifikasyonunda dikkat edilmesi gereken önemli 
faktörlerin etkileri değerlendirilmiştir. Ayrıca endüstriyel/ticari ölçekte 
uygulanmasının yanı sıra önemli gelecek beklentilerine vurgu yapılmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Biyokömür üretimi, Azot ve fosfor geri kazanımı, Modifikasyon 

 

 
1. Giriş 

Dünya nüfusunun 2050 yılında 9.7 milyar olacağı FAO tarafından rapor edilmiştir 
(FAO, 2017). Küresel nüfusunun artması ile gıdaya olan talep her geçen gün 
artmaktadır. Gıda üretim sektörü olan tarım, artan nüfusa bağlı bu gıda talebini 
karşılamada bir baskı ile karşı karşıyadır. Geçtiğimiz yıllarda tarımsal üretime artan 
talep kimyasal gübre kullanarak mahsul verimliliğin arttırılması ile karşılanmıştır. 
Kimyasal gübre içerisinde bulunan azot ve fosfor elementi tarımsal ürünler için gerekli 
besinlerdir. Fakat kimyasal gübre kullanımının çevre üzerindeki olumsuz etkileri daha 
önce pek çok çalışmada araştırılmıştır (Tsaboula et al., 2019; Zhou and Li, 2021; Mali 
et al., 2022). Kimyasal gübreler topraktan kolay bir şekilde yıkanmaktadır. Bu durum 
çevreye kimyasal gübre salınımına neden olmaktadır ve %40–70 N, %80–90 P ve 
%50–70 K gübrenin kullanım sonrası doğaya salındığı bilinmektedir. Bu durum çevre 
kirliliğinin yanında küresel sürdürülebilirliği de tehdit etmektedir. Ayrıca, kimyasal 
gübrelerin aşırı uygulanması, toprağın tuzlanması ve organik maddelerin tüketilmesi 
yoluyla tarım arazilerinin kalitesini ciddi şekilde düşürmektedir (Khan et al., 2021).  Şu 
anda dünya çapındaki toprakların %30'unun kimyasal gübre kullanımına bağlı olarak 
doğal yapılarının bozulduğu ve bu durum toprağın ekosistem hizmetini ve işlevini 
kaybettiğinin göstergesidir (Nascimento et al., 2021). Bu nedenle tarımsal üretimde 
gübre kullanımında doğal besin döngüsüne dayalı bir sistem geliştirmek ve ekosistem 
için çözümcü bir yaklaşım gerekmektedir. Organik atıkları nütrient geri kazanımında 
kullanma ve toprak verimliliğini arttırmak için yeniden kullanım yöntemlerinden biri 
biyokömür üretimidir (Karim et al., 2019). 
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Biyokömür 200-900°C sıcaklık aralığında oksijensiz ortamda biyokütlelerin termo-
kimyasal dönüşümü sonucunda elde edilen karbonca zengin bir malzemedir (Jellali et 
al., 2019). Tarımsal ve hayvansal atıklar, arıtma çamuru ve gıda işleme atıkları 
biyokömür üretiminde biyokütle kaynaklarıdır. Piroliz işlemi biyokömür üretiminin 
yanında atık hacminin azaltılması, patojenlerin ve toksik bileşiklerin giderimi ve biyo 
yakıt üretimi gibi çeşitli avantajlarda sunmaktadır.  

Piroliz üretim sonucu elde edilen biyokömürlerin özellikleri hammadde türüne ve piroliz 
koşullarına bağlı olarak değişmektedir. Biyokömür; ince ve zengin gözenekli yapıya, 
düşük çözünürlüğe, geniş spesifik yüzey alanına, yüksek fiziksel ve kimyasal 
stabiliteye, yüksek iyon değiştirme kapasitesine ve pH tamponlama özelliklerine 
sahiptirler (Ghodake et al., 2021). Biyokömürün sahip olduğu bu özelliklerden dolayı 
boyalar, farmasötikler, ağır metaller, NOx ve SOx dahil olmak üzere hem sulu hem de 
gaz halindeki atıklardan çeşitli organik/mineral kirleticilerin uzaklaştırılması için etkili 
adsorbanlar olarak kullanılmıştır  (Jellali et al., 2016; Jeguirim et al., 2018).  

Biyokömürün mükemmel özellikleri ve çeşitli uygulamalarda kullanımı yaygın olsa da 
nütrient bakımından yoksun olması ve gübre özelliği taşımamasından dolayı tarımda 
kullanımı sınırlıdır. Biyokömürün tarımda kullanılmasının teşvik edilmesi, adsorpsiyon 
özelliğinin geliştirilerek besince zengin atıklardan azot ve fosfor elementlerinin geri 
kazanılması sürdürülebilir kalkınma ve ekonomi için umut verici bir seçenek olabilir. 
Jiang et al., (2019) yaptığı çalışmada 6 farklı hammaddeden biyokömürlerden, NH4+-
N ve fosfor adsorpsiyonu çalışmasını incelemişlerdir. Çalışmada adsorpsiyon kinetik 
ve izotermleri açısından değerlendiğinde saman ve muz sapı biyokömürlerinin 24,04 
mg/g NH4+-N ve 31,15 mg/g TP doymuş adsorpsiyon kapasitelerine ulaştığı 
bildirilmiştir. Bu bağlamda literatürde biyokömür ile azot ve fosfor geri kazanımı ile ilgili 
çalışmalara odaklanılmıştır. Ayrıca adsorpsiyon kapasitesini arttırmak için, yüzey 
özelliklerini ve yeni yapıları iyileştirerek mühendislik/tasarlanmış biyokömürleri 
sentezlemek için çeşitli çalışmalar da yapılmaktadır (Kazemi Shariat Panahi et al., 
2020; Xiang et al., 2020).  

Bu çalışmada atıklardan azot ve fosfor nütrientlerinin geri kazanılmasında çeşitli 
biyokömürlerin sentezine ve kullanımına odaklanmıştır. Dahası biyokömürün 
özelliklerinin azot ve fosfor adsorpsiyonu üzerindeki etkisine dikkat çekilmiştir. Ayrıca 
çeşitli biyokömür hammaddeleri, besin geri kazanımını etkileyen faktörler, 
modifikasyon yöntemleri ve özellikle biyokömürün toprak uygulamasını oluşturmaya 
odaklanan adsorpsiyon mekanizmaları ayrıntılı olarak tartışılmaktadır. 

2. Biyokömür üretiminde Hammadde Kaynak ve Seçimi  

Biyokömür, düşük maliyetli ve atık durumunda olan organik atıklardan (biyokütle) 
sentezlenmektedir. Bu organik atıklar; tarım, orman ve park/bahçe atıkları, hayvansal 
gübreler, gıda işleme atıkları ve artıma çamurudur. Bu atıkların tamamı küresel 
anlamda yönetimi ve bertarafı zor olan atıklardır ve sorun teşkil etmektedir. Yang, 
Zhang ve Wang, (2015) Çin hükümetinde arıtma çamurunun miktarının 2015 yılında 
40 milyon tona ulaştığını ve 2020 yılına kadar 60 milyon tona çıkması beklendiğini 
dahası bu durumun büyük bir bertarafı sorunu olduğunu bildirmişlerdir. Yukarıda 
bahsedilen atıkların biyokömür üretiminde hammadde kaynağı olarak kullanımı 
çevresel açıdan sürdürülebilir bir nitelik taşımaktadır.  Biyokömür üretiminde çeşitli 
hammadde kaynaklarının kullanılması biyokömürün özelliklerini değiştirmektedir. 
Kullanım amacına uygun biyokütleyi seçmek, biyokütle içeriği dikkate alınarak ve 
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biyokömür üretimine uygun olup olmadığı belirlenmelidir. Biyokütle içeriğinde dikkat 
edilmesi gereken hususlar; pH değeri, partikül boyutu, uçuculuk, nem ve 
hammaddenin enerji içeriğidir.  

Son yıllarda yapılan çalışmalarda hayvan gübreleri (Hossain et al., 2021; Buss et al., 
2022), pirinç samanı (Bhatnagar et al., 2022), fıstık kabuğu (Yang et al., 2020) ve deniz 
yosunları (Deng et al., 2020), kullanarak çalışmalar yapılmıştır. Özellikle piroliz 
hammaddesi seçilirken toprakta bitki tarafından alımı ve kullanımı kolay azot ve fosfor 
gibi besin maddelerini adsorplayabilme yeteneğine sahip biyokömürler 
sentezlenmelidir.  

3. Nütrient Geri Kazanımında Biyokömürün Adsorpsiyon Özelliğini Etkileyen 
Faktörler  

Besin geri kazanımında kullanılmak üzere sentezlenmiş biyokömürlerin özelliklerini 
hammadde seçimi ve piroliz koşulları önemli ölçüde etkilemektedir. Literatürde rapor 
edilen çalışmalar incelendiğinde yüksek sıcaklıklarda biyokömür veriminin düştüğü ve 
gaz veriminin arttığı bildirilmiştir (Mohan, Pittman and Steele, 2006). Aynı zamanda 
sıcaklık farklılıklarının biyokömür içeriğindeki fonksiyonel grupların verimliliğini de 
etkilediği vurgulanmaktadır. (Fang et al., 2015) yaptığı bir çalışmada yüksek piroliz 
sıcaklığında biyokömür içeriğindeki asidik fonksiyonel gruplarının verimliliğinin ve 
organik bağ yapılarının azalırken; bazik fonksiyonel grupların, pH, kül içeriğinin ve 
karbon stabilitesinin arttığını bildirmiştir. Sıcaklığın dışında biyokömürün üretim 
verimini etkileyen diğer bir parametre de ısıtma hızıdır (Karaosmanoǧlu, Işigigür-
Ergüdenler ve Sever, 2000). Bu durum piroliz prosesinde yavaş piroliz ve hızlı piroliz 
olarak ayrılmaktadır. Hızlı pirolizde, genel olarak proses istenilen sıcaklığa ulaştıktan 
sonra hammadde eklenerek alıkonma süresi çok kısa tutulmaktadır. Fakat yavaş 
pirolizde hammaddenin başlangıçta prosese eklenmesi ile alıkonma süresi uzun 
tutulmaktadır. Hammaddenin uzun süre proses içinde kalması ile buhar fazı 
reaksiyonları biyokömür verimini arttırmaktadır (Uchimiya, Chang ve Klasson, 2011). 
Aynı zamanda piroliz içerisinde alıkonma süresi spesifik yüzey alanını ve gözenek 
hacmini etkilemektedir. Yüksek basınç koşulları altında, yüksek nem içeriğine (%40-
60) sahip besleme stoğu, yüksek biyokömür verimi ile sonuçlanmaktadır. Piroliz proses 
parametreleri biyokömür verimliliğini etkilediği kadar hammadde kaynağı da biyokömür 
içeriğini etkilemektedir. Farklı hammadde içeriklerinin kullanılması elde edilen 
biyokömürün içeriğini değiştirmek ile birlikte biyokömürün kullanım performansını da 
etkilemektedir (Ahmad et al., 2014). Ham maddenin türüne bağlı olarak piroliz koşulları 
ve ön işlem uygulamaları ile biyokömürün karboksil, hidroksil, karbonil ve fenolik 
hidroksil gibi çoklu fonksiyonel gruplar üretmesi sağlanmaktadır (Uchimiya, Chang ve 
Klasson, 2011). Bu da fonksiyonel gruplar ile hedeflenen moleküller arasında iyon 
değişim reaksiyonlarını ve adsorpsiyonu desteklemektedir.   

4. Biyokömür Sentezinde Modifikasyonun Etkisi  

Günümüzde ham biyokömürler, genel olarak negatif yüzey yüküne sahiptir. Bu noktada 
daha yüksek adsorplama potansiyeli gösteren yüzey alanlarını, gözenek yapılarını ve 
yüzey fonksiyonel gruplarını iyileştirmek için biyokömür tasarlanmakta/modifiye 
edilmektedir. İyon değişimi, elektrostatik çekim, reaksiyonlar ve çökelme tepkimeleri 
gibi farklı mekanizmalar biyokömürün ve nütrient bakımından zengin atıkların iyon 
yükleri ile ilgilidir  (Ahmed et al., 2016; Vikrant et al., 2018). Modifiye edilmiş biyokömür 
hazırlamak için fiziksel ve kimyasal modifikasyon yöntemleri bulunmaktadır. Genel 
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olarak kimyasal yöntemler; asit/alkali aktivasyonu, fonksiyonel grupların 
işlevselleştirilmesi, oksitleyici kimyasalların ve metal tuzlarının emdirilmesi, çeşitli 
minerallerin eklenmesi gibi yöntemler yaygın olarak kullanılmaktadır. (Wang ve Wang, 
2019). 

Modifikasyon, piroliz işleminden önce ve sonra gerçekleştirilmektedir. Nütrientler için 
seçici özelliklere sahip biyokömür sentezlemek için yapılan modifikasyonlar aynı 
zamanda besin geri kazanımı için kullanılan atık içerisindeki diğer kirleticilerin etkisini 
de minimize edebilir.  Fosfat ve amonyumun adsorpsiyon kapasitesini ve giderim 
mekanizmasını arttırmak için çeşitli ön arıtma/modifikasyon teknikleri bulunmaktadır.  

Çeşitli çalışmalar, tasarlanmış/modifiye edilmiş biyokömürlerin kullanımının yüzey 
kimyasını değiştirdiğini ve amonyum adsorpsiyonu için yüzey alanını arttırdığını 
bildirmiştir. (Vu et al., 2017), HNO3 ve NaOH muamelesi ile modifiye edilmiş mısır 
koçanı biyokömürünün, ham biyokömürden yaklaşık 6 kat daha fazla amonyum 
adsorpsiyon kapasitesi gösterdiğini ve değerlerin 3,93 mg/g’dan 22,6 mg/g’a ulaştığını 
bildirmiştir. Azot içeren bileşikler her ne kadar pozitif iyon yüküne sahip olsa da fosfor 
geri kazanımında biyokömür yüzeylerine katyonik yüzey yüklerinin kazandırılması 
gerekmektedir. P’un geri kazanımında ve adsorpsiyon kapasitesinin artırılması için 
Al+2, Mg+2 ve Fe+2 gibi pozitif değerlikli bileşiklerle modifikasyon gerçekleştirilmektedir. 
Özellikle P geri kazanımı için şimdiye kadar sentezlenmiş biyokömürlerde 
modifikasyon ihtiyacı duyulmuştur. De Carvalho Eufrásio Pinto et al., (2019) havuç 
kalıntılarından sentezledikleri Mg modifiyeli biyokömürü fosfor geri kazanımında test 
etmişlerdir. Çalışmalarında 138 mg/g P geri kazanımı elde etmişlerdir. Sentezlenen 
biyokömürün P geri kazanımı için umut verici ve toprak gübresinde uygulama 
açısından potansiyel taşıdığı bildirilse bile Mg kullanımının ekonomik fayda açısından 
dezavantaj yaratacağı düşünülmektedir. Thant Zin ve Kim (2021), öğütülmüş kahve 
çekirdeği ve palmiye ağacı atıklarından Mg modifiyeli biyokömür üreterek fosfor geri 
kazanımı üzerine çalışmışlardır. Nütrient geri kazanımı için şimdiye kadar 
sentezlenmiş biyokömürlerde modifikasyon ihtiyacı duyulmuştur. Ancak pazarlama ve 
ticarileşme için ek bir modifikasyon prosesi ve kimyasal ihtiyacı mühendislik açısından 
maliyetli olmaktadır 

5. Sonuç 

Biyokömür, nütrient bakımından zengin atıklardan azot ve fosforu adsorplamada 
adsorban olarak kullanılmaktadır. Azot ve fosforca doyurulmuş biyokömürlerin 
desorpsiyonuna veya herhangi bir yeniden üretim/dönüşüm gereksinimi kalmadan 
direk olarak toprağa uygulanabilmektedir. Toprak uygulamalarında biyokömürün 
özelliklerinden dolayı yavaş salınımlı gübre potansiyeli taşımaktadır ve bu yüzden 
kullanımı şiddetle tavsiye edilmektedir. Bu çalışmada, nütrient geri kazanımında 
biyokömür kullanımına ve sentezine odaklanıldı. Düşük maliyetli ve atık yönetiminde 
zorluk olan organik atıklarından biyokömür üretilmesi çevresel ve tarımsal 
sürdürülebilirliğe katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Ham biyokömüre göre modifiye edilmiş biyokömürler daha geniş yüzey alanına ve 
gözenekliliğe sahip olduğundan, besin geri kazanımında tercih edilmektedir. Fakat 
modifiye biyokömürlerin laboratuvar ölçekli çalışmalarla sınırlıdır ve ticari/endüstriyel 
uygulama hala eksiktir. Özellikle fayda-maliyet analizleri üzerine çalışmalar gereklidir. 
Dahası birçok atıkta ve/veya atıksuda azot ve fosfor birlikte bulunmaktadır. Bu yüzden 
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atıklardan fosfat ve amonyumun aynı anda geri kazanımı için biyokömürlerin 
verimliliğini araştırılmasına odaklanılmalıdır.  

Endüstriyel ölçekte besin geri kazanımının saha çalışmalarına yönelmek ve gerçekte 
uygulanabilirliğini test etmek gerekmektedir. Gelecekte pratik kullanımını teşvik edecek 
biyokömür ile besin geri kazanımı yönteminin kapsamlı bir şekilde anlaşılması 
sağlanmalıdır. 
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Abstract: Marine ecosystems lose their balance for many reasons. As a result of this 
imbalance, some species are moved to environments where they do not belong and become 
invasive species there. When conditions are suitable, the environments of organisms are 
separated from each other by different obstacles such as temperature, climate, and salinity. 
When these obstacles are removed for various reasons, there is an organism that transitions 
from both environments to the other. There are many reasons for the displacement of species. 
Climate change, the warming of the waters, the melting of the glaciers, and therefore, the 
living conditions which have changed cause native species to seek new nests. 
Microorganisms and larvae are also transported from many parts of the world to another by 
clinging to the ballast waters of ships without proper filtration and ballast water treatment 
systems, or by clinging to the hulls of ships. In addition to these reasons, fishing adaptation 
may also harm the ecosystem in the long run. Adaptation of various invasive species to water 
resources, and extinction of native fish fauna, may result in a reduction in biodiversity. Marine 
invasive species cause many economic, social and environmental damage. Invasive species 
cause changes in the marine ecosystem and loss of biodiversity. It causes the extinction of 
native species/a decrease in their numbers, and deprivation of people in areas where 
livelihoods from the sea are provided. In this study, it is mentioned what marine invasive 
species are, their ways of spreading and what problems they can cause in the regions where 
they spread. It is a review of previous studies. 
Keywords: Biodiversity, Environment, Extinction, Invasive species, Marine environment. 

 

 
1.Introduction 

Invasive species are organisms that destroy biodiversity, developing the ability to 
spread outside their own environment, dominating local organisms in the environment, 
and threatening their lives. Environments, where different organisms can live under 
normal conditions, are separated from each other by obstacles such as temperature, 
climate, or salinity. The marine ecosystem can lose its balance for many reasons. 
These obstacles, which disappear as a result of this imbalance, may cause the 
transition of different species to different environments. Many organisms can not adapt 
to their new environment. Therefore, not every organism that migrates to a different 
environment can be called an invasive species. For an organism to become an invasive 
species, it must adapt to the new environment, spread there, harm the ecosystem, and 
threaten biodiversity. 

In areas rich in biodiversity, some native species may shift their nutrition to this new 
invader, keeping the invasive species in balance. However, such a process is not seen 
in degraded ecosystems. In addition, since the invasive species do not have other 
species that have evolved to compete with them or to feed on themselves in this new 
area, the organism can reproduce by consuming the resources in the area without any 
limiting factors (Ozdemir, 2007). 

mailto:*karademir21@itu.edu.tr


IV. Uluslararası Türk Dünyası Fen Bilimleri ve Mühendislik Kongresi  

23-24 Haziran 2022, Niğde - Türkiye 

 

803 
 

 

On Earth, species have been transported to new habitats by natural means such as 
storm ocean currents for thousands of years. The transfer of these species can also 
occur through human activities, apart from the changes in natural conditions we have 
mentioned. World trade is carried out by maritime activities at a rate of about 80%. 
Marine invasive species are mostly transported by the ballast waters of ships. In 
addition to this, these organisms are transported by activities such as aquaculture 
activities, aquarium trade, fishing activities, and the transportation of larvae in the hull 
parts of the boats. Marine invasive alien species are transported by different activities 
over short distances in inland waters after entry. These movements most often occur 
by clinging to fishing and recreational craft, boats, buoys, fishing and diving equipment, 
and fish farming and escapes from aquariums and live fish food. If we simply classify 
the spread paths we mentioned, we could say that it spreads naturally and through 
conscious or unconscious human activities. 
 
In this study, it is mentioned what marine invasive species are, their ways of spreading 
and what problems they can cause in the regions where they spread. It is a review of 
previous studies. 
 
2. Invasive Species 
 
2.1. Spreading ways of invasive species  

2.1.1. Changes in ecosystem 

Organisms that are stressed due to changes in the ecosystem, such as temperature, 
salinity and climate change migrate to find more suitable habitats. Therefore, by 
adapting to different systems, they compete with native species here for limited 
resources and often prevail because they are more resistant. Since climate change 
plays a triggering and accelerating role in removing barriers between the habitats of 
these species, we can consider this factor in a natural way. But if we consider that 
climate change is caused by human activities, we can say that this reason is indirectly 
caused by humans. 

2.1.2. Ballast water 

Ballast water is the seawater used in all ships, especially tankers and bulk cargo ships, 
when navigating empty or taken into ballast tanks and used as a weight mainly to 
maintain the balance of the ship and to avoid the stresses that would cause the 
structural ship integrity to become dangerous in sea conditions (Körpe, 2009). 

The exchange of large amounts of ballast water leads to the possibility that all species 
with a planktonic or swimming lifestyle will (at least over time) be caught in one port 
and released in another. Since the 1880s, when seawater began to displace solid 
ballast, the number of non-native marine species and the frequency of introductions 
have steadily increased (Carlton and Geller 1993; Ruiz et al. 1997; Ruiz and Smith 
2005; Wolff 2005). 

In this way, ships transport seawater that does not contain pollution but contains 
millions of different microorganisms, and pathogens to areas where it does not belong. 
Species transported by ships' ballast waters are bacteria and other microorganisms, 
plankton, small invertebrates and eggs, as well as organisms of various species such 
as cysts and larvae. Almost all species of marine life become planktonic at some point 
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in their life cycle. Therefore, many species, which are too large to enter tanks in an 
adult state, can easily spread everywhere by entering the ballast intake circuits and 
pumps of ships while they are in a planktonic state (Aşıkoğlu, 2014). While 
approximately 12 billion tons of ballast water is displaced every year due to world trade, 
the number of different species transported between biogeographic regions all over 
the world at any time with only ballast water reaches 7000-10.000 or even exceeds 
(Tokuş, 2019). 

2.1.3. Biofouling 

Vessels such as boats or yachts that spend more time in port than larger vessels 
provide time for invasive species to multiply. Small vehicles like these also have a high 
impact on the spread of these species, as they go slower than large ships and create 
an environment that allows them to hold on more comfortably and travel for a long time. 

Biofouling can also cause great economic losses due to damage to equipment. Ships' 
hulls provide a habitat for fouling communities of sessile species, which are transported 
between ports and may eventually get removed or detached, or release offspring into 
a new environment (Ruiz et al. 1997; Gollasch 2002) The attachment of organisms to 
the hulls of vessels, has become one of the most serious vectors of invasive species 
introduction. Biofouling associated with ships, oil rigs, yachts, or any other vessel 
moved between international waters, has been largely unregulated. While the big 
container vessels and other large trading ships account to a large extent for primary 
species introductions across continents, regional traffic of smaller ships is important to 
vector for the secondary spread (range-expansion) of marine NIS (Geburzi and 
McCarthy, 2017). 

2.1.4. Fish adaptation 

Fish adaptation is generally done in freshwater bodies such as lakes and dams. The 
purpose of doing it in the first place is to enrich the environment in terms of vitality, or 
the species to be inoculated can be effective in combating harmful organisms. 
However, as a result of these unconscious activities, the adapted organism may 
multiply uncontrollably in a short time, threatening biodiversity and even human health 
in some cases. As an example, we can give how mosquito fish, which is shown as one 
of the worst invasive species in the world, become a threat to the lake ecosystem due 
to their endurance and predatory characteristics after they are released to various 
lakes in the world for mosquito control purposes. 

2.1.5.Canals 

The canals are the main route for marine invasive species. The best known example 
is the Suez Canal, which connects the Mediterranean with the Red Sea and the Indian 
Ocean, and accounts for the majority of species invasions from the Mediterranean due 
to canal migration (Lessepsian migration) (Galil 2009). The Baltic Sea, another 
example, has been colonized by many Ponto-Caspian species since it is connected to 
the Black Sea by a system of canals and rivers (Leppäkoski et al. 2002; Katsanevakis 
et al. 2013). 

Canals cause the transfer of organisms that live in different seas. After the opening of 
the Suez Canal, about 800 species of organisms crossed from the Red Sea to the 
Mediterranean. As a result of this situation, the Mediterranean ecosystem started to 
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become the Red Sea. If it cannot be prevented, after a certain period of time, Red Sea 
organisms will be encountered more than the local organisms of the Mediterranean. 

2.1.6. Other 

Floating waste (plastic) is a vector recently gaining attention. While the problem of 
marine litter is mainly approached from the perspective of pollution and the dangerous 
effects of microplastic accumulation, large debris is also a possible habitat for fouling 
organisms. That can be transported over long distances by ocean currents. Recent 
studies found a variety of species from different taxonomic groups (including 
bryozoans, barnacles, and mollusks) settling on macroplastic, with a considerable 
proportion of marine non-indigenous species among them (Barnes and Milner 2005; 
Gregory 2009; Gil and Pfaller 2016). 

The trade of ornamental and aquarium-kept organisms has been widely neglected by 
scientists and policy makers as an introduction pathway, although it bears a high 
potential for species invasions (Padilla and Williams 2004). The introduction of 
aquarium organisms into the natural environment can occur accidentally, when the 
organism is escaped during transport or, for example, from public aquaria with in-
/outflow from/to natural water bodies, or intentionally, when hobbyists or traders 
release single individuals or discard the contents of whole aquaria into the wild. 
Macroalgae and fish are the taxon with the largest number of (likely) species introduced 
through the aquarium trade (Geburzi and McCarthy, 2017). 

2.2. Damage caused by invasive species 

There may be many negative effects such as the emergence of a general disease state 
through parasites on newly arrived species, the restriction of the habitat of native 
species, the increase in a food competition, the forcing of native species to migrate, 
the decrease in the number of native species, and the endangerment of extinction. 
While invasive species in the seas have major economic and environmental effects, it 
is obvious that they can pose a serious threat to human health. Invasive species are 
considered one of the major threats to the seas (Ergüden and Özdemir, 2015) The 
spread of invasive species is now recognized as one of the greatest threats to the 
ecological and economic well-being of the planet. These species are causing 
enormous damage to biodiversity and the valuable natural riches of the earth upon 
which we depend. Direct and indirect health effects are becoming increasingly serious 
and damage to the environment is often irreversible. Moreover, significant economic 
impact occurs to industries that depend on the coastal and marine environment, such 
as tourism, aquaculture and fisheries, as well as costly damage to infrastructure (IMO, 
2022). 

Ecological Damages: Situations where invasive species affect and reduce the 
biodiversity and ecological distributions of native species. Studies show that every 
week, sometimes even every day, invasive species invade an area in the world. 
Socio-economical Damages: Fish resources, coastal industry, tourism and other 
commercial activities are disrupted by invasive species (UNDP, 2022). The interruption 
of these activities destroys the livelihoods of the people living around the sea 
environment and causes the region to become impoverished (GISP, 2022). 

Infrastructural Damages: It causes problems in coastal infrastructures such as clogging 
of water pipes and damage to treatment plants. 
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Public Health: Toxic organisms and poisonous species can spread to human-inhabited 
areas in the aforementioned ways, causing illness or even death. 
 
3. Studies to Prevent the Spread of Marine Invasive Species 

Untreated ballast water released at the ship’s destination could potentially introduce a 
new invasive marine species. Hundreds of such invasions have already taken place, 
sometimes with devastating consequences for the local ecosystem.  

The International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water 
and Sediments (BMW Convention) was adopted in 2004 to introduce global regulations 
to control the transfer of potentially invasive species. With the treaty now in force, ships 
need to manage their ballast water (IMO). Under the Convention, all ships in 
international traffic are required to manage their ballast, water and sediments to a 
certain standard, according to a ship-specific ballast water management plan. All ships 
have to carry a ballast water record book and an international ballast water 
management certificate. The ballast water management standards are being phased 
in over a period of time. New ships must meet the ballast water treatment standard. 
Existing ships should exchange ballast water mid-ocean, but they will need to meet the 
ballast water treatment standard by the date of a specified renewal survey. Eventually, 
most ships will need to install an onboard ballast water treatment system (IMO, 2022). 

The Guidelines for the control and management of ships’ biofouling to minimize the 
transfer of invasive aquatic species (Biofouling Guidelines) are intended to provide a 
globally consistent approach to the management of biofouling, which is the 
accumulation of various aquatic organisms on ships’ hulls (IMO, 2022). 
 
4. Discussion and Conclusion 

Understanding invasive species and preventing their spread is vital to protecting our 
planet. Invasive species have significant adverse effects on ecosystems and 
economies, and these effects may be exacerbated by climate change. Unfortunately, 
some of the damage done by invasive species will not be reversible. Research predicts 
that the spread of invasive species will cause long-term damage as significant and 
devastating as climate change. With this awareness, studies have been started to 
reduce this threat in the international arena. International rules apply regarding 
spreading through ballast waters and ship hulls. One of the important steps to be taken 
in this regard is to raise awareness of the people living on and around the coast. 
Because transportation over short distances can be done even with small boats and 
boats. At the same time, ignorance of some poisonous species can cause serious 
health problems and even death. It should be emphasized how important the actions 
to be taken on an individual basis are by raising public awareness and informing how 
they can be affected by this issue in the long run. 
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Özet: Su erozyonu tüm dünyada ve Türkiye’de dikkat çekici çevresel 
problemlerdendir. Saman malçı uygulamaları erozyonu azaltmada kullanılan 
yöntemlerden biridir. Bu çalışmada yapay yağış koşulları altında farklı dozlarda 
saman malçı uygulamanın yüzeysel akış ve toprak kaybı üzerindeki etkileri 
araştırılmıştır. 1 saat süreyle 97 mm/saat’lik yağış şiddeti uygulanan deneme 
parsellerine, %9 eğim koşullarında 4 farklı uygulama yapılmış (0,2 ton/ha, 4 ton/ha 
ve 6 ton/ha) ve meydana gelen yüzeysel akış suyu 10 dakika zaman aralıklarıyla 
toplanmıştır. Uygulama sonrasında yüzeysel akış, akış katsayısı, erozyon oranı ve 
sediment konsantrasyonları belirlenmiştir.  Çalışma sonucunda, saman malçı 
uygulamasının yüzeysel akış, akış katsayısı, erozyon oranı ve sediment 
konsantrasyonunu malç uygulaması yapılmamış kontrol parseline göre azalttığı 
belirlenmiştir. Bu çalışmada en etkili malç miktarının 4 ton/ha saman malçı 
uygulaması olduğu ortaya konulmuştur.  
 

Anahtar Kelimeler: Yüzeysel akış, Erozyon, Çevre, Malçlama, Niğde 

 

 
1. Giriş 

Su erozyonu dünyanın geniş alanlarında karasal ekosistemleri tehdit eden önemli 
çevresel problemlerden biridir (Montenegro vd., 2013). Erozyon toprak verimliliğini 
düşürebilir ve toprak bozulmasına yol açarak toprağın üretkenlik durumunu etkileyebilir 
(Uddin vd., 2016). Ayrıca toprağın çeşitli fiziksel ve kimyasal özelliklerini değiştirebilir 
ve su kaynaklarında kirlenme ve sedimantasyon gibi sorunlara neden olabilir (Guo vd., 
2019).   

Toprak ve su kayıpları Akdeniz ülkeleri gibi kurak ve yarı-kurak bölgelerde daha da 
belirgindir (Vanmaercke vd., 2011). Toprak ve su koruma bakımından özellikle tarım 
arazilerinde toprak kayıplarını ve yüzeysel akışı kontrol altına almak için kullanılan 
çeşitli stratejilerden biri de malç uygulamalarıdır. Malç materyali olarak canlı ya da 
cansız, organik veya inorganik çeşitli malç malzemeleri kullanılabilmektedir. Saman 
malçı da bu malzemelerden biridir. Yapılan çeşitli çalışmalar saman malçının 
uygulamanın hemen ardından toprak erozyonunu azaltmada etkili olduğunu ortaya 
koymuştur (Döring vd., 2005; Bhatt ve Khera, 2006; Gholami vd., 2013). Prosdocimi 
vd. (2016) üzüm yetiştirilen alanlarda, işlemiş toprağa saman malçı uygulamasının 
sediment verimini aniden düşürdüğünü kaydetmiştir. Yine Portekiz’de küçültülmüş 
çeşitli materyaller yangın sonrası orman sahalarında düşük maliyetinden dolayı malç 
olarak başarıyla uygulanmıştır (Prats vd., 2012, 2014). Son dönemde orman 
yangınlarından etkilenen mera alanlarında saman malçı uygulamaları mevcuttur (Vega 
vd., 2014). 

Bu çalışmanın amacı, laboratuvarda yapay yağış koşulları altında deneme parsellerine 
farklı dozlarda saman malçı uygulamasının yüzeysel akış ve toprak kaybı üzerindeki 
etkilerini belirlemektir.   
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2. Materyal ve Metot 

Bu çalışmada, Niğde ili sınırları içerisinde bulunan Gümüşler yöresindeki volkanik 
anakaya üzerinde gelişmiş üst topraklardan (0-20 cm) alınan toprak örnekleri 
kullanılmıştır. Toprak örneklerinin alındığı arazi yaklaşık %0-5 eğimli olup, hafif 
dalgalıdır. Çalışma laboratuvar koşullarında gerçekleştirilmiştir.   

Araziden alınan toprak örnekleri Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Çevre 
Mühendisliği Bölümü Laboratuvarı’na taşınmış, serilerek hava kurusu haline getirilmiş 
ve 2 mm’lik elekten geçirilerek, tane boyut dağılımı, tane yoğunluğu, pH, elektriksel 
iletkenlik, ateşte kayıp özellikleri belirlenmiştir. Tane boyut dağılımı (tekstür), 
Bouyoucos (1962) hidrometre yöntemine göre gerçekleştirilmiştir. Ateşte kayıp Gülçur 
(1974)’e göre hesaplanmıştır. pH ve elektriksel iletkenlik 1:5 H2O toprak-su 
karışımında Hache-Lange Multiparameter cihazı ile ölçülmüştür. Tane yoğunluğu (Dp) 
piknometre yöntemine göre belirlenmiştir (Flint ve Flint, 2002).  

Araştırmada Yaşar Korkanç (2018) de ayrıntıları verilen yapay yağmurlayıcı 
kullanılmıştır. Lechler 460.646 tipi nozzle ile 0,5 barlık basınç altında oluşturulan yapay 
yağış 1 saat süre ve 97 mm/saat şiddetle Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Jeoloji 
Mühendisliği Bölümü Laboratuvarları’nda tesis edilen parsellere uygulanmıştır. Toprak 
örneklerinin yerleştirildiği parseller metal malzemeden imal edilmiş olup, 30x50x15 cm 
ebatındadır. Alt kısmında drenaj delikleri bulunan erozyon parsellerinin tabanına önce 
tülbent bezi serilmiş ve daha sonra tülbent bezinin üzerine 7 cm kum konularak yüzeyi 
düzeltilmiştir. Kum tabakası yüzeyine tekrar tülbent bezi serildikten sonra üzeri yüzey 
akış borusu çıkışına kadar gelecek şekilde 5 cm kalınlıkta 8 mm’lik elekten geçirilmiş 
toprak örneği ile doldurularak yüzeyi dikkatli bir şekilde düzeltilmiştir (Taysun, 1986). 
Toprak örneği üzerine saman malç malzemesi üç farklı dozda uygulanmış (1. Doz: 2 
ton/ha, 2. Doz: 4 ton/ha ve 3. Doz: 6 ton/ha) ve kontrol parseli olarak hiçbir malç 
uygulanmayan parseller kullanılmıştır. Malç uygulamasından hemen sonra erozyon 
parseli, %9 eğim verilmiş olan sehpa üzerine yerleştirilerek, 1 saat yapay yağış 
uygulaması yapılmıştır. Yağış uygulaması sırasında oluşan yüzeysel akış 10 dakika 
aralıklarla toplama kaplarında toplanmıştır. Araştırma tamamen tesadüfi blok 
deseninde düzenlenmiş ve her bir uygulama 3 tekrardan oluşmuştur. Laboratuvara 
getirilen toplama kaplarındaki akış suyu ölçülerek yüzeysel akış, sediment 
konsantrasyonu, erozyon oranı ve akış katsayısı parametreleri hesaplanmıştır. 
İstatistiksel değerlendirmelerde IBM SPSS 24.0 paket programı kullanılmış, farklı 
dozda malç uygulamasının yüzeysel akış, sediment konsantrasyonu, erozyon oranı ve 
akış katsayısına etkisi varyans analizi (ANOVA) ile değerlendirilmiş (P=0,05), eğer 
farklılık varsa ortalamalar arasındaki farklar Duncan testi kullanılarak belirlenmiştir 
(Zar, 1996). 

3. Bulgular 

Araştırmada kullanılan toprakların pH‘ı 7,03, elektriksel iletkenliği 159 μS/cm, tane 
yoğunluğu 1,80 g/cm3, kum, kil ve toz içerikleri sırasıyla %83,04, %7,20 ve %9,76, 
ateşte kayıp %1,26 olarak belirlenmiştir.  

3.1. Yüzeysel akış 

İstatistiksel analiz sonuçları malç dozundaki değişimin yüzeysel akışı önemli düzeyde 
etkilediğini göstermiştir (P<0,05) (Tablo 1). Ortalama yüzeysel akış miktarı her üç malç 
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dozu uygulanan parselde de kontrol parselinden oluşan yüzeysel akış miktarına göre 
daha düşük bulunmuştur (Şekil 1).  

 

Tablo 1. Deneme parsellerinde ölçülen çeşitli parametrelere ilişkin tek yönlü 
varyans analizi sonuçları 

Parametre F P* 

Yüzeysel akış 22,47 0 

Erozyon oranı 161,68 0 

Sediment konsantrasyonu 143,10 0 

Akış katsayısı 22,47 0 
*P<0,05 

Ortalama yüzeysel akış 1. ve 2. doz saman malçı uygulanan parsellerde istatistiksel 
olarak benzer; diğer iki parselden oluşan yüzeysel akış miktarları ise hem birbirinden 
hem de bunlardan farklıdır. En düşük yüzeysel akış miktarı 2. dozun uygulandığı 
deneme parsellerinde oluşmuştur (Şekil 1).  

 

Şekil 1. Yüzeysel akışın farklı saman malçı uygulama dozlarına göre değişimi 

1 saatlik yağış sonucundaki ortalama yüzeysel akış kontrol parseline göre 1., 2. ve 3. 
doz saman malçı uygulama parsellerinde sırasıyla %36, %49 ve %17 azalmıştır.  

3.2. Erozyon oranı 

İstatistiksel değerlendirme sonuçları farklı dozlarda saman malcı uygulamanın erozyon 
oranını istatistiksel anlamda önemli düzeyde etkilediğini göstermiştir (P<0,05) (Tablo 
1). Erozyon oranı her üç uygulama dozunda da kontrol parselinden oluşan erozyon 
miktarına göre daha düşüktür. Erozyon oranı 1. ve 3. doz uygulama parsellerinde 
istatistiksel açıdan benzerdir. 2. doz malç uygulama parsellerinden oluşan toprak kaybı 
ise hem kontrol parselinden hem de diğer parsellerden oluşan toprak kaybından 
istatistiksel olarak farklı bulunmuştur. En düşük erozyon oranı 2. dozun uygulandığı 
deneme parsellerinde gözlenmiştir (Şekil 2). Erozyonla toprak kaybı kontrol parseline 
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göre 1., 2. ve 3. doz malç uygulanan parsellerde sırasıyla %57, %99 ve %62 oranında 
azalmıştır. 
 

 

 

 

Şekil 2. Farklı malç dozlarına göre erozyon miktarının değişimi 

3.3. Sediment konsantrasyonu  

Farklı dozlarda saman malçı uygulama sediment konsantrasyonu üzerinde istatistiksel 
anlamda önemli düzeyde etkili olmuştur (P<0,05) (Tablo 1). Her üç doz saman malçı 
uygulamasında da sediment konsantrasyonunun kontrol parselinde ölçülen sediment 
konsantrasyonundan daha düşük olduğu belirlenmiştir. 1. ve 3. doz malç uygulama 
parsellerindeki sediment konsantrasyonu istatistiksel açıdan benzer iken; 2. doz ve 
kontrol parsellerinde ölçülen sediment konsantrasyonu bunlardan ve birbirinden 
farklıdır (Şekil 3). 1., 2. ve 3. doz saman malçı uygulama parsellerinde sediment 
konsantrasyonunun kontrol parseline göre sırasıyla %58, %99 ve %64 oranında 
azaldığı belirlenmiştir.  
 

 
Şekil 3. Sediment konsantrasyonunun farklı malç uygulama dozlarına göre 
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En etkili uygulamanın 2. doz saman malçı uygulaması olduğu bulunmuştur (Şekil 3). 
 
3.4. Akış katsayısı 
 
İstatistiksel değerlendirme sonuçlarına göre akış katsayısı farklı dozlarda saman malçı 
uygulamasından önemli düzeyde etkilenmiştir (P<0,05) (Tablo 1). Saman malçı 
uygulaması her üç dozda da kontrol parseline göre akış katsayısında azalmaya neden 
olmuştur. 1. ve 2. doz malç uygulanan parsellerde gözlenen akış katsayısı istatistiksel 
açıdan benzer iken; diğer parsellerde gözlenen akış katsayıları birbirinden ve 
bunlardan farklıdır. En düşük akış katsayısı 2. doz saman malçı uygulanan parsellerde 
oluşmuştur (Şekil 4). Akış katsayısı ise kontrol parseline göre 1. doz malç 
uygulamasında %36, 2. dozda %49 ve 3. dozda %17 azalmıştır.  
 

 
 
Şekil 4. Akış katsayısının farklı saman malçı uygulama dozlarına göre değişimi 

 
 
4. Sonuçlar 

Bu çalışmanın amacı yapay yağış koşulları altında farklı miktarlarda saman malçı 
uygulamasının yüzeysel akış, akış katsayısı, sediment konsantrasyonu ve erozyon 
oranı üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır. Çalışma sonuçları farklı miktarlarda saman 
malçı uygulamanın yüzeysel akış, akış katsayısı, sediment konsantrasyonu ve erozyon 
miktarını değiştirdiğini ortaya koymuştur. Her üç doz malç uygulaması da yüzeysel 
akış, akış katsayısı, sediment konsantrasyonu ve erozyon miktarını kontrol parselinde 
ölçülene göre azaltmıştır. Ancak en fazla azaltım 2. doz (4 ton/ha) saman malçı 
uygulamasının yapıldığı parsellerde saptanmıştır. Çalışma sonuçları malç 
uygulamalarının alternatif bir toprak ve su koruma yöntemi olabileceğini göstermiştir. 
Ancak bu konuda farklı ekolojik koşullarda ve farklı malç tipleri ve dozları kullanılarak 
daha fazla çalışma yapılmalıdır.   
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Özet: Bu çalışmada, tekstil endüstrisi katı atıklarından aktif karbon elde edilebilirliği 
ve elde edilen aktif karbonun tekstil atık sularından renk gideriminde kullanılabilme 
potansiyeli değerlendirilmiştir. Tekstil endüstrisi katı atıkları olarak boyahanelerde 
ortaya çıkan pamuklu ve pamuk/poliester karışımlı kumaş atıkları ile atık su arıtma 
tesisinin arıtma çamuru kullanılmıştır. Bu atıklardan aktif karbon üretiminde fiziksel 
aktivasyon yöntemi seçilmiştir. Uygulanan iki adımlı proseste, homojenizasyon 
sağlamak için önce bu atıklardan biochar elde edilmiş ve ikinci adımda bu 
biocharlar su buharı ve karbondioksit gazı kullanılarak 850 °C’de aktifleştirilmiştir.  
Üretilen aktif karbon numunelerinin kül oranı, karbonizasyon verimi ve yüzey alanı 
ölçülerek aktif karbon üretimine en uygun atık ve aktifleştirme yöntemi 
belirlenmiştir.  Pamuklu tekstil atıklarından karbondioksit aktivasyonu ile üretilen 
aktif karbonun (A-CO) en yüksek yüzey alanına sahip olduğu (~794,55 m2/g) 
görülmüştür. A-CO’nun reaktif boyarmadde adsorplama özelliklerinin incelendiği 
adsorpsiyon çalışmalarında, başlangıç boya derişiminin, adsorban miktarı ve 
adsorpsiyon süresinin Reaktif Black 5 boyarmaddesinin giderimi üzerindeki etkisi 
incelenmiştir. Adsorpsiyon işleminin Langmuir izotermi ile uyumlu olduğu 
gözlemlenmiştir. Ayrıca, üretilen aktif karbonların işletmenin atık suyunda renk 
giderim potansiyeli incelenmiş ve A-CO’nun en yüksek renk giderim kapasitesine  
(%93) sahip olduğu saptanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Tekstil atıkları, aktif karbon, adsorpsiyon, atık su 

 
1.Giriş 

Tekstil sektörü üretim ve tüketim aşamalarında açığa çıkan çeşitli formlardaki 
atıklarıyla kirletici sektörlerin başında gelmektedir. En çok su tüketimi gerçekleştiren 
sektörlerden biri olan tekstil endüstrisinde kullanılan çeşitli kimyasallar ve uygulanan 
yaş işlemler sonucu değişik özellik ve miktarlarda atık su oluşmaktadır (Murathan, 
1999). Özellikle terbiye işlemleri sonrasında atık olarak çıkan farklı karakterdeki suların 
arıtılmasında problemler, özellikle renk giderimi problemi, ortaya çıkmaktadır (Topaç 
ve Uçaroğlu, 2020). Adsorpsiyon yöntemi diğer renk giderim yöntemlerine göre, atık 
sulardaki boyarmadde ve kimyasalların giderilmesi konusunda kanıtlanmış etkinliğe 
sahiptir. Ekonomik açıdan da uygunluğu nedeniyle atık su arıtımında yüksek kullanım 
potansiyeline sahiptir (Patel ve Vashi, 2010). Klasik arıtma yöntemleriyle 
uzaklaştırılması zor olan sentetik boyarmaddeler, uygun adsorban kullanımı ile basit 
ve ekonomik bir biçimde adsorpsiyon yöntemi ile atık sulardan uzaklaştırılabilmektedir 
(Giannakoudakis vd., 2016). Adsorpsiyon yönteminin en büyük dezavantajı adsorban 
olarak kullanılan malzemelerin yüksek maliyetli oluşudur. Bu nedenle alternatif 
adsorbanların denendiği çalışmalar yoğun olarak devam etmektedir. 

Tekstil sektöründe açığa çıkan atıklar arasında atık sular dışında, katı atıklar da (elyaf 
atıkları ve atık su arıtma çamuru) önemli bir kirlilik kaynağıdır. Arıtma çamurlarının 
lisanslı atık bertaraf şirketlerince toplanarak bertaraf edilmesi gerekmektedir. Bu 
prosedür ise tekstil firmalarına fazladan maliyete yol açmaktadır (Wong vd., 2018). Öte 
yandan, elyaf atıklarının geri dönüşümü tekstil sektöründe sürdürülebilirliğin 
sağlanabilmesi için önemlidir. 
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Tekstil endüstrisi katı atıklarından aktif karbon üretimi, hem katı atık miktarının 
düşürülmesi hem de geri dönüşümle elde edilen ikincil hammaddenin atık sudan boya 
gideriminde adsorban olarak kullanımı ekonomik ve çevresel açıdan fayda 
sağlayacaktır. 

Bu çalışmada, üç farklı atıktan (pamuklu tekstil atığı, pamuk/poliester tekstil atığı ve 
arıtma çamuru) ve karışımından iki-adımlı prosesle (karbonizasyon-aktivasyon) 
üretilen aktif karbonların tekstil atık sularında renk giderim potansiyeli incelenmiştir. 

2. Materyal ve Metot 

2.1 Materyal 

Bu çalışmada bir tekstil fabrikasının (Batı Basma Sanayi A.Ş, İzmir) boyahane atığı 
olarak çıkan pamuk (CO), pamuk/poliester (CO/PES) kumaşları ile arıtma tesisinden 
çıkan arıtma çamuru (SS) kullanılmıştır. Kumaş atıkları, yaklaşık 1x1 cm ölçüde olacak 
şekilde kesilerek küçültülmüş, arıtma çamuru ise önce 105 ± 5 °C’de 4 saat 
kurutulduktan sonra 200 µm den daha küçük parçalara öğütülmüştür. 

Adsorpsiyon çalışmalarında Eksoy firmasından temin edilen ve işletmede aktif olarak 
yoğunlukla kullanılan Reaktif Black 5 boyarmaddesi (Şekil 1) seçilmiştir.  

 

Şekil 1. Reaktif Black 5 boyarmaddesinin kimyasal yapısı (Sigma-Aldrich, 2022) 

2.2 Biochar Eldesi 

Biocharlar, yarı-kesikli sabit yataklı reaktörde, 500 °C‘de azot gazı altında CO, 
CO/PES, SS ve bunların karışımından (ağırlıkça 8:1:3 oranında) üretilmiştir. 

2.3 Aktif Karbon Üretimi 

CO2 ile aktifleştirme işleminde, biocharlar laboratuvar ölçekli yarı-kesikli sabit yataklı 
reaktöre yerleştirilmiş ve reaktör azot gazı ortamında 850 °C sıcaklığa ısıtılmıştır. 
Ardından, azot gazı kesilip sistemden 1 saat süre ile bu sıcaklıkta CO2 gazı geçirilerek 
aktifleştirme işlemi yapılmıştır. Su buharı ile aktifleştirmede ise biocharlar yarı-kesikli 
sabit yataklı reaktöre yerleştirildikten sonra, reaktör sıcaklığı 250 °C ye gelene kadar 
azot gazı geçirilmiştir, ardından su buharı da eklenerek reaktör 850 °C ye gelene kadar 
ısıtılmıştır. Bu sıcaklıkta 4 saat bekletilerek aktivasyon işlemi gerçekleştirilmiştir.  
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Elde edilen aktif karbonların verimleri aşağıdaki formüle göre hesaplanmıştır. 

Verim, % kütlesel = (M2 *100)/M1 

M2= aktif karbon kütlesi 

M1= başlangıç atık kütlesi 

2.4 Analizler 

Aktif karbonun yüzey fonksiyonel grupları ATR-FTIR (Perkin Elmer) ve yüzey 
morfolojisi SEM (Leica EM CPD300) analizleri ile incelenmiştir; yüzey alanı BET analizi 
ile tayin edilmiştir. 

2.5 Adsorpsiyon Çalışmaları 

Reaktif Boyarmadde Adsorpsiyonu 

Reaktif boyama ve art-yıkamalar sonrasında açığa çıkan atık suda bulunan reaktif 
boyarmaddeler hidrolizat formunda olduğundan, stok boya çözeltisi olarak gerçek 
reaktif boyama atık suyunu simüle etmek amacıyla hidrolizat halindeki boyarmadde 
kullanılmıştır. Hidrolizat çözeltisi hazırlanırken 2 g/l Reaktif Black 5 boyarmadde 
çözeltisine, 50 g/l tuz (NaCl) ve 20 g/l soda (NaHCO3) ilave edilmiş ve 70 ˚C’de 1 saat 
işlem görmüştür.  

Adsorpsiyon denemeleri esnasında adsorban cinsi, adsorban miktarı, boyarmadde 
konsantrasyonu ve adsorpsiyon süresi değişken olarak belirlenirken başlangıç pH 
değeri 8 (tekstil atık suyu pH’ı) olacak şekilde ayarlanmıştır. Çalışmalarda en büyük 
yüzey alanına sahip pamuk atığının aktif karbonu adsorban olarak kullanılmıştır.  

Belirlenen boyarmadde konsantrasyonlarına göre hazırlanan çözeltiler içerisine 
belirlenen miktarlardaki aktif karbonlar eklendikten sonra karıştırıcıda 300 rpm hızla 
karıştırma işlemi gerçekleştirilmiştir. Adsorpsiyon süresi sonunda, çözelti süzülerek 
aktif karbonlar uzaklaştırılmış, geriye kalan çözeltilerin absorbans değerleri λ=597 nm 
dalga boyunda ölçülmüştür. Spektrofotometrik ölçümlerin ardından kalibrasyon eğrisi 
kullanılarak adsorbanların % renk giderim kapasitesi hesaplanmıştır. 

İzoterm çalışmaları, optimum koşullarda (2 g/L adsorban dozajı ve 4 saat adsorpsiyon 
süresi) farklı boyarmadde konsantrasyonlarında yapılmıştır. Langmuir ve Freundich 
izotermlerine göre adsorpsiyon kapasiteleri belirlenmiştir.   

Atık Suda Renk Giderme 

Çalışmada farklı günlerde Batı Basma Sanayi A.Ş’nin kendi bünyesindeki atık su ile 
çalışılmıştır. Farklı günlerde alınan atık suyun renk değeri 697, 393 ve 572 PtCo olarak 
bulunmuştur. Bu atık sulardaki renk giderme çalışmaları farklı atıklardan elde edilen 
aktif karbonlar ile gerçekleştirilmiş olup adsorban miktarı ve adsorpsiyon süresi 
değişken olarak alınmıştır. 

3. Bulgular 

3.1 Aktif Karbon Verim ve Özellikleri 

Farklı iki aktifleştirici kullanılarak elde edilen aktif karbonların verim ve bazı özellikleri 
Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1 Fiziksel aktivasyon yöntemlerinin karşılaştırılması 

Atık Aktifleştirici 
Kütlesel verim, 

% 
BET yüzey alanı, m2/g Kül, % 

CO 
CO2 11 795 - 
Su Buharı 9 473 - 

CO/PES 
CO2 11 677 - 
Su Buharı 17 405 - 

SS 
CO2 22 160 63 
Su Buharı 37 147 41 

Karışım CO2  509  

 

Yukarıdaki tabloda analiz sonuçları incelendiğinde hammadde fark etmeksizin 
aktifleştirme için CO2 kullanıldığında daha yüksek yüzey alanı elde edilebildiği 
görülmüştür. CO ve CO/PES kumaş atıklarından CO2 aktivasyonu ile elde edilen aktif 
karbonların yüzey alanı yüksek iken, SS esaslı aktif karbonun yüzey alanının düşük 
kaldığı görülmüştür. Bu durumun SS esaslı aktif karbonların çok yüksek kül oranından 
kaynaklandığı düşünülmektedir.  

Şekil 2’de atıklardan üretilen aktif karbonların SEM görüntüleri verilmektedir. Pamuk 
esaslı aktif karbona ait SEM görüntüleri incelendiğinde, fiziksel aktivasyon ile aktif 
karbon üretimi sonucunda lifli yapının bozulmadığı görülmektedir. Pamuk/poliester 
esaslı aktif karbonda ise, pamuk kısmının lifli yapısının bozulmadan kaldığı, ancak 
poliester kısmın lifli yapısının korunamadığı göze çarpmaktadır. Bu durumun poliester 
liflerinin eriyerek lifli yapısını kaybetmesinden kaynakladığı düşünülmektedir. Arıtma 
çamurundan elde edilen aktif karbonların yüzey alanı çok düşük ve kül oranı çok 
yüksek olduğundan kullanımının uygun olmadığı değerlendirilmiş ve bu nedenle SEM 
görüntüleri de alınmamıştır. Diğer yandan atıkların karışımından elde edilen aktif 
karbona ait SEM görüntüsü incelendiğinde yapıda hem pamuk esaslı lif formundaki 
karbonlar hem de poliester ve arıtma çamuru kaynaklı karbon kısımları görülmektedir.     
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A-Karışım 

  
Şekil 2. Aktif karbonların SEM görüntüleri 

FTIR analizi sonucunda yüzeyde herhangi bir fonksiyonel gruba rastlanmamıştır, 
oluşan yapının özellik olarak grafit yapısına yaklaştığı görülmüştür.  

3.2 Reaktif Boyarmadde Adsorpsiyonu 

Çalışmalarda en büyük yüzey alanına sahip pamuk atığının aktif karbonundan (A-CO) 
farklı miktarlarda (0,5, 1, 1,5 ve 2 g/L), farklı konsantrasyonlarda (100, 150, 200 ve 250 
mg/L) ve farklı sürelerde (1, 2 ve 4 saat) adsorpsiyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 
Farklı koşullarda yapılan adsorpsiyon çalışmalarında elde edilen % renk giderimi 
sonuçları Şekil 3’deki grafiklerde görülmektedir. 
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Şekil 3. Pamuk aktif karbonunun % renk giderim performansı.  

Adsorban miktarı: (a) 0,5 g/l, (b) 1g/L, (c) 1,5 g/L (d) 2,0 g/L 

3.3 İzoterm Çalışmaları 

Deneylerde boyarmadde derişimi 100 mg/L ile 250 mg/L arasında değiştirilirken 
adsorban derişimi 2 g/L’de ve adsorpsiyon süresi 4 saatte sabit tutulmuştur. Deneyler 
sonucunda, adsorpsiyon izoterminin Langmuir ve Freundlich izotermlerine uygunluğu 
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grafiklerle test edilmiştir. Tablo 2’de Langmuir ve Freundlich adsorpsiyon izoterm 
sabitlerinin değerleri ve lineer regresyon katsayıları verilmiştir. 

Tablo 2 A-CO için Langmuir ve Freundlich adsorpsiyon izoterm sabitleri 

Langmuir  Freundlich 

Qmax, 
mg/g 

KL 
(L/mg) 

RL r2 
 

1/n 
KF 

(mg/g) 
r2 

57,47 2,184 0,002 0,993  0,0586 44,65 0,3534 

Lineer regresyon katsayısının (r2) değeri adsorpsiyonun Langmuir izoterm modeline 
uygun olduğunu göstermektedir. Boyarmaddenin adsorpsiyonunun homojen bir yüzey 
üzerinde ve tek tabakalı olarak gerçekleştiğini varsayabiliriz. RL değerlerinin sıfır 
değerine yaklaşması, tamamen ideal tersinmez durumu göstermektedir. Adsorpsiyon 
sisteminin kullanılabilir olması, o sisteminin tersinmez olması ile ilişkilidir. 

3.4 Atık Suda Renk Giderme  

Çalışmalarda karbondioksit aktivasyonu ile elde edilmiş üç farklı aktif karbon 
kullanılmıştır (A-CO, A-CO/PES ve A-Karışım). Tesisten alınan atık su ile farklı 
adsorban miktarı (0,5, 1, 1,5 ve 2 g/L) ve farklı sürelerde (1, 2 ve 4 saat) adsorpsiyon 
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Her bir adsorban için elde edilen renk giderme verimi 
ve adsorpsiyon koşulları Tablo 3’de verilmiştir.  

Tablo 3 Aktif Karbonların Renk Giderme Verimleri, %  

Adsorban 
tipi 

Adsorban 
miktarı, g/L 

Süre, 
h 

Giderim, % 

A-CO 

0,5 
1 85,37 
4 85,94 

1 
1 88,24 
4 90,82 

1,5 
1 91,54 
4 93,69 

2 
1 92,54 
4 93,97 

A-CO/PES 

0,5 
1 58,25 
4 60,26 

1 
1 63,27 
4 64,99 

1,5 
1 63,70 
4 67,00 

2 
1 64,42 
4 68,87 

A-Karşım 

0,5 
1 66,28 
4 79,34 

1 
1 80,92 
4 84,51 

1,5 
1 81,78 
4 86,08 

2 
1 84,51 
4 87,37 
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Gerçek atık su ile yapılan çalışmalarda A-CO ile daha iyi renk giderme veriminin 
sağlandığı görülmüştür. Bunu sırasıyla A-karışım ve A-CO/PES izlemektedir. Diğer 
yandan adsorban konsantrasyonunun artması ile renk giderme verimi bir miktar 
artmıştır. 1-2 saatlik adsorpsiyon süresinde 0,5-1 g aktif karbon ile gerçek atık sudan 
renk gideriminin yapılabileceği görülmüştür. 
 
4. Sonuçlar 

 
Bu çalışmada tekstil işletmesine ait katı atıklarından elde edilen aktif karbonların atık 
sudaki renk giderim özellikleri incelenmiştir. Laboratuvar ölçekli piroliz ünitesi ile piroliz 
ve fiziksel aktivasyon işlemleri gerçekleştirilmiştir. Pamuklu tekstil atıklarından üretilen 
aktif karbonların en yüksek yüzey alanına sahip olduğu (~794,55 m2/g) görülmüştür. 
Tekstil atıklarından üretilen aktif karbonların simüle boya atık suyunda reaktif 
boyarmaddeleri adsorplama kapasitesi, adsorban miktarı, boya konsantrasyonu ve 
adsorpsiyon süresi dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Gerçek arıtma suyunda ise 
pamuk esaslı aktif karbonların en yüksek boya adsorplama kapasitesine sahip olduğu 
saptanmıştır. Pamuk esaslı aktif karbon kullanılarak yapılan adsorpsiyon çalışması 
sonucu ortalama renk giderimi yaklaşık %90 olarak bulunmuştur. 
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Abstract: Changes in the severity of extreme climate events caused by global 
climate change adversely affect human life, nature, living things and the economy. 
One of the most important effects of climate change is the change in the 
precipitation regime. While the lack of precipitation in a region leads to drought and 
the heavy rain leads to flooding. Therefore, it is important to determine changes in 
the precipitation regime in order to protect soil and water resources. In this study, 
extreme precipitation indices (R1mm, R10mm, R20mm, RX1day, RX5day, CDD, 
CWD, SDII) were used to examine the temporal changes of precipitation in two 
meteorological stations (Beysehir and Seydisehir) located in the Beyşehir Sub-
Basin in the Konya Closed Basin. Mann-Kendall (MK) and Innovative Şen Trend 
(IŞT) tests were used to analyze these indices. The obtained results show that there 
is no statistically significant trend in the extreme precipitation indices of the two 
stations in general. A significant decreasing trend was found in CDD index only for 
Beyşehir Station. 
Keywords: Beysehir Sub-Basin, Climate Indices, Innovative Şen Trend Mann-
Kendall, Precipitation 

 

 
1. Introduction 

Extreme precipitation has a significant impact on the natural environment and society, 
causing significant damage to ecosystems and leading to deaths and economic losses. 
Since 1960, a dramatic change has been observed in extreme precipitation events at 
global and regional scales. Precipitation related disasters such as floods, droughts, 
and landslides are also increasing around the world as a result of global warming (Zou 
et al., 2021). 

Extreme weather events from temperature and precipitation significantly affect regional 
hydrology, energy use, ecosystems and daily life. There is also an increase in extreme 
climatic events in Turkey, and human life is adversely affected both economically and 
spiritually due to flood disasters caused by excessive precipitation in some regions, 
drought and forest fires due to increase in temperatures and decrease in precipitation 
in some regions. 

As the negative impact of global climate change on human life is more and more 
increasing, it is of great importance to analyze extreme weather events. The Expert 
Team on Climate change Detection and Indices (ETCCDI) has identified a set of 
climate indices that provide a comprehensive overview of temperature and 
precipitation statistics with a focus on extreme events in an attempt to facilitate the 
analysis of such extremes over the past decade (Karl and Easterling, 1999; Klein Tank 
et al., 2009; Sillmann et al., 2013). The change in precipitation regimes and extreme 
precipitation indices has been studied by many researchers. The trends of extreme 
precipitation events in China were examined by Wang and Zou (2005), and it was 
found that daily extreme precipitation increased significantly in southwest, northwest 
and eastern China, and decreased significantly in central, northern and northeastern 
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China. Zhang et al. (2020) analyzed the precipitation data of 37 stations and found an 
increasing trend during 1961-2015. Xia et al. (2022) examined the trends of the 
extreme precipitation indices by using the precipitation data of 123 stations in the 1961-
2015 period and obtained non-significant trends at the 95% confidence level. Filahi et 
al. (2016) found an increase in the frequency of heavy precipitation (R20mm) at only 
to stations in the Mediterranean region, with an overall decrease in total precipitation 
at 20 stations during 1970-2012. 

In this study, the temporal analysis of 8 extreme precipitation indices (R1mm, R10mm, 
R20mm, R1Xday, R5Xday, CDD, CWD, SDII) out of 27 indices defined as ETCCDI 
was performed. For this aim, daily precipitation data of Beysehir and Seydisehir 
meteorological stations in the Beysehir Sub-Basin for the period 1964-2019 was used. 
The variation of extreme precipitation indices obtained were analyzed using the Mann-
Kendall test (MK) and the Innovative Şen Trend (IŞT) tests. The obtained results were 
also compared with the simple linear regression method.  

2. Data and Methodology 

2.1. Data 

The Beyşehir Sub-Basin (BSB), which is used as the study area, has a drainage area 
of 6643 km2 and is one of the 9 sub-basins of the Konya Closed Basin (KCB). The BSB 
in the west of the KCB consists of two sections: Beyşehir (16/1-a) and Seydisehir (16/1-
b). It covers approximately 14.7% of the KCB and 1% of the Turkey’s territory. The 
areas covered by Beyşehir and Seydisehir regions are 3841.5 km2 and 2801.3 km2, 
respectively. The BSB is adjacent to Antalya Basin in the west and south, Konya-
Cumra-Karapinar Sub-Basin in the east, and the Sakarya and Akarcay Basins in the 
north (Figure 1). The BSB has a terrestrial climate and is the sub basin with the highest 
precipitation average of the KCB. The annual precipitation in Seydisehir and Beyşehir 
regions reaches 750 mm and precipitation is usually more effective in spring and winter 
months (Gurler, 2017; SYGM, 2015). There are two meteorological stations (Beyşehir 
station and Seydisehir station) in the BSB. In this study, daily precipitation data of 
Seydisehir and Beyşehir stations in the 1964-2019 periods were used. The 
characteristics of the stations used are shown in Table 1. 

Tablo 14. Information of meteorological stations (SYGM, 2015)  

Station Name Station No Latitude Longitude Elevation(m) 

Beysehir 17242 37°40’ 31°41’ 1141 

Seydisehir 17898 37°25’ 31°50’ 1129 

 

2.2. Extreme Precipitation and Trend Analysis 

In this study, 8 extreme precipitation indices, which are among the 27 climate indices 
defined by the Expert Team on Climate Change Detection (ETCCD), were used. Eight 
extreme precipitation indices were calculated using daily precipitation data of the two 
stations in the BSB for the between 1964 and 2019 period to determine whether the 
frequency and severity of extreme weather and climate events changed. These indices 
are listed in Table 2. 
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Figure 6. The location in the Beyşehir sub-basin of the stations used 

Each index has been assigned to different classifications to help interpret the results 
obtained from the indexes used more accurately. The classifications of the indexes are 
as follows: The intensity indices-precipitation (RX1day, RX5day and SDII); frequency 
indices-precipitation (R1, R10 and R20); and duration indices-precipitation (CDD and 
CWD). In determining these index classifications, some index classifications in the 
literature were inspired (Felix et al., 2021). 
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Table 2. Information on the indices used in the study (Sillmann et al., 2013) 

Label Indices Name Indices Definition Units 

R1mm Number of wet days 
The amount of precipitation in the annual 

period>1mm count the number of days where 
days 

R10mm 
Heavy precipitation 

days 

The amount of precipitation in the annual 

period>10mm count the number of days 
where 

days 

R20mm 
Very heavy 

precipitation days 

The amount of precipitation in the annual 

period>20mm count the number of days 
where 

days 

RX1Day 
Max 1 day 

precipitation 
In monthly and annual periods, the maximum 
amount of precipitation during the periods 

mm 

RX5Day 
Max 5 day 

precipitation 

The maximum value of total precipitation on any 
5 days in the periods, in monthly and annual 

periods. 
mm 

SDII Simple daily intensity Average precipitation on wet days mm/day 

CDD Consecutive dry days 

The amount of precipitation in the annual 

period<1mm, a maximum number of 
consecutive days 

days 

CWD Consecutive wet days 

The amount of precipitation in the annual 

period>1mm, a maximum number of 
consecutive days 

days 

The trend analysis of the time series of the calculated indices was performed by Mann-
Kendall (MK), Innovative Şen Trend (IŞT) test and Simple Linear Regression (SLR) 
method. Since these methods are widely used in the literature, the computational 
procedures are not reported here (Mann, 1945; Kendall, 1975; Çeribaşı, 2019; Şen, 
2012; Shawul and Chakma, 2020; Shi et al., 2014). The trend results obtained by the 
MK method were evaluated at the 95% significance level.  

3. Application and Result 

Different time scales were used while calculating the values of 8 extreme precipitation 
indices by using the daily total precipitation data of the Seydişehir and Beyşehir 
stations in the BSB for the 1964-2019 period. RX1day, RX5day and SDII indices were 
obtained on both monthly and annual scales, while the other 5 indices were obtained 
only on annual scale. The results of the Mann Kendall (MK) trend test applied to the 
obtained index values are given in Table 3.  

The test statistic ZMK calculated for each index was compared with Zcritical= ±1.96 at 
95% significance level. Based on the results of annual and monthly MK test in 
precipitation indices, a weak increasing trend was observed for the other indices except 
CDD and CWD in the Beysehir Station. At this station, downtrends were observed in 
CDD and CWD indices. A significant decrease trend was obtained at the 95% 
significance level with the zMK=-3.6 value only CDD index at the Beyşehir station. In 
the Seydisehir Station were also observed to have insignificant decreasing trends in 
CDD and CWD indices. These results may suggest that the annual number of days 
with heavy precipitation, days with prolonged wet, and dry periods, has been generally 
decreasing, as compared from the past in the both station. Insignificant trends were 
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found for the other indices of Seydisehir Station. Nevertheless, a decreasing trend was 
observed in the R1mm, R20mm, monthly-RX1day and monthly-RX5day indices, while 
an increasing trend was observed in the R10mm, RX1day, RX5day, SDII and monthly 
SDII indices at this station. 

Table 3 MK trend results of extreme precipitation indices 

Index Beysehir Seydisehir 

S ZMK S ZMK 

R1mm 122 0.86 -158 -1.11 

R10mm 118 0.83 166 1.17 

R20mm 81 0.57 -46 -0.32 

RX1day 180 1.27 223 1.57 

Monthly-RX1day 5026 0.84 -493 -0.08 

RX5day 247 1.74 70 0.49 

Monthly-RX5day 6746 1.13 -3574 -0.60 

SDII 102 0.71 182 1.28 

Monthly-SDII 3910 0.66 5748 0.96 

CDD -510 -3.60 -146 -1.03 

CWD -50 -0.36 -109 -0.79 

**In Table 3, the indices in which the decreasing trend is determined in the extreme precipitation indices 
of both stations are shown in gray background, and significant trends at 95% significance level are 

shown in bold. 

Linear Regression plots for Beyşehir and Seydişehir stations are shown in Figure 2 
and Figure 3. The slopes of the linear regression equations given for each extreme 
precipitation index in these figures show that the change in the index for the examined 
period is similar to the MK results. The slope of the regression equations of the CWD 
and CDD indices for Beyşehir station is negative and represents a decrease. In other 
indices of this station, the slope of the regression equations is positive, meaning an 
increasing trend (Figure 2). At Seydişehir Station, the temporal changes of the indices 
according to the slopes of the regression equations are consistent with the MK results 
(Figure 3). 
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Figure 2. Linear trend lines of extreme precipitation indices for Beysehir 

Station  
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Figure 3. Linear trend lines of extreme precipitation indices for Seydisehir 

Station 
 

Graphs of Innovative Şen Trend (IŞT) for Beyşehir and Seydişehir stations are given 
in Figure 4 and Figure 5. According to the IŞT graphs given for Beyşehir station, since 
all the values obtained in the CDD index are in the region under the 1:1 curve, there is 
a monotonic decreasing trend in this index (Figure 4).  
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Figure 4. IŞT scatter diagram for extreme precipitation in Beysehir Station 
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Figure 5. IŞT scatter diagram for extreme precipitation in Seydisehir Station 

 
According to Figure 5, most of the CWD index values at Beyşehir station are in the 
decrease area, and the change in the index is represented by a non-monotonic 
decreasing trend (Figure 4). According to the graph of Beyşehir station RX5day index, 
all of the index values are in the increasing area and there is a monotonic increasing 
trend. This is also supported by the ZMK=1.74 value of this index. Although this ZMK 
value shows an insignificant increase trend at the 95% significance level, it is very 
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close to the Zcritic=1.96 value. The high positive slope in the regression equation for 
CWD in Figure 2 supports this increasing trend. Most of the values calculated for the 
relevant indices in the IŞT graphs of the other indices at this station are above the 1:1 
line and show the increasing trend (Figure 4). These results are similar to the MK 
results (Table 3) and regression equations (Figure 2) obtained in these indices for 
Beyşehir station. 

According to the IŞT graphs given in Figure 5, there is a monotonic decrease in the 
R1mm index for the Seydişehir station, and a non-monotonic decrease in the R10mm, 
R20mm, RX1day, Monthly-RX1day indices. In this station, there is a monotonic 
increasing trend in the indices of RX5day, Monthly-RX5day, SDII, Monthly-SDII, and a 
non-monotonic increasing trend in the CDD index. These results are also similar to the 
MK results (Table 3) and regression equations (Figure 3) obtained for Seydişehir. 

4. Conslusion 

In this study, the temporal variation of the extreme precipitation indices of two 
meteorological stations located in the Beyşehir Sub-Basin in the Konya Closed Basin 
for the period 1964-2019 was investigated. Mann Kendall, Innovative Şen Trend and 
Linear Regression methods were used for trend analysis. 

According to the results obtained, there is generally no statistically significant trend in 
the extreme precipitation indices of the two stations. In precipitation indices for 
Beyşehir station, CDD (significant) and CWD indices decreased and other indices 
increased. In Seydişehir station, on the other hand, there was a general decrease trend 
in precipitation indices. 

The results obtained can be used as a reference for adaptive water resources 
management for other studies. Due to the widespread agricultural production in the 
Konya Closed Basin, the increase or decrease in precipitation caused by climate 
change will affect the life in the region. 

The increase in the frequency of heavy precipitation events causes the increase of 
floods, landslides and soil erosion, making daily life difficult in many ways. Therefore, 
examining extreme precipitation events and increasing the possibility of taking the 
necessary precautions in advance is of great importance for the environment, society 
and economy, which are sensitive in this regard. 

References  

 Çeribaşı, G. (2019). Şen Yöntemi ve Trend Yöntemleri Kullanılarak Doğu 
Karadeniz Havzasının Yağış Verilerinin Analiz Edilmesi. Journal of the Institute 
of Science and Technology 9(1), pp. 254-264. 

 Felix, M. L., Kim, Y. K., Choi, M., Kim, J. C., Do, X. K., Nguyen, T. H. and Jung, 
K. (2021). Detailed Trend Analysis of Extreme Climate Indices in the Upper 
Geum River Basin. Water, 13(22), 3171. 

 Filahi, S., Tanarhte, M., Mouhir, L., El Morhit, M. and Tramblay, Y. (2016). 
Trends in Indices of Daily Temperature and Precipitations Extremes in 
Morocco. Theoretical and Applied Climatology, 124(3), pp. 959-972.  

 Gurler, Ç. (2017). Beyşehir ve Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzalarında 
Standartlaştırılmış İndis Yaklaşımı İle Hidrolojik Kuraklık Değerlendirmesi, 



IV. Uluslararası Türk Dünyası Fen Bilimleri ve Mühendislik Kongresi  

23-24 Haziran 2022, Niğde - Türkiye 

 

834 
 

 

Uzmanlık Tezi, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, T.C. Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı, Ankara 

 Karl, T.R. and Easterling, D.R. (1999). Climate Extremes: Selected review and 
Future Research Directions. Climatic Change 42(1), pp.309–325. 

 Kendall, M.G. (1975). Rank correlation methods. Charles Griffin and Company, 
London. 

 Klein Tank, A.M.G., Zwiers, F.W. and Zhang, X. (2009). Guidelines on analysis 
of extremes in a changing climate in support of informed decisions for 
adaptation, Climate data and monitoring WCDMP-No. 72, WMO-TD No. 1500, 
pp. 56 

 Mann, H.B. (1945). “Non-parametric Tests Against Trend. Econometrica, 13, 
pp. 245-259. 

 Sillmann, J., Kharin, V.V., Zhang, X., Zwiers, F.W. and Bronaugh, D. (2013). 
Climate Extremes Indices in the CMIP5 Multimodel Ensemble: Part 1. Model 
Evaluation in the Present Climate. Journal of Geophysical Research: 
Atmospheres, 118(4), pp. 1716-1733.  

 SYGM. (2015). Konya Havzası Kuraklık Yönetim Planı, Ankara 

 Şen, Z. (2012). Innovative Trend Analysis Mmethodology. Journal of Hydrologic 
Engineering, 17(9), pp. 1042-1046. 

 Shawul, A.A. and Chakma, S. (2020). Trend of Extreme Precipitation Indices 
and Analysis of Long-term Climate Variability in the Upper Awash Basin, 
Ethiopia. Theoretical and Applied Climatology, 140, pp. 635–652.  

 Shi, P., Qiao, X., Chen, X., Zhou, M., Qu, S., Ma, X. and Zhang, Z. (2014). 
Spatial Distribution and Temporal Trends in Daily and Monthly Precipitation 
Concentration Indices in the Upper Reaches of the Huai River, 
China. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 28(2), pp. 
201-212. 

 Xia, J., Yang, X. Y., Liu, J., Wang, M. and Li, J. (2022). Dominant Change 
Pattern of Extreme Precipitation and Its Potential Causes in Shandong 
Province, China. Scientific Reports, 12(1), pp. 1-15.  

 Wang, Y. and Zhou, L. (2005). Observed Trends in Extreme Precipitation 
Events in China During 1961–2001 and the Associated Changes in Large‐scale 
Circulation. Geophysical Research Letters, 32(9).  

 Zhang, Y. and Liang, C. (2020). Analysis of Annual and Seasonal Precipitation 
Variation in the Qinba Mountain Area, China. Scientific Reports, 10(1), pp.1-13. 

 Zou, S., Abuduwaili, J., Duan, W., Ding, J., De Maeyer, P., Van De Voorde, T. 
and Ma, L. (2021). Attribution of Changes in the Trend and Temporal Non-
uniformity of Extreme Precipitation Events in Central Asia. Scientific 
Reports, 11(1), pp.1-11. 

 
  



IV. Uluslararası Türk Dünyası Fen Bilimleri ve Mühendislik Kongresi  

23-24 Haziran 2022, Niğde - Türkiye 

 

835 
 

 

Homogeneity and trend analysis of some meteorological data of 
Karataş Station in Seyhan Basin 

 
1*Sumeyye Yilmaz, 1Meral Buyukyildiz 

1Konya Technical University, Faculty of Engineering and Natural Sciences,  
Department of Civil Engineering  
*sumeyye98yilmaz@gmail.com 

 
 

Abstract: In this study, maximum-minimum-average temperature, maximum-
minimum-average relative humidity and total-maximum precipitation data covering 
the years 1965-2016 belonging to Karataş meteorological observation station 
numbered 17981 in the Seyhan Basin, one of the important basins of Turkey, were 
used. These data were subjected to homogeneity tests (Pettit Test, Standard 
Normal Homogeneity Test, Buishand Rank Test, Von Neumann Rank Test) and 
trend analyzes (Mann Kendall, Sen Innovative Trend Test and Mann Kendall Rank 
Correlation Test). The results obtained by homogeneity and trend tests were 
evaluated at the 95% confidence level. According to the results of the 4 
homogeneity tests used, Ptotal, Pmax and RHmax parameters are homogeneous and 
the other parameters are not homogeneous. According to the results obtained, 
there was a significant increase in Tmin and Tmean, and a significant decrease trend 
in RHmin and RHmax. The trends obtained in other parameters are not statistically 
significant.  
Keywords: Homogeneity, Mann-Kendall, Seyhan Basin, Trend 

 

 
1. Introduction 

Water resources and related human activities in our country are at risk due to 
difficulties in providing adequate and regular water. The most important reason for 
these difficulties is the amount of precipitation that varies greatly from year to year.  
Knowing the trend in the course of water amounts over time due to changing climate 
parameters should be the most important determinant to be considered in investments 
to be made based on the amount of water. The results of the studies on the trend will 
shed light on the climate change models that can be established in the future 
(Cığızoğlu et al., 2004). 

Turkes et al. (2002) showed an increasing trend in annual, winter and spring average 
temperatures in the south of Turkey, and a decreasing trend in summer and autumn 
average temperatures in the northern and inner parts of Turkey. In the same study, an 
increase in the spring and summer minimum temperatures and a strong decrease in 
the daily temperature difference were observed. Turkes et al. (2007), it was stated that 
while a significant decrease was observed in precipitation in Turkey and throughout 
the Mediterranean, especially in the winter season, there was an increase in the spring, 
summer and autumn seasons. In the researches, it is estimated that there will be a 
decrease of 30-35% in the expected precipitation in the Seyhan Basin (Kanber et al., 
2003). It is also predicted that the air temperature in the Seyhan Basin will increase by 
2-3.5 ºC until 2070. This situation will increase the probability of experiencing more 
severe dry periods in the basin, which is on the border of mild and moderate drought 
(Topcu and Seckin, 2016). In other studies, conducted in the Eastern Mediterranean 
and our country, considerable and significant increases were observed in temperature 
indices in general (Kostopoulou and Jones, 2005; Erlat and Yavaşlı, 2011; Yılmaz et 
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al., 2021; Karabulut, 2012; Acar Deniz and Gönençgil, 2015; Abbasnia and Toros, 
2018; Dün and Gönençgil, 2021). 

The aim of this study is to analyze the annual scale homogeneity and trend of the data 
of 8 climatic parameters of Karataş Meteorology Station no 17981 in the Seyhan Basin 
for the 1965-2016 period. 

2. Materials and Methods 

2.1. Study Area and Data 

The upper part of the Seyhan basin, which covers the east of Kayseri Province, is in 
Central Anatolia, and the middle and lower parts are in the Mediterranean Region. The 
Seyhan basin has the appearance of a completely mountainous area. The low and flat 
Çukurova floor in the south, the high mountainous area that starts immediately after 
the thin terrace strip in between and approaches the north of the basin, and the hilly 
part in the north are the main landform units of the Seyhan basin. On the other hand, 
185566 hectares of the catchment area is a plain area. The waters of the basin, which 
has a catchment area of 20450 km2, are collected in the Seyhan River with the Göksu, 
Zamantı, Körkün, Entertainment and Çakıt streams and their tributaries. 314625 
hectares of the basin lands with an annual water volume of approximately 6 billion m3 
can be irrigated. In the Seyhan basin, which has three different climates, summers are 
hot and dry in the coastal part, and winters are warm and rainy. The northern part of 
the basin is dominated by hot and dry summers and cold and rainy winters. In the 
Seyhan basin, the part of the Taurus Mountains, which lies between the arid northern 
part and the coastal part and extends in the northeast-southwest direction, is more 
rainy and colder than the other regions. The wettest part is the middle part of the basin, 
which is high (URL 1). 

The vegetation of the Seyhan basin shows three important structures depending on 
the changes in climate, geology, soil and landforms. While the natural vegetation in the 
arid areas in the north of the basin is grass and meadow, there are also plants such as 
pear and oak bushes among this cover. As you go down towards the low area in the 
south of the Seyhan basin, it is seen that the shrub-maquis community specific to the 
Mediterranean climate is widespread (URL 1). 

In this study, meteorological data of 17981 Karataş Meteorology Station located in the 
Seyhan Basin were used. Karataş station with an altitude of 21 m is located in the 
southernmost part of the basin. In the study, annual maximum-minimum-mean 
temperature (Tmax, Tmin, Tmean), annual maximum-minimum-average relative humidity 
(RHmax, RHmin, RHmean), annual total precipitation (Ptotal) and annual maximum 
precipitation (Pmax) data by using homogeneity tests and trend analyzes were 
performed. The data used covers the 52-year period between 1965 and 2016. The 
location of Karataş station in the basin is shown in Figure 1. 
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Figure 1. Location of Karataş Station in Seyhan Basin (SYGM, 2019) 

2.2. Homogeneity Test 

Determining the change point by testing the homogeneity of a hydrological series with 
statistical methods is necessary to ensure data quality. Homogeneity tests show the 
breakage year in the data. In the stations that are decided to be non-homogeneous as 
a result of homogeneity tests, the reason for disturbing the homogeneity should be 
investigated. If the inhomogeneity is due to natural causes (such as climate change), 
these stations can be considered homogeneous. Standard Normal Homogeneity 
(SNHT), Pettitt Test (PT), Buishand Rank (BR) and Von Neumann Rank (VNR) Tests 
are the most preferred statistical tests with proven reliability for determining the change 
point. (Alexandersson, 1986; Pettitt, 1979; Wijngaard et al., 2003). For this reason, 
these tests were used in homogeneity analyzes in this study. 

 

 



IV. Uluslararası Türk Dünyası Fen Bilimleri ve Mühendislik Kongresi  

23-24 Haziran 2022, Niğde - Türkiye 

 

838 
 

 

2.3. Trend Analysis Methods 

The methods used to determine the trend of a series are grouped under two headings 
as parametric and non-parametric methods, depending on whether the series is 
dependent on a distribution (Helsel and Hirsch, 1992). In parametric methods, the 
actual value of the data in the series is important and this value is used in calculations. 
However, in non-parametric methods, the number of rows obtained by sorting the data 
from the smallest to the largest or from the largest to the smallest is used, not the actual 
value of the data. It is known that non-parametric methods give effective results 
compared to parametric methods, without having to comply with the normal distribution 
of the data (Helsel and Hirsch, 1992). 

Three different trend analysis methods were used in this study. These; Mann-Kendall 
(MK) Trend Test, Şen Innovative Trend (ŞIT) Test, Mann-Kendall Rank Correlation 
(MKRC) Test. Calculation procedures of the methods used in homogeneity and trend 
analysis are not included here, as there are many studies in the literature (Yu et al., 
1993; Burn and Elnur, 2002). 

3. Results 

3.1 Results of Homogeneity Test 

The results obtained from the SNHT, PT, BR and VNR homogeneity tests applied to 
the annual data of the 8 meteorological parameters used between 1965 and 2016 (52 
years) are shown in Table 1.  

Table 1 Homogeneity test results 

Parameter 
PT 

(Critical 
value=250.8)  

SNHT 
(Critical 

value=8.135) 

BR 
(Critical 

value=1.554) 

VNR 
(Critical 

value=1.369) 
Result 

Ptotal 112< 4.28< 0.697< 2.03> H 

Pmax 115< 2.01< 1.11< 1.91> H 

Tmax 263> 10.83> 1.59> 1.87> NH 

Tmin 499> 20.3> 2.24> 1.35< NH 

Tmean 455> 18.53> 2.17> 1.67> NH 

RHmax 159< 8.99> 1.29< 1.51> H 

RHmin 586> 30.01> 2.61> 0.83< NH 

RHmean 603> 25.83> 2.46> 0.46< NH 

 

The critical values given in Table 1 of the homogeneity tests used are the values 
corresponding to 95% significance level and n=52. In the first three methods, if the test 
statistic value obtained is less than the critical value of that method, the data is 
homogeneous, if it is large, the data is not homogeneous. The opposite is true in the 
VNR homogeneity test. An evaluation was made as homogeneous (H) or not 
homogeneous (NH) according to the condition that at least three of the 4 tests used 
gave similar results. The results in Table 1 show that the Ptotal, Pmax and RHmax 
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parameters for the examined period are homogeneous, while the data for the other 
parameters are not homogeneous.   

3.2 Results of Trend Test 

The results of the Mann-Kendall (MK) trend method applied to the data of eight 
meteorological parameters of Karataş station in the period 1965-2016 are given in 
Table 2, and the graphics of Şen Innovative trend and Mann Kendall Rank Correlation 
(MKRC)methods are given in Figure 2.  

According to the results given in Table 2, there is a statistically significant trend in 
these parameters since the ZMK values (as absolute values) of the Tmin, Tmean, RHmin 
and RHmax parameters are greater than the zcritical=1.96 value corresponding to the 
α=0.05 significance level. While there is a significant increasing trend (SIT) in these 
parameters because the ZMK values found for Tmin, Tmean are positive, there is a 
significant decreasing trend (SDT) in these parameters because the ZMK values found 
for RHmin and RHmax are negative. There is a statistically insignificant decreasing trend 
(IDT) in the annual Ptotal and RHmax parameters, and an insignificant increasing trend 
(IIT) in the Pmax and Tmax parameters. 

Table 2 MK trend test results 

Parameter ZMK Result Parameter ZMK Result 

Ptotal -0,86 IDT 
 

Tmean 3,68 SIT 

Pmax 0,070 IIT RHmax -0,95 IDT 
 

Tmax 1,86 IIT RHmin -4,79 SDT 

Tmin 4,85 SIT RHmean -4,92 SDT 

 

According to the Şen Innovative trend graphs, since all values of Tmin and Tmean (RHmin 
and RHmean) parameters are located in the area above (below) the 1:1 line, there is a 
monotonic increasing (decreasing) trend in these indices. The values of the Tmax 
parameter are also in the increasing trend region and there is a monotonic increasing 
trend. In this parameter, ZMK = 1.86, which is very close to the critical value at the 95% 
significance level. In other indices, it exhibits a change similar to the MK trend results. 

According to MKRC graphs, there is an increasing trend in temperature parameters 
and annual maximum precipitation, and a decreasing trend in relative humidity 
parameters. In annual total precipitation, there is no trend since the ut and u't curves 
intersect many times. There was a statistically significant increase trend in Tmin and 
Tmean parameters, and the trend beginning years were 1994 and 2005, respectively. 
There are also significant decreasing trends in the RHmin and RHmean parameters. In 
these parameters, the trend start years are 1997 and 1995, respectively (Figure 2). 
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Figure 2. Şen Innovative and Mann Kendall Rank Correlation test graphs 

4. Conclusion 

In this study, homogeneity tests and trend analysis studies were carried out for the 
parameters of the Karataş meteorological observation station in the Seyhan Basin, 
located within the borders of Kayseri province. The precipitation, temperature and 
partial humidity parameters obtained for the study area were examined. Homogeneity 
tests (Pettitt, SNHT, Buishand and Von Neuman Rank) and trend tests (Mann Kendall, 
Şen Innovative and Mann Kendall Correlation) were applied to 52 annual data between 
1965 and 2016. 

According to the results of the homogeneity test; of the 8 parameters, 3 (Ptotal, Pmax and 
RHmax) are homogeneous, while 5 (Tmax, Tmin, Tmean, RHmin and RHmean) are not. 

According to the results of the homogeneity test, Ptotal, Pmax and RHmax parameters are 
homogeneous and other parameters are not homogeneous. Despite the decrease in 
annual total precipitation and relative humidity parameters, an increase trend in 
temperature parameters was obtained. 
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Abstract: The purpose of the research is to study the adsorption properties of 
heavy metal ions Pb2+, Cd2+ and Cu2+ from industrial wastewater. Natural 
clinoptilolite was used for adsorption of heavy metal ions. Clinoptilolite belongs to 
the Ay-Dag field of the Tovuz-Gazakh region of Azerbaijan. Isothermal and kinetic 
curves of adsorption of heavy metal ions Pb2+, Cd2+ and Cu2+ were determined. 
The pH dependence of the adsorption of heavy metal ions is also given. It was 
found that the separation process is more intensive at pH values of 5-6. It was 
determined that the maximum adsorption capacity of clinoptilolite adsorbent for 
adsorption of Pb2+, Cd2+ and Cu2+ ions was 10.15, 7.24 and 5.21 mmol / g, 
respectively. 
Keywords: wastewater, heavy metals, adsorption, kinetics, isotherm 

 
1. Introduction.  
It is known that one of the most important problems of our time is the protection of the 
environment. Due to the advancement of engineering and technology, environmental issues 
are becoming more prominent. At the same time, engineers, scientists and environmentalists 
face a global challenge to address these issues. Therefore, the issue of separation of heavy 
metal ions from industrial wastewater remains relevant today. The purpose of this study is to 

study the adsorption properties of heavy metal ions Pb2+, Cd2+ and Cu2+ from industrial 

wastewater. Heavy metals and their compounds have toxic effects on humans, flora and fauna. 
These toxic effects are not eliminated without restriction. They occur only in certain chemical 
compounds and in certain concentrations. Some compounds of heavy metals (for example 
gold and platinum) are used therapeutically, as a cytostatic in autoimmune diseases and in 
some cancers.Some heavy metals are needed in small amounts in the human body. An 
example of a heavy metal that is both vital and potentially toxic is copper: it is necessary for 
the human body, but when used in excessive consumption, it causes liver disease. 

Other heavy metals that are present in small amounts in the body and have a biological 

function are zinc and chromium (Baerlocher, (2007); Abdelhamid, (2012);Ozacar, (2004)). It 
is known that recently special attention has been paidnot to pollute the environment with heavy 
metals due to its high toxicity and non-biodegradability.  

2. Material and Methods. 
The usual methods used to purify heavy metal ions from various industrial effluents 
include: chemical precipitation, membrane separation, ion exchange, evaporation and 
electrolysis, etc. includes. These methods are often expensive or inefficient, especially 
when the amount of heavy metal ions in the solution is small. In this case, the 
adsorption method is used to remove heavy metals from wastewater, which occupies 
a special place among the traditional methods used. However, the benefits of this 
method are offset by the increasing cost of adsorbents such as activated carbon and 
synthetic ion exchangers. Cheap and widespread adsorbents, as well as naturally 
available adsorbents such as natural zeolites, are encouraging researchers to focus.  

Natural clinoptilolite, one of the natural zeolites, is widespread in many countries 
around the world. At the same time, it is known that natural clinoptilolite has rich 
deposits in our country. For example, the Ay-Dag field in the Tovuz-Gazakh region of 
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Azerbaijan. Molecules play a key role in the adsorption process, because the formation 
of covalent bonds is significantly different. The electronic configuration of the atoms 
involved can also affect the adsorption. The outer areas of surface complexes are 
generally at least one water molecule. Natural clinoptilolite was used for adsorption of 
heavy metal ions Pb2+, Cd2+ and Cu2+ (Annaduarai,(2002); Kuntze,(1986); 
Sultanbayeva,(2013); ). The adsorption properties of clinoptilolite are given in Table 1.  

Table 1 Characteristics of natural clinoptilolite 
 

Indicators 
 
Clinoptilolite 

Bulk scattering density, g / cm3 0.65-0.7 

Clinoptilolite content: not more than% 76-80 

Porosity:%. 29.4-50 

Intergranular porosity: not less than% 40 

Water resistance: not less than% 95 

Eating from vibration: not more than% 1 

Heat resistance: 0С. 650 

Mechanical strength of granules to crush: - not less 8 кgqranula 

Volume capacity on NH4: mg-eq / q - not less 0.70 -  2.5 

Standard fractions: (productivity of the target fraction is at least 
85%). 

3-5 mm 

Moisture capacity under static conditions at relative humidity 
(1.0%): not less 
Relative humidity (1.0%) Absorption of moisture under static 
conditions: not less 

60 mg/sm3 

Appearance: irregularly shaped 
granules 

Color: light gray, yellow-gray 

The size of the pore window, Аº 4.0-7.2 
 
As described above, the isotherms and adsorption kinetics have been determined in periodic 
experiments with mixing and temperature control. 
Equilibrium experiments used heavy metal ions Pb2+, Cd2+ and Cu2+ clinoptilolite zeolite. The 

balance load is calculated as follows: 
aeq = (C0-Ceq) • V / m (1) 

Here C0, the initial concentration of metal ions in the solution, the concentration of Ceq after the 
adsorption equilibrium are obtained, V - the volume of the adsorbate, m - the mass of the 
adsorbent (clinoptilolite). 
The following concentrations were used for the metal ion: 0.1; 1.0; 10.0; 100 and 1000 mg / l. 
Sorption isotherms were obtained from samples of heavy metal ion solutions of natural zeolite 
(clinoptilolite) at pH values of 1-7. It was found that the separation process is more intensive 
at pH values of 5-6. Prior to use, the zeolite is dried in a muffle furnace at 400 ⁰C for 6 hours, 
sifted to a size of 2 mm and the sample is obtained as a homogeneous grain using a divider. 
Cu, (Cu (NO3)22 as H2O, Pb, Pb (NO3) 2 and Cd, as (Cd (NO3)2 initial concentrations were 
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prepared in 20 ml of 0.01 mol, L-1. NaNO3 in a ratio of 1:10 resolved (all from Aldrich). The 
metal was used as a source of ions for adsorption experiments. 
The clinoptilolite adsorbent in the dry state has been used for comparative studies with the 

extraction of toxic metal ions such as Pb2+, Cd2+ and Cu2+ from aqueous solutions. The effect 

of the initial pH, contact time, initial metal, ion concentration and temperature of the solution 
on the adsorption capacity of the adsorbent was investigated. Desorption of clinoptilolite 
adsorbent from metal ions was achieved with 0.1 M HCl in approximately 20 minutes 
(Ibrahimov, 2011; Yusubov, 2019). 

3. Findings.  
It is important to determine the sorption isotherms to determine the time to reach equilibrium 
under adsorption conditions. Samples are taken at intervals and in equilibrium. Quantitative 
indicators of heavy metal ions were determined using the AAS device. Figure 1. show the 

kinetic curves of adsorption of heavy metal ions Pb2+, Cd2+ and Cu2+. As can be seen from 

Figure 1, the equilibrium concentration of adsorption of heavy metal ions Pb2+, Cd2+ and Cu2+  
+ occurs after 21 hours. 

 
Figure 1. Kinetic curves of adsorption of heavy metal ions Pb2+, Cd2+ and Cu2+ 

Figure 2 shows that the adsorption equilibrium occurs at a concentration of 0.18 mol / l. The 
isothermal curves are nonlinear and correspond to the Langmuir type isothermal curves. 
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Figure 2. Adsorption isotherms of heavy metal ions Pb2+, Cd2+ and Cu2+ 

 

Figure 3. The dependence of the adsorption of heavy metal ions Pb2+, Cd2+ and Cu2+ on the 

pH number. It can be seen from Figure 3. that the amount of ions released increases to pH 5.5 
depending on the pH, and then decreases. Mostseparationsoccurat pH values of 5-6. 

 
Figure 3. PH dependence of adsorption of heavy metal ions Pb2+, Cd2+ and Cu2+ 

The external diffusion mechanism of exchange kinetics is characterized by an increase in the 
ion concentration and solution transfer rate, the process activation energy is in the range of 
17-25 kC / mol, and for the internal diffusion mechanism of exchange kinetics the external 
solution density and discharge rate increase. The immutability of the completion rate is 
characteristic. The value of D does not depend on the nuclear radius of the ion. Activation 
energy reaches 49 kC / mol, sometimes 60 kC / mol. In this case, the viscosity gradient is 
visible only in the ionite, while in the "layer" the viscosity is rapidly equal to the diffusion in the 
ionite, and therefore the concentration in it is assumed to be constant. 
The internal kinetics of mathematical diffusion is expressed by the following equation 
(Ibrahimov, 2011): 
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It is considered here that; 0nnNN   ; 0rr  ; 0 . 
Here F is the degree of completion of the process, n is an arbitrary integer, r0 is the radius of 

the ion of the ion, D is the diffusion coefficient, τ is the time. The area of the hydration surface 

of the adsorbed ion is also important. 
Adsorption isotherms are determined not only by the amount of adsorbed substance (a), but 
also by the amount of equilibrium concentration in solution (C). Therefore, it is also possible to 
take into account the pressure in the connections between A and C in the adsorption isotherm 
at a constant temperature. 
Because chemical sorption requires an interaction between the adsorbent and the adsorbate, 
this can occur until the free binding positions on the surface of the adsorbent are overcome. 
Therefore, chemical adsorption is limited to monomolecular adsorption. 

4. Result 
Physical sorption can also occur in multicomponent molecular layers. 
At equilibrium, the adsorption rate is the same. The rate of desorption is proportional to the 
rate of adsorption, the pressure of the gas, the number of gas molecules per unit volume, and 
the density of the molecules for adsorption. Copper, nickel and cadmium adsorption isotherms 
have nonlinear curves. These curves correspond to the Langmuir isothermal curves. The 

maximum adsorption capacity of clinoptilolite adsorbent for adsorption of Pb2+, Cd2+ and Cu2+ 

ions was 7.3, 6.5 and 5.8 mmol / g, respectively.  
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Arıtma çamuru ve at gübresi kompostu uygulamalarının toprağın 
bazı özellikleri üzerine etkileri 

 
1Bülent OKUR, 2Recep Serdar KARA 
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Özet: Bu çalışmada at gübresi ve arıtma çamuru materyallerinin organik gübre 
olarak hem teksel (4 t/da), hem birlikte uygulamaları (2 t/da at gübresi + 2 t/da 
arıtma çamuru) ve mineral gübre uygulaması altındaki topraklarda tarla 
koşullarında mısır bitkisi yetiştirilmiştir. Uygulamaların toprak verimlilik özellikleri ile 
mısır koçan verimi üzerine etkileri incelenmiştir. Toprakların özellikle azot ve fosfor 
içerikleri arıtma çamurunun teksel ve at gübresi ile birlikte kullanıldığı uygulamalar 
ile artış göstermiştir. 4 t/da at gübresi uygulaması, toprakların alınabilir fosfor ve 
potasyum içerikleri üzerinde olumlu etkiler göstermiş, bu içerikler kontrole göre 
artış gösterirken, mineral gübre uygulaması ile elde edilen sonuçlardan düşük 
olarak belirlenmiştir. Toprakların organik madde içerikleri ise hem at gübresi hem 
de arıtma çamuru uygulamaları ile artış göstermiştir. En yüksek koçan verimi 
sırasıyla 4 t/da arıtma çamuru ve 4 t/da at gübresi uygulamaları ile elde edilirken, 
toprakların ve bitkilerin mikro element içerikleri arıtma çamuru uygulamaları ile artış 
göstermiş fakat her iki ortamda da bitkisel üretime zarar verecek konsantrasyonlara 
ulaşmamıştır. Uygulanan materyaller toprakların ağır metal içeriklerini de ölçüt 
değerlerin üzerine çıkarmamıştır.  
Anahtar kelimeler: arıtma çamuru, at gübresi, mısır, toprak, ağır metal 

 

The effects of sewage sludge and horse manure compost 
applications on some soil properties 

 
1Bülent OKUR, 2Recep Serdar KARA 

1Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü 
2Czech University of Life Sciences Prague 

 

Abstract: In this study, corn plants were grown in soils under the application of both 
single and combined applications of horse manure and sewage sludge as organic 
fertilizer (2 t/da horse manure + 2 t/ha treatment sludge) and mineral fertilizer 
application. The effects of the applications on soil fertility properties and corn cob 
yield were investigated. The nitrogen and phosphorus contents of the soils increased 
with the applications where the treatment sludge was used together with the 
monopoly and horse manure. The 4 t/da horse manure application had positive 
effects on the available phosphorus and potassium contents of the soils, while these 
contents increased compared to the control, it was determined to be lower than the 
results obtained with the mineral fertilizer application. The organic matter content of 
the soils increased with both horse manure and sewage sludge applications. While 
the highest cob yield was obtained with 4 t/da treatment sludge and 4 t/ha horse 
manure applications, respectively, the micro element contents of soils and plants 
increased with treatment sludge applications, but did not reach concentrations that 
would harm plant production in both environments. The applied materials did not 
increase the heavy metal content of the soils above the reference values. 
Keywords: Sewage sludge, Horse manure, Maize, Soil, Heavy metal 
 

1.Giriş  
İnsanoğlu gelişimi boyunca düşünebilen bir varlık olarak üretmeyi ve besin 
gereksinmesini karşılamayı hedef edinmiştir. Bu süreçte çevresindeki su, toprak ve 
havayı kullanarak onlar üzerinde önceleri sınırlı sonraları ise giderek artan bir baskı 
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oluşturmaya başlamıştır. Küresel boyutlara ulaşan bu baskılar ozon tabakasının 
incelmesi, hava kirliliğinin artması, toprakların ve suların hızla kirlenmesi, gıdalardaki 
kirlenme ve yoğun kentleşme gibi süreçleri beraberinde getirirken çevreye bırakılan 
evsel ve endüstriyel atık yığınları önemli hacimlere ulaşmış ve bu defa da insanoğlu 
bunların bertaraf edilmesi veya farklı amaçlar ile kullanılmasına yönelmiştir Arıtma 
sularını tarım alanlarında azalan su kaynaklarının bir sonucu olarak kullanmaya 
başlayan insanoğlu arıtma çamurlarını da arıtarak veya doğrudan kullanmaya 
başlamıştır. Arıtma çamurları dünya genelinde depolama, yakma, denize boşaltma, 
araziye uygulama, tarım alanlarında kullanım gibi birçok şekilde bertaraf edilmektedir. 
Ülkemizde ise arıtma çamurlarının tarım alanlarında kullanımı 1983 tarihli 2872 sayılı 
Çevre Kanunu ile kullanılmaya başlanmıştır. At gübresi kompostu İzmir Büyükşehir 
Belediyesi İzmir Jokey Kulübü’nden alınmıştır. Jokey kulübü ve belediye çok fazla 
çıkan bu materyale çözüm aradığı için bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın 
amacı, iyi bir toprak düzenleyicisi ve bitki besin elementi kaynağı olan at gübresi 
kompostunun ve kompostlaştırılmış arıtma çamurunun, farklı dozlarda ve karışımlarda 
toprağa ilave edilmesiyle, toprağın özelliklerinde meydana gelecek değişikliklerin 
saptanması ve mısır bitkisinin (Zea Mays L.) verimi üzerine etkilerinin belirlenmesidir. 

2. Materyal ve Metot 
Bu çalışma E.Ü. Ziraat Fakültesi Menemen Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde tarla 
koşullarında yapılmıştır. Tesadüf blokları deneme desenine göre kurulmuş ve 9 farklı 
uygulama ve 3 tekerrür olmak üzere toplam 27 uygulama konusundan oluşmuştur. 
Uygulama konularını arıtma çamuru kompostu ile at gübresi karışım kompostu (% 80 
at gübresi, % 20 talaş ve çim) oluşturmuştur. Denemede mısır bitkisinin (Zea Mays L.) 
Pioneer D-24 çeşidi kullanılmıştır. Bu mısır çeşidi Menemen ovasında en fazla 
kullanılan, yüksek verim potansiyeline sahip, yatmaya karşı dayanıklı, adaptasyon 
yeteneği yüksek, kısa süreli stres şartlarına toleranslı, sık görülen sap hastalıklarına 
karşı dayanıklı bir çeşittir. Denemenin uygulama konuları, 
1- Kontrol 

2- Kimyasal Gübre, NPK (Taban: 150 kg/da 15.15.15; Üst: 100 kg/da üre) 

3- At gübresi kompostu, AG (2 ton/da) +Kompostlaştırılmış arıtma çamuru AÇ(2 t/da) 

4- Kompostlaştırılmış arıtma çamuru AÇ (4 t/da) 

5- At gübresi kompostudur AG (4 t/da)  

Deneme alanının bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri deneme kurulmadan alınan toprak 
örneğinde belirlenmiş ve sonuçları Çizelge 1’de, arıtma çamuru ve at gübresinin 
özellikleri ise Çizelge 2 ‘de verilmiştir. Menemen ovası, Emirâlem Boğazından denize 
doğru açılan bir yelpaze şeklindedir. Büyük kısmını alüviyal topraklar oluşturmaktadır. 
Menemen Ovası’nda Akdeniz iklimi görülmektedir. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık 
ve yağışlıdır. Yağışın yaklaşık % 50’ si kış, % 25’ i ilkbahar, % 23’ ü sonbahar ve % 2’ 
si yaz aylarında düşmektedir. Ortalama sıcaklık 16.9 ºC; ortalama nispi nem % 57.5, 
ortalama yıllık yağış 616 mm ve ortalama yıllık buharlaşma 1532.1 mm’ dir. Deneme 
alanı topoğrafyası düz olup eğim sıfırdır. Arazi deniz seviyesindedir(Anonim, 2011). 
Sulama suyu olarak üretme çiftliğinde kullanılan artezyen suyu kullanılmıştır. Sulama 
suyunun analizleri de yapılmış ve herhangi bir tuzluluk problemi içermediği 
belirlenmiştir. Parselasyon işlemi sonrası yukarıda karışım miktarları verilen organik 
materyaller tekerrür sayısı kadar belirlenen parsellere yayılarak, 10-15 cm derinliğe 
karıştırılmıştır. Deneme ikinci ürün mısır bitkisinin Menemen koşullarında ekiminin 
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yapıldığı Temmuz başı gibi başlamış ve yaklaşık 3 ay sürmüştür. Bitki ekiminden hasat 
dönemine kadar bitkinin gelişimi izlenmiş, sulama, çapalama, gibi kültürel işlemler 
yapılmıştır. Denemede kullanılan arıtma çamuru İZSU’dan temin edilmiş olup 
anaerobik stabilizasyonu Çiğli Atık Su Arıtma Tesisinde gerçekleştirilmiştir. Denemede 
kullanılan at gübresi, yataklık ile birlikte olgunlaştırıldığı İzmir Jokey Kulübü’nden 
alınmıştır.  

 

Çizelge 1. Deneme toprağının bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri 
pH 7,5  (mg/kg) 

EC (µS/cm) 381  P 12,24 

K+ 312 

 
Bünye 

% Kum 65,68 Kumlu 
Tın 

Na+ 25 

% Mil 24,72 Ca++ 4330 

% Kil 9,6 Mg++ 284 

Org.Mad.(%) 1,18  Fe 5,1 

Cu 0,91 

Kireç (%) 5,6  Mn 7,75 

N (%) 0,082  Zn 1,44 

 
 

Çizelge 2. Arıtma çamuru (AÇ) ve at gübresinin (AG) bazı özellikleri 

 Arıtma Çamuru At Gübresi 

pH  (1/10) 7.18 8.04 

EC  (1/10), µS/cm 1945 1514 

Organik madde, % 51.20 45 

Organik C, % 29.66 26.1 

Kireç, % 5.35 4.94 

T
o

p
la

m
 

N. % 2.99 0.42 

P. % 0.2275 0.1309 

K. % 0.34 0.34 

Ca. % 6.36 0.94 

Mg. % 2.04 0.15 

Na. mg/kg 1390.5 987 

Fe. mg/kg 12754.96 243 

Cu. mg/kg 176.5 2.3 

Zn 1376.59 15.6 

Mn 350 74 

Ni 69.73 - 

Pb 17.44 - 

Cr 112.53 - 

Cd 2.83 - 

B 16.1 - 
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Toprak örnekleri hasat sırasında 0-30 cm derinlikten alınmış ve hava kurusu nem 
düzeyindeyken 2 mm çapındaki elekten elenerek analize hazır hale getirilmiştir. Toprak 
örneklerinin pH ve EC ve organik madde değerleri (Jackson, 1967), toplam azot 
miktarları Modifiye Makro Kjeldahl yöntemi (Bremner, 1965), kireç içerikleri (Schlichting 
ve Blume, 1966), alınabilir Na, K, Ca, Mg değerleri fleymfotometrede, Mg değerleri ise 
atomik absorbsiyon spekrofotometresinde belirlenmiştir (Pratt, 1965). Alınabilir fosfor 
Olsen (1982),alınabilir Fe, Cu, Zn, Mn ve ağır metal içerikleri atomik absorbsiyon 
spektrofotometrede saptanmıştır (Lindsay and Norvell, 1978; Kick ve ark. 1980). 
Arıtma çamuru ve at gübresinin pH ve EC analizleri, (Rayment ve Higginson, 1992), 
organik C (Jackson, 1967), toplam N (Bremner ve Mulvaney, 1982), Na, Ca, K, Mg 
içerikleri fleymfotometrede ve AAS belirlenmiştir. Toplam P (Barton, 1948; Kitson ve 
Mellon, 1944), toplam Fe, Cu, Mn, Zn ve ağır metal değerleri AAS’de belirlenmiştir. 
Çalışmadan elde edilen veriler TARİST programı ile değerlendirilmiştir. Uygulamalar 
arasındaki farkı irdelemek için % 5 düzeyinde Asgari Önemli Fark (LSD) çoklu 
karşılaştırma testi kullanılmıştır (Açıkgöz, 1993). 

3.Bulgular ve Tartışma 
Arıtma çamuru ve at gübresi kompostu uygulamalarının toprağın pH, elektiriki 
geçirgenlik (EC), organik madde ve kireç miktarı üzerine etkileri Çizelge 3’de 
verilmiştir. 
 
Çizelge 3. Uygulamalarının toprakların bazı kimyasal özellikleri üzerine etkileri 

Uygulama pH EC Org. 
Mad. (%) 

Kireç 
(%) 

Kontrol 7,63 a 625 d 1,04 c 4,71 a 
NPK 7,35 b 1332 a 1,05 c 4,07 a 
2 t/da AG +2 t/da AÇ 7,39 b 926 bc 1,69 ab 4,30 a 
4 t/da AG 7,61 a 745 cd 1,40 b 5,02 a 
4 t/da AÇ 7,30 b 1091 b 1,90 a 4,22 a 

 
Toprakların pH değerleri AÇ ve NPK uygulamaları ile düşüş göstermiştir. Bu düşüş 
AÇ’nun toprak içerisinde dekomposizyonu sırasında ortaya çıkan organik asitlerin 
etkisiyle gerçekleşebilmektedir (King ve ark. 1972). Mineral gübrelemede azot kaynağı 
olarak kullanılan asit karakterli amonyum sülfat gübresinin de toprak reaksiyonunda 
düşüşe sebep olduğu gözlenmiştir. Bunun yanında AG’nin teksel uygulaması 
toprakların pH değeri üzerinde kontrole göre önemli bir değişime sebep olmamıştır. Bu 
durum AG’nin yüksek C/N oranının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu özelliği ile 
ayrışmaya AÇ’na kıyasla daha dayanıklı olan AG tek vejetasyon dönemi içerisinde 
toprak reaksiyonu açısından inert bir durum sergilemiştir. AÇ uygulamaları, materyalin 
yüksek besin elementi yükünün de bir getirisi olarak topraklarının elektriki iletkenlik 
değerlerinde önemli artışlara sebep olsa da bu artışlar mineral gübrelemenin sebep 
olduğu artışlardan daha düşük olmuştur. Tüm uygulamalar toprakların elektriki 
iletkenlik değerlerinde önemli değişimlere sebep olmuştur. Toprakların organik madde 
içerikleri beklenildiği üzere AÇ ve AG uygulamaları ile artış göstermiş, mineral 
gübrelemeden etkilenmemiştir. Tek yetiştirme dönemi sonunda toprakların kireç 
içeriklerinde önemli bir değişiklik olmamıştır.   
Arıtma çamuru ve at gübresi kompostu uygulamalarının toprağın toplam N, alınabilir P 
ve K miktarları üzerine etkileri Çizelge 4’de verilmiştir. 
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Çizelge 4. Uygulamalarının toprakların toplam azot, alınabilir fosfor ve 
potasyum içerikleri üzerine etkileri 

Uygulama  N 

(%) 

P 

(mg(kg) 

K 

(mg/kg) 

Kontrol 0,084 c 11,37 e 346,3 b 

NPK 0,090 c 19,03 c 400,4 a 

2 t/da AG+ 2 t/da AÇ 0,119 b 22,79 b 354,5 b 

4 t/da AG 0,087 c 14,40 d 372,5 ab 

4 t/da AÇ 0,151 a 29,53 a 361,0 b 

 
Toprakların azot ve fosfor içerikleri daha önceki çalışmalarda da görüldüğü gibi AÇ 
uygulamaları ile önemli derecede artış göstermiştir (Epstein ve Wilson, 1978; Kelling 
ve ark. 1977;Harding ve ark. 1985). 4 t/da AG uygulaması toprakların alınabilir fosfor 
ve potasyum içerikleri üzerinde olumlu etkiler göstermiştir. Bu içerikler kontrole göre 
artış gösterirken, mineral gübre uygulaması ile elde edilen sonuçlardan düşük olarak 
belirlenmiştir. Arıtma çamuru ve at gübresi kompostu uygulamalarının toprağın 
alınabilir Na, ca ve Mg miktarları üzerine etkileri Çizelge 5’de verilmiştir. 

 

Çizelge 5. Uygulamalarının toprakların alınabilir sodyum, kalsiyum ve 
magnezyum içerikleri üzerine etkileri (mg/kg) 

Uygulama  Ca  Mg  Na  

Kontrol 4271 a 771,6 b 107,8bc 

NPK 4443 a 864,7 a 84,4 c 

2 t/da AG+2 t/da AÇ 4343 a 764,6 b 126,6ab 

4 t/da AG 4323 a 723,6 b 89,1bc 

4 t/da AÇ 4393 a 721,6 b 146,9 a 

Toprakların alınabilir Ca içerikleri arıtma çamuru ve at gübresi kompostu 
uygulamalarından etkilenmemiştir. En yüksek alınabilir Mg içeriği ise NPK uygulaması 
gerçekleştirilen topraklarda elde edilmiştir. Bu durumun ticari gübrelerde dolgu 
malzemesi olarak kullanılan kiserit ve dolomit gibi magnezyumlu minerallerden 
kaynaklandığı düşünülmektedir. En yüksek alınabilir sodyum içeriği ise sırasıyla 4 t/da 
AÇ ve 2 t/da AÇ+ AG uygulamalarında elde edilmiştir. AG teksel uygulanması ise 
toprakların sodyum içeriklerinde istatistiki düzeyde önemli bir değişime sebep 
olmamıştır. 
Arıtma çamuru ve at gübresi kompostu uygulamalarının toprağın alınabilir Fe, Mn, Cu 
ve Zn üzerine etkileri Çizelge 6’da verilmiştir. 
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Çizelge 6. Uygulamalarının toprakların alınabilir mikro element içerikleri üzerine 
etkileri (mg/kg) 

Uygulama Fe  Mn  Cu  Zn  

Kontrol 3.55 c 4,52 c 0,68 c 0,87 c 

NPK 3.53 c 6,66 ab 0,73 c 0,82 c 

2 t/da AG+2 t/da AÇ 4.72 b 6,98 ab 1,22 b 3,34 b 

4 t/da AG 3,47 c 5,33 bc 0,65 c 0,81 c 

4 t/da AÇ 5,95 a 7,87 a 1,78 a 5,40 a 

 
AÇ uygulamasının teksel ya da at gübresi ile birlikte gerçekleştirilmesi durumlarında 
gözlenen topraklara ait yüksek mikro element içerikleri önceki çalışmalar ile tutarlılık 
göstermektedir. Farklı çalışmalarda AÇ ilavesinin toprakların ekstrakte edilebilir Fe, 
Mn, Zn ve Cu içeriklerini arttığı bildirilmektedir (Pedrano vd. 1996; Pinamonti vd.). 
Demir ve Çimrin (2011), artan dozlarda AÇ (0, 10, 20 ve %30 AÇ) ve humik asit (0, 
1000, 1500 ve 2000 ppm HA) uygulamalarının kireçli bir toprakta yetiştirilen mısırın 
(Zea mays L.) gelişimine, besin elementi ve ağır metal kapsamları ve hasattan sonra 
uygulamaların bazı toprak özelliklerine etkilerini belirlemişlerdir. Artan dozlarda 
uygulanan AÇ, hasattan sonra deneme toprağının pH ve kireç içeriğinde azalmalara 
neden olurken, toprağın tuz, organik madde P, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu, Cd, Ni, Pb ve 
Co içeriklerinde önemli artışlara neden olmuştur. AG uygulamaları 
değerlendirildiğinde, 4 t/da AG uygulaması ile toprakların yalnızca mangan içeriğinde 
istatistiki önemde bir değişim gerçekleşmiş diğer mikro element içeriklerinde bir 
değişim gözlenmemiştir. 
 
Arıtma çamuru ve at gübresi kompostu uygulamalarının toprağın toplam Ni, Co, Cd, 
Cr ve Pb miktarları üzerine etkileri Çizelge 7’de verilmiştir. 

 

Çizelge 7. Uygulamalarının toprakların toplam ağır metal içerikleri üzerine 
etkileri (mg/kg) 

Uygulama Ni  Co  Cd  Cr  Pb  

Kontrol 54,4 a 10,56 a 0,51 a 19,05 a 16,83 b 

NPK 55,24 a 11,95 a 0,74 a 21,97 a 18,21 b 

2 t/da AG + 2 t/da AÇ 55,39 a 10,26 a 1,10 a 18,79 a 24 a 

4 t/da AG 53,24 a 10,3 a 0,42 a 16,57 a 19,12 b 

4 t/da AÇ 54,55 a 11,42 a 0,52 a 16,53 a 26 a 

 

Kurşun hariç olmak üzere toprakların ağır metal içerikleri uygulamalarla önemli bir 
değişim göstermemiştir. Yalnızca 2 t/da ve 4 t/da AÇ uygulamaları sonucu toplam 
kurşun içeriklerinde önemli artış gözlenmiştir. Bu artış bitkisel üretimi olumsuz 
etkileyecek bir durum oluşturmamaktadır. Başka bir araştırmada, Düzce Atık su Arıtma 
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Tesisi ’ne ait çamurların üçüncü yıl, Ankara Atık su Arıtma Tesisine ait çamurların ise 
ilk yıl toprağın potansiyel toksik element kapsamına etkisi belirlenebilmiştir. Buna göre; 
çamur uygulamalarının kontrol olarak ele alınan optimum ve gübresiz konularına göre 
toplam çinko hariç topraktaki toplam civa, kadmiyum, krom, kurşun, nikel ve bakır 
miktarlarında herhangi bir artışa neden olmadığı tespit edilmiştir. Arıtma çamurundaki 
ağır metal sınır konsantrasyonları, pH 6-7 ve 7 üstü için Evsel ve Kentsel Arıtma 
Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik’te belirtilmiştir (Çizelge 8).  

Çizelge 8. Topraktaki ağır metal sınır değerleri (mg/kg) 

 
Çamur Konusundaki Dokümanı (Fırın 
Kuru Toprak) 

Kentsel Arıtma Çamurlarının 
Toprakta Kullanılmasına 
ilişkin Yönetmelik(Fırın Kuru 
Toprak) 

Toplam 
Ağır Metal  

5≤pH<6 

 

6≤pH<7 

 

pH≥7 

 

6≤pH<7 

  

pH≥7 

 

Kobalt     80 

Kurşun  70 70 100 70 100 

Kadmiyum  0,5 1 1,5 1 1,5 

Krom   30 60 100 60 100 

Bakır 20 50 100 50 100 

Nikel 15 50 70 50 70 

Çinko  60 150 200 150 200 

Civa  0,1 0,5 1 0,5 1 

 
4. SONUÇ 
 
Arıtma çamuru uygulamalarının teksel ya da at gübresi kompostu ile birlikte 
gerçekleştirildiği durumlarda toprakların özellikle organik madde, toplam azot ve 
alınabilir fosfor içerikleri ile alınabilir mikro element kapsamlarında artış sağladığı 
saptanmıştır. Toprakların pH değerleri arıtma çamuru uygulamaları ile düşüş 
gösterirken, at gübresinin aynı dozda kullanımı daha yavaş bozulabilen organik yapısı 
nedeniyle bu etkiye sebep olmamıştır. Arıtma çamuruna kıyasla daha yüksek C/N 
oranına sahip materyallerin arıtma çamuru ile birlikte kullanımı ve bu süreçte 
kullanılacak materyallerin olgunlaşma durumu, karışım oranı ve dozu üzerine 
yapılacak uzun süreli çalışmalar ile arıtma çamurunun topraklara taşıdığı yüksek besin 
elementi içeriğinin üst toprak tabakasında korunması önem taşımaktadır. Arıtma 
çamuru ya da biyokatı gibi şehir atıklarının geri dönüşümü sonucu elde edilen 
materyallerin ağır metal içeriği ve kirlilik yaratma potansiyeli göz önünde 
bulundurularak, minimum arıtma çamuru girdisi ile optimum besin elementi seviyesi ve 
toprak kalitesi elde edilebilmesi üzerine gelecek çalışmalar kritik rol oynayacaktır. 

Teşekkür: Bu çalışma Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 
Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiştir (Proje No: 2014 ZRF-033).  
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Abstract: Chloride pollution that is becoming an important problematic issue for 
the environment is sourced mainly untreated industrial wastewater such as metal, 
mining, petrochemical, chemical pharmacy textile and paint industry. High chloride 
concentrations in effluents make negative effects such as corrosion in the 
transmission pipeline, salinization of surface water sources and inhibition of plant 
growth. In general, chemical precipitation, adsorption, oxidation and membrane 
separation methods are used for chloride removal from wastewater.  
In this study, manganese ferrite (MnFe2O4) nanoparticles (NPs) were used for 
chloride adsorption from industrial wastewater which were collected from 
galvanotechnic industry. This NPs which is a novel nanosized adsorbent were 
synthesized by means of a simply microwave-induced combustion method to use 
in the chloride removal process as adsorbent. Experimental studies were 
conducted to determine the effects adsorbent dosage, contact time and pH on 
adsorption capacity under batch conditions in this study. Optimal conditions were 
determined on chloride adsorption capacity from wastewater in this study. Chloride 
adsorption capacity of MnFe2O4 NPs were calculated as 48.12 mg/g at the 
optimum conditions such as pH, adsorbent dosage and contact time that they were 
found as 3, 2 g/L and 120 min in this study, respectively. The results indicated that 
MnFe2O4 NPs are suitable adsorbents for removing chloride from industrial 
wastewater.  
Anahtar Kelimeler: Nanoparticles, Manganese Ferrite, Chloride, Wastewater 

 

 
1. Giriş 

Son yıllarda su kaynaklarında görülen klorür kirliliği ciddi bir çevre sorunu haline 
gelmektedir. Klorür içeren atıksular madencilik, petrokimya, gıda işleme, metalürji, deri 
(tabaklama), kimya, kağıt, tekstil, boya, pigment ve makine imalatı gibi endüstrilerin 
atıksularından kaynaklandığı gibi deniz suyu tuzsuzlaştırma gibi proseslerde oluşan 
konsantre atıklardan da kaynaklanabilir (Li vd., 2022; Gao vd., 2021; Zhang vd., 
2020;Shi vd., 2020). Ayrıca, su yumuşatıcılarının ve yollarda buz çözücülerinin 
kullanımı ile jeolojik kaynakların aşınması da çevredeki klorür dağılımlarına katkıda 
bulunan kaynaklar arasında yer almaktadır(Kaushal vd., 2013; Kelly vd., 2008; 
Kaushal vd., 2005). 

Sularda yüksek miktarlarda bulunan klorür betonarme ve metal kompozit 
malzemelerde korozyona neden olduğu bilinmektedir (Zhang vd., 2020a). Aşırı klorür 
su kaynaklarının tuz konsantrasyonlarının artmasına ve bitkilerin büyümesinin 
engellenmesine neden olabilir  böylelikle içme ve kullanmaya suyu olarak 
değerlendirilmelerinde ilave arıtma maliyetlerine neden olmaktadır (Li vd., 2022; Gao 
vd., 2021; de la Reguera vd., 2020). Su kaynaklarının genel olarak kurak bölgelerde 
meydana gelen tuzlanma, artık nemli bölgelerde de meydana gelmiş ve küresel bir 
çevre sorunu haline gelmiştir (Lassiter, 2021; Flörke vd., 2019; Carol vd., 2019; Jomaa 
vd., 2016). Son birkaç on yılda, tatlı suyun tuzlanması birçok alanda artmıştır. Artan 
klorür konsantrasyonu, artan tuzlanma için bir "motivasyon" olarak kabul edilebilir. Bu 
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nedenle, aşırı klorürü sudan ve atıksudan uzaklaştırmak için etkili ve güvenilir 
teknolojilerin bulunmasına acil bir ihtiyaç vardır.  

Klorürün, suda yüksek çözünürlüğü olması ve biyolojik olarak parçalanamaması 
nedeniyle atıksulardan arıtılması zorlu bir süreç olabilmektedir. Sulardan klorür 
gidermede çöktürme, adsorpsiyon, iyon değişimi, elektro-oksidasyon, ekstraksiyon ve 
membran ile ayırma yöntemleri genel olarak kullanılan metotlar olmaktadır (li vd., 2022; 
Zhang vd., 2020b; Du vd., 2020; Sharma vd., 2020; He vd., 2020). Bu yöntemler 
içerisinde adsorpsiyon, basit uygulanabilirliği ve düşük maliyeti ile ön plana çıkmaktadır 
(Gau  vd., 2021). Dünya Sağlık Örgütü (WHO) İçme Suyu Kalitesi Kılavuzunda klorür 
sınır değeri 250 mg/L olarak belirlemiş ve Türkiye’de Su Kirliliği Kontrolü 
Yönetmeliğinde ise su kaynaklarının kalite sınıflandırmasında klorür konsantrasyonu 
400 mg/L ve üzeri sular III ve IV kalite sular olarak nitelenmiştir. 

Bu çalışmada, yeni ve kolay elde edilebilir bir nanopartikül olan manyetik Manganferrite 
(MnFe2O4) nanopartikülü (MF-NPs) ile gerçek bir endüstriyel atıksudan klorür giderimi 
adsorpsiyon yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Adsorpsiyon kapasitesi üzerine 
nanopartikül dozajının, temas süresinin ve pH’ın etkileri çalışma kapsamında 
araştırılmıştır. 

2. Materyal ve Metot 

2.1 Çalışmada kullanılan atıksu karakterizasyonu ve nanopartikül sentezi 

Çalışmada kullanılan endüstriyel atıksular, İstanbul İkitelli Organize Sanayi Sitesinde 
bulunan Galvanoteknik Sanayi Sitesi arıtma tesisi giriş bölümünden alınmıştır. Atıksu 
numuneleri iki farklı zamanda alınmış ve klorür konsantrasyonları ve pH değeri Tablo 
1’de verilmiştir. 

Tablo 15 Deneysel Çalışmalarda Kullanılan Atıksuyun Klorür  
Konsantrasyonları ve pH Değeri 

Klorür ve pH 1. Numune 2. Numune 

Cl- (mg/L) 564,18 981,3 

pH 2 2,1 
 

MF-NPs sentezinde kullanılan tüm kimyasallar analitik saflıkta ve Merck ürünü 
kimyasallardır. MFNP mikrodalga destekli yanma sentezi prosesi ile sentezlenmiştir. 
Bu yöntemde stokiometrik miktarlarda mangan nitrat, demir nitrat ve üre (yakıt olarak) 
deiyonize su ile karıştırılarak mikrodalga (2.45 GHz, 800 W) fırına yerleştirilmiş ve 
kendiliğinden yanması beklenmiş ve yanma sonrası elde edilen katı malzemeler 
(nanopartiküller) X-Ray Diffraction (XRD) (Huber JSO-DEBYEFLEX 1001 
diffractometer ile) ve Burnauer-Emmett-Teller (BET) (NOVA3200 E) ile yapılarak 
spesifik özellikleri belirlenmiştir.   

2.2 Deneysel Çalışmalar 

Gerçek endüstriyel atıksulardan manyetik MF-NPs kullanılarak klorürün giderilmesi 
çalışmasında gerçek endüstriyel atıksular tesisten alındıktan sonra kendiliğinden 
çökebilen katı maddelerin çökmesi için belirli bir süre laboratuvar ortamında 
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bekletilmiştir. Sonra bekletilen atıksuyun duru fazından alınan numuneler AP40 47 mm 
çapında 0,7 mikron gözenek çaplı filtreden geçirilerek süzülmüş ve 20 mL’lik kısmı 100 
mL’lik balon jojelere doldurularak deneysel çalışmalar için hazırlanmıştır. Deneysel 
çalışmalara başlamadan önce atıksuyun pH’ı ölçülmüş ve yine atıksuyun klorür 
analizleri iyon kromatografi cihazı (ion chromatography method 4110 (APHA, 2010))  
ile yapılmıştır. Tüm numuneler, deneysel çalışmaların gerektirdiği koşullara göre 
ayarlamalar yapıldıktan sonra (dozaj, temas süresi ve pH etkisi için) sonra 25°C ve 150 
rpm karıştırma hızında Gallenkamp orbital incubator ile karıştırılmıştır. Çalışma 
sonrasında mıknatıs ile MF-NPs sulu çözeltilerden ayrılmış ve numuneler 0,22 
mikrometrelik filtrelerden süzülmüştür. Daha sonra numuneler klorür analizi için iyon 
kromatografi cihazına enjekte edilerek analizler gerçekleştirilmiştir. pH ayarlamaları 
için NaOH ve HCI kullanılmıştır. 

Adsorpsiyon çalışmalarından sonra MF-NPs sulu ortamdan ayırmak için güçlü 
manyetik alan özelliğine sahip olan ve Şekil 1’de verilen neodyum 40x5 mm mıknatıs 
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

 

 
Şekil 7. Çalışmada kullanılan Neodyum 40x5 mm mıknatıs  

 

Çalışmanın her aşamasında adsorpsiyon kapasitesini (q) belirlemek için aşağıda 
verilen eşitlik kullanılmıştır: 

                                           

Burada; Co, başlangıç klorür konsantrasyonu (mg/L); Ce, deneysel çalışma sonunda 
çözeltide kalan klorür konsantrasyonu (mg/L); q, adsorpsiyon kapasitesini (mg/g); V, 
numune hacmini (L) ve m, kullanılan nanopartikül miktarını (g) ifade etmektedir. 

3. Bulgular 

3.1 MF-NPs Karakterizasyonu 
Atıksulardan manyetik MF-NPs kullanarak klorür adsorpsiyonunun incelendiği bu çalışmada 
adsorban olarak kullanılan naopartiküller XRD ve BET analizi ile karakterize edilmiştir. Mikro 
dalga ile yakma yöntemi ile elde edilen nanopartiküllere ait bir görsel Şekil 2’de ve XRD sonucu 
Şekil 3’de gösterilmiştir. Yapılan BET analizi sonucunda da MF-NPs yüzey alanı 28.95 m2/g 
bulunmuştur. XRD sonucunda Şekil 3’de verilen piklerde ((111), (220), (311), (222), (400), 
(422), (511) ve (440)) sentezlenen MF-NPs’lerin iyi derecede kristalliğe sahip tek bir spinel 
faza sahip olduğu ve XRD paternlerinin standart verilerle (the standard of American Society 
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for Testing and Materials (JCPDS card no. 74-2403)) karşılaştırıldığında, kübik yapıya 
mükemmel bir şekilde indekslendiği sonucuna varılmıştır.  

 

 
 

Şekil 2. MF-NPs Şekil 3. MF-NPs XRD sonucu 
 

 
3.2 Klorür adsorpsiyon kapasitesi üzerine MF-NPs dozajının, temas süresinin ve pH’ın 
etkisi  
Atıksulardan klorür adsorpsiyonu üzerine adsorban olarak kullanılan MF-NPs dozajının 
etkisinin incelenmesi aşamasında MF-NPs 1-1,5- 2 ve 4 g/L olacak şekilde hazırlanan atıksu 
numunelerinin içerisine katılmıştır. Atıksuyun gerçek pH’ı değiştirilmeden (2 civarı) 4 saatlik 
temas süresinde deneysel çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Deneysel çalışmalarda elde edilen 
sonuçlar Şekil 4’te verilmiştir. Şekil 4 incelendiğinde 1,5-2 g/L adsorban dozajında sistemin 
dengeye geldiği, bu dozajdan sonra yapılan dozaj artırımlarında artan yüzey alanı nedeniyle 
daha düşük adsorban kapasitesinin elde edildiği görülmüştür. Dolayısıyla, adsorban etkili 
dozajının 1,5-2 g/L değerlerinde olduğu sonucuna varılmıştır.  

 

 
Şekil 4. Klorür adsorpsiyon kapasitesi üzerine MF-NPs dozajının etkisi  

(pH=2 ve Temas süresi=4 saat) 
 

Deneysel çalışmalarda temas süresinin incelendiği bölümde 10, 30, 60, 90, 120, 240 ve 1440 
dakikalık süreler denenmiştir. Bu aşamada 2 g/L adsorban dozajı ve pH 2 olarak alınarak 
çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen veriler Şekil 5’te gösterilmiştir. 
Verilen şekil incelendiğinde 120 dakikalık bir temas süresi sonunda sistemin kararlı hale geldiği 
tespit edilmiştir. 
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Şekil 5. Klorür adsorpsiyon kapasitesi üzerine temas süresinin etkisi 

(pH=2 ve Adsorban dozajı= 2 g/L) 
 
pH etkisinin incelendiği deneysel çalışmalarda 2 g/L MF-NPs dozajı ve 120 dk’lık temas 
süresinde 2,3,4,5 ve 6 pH değerlerinde çalışmalar gerçekleştirilmiştir. pH’ın 7 ve üzerindeki 
değerler gerçek atıksu pH değerinin 2 civarında olduğu bilindiğinden kullanılacak olan kimyasal 
miktarını artıracağından bu değerleri çalışmanın ekonomik olmayacağı kararına varılmıştır. Bu 
bölümden elde edilen sonuçlar Şekil 6’da verilerek görselleştirilmiştir.  Sonuçlar incelendiğinde 
pH, 3 değerinde sistemin kararlı hale geldiği görülmüştür.  
 

 
Şekil 6. Klorür adsorpsiyon kapasitesi üzerine pH etkisi 

(Adsorban dozajı= 2 g/L ve Temas süresi=120 dk) 
 

4. Sonuçlar 

Endüstriyel atıksulardan manyetik nanopartikül kullanılarak klorür adsorpsiyon kapasitesi 
üzerine dozaj, temas süresi ve pH etkisinin incelendiği bu çalışmada, adsorban olarak yüzey 
alanı/miktar oranı diğer adsorbanlara göre daha büyük olan nanopartiküllerden manganferrit 
(MnFe2O4) nanopartikülü (MF-NPs) kullanılmıştır. MF-NPs kolay sentezleme yöntemlerinden 
biri olan mikrodalga yakma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiş ve XRD ve BET analizleri ile 
karakterize edilmiştir. XRD sonuçlarına göre sentezlenen nanopartikülün istenilen spinel 
yapıda olduğu ve BET analizi ile 28,95 m2/g yüzey alanına sahip olduğu tespit edilmiştir. 
Deneysel çalışmalarda elde edilen sonuçlardan optimum koşullar, 2 g/L MF-NPs dozajı, 120 
dakika temas süresi ve pH 3 olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak ucuz ve kolay sentezlenen MF-
NPs adsorbanı ile atıksulardan etkili bir klorür giderimi yapılabileceği kanısına varılmıştır. 
Çalışma için kullanılan atıksu birçok kirletici içeren atıksu olması ve klorür ile atıksu içerisinde 
bulunan diğer kirleticilerin yarışmalı halde bulunmaları da göz önüne alındığından ileride 
yapılması planlanan çalışmalarda hem sentetik atıksu ile hem de klorür iyonuna duyarlı 
nanopatiküller ile daha etkili giderimler oluşturabileceği düşünülmektedir. 

0

40

80

120

160

200

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

A
d

so
rp

ti
o

n
 K

ap
as

it
es

i 

(m
g
/g

)

Temas Süresi (dk)

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5 6

A
d
so

rp
ti

o
n
 K

ap
as

it
es

i 

(m
g
/g

)

pH



IV. Uluslararası Türk Dünyası Fen Bilimleri ve Mühendislik Kongresi  

23-24 Haziran 2022, Niğde - Türkiye 

 

861 
 

 

Kaynaklar  

 Carol, E., Alvarez, M.d.P., Idaszkin, Y.L., Santucci, L., (2019). Salinization and 
plant zonation in Argentinian salt marshes: natural vs. anthropic factors. 193, 74–
83. https://doi.org/10.1016/j.jmarsys.2019.01.006. 

 de la Reguera, E., Keryn Gedan, J. V.&Tully, K. L. (2020). The effects of saltwater 
intrusion on germination success of standard and alternative crops. 
Environmental and Experimental Botany 180. 
doi:10.1016/j.envexpbot.2020.104254. 

 Flörke, M., Bärlund, I., van Vliet, M.T.H., Bouwman, A.F., Wada, Y. (2019). 
Analysing tradeoffs between SDGs related to water quality using salinity as a 
marker. Curr. Opin. Environ. Sustain. 36, 96–104. 
https://doi.org/10.1016/j.cosust.2018.10.005. 

 Gao, K., Lu, J., Wang,  X., Li, D. and Xu, S. (2021). Effect of cations on the 
removal rate of chloride ions and mechanism analysis in high-salt wastewater. 
Water Science & Technology, pp. 2232-2241. 

 He, S., Zhang, X., Xia, X., Wang, C. & Xiang, S. (2020). Low energy consumption 
electrically regenerated ion-exchange for water desalination. Water Science and 
Technology 82 (8), 1710–1719. 

 Jomaa, S., Benabdallah, S., K, R. (2016). A Snapshot of theWorld’s Water 
Quality: Towards a global assessment. 

 Kaushal, S.S., Groffman, P.M., Likens, G.E., Belt, K.T., Stack, W.P., Kelly, V.R., 
Band, L.E., Fisher, G.T. (2005). Increased salinization of fresh water in the 
northeastern United States. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 102 (38), 13517. 
https://doi.org/10.1073/pnas.0506414102. 

 Kaushal, S.S., Likens, G.E., Utz, R.M., Pace, M.L., Grese, M., Yepsen, M. (2013). 
Increased river alkalinization in the eastern US. Environ. Sci. Technol. 47 (18), 
10302–10311. https://doi.org/10.1021/es401046s. 

 Kelly, V.R., Lovett, G.M., Weathers, K.C., Findlay, S.E.G., Strayer, D.L., Burns, 
D.J., Likens, G.E. (2008). Long-term sodium chloride retention in a rural 
watershed: legacy effects of road salt on streamwater concentration. Environ. 
Sci. Technol. 42 (2), 410–415. https://doi.org/10.1021/es071391l. 

 Lassiter, A. (2021). Rising seas, changing salt lines, and drinking water 
salinization. Curr. Opin. Environ. Sustain. 50, 208–214. 
https://doi.org/10.1016/j.cosust.2021.04.009 

 Li, Y., Yang, Z., Yang, K., Wei, J., Li, Z., Ma, C., Yang, X., Wang, T., Zeng, G., 
Yu, G., Yu, Z.and Zhang, C. (2022). Removal of chloride from water and 
wastewater: Removal mechanisms and recent trends. Science of the Total 
Environment, 821, pp.153174. 

 Sharma, R., Tiriana, S., Marie-Paule, D., Herman, T., Gino V. Baron, Joeri F. M. 
Denayer & Julien, C.-S.t-R. (2020). Hydrogen chloride removal from hydrogen 
gas by adsorption on hydrated ion-exchanged zeolites. Chemical Engineering 
Journal 381, 122512. 

 Shi, J., Huang, W., Han, H. and Xu, C. (2020). Review on treatment technology 
of salt wastewater in coal chemical industry of China. Desalination 493, 114640. 

 Zhang, Y., Yuan, X., Huang, H., Zuo, X. and Cheng, Y. (2020a). Influence of 
chloride ion concentration and temperature on the corrosion of Cu–Al composite 
plates in salt fog. Journal of Alloys and Compounds 821, 153249. 

https://doi.org/10.1073/pnas.0506414102
https://doi.org/10.1021/es401046s
https://doi.org/10.1021/es071391l


IV. Uluslararası Türk Dünyası Fen Bilimleri ve Mühendislik Kongresi  

23-24 Haziran 2022, Niğde - Türkiye 

 

862 
 

 

 Zhang, L., Lv, P., He, Y., Li, S., Peng, J., Zhang, L., Chen, K. And Yin, S. (2020b). 
Ultrasound-assisted cleaning chloride from wastewater using Friedel’s salt 
precipitation. Journal of Hazardous Material 403, 123545. 

 Zhang, G., Zhang, J., Lv, P., Sun, J., Zhao, P., Yang, L. (2020). Modifying thin 
film composite membrane with zeolitic imidazolate framework-8@polydopamine 
for enhanced antifouling property. Chemosphere 248, 125956. 

 
  



IV. Uluslararası Türk Dünyası Fen Bilimleri ve Mühendislik Kongresi  

23-24 Haziran 2022, Niğde - Türkiye 

 

863 
 

 

Impact point dilution performance improvement by applying the 
discharge nozzle downward inclination angle in circular single-port 

thermal wastewater marine outfalls 
 

1*Bilge OZDOGAN CUMALI, 2Semih NEMLİOGLU 
1*Istanbul University-Cerrahpasa, Institute of Graduate Studies, Department of Environmental 

Engineering, 34320, Avcilar, Istanbul, Turkey 
2Istanbul University-Cerrahpasa, Faculty of Engineering, Department of Environmental 

Engineering, 34320, Avcilar, Istanbul, Turkey 
*bilgeeozdogan@gmail.com 

 
 

Abstract: Seawater open-cycle cooling water systems are widely used in facilities 
where cooling water is needed, such as shoreline located thermal power plants. 
Since extreme temperature changes can occur in the discharge area where the 
cooling water returns to the sea, the ecological balance can be maintained by 
diluting the thermal wastewater by using submerged marine outfalls. Especially in 
cases where the thermal wastewater flow rate is low, thermal wastewater marine 
outfalls with a horizontally located circular single-port diffuser can be used. Thermal 
wastewater discharged horizontally to the marine environment creates forms a 
positively buoyant jet in the stagnant and unstratified receiving water. In the 
literature, there are studies showing that impact point dilution of relatively small 
sized horizontal single-port diffuser having thermal outfalls can be increased when 
a downward inclination angle applied on the nozzle. In this study, it is hypothetically 
investigated to increase the impact point dilution performance by applying a 
downward inclination angle of the thermal wastewater marine outfall, which has a 
horizontally located single circular port diffuser with a diameter of 0.4 m, which is 
slightly larger than the one in the literature. In the study, it was calculated with the 
UM3 model of the Visual Plumes program developed by the US Environmental 
Protection Agency. Within the scope of the study, the initial temperature difference 
is +10°C, the receiving water density is 1025 kg/m3, the densimetric Froude number 
is 20 and the discharge depths are 10m, 20m, 30m, 40m and 50m. Impact point 
dilutions and riser heights were calculated in the horizontal and downward 
inclination states of the discharge nozzle under modified conditions. As a result of 
the study, the average optimum downward inclination angle and the maximum 
impact point dilution rate of increase were found to be approximately 15° and 2.5%, 
respectively. It has been found that the maximum impact point dilution rate of 
increase is approximately 5% and can be achieved at a downward inclination angle 
of approximately 19° for a discharge depth of 10m. 
Key Words: Downward inclination jet, Marine outfall, Positively buoyant jet, 
Thermal wastewater discharge, Visual Plumes 

 

 

Dairesel tek delikli sıcak atıksu deniz deşarjlarında deşarj deliği 
aşağı yönlendirme açısı uygulanarak çarpma noktası seyrelme 

performansının artırılması 

Özet: Deniz kıyısında yer alan termik santral gibi soğutma suyuna ihtiyaç duyulan 
tesislerde deniz suyu açık devre soğutma suyu sistemleri yaygın bir şekilde 
kullanılmaktadır. Soğutma suyunun denize geri döndüğü deşarj bölgesinde aşırı 
sıcaklık değişimi oluşabildiğinden sıcak atıksu derin deniz deşarjı difüzörü 
kullanılarak seyreltilerek ekolojik denge korunabilir. Özellikle sıcak atıksu debisinin 
düşük olduğu durumlarda, yatay yerleştirilmiş dairesel tek delikli difüzörü olan sıcak 
su deniz deşarjları kullanılabilmektedir. Deniz ortamına yatay olarak deşarj edilen 
sıcak atıksular, durgun ve tabakasız alıcı ortam içerisinde pozitif yüzen jet 
oluşturmaktadırlar. Literatürde nispeten küçük deşarj deliklerinin yatay konumdan 
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aşağı deşarj deliği açısı uygulandığında çarpma noktası seyrelmesinin 
artırılabileceğine dair çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmada ise literatürdekinden 
biraz daha büyük olan 0,4m çaplı yatay yerleştirilmiş tekil dairesel delikli bir difüzörü 
olan sıcak atıksu deniz deşarjının aşağı yönlendirme açısı uygulanması ile çarpma 
noktası seyrelmesi performansının artırılması hipotetik olarak incelenmiştir. 
Çalışmada ABD Çevre Koruma Dairesi (USEPA) tarafından geliştirilen Visual 
Plumes programının UM3 modeliyle hesaplanmıştır. Çalışma kapsamında, 
başlangıç sıcaklık farkı +10°C, alıcı ortam yoğunluğu 1025 kg/m3, yoğunluksal 
Froude sayısı 20 ve deşarj derinlikleri 10m, 20m, 30m, 40m ve 50m seçilmiştir. 
Değiştirilmiş şartlar altında deşarj deliğinin yatay ve aşağı yönlendirilmiş 
durumlarındaki çarpma noktası seyrelmeleri ile yükseltici yükseklikleri 
hesaplanmıştır. Çalışma sonucunda, ortalama olarak optimum aşağı yönlendirme 
açısı ve maksimum çarpma noktası seyrelmesi artış oranı değerlerine sırasıyla 
yaklaşık 15° ve %2,5 olarak ulaşılmıştır. Maksimum seyrelme artış oranının 
yaklaşık %5 olduğu ve 10m deşarj derinliği için yaklaşık 19° aşağı yönlendirme 
açısında elde edilebileceği bulunmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Aşağı yönlendirilmiş jet, Deniz deşarjı, Pozitif yüzen jet, Sıcak 
atıksu deşarjı, Visual Plumes 

 
1. Giriş 

Termik santrallerde türbinleri çalıştırmak için kullanılan su buharı soğutulur, 
yoğunlaştırılır ve yeniden kullanılır. Yoğunlaştırma işlemi sırasında oluşan atık ısıyı 
uzaklaştırmak için büyük hacimlerde soğutma suyu gerekmektedir (Langford, 2001). 
Deniz kıyısında yer alan termik santraller, soğutma suyunu çoğunlukla açık çevrim 
soğutma sistemlerinden karşılamaktadır. Soğutma suyu, soğutulan buharın sıcaklığını 
bünyesine alarak sıcak atıksu haline gelir. Sıcak atıksu, alıcı ortama göre daha yüksek 
bir sıcaklığa sahip olduğundan sucul ekosistemde yaşayan canlıların fotosentez, 
metabolizma hızları, göç yollarının değişmesi gibi olumsuzluklara neden olmaktadır 
(Ouellet vd., 2020; Faulkner vd., 2021). Atıksu deşarjının alıcı ortam ekosistemini 
etkilememesi için, korunmak istenen alandan uzak ve kirliliğin alıcı ortam suyu ile 
yeterince karıştırılıp seyreltilmesi gerekmektedir. Bu işlemde sıcak atıksu derin deniz 
deşarjlarından sıklıkla yararlanılmaktadır. Sıcak atıksu miktarının ve/veya seyrelme 
ihtiyacının az ya da çok olmasına bağlı olarak, tek delikli veya çok delikli difüzörler 
kullanılabilmektedir. Derin deniz deşarjı difüzöründeki deşarj deliğinden çıkan sıcak 
atıksu, pozitif yüzen bir jet oluşturarak çoğunlukla çarpma noktası olarak isimlendirilen 
yerde su yüzeyine çarparak hareketine devam eder. Konservatif tasarımı tercih etmek 
isteyen birçok tasarımcı, kısa mesafede en etkin seyrelmenin elde edilebildiği birinci 
seyrelme için yakın alan seyrelmesi yerine, jetin su yüzeyine çarptığı çarpma noktası 
seyrelmesini tercih edebilmektedir. İhtiyaç duyulduğu takdirde, deşarj deliğinin yukarı 
(Djamaa, 2016) veya aşağı (Pantokratoras, 1999; Ozdogan Cumali ve Nemlioglu, 2022 
a, b) aşağı yönlendirme açısı da uygulanabilmektedir.  

Bu çalışmada, durgun ve homojen alıcı ortama tekil ve yatay dairesel delikli bir sıcak 
atıksu deniz deşarjının deniz suyu yüzeyine çarpma noktasındaki birinci seyrelmesinin, 
deşarj deliği aşağı yönlendirme yöntemiyle artırılması hipotetik olarak incelenmiştir. 
Pozitif yüzen jetlerin seyrelmeleri USEPA-VP (United States Environmental Protection 
Agency-Visual Plumes) UM3 (Updated Merge) ile incelenmiştir ve tabana çarpmanın 
önlenmesi için yükseltici konumunun su yüzeye yaklaştırılması yöntemine 
başvurulmuştur. 
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2. Materyal ve Metot 

Çalışmada, yatay olarak deşarj edilmiş mevcut tekil sıcak su jetinin çarpma noktası 
seyrelmesinin artırılması için bir Lagrange modeli olan VP-UM3 modeli ile sıcak atıksu 
jet geometrisi incelenmiştir. Çarpma noktası seyrelmesinin artırılması için deşarj 
deliğine aşağı yönlendirme açısı (θ) uygulanması ve değişime uğramış jetin tabana 
çarpmasının önlenmesi için sadece teğet olacak koşulda deşarj deliğini tabandan 
yükseltme işlemi gerçekleştirilmiştir.  

 

Şekil 1. Yatay ve aşağı yönlendirilmiş sıcak atıksu deşarjlarının alıcı ortamdaki 
davranışları 

 

Çalışmada, yatay hal (θ=0°) ve aşağı yönlendirme açısı 1° ile 35° (negatif açı 
değerlerinin tümü, aşağı yönlendirme açıları için pratiklik bakımından pozitif olarak 
ifade edilmiştir) için deşarj delik çapı (d) 0,4m, deşarj deliği merkez derinlikleri (H) 10m, 
20m, 30m, 40m ve 50m, sıcaklık farkı (∆T0) +10°C, deşarj edilen sıcak atıksu sıcaklığı 
(T0) 30°C ve ortam su sıcaklığı (Ta) 20°C, alıcı ortam yoğunluğu (ρa) 1025 kg/m3, 

yoğunluksal Froude sayısı 20 olarak seçilmiştir. Yatay olarak deşarj edilen sıcak atıksu 
jetine düşey yönlendirme açısı uygulanması, çarpma noktası seyrelmesini artırarak 
jetin yüzeye çarpma durumunu geciktirmektedir. VP’de yatay sıcak atıksu deşarjı 
çalıştırılarak yatay deşarj derinliğinin tabandan yüksekliği (∆z0), yatay deşarj edilen jetin 
su yüzeyinden toplam derinliği (HT) ve yatay halde deşarj edilen jetin çarpma 
noktasındaki merkez eksen seyrelme değeri (Si0) elde edilmiştir.  

 

Roberts (1997) ve Brooks (1972) tarafından literatürde kullanılan yoğunluksal Froude 
sayısı Eşitlik 1'de verilmiştir. 

F =
u

√g0
′ d

                          (1) 

Burada; u, hız (m/s) (u=4q/(d2), q: debi) ve g0
′ , etkili yer çekimi ivmesi (m/s2) olup, 

Eşitlik 2’de verilmiştir: 

g0
′ = g

ρa−ρ0

ρa
                  (2) 

Burada; g, yerçekimi ivmesi (9,81 m/s2)’dir. 
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VP-UM3 kullanılarak yatay deşarj durumundaki sıcak su jetinin çapma noktası 
seyrelmesi (Si0) ve jet geometrisi (θ=0°) elde edilmiştir. Ayrıca jetin tabana çarpmadığı 
(jetin tabana teğet olduğu) kritik jet geometrisi de belirlenmiştir. Yatay deşarj 
durumundaki sıcak su jetinin, seçilen H değerleri için jetin alt çarpma noktasının 
koordinatı belirlenmiş ve yükseltici yüksekliği (∆z0=1,089m) elde edilmiştir. Yatay jetin 

su yüzeyinden toplam derinliği, HT=H+z0 ilişkisinden elde edilmiştir. Aşağı 
yönlendirilmiş deşarj deliğinin tabana çarpmasını önlemek için yükseltici yüksekliği 
hesaplanmıştır. Aşağı yönlendirilmiş deşarj deliği ile taban arasındaki yükseklik (∆z) 

ve yatay halde deşarj edilen deşarj deliği ile taban arasındaki mesafe (zr) olup ∆zr=∆z-
∆z0 eşitliğinden yararlanılmıştır. Sıcak su deşarjının θ=0° konumuna göre θ<0° hali için 
yani aşağı yönlendirilmiş durumu için çarpma noktalarındaki Si ve ∆Si (%) değerleri 
elde edilmiş ve karşılaştırmaları yapılmıştır. Çarpma noktalarındaki seyrelme artış 
oranlarının hesaplanmasında Denklem 3’ten yararlanılmıştır. 

 

Si (%) =
100 * (Si- Si0) 

Si0
                       (3) 

3. Bulgular 

Tekil deşarj deliğinden yatay olarak deşarj edilen sıcak atıksu jetinin H=10m, 20m, 
30m, 40m ve 50m derinlikleri için çarpma noktası seyrelme değerleri sırasıyla 14,26; 
22,87; 32,46; 43,19 ve 55,05 olarak elde edilmiştir. Dairesel deliğe aşağı yönlendirme 
açısı uygulanmasıyla elde edilen çarpma noktalarının seyrelme değerleri ise Şekil 2'de 
verilmiştir. θ açısının 35°'den büyük olduğu durumlarda Si değerleri Si0'dan küçük 
olduğu için çalışmada yer verilmemiştir. θ-Si dağılımı, 0°-35° arasında incelenen her 
derinlik için Si0 değerine yakın değerler almıştır ve bir tepe noktasından geçmiştir. Öte 
yandan, yükseltici yüksekliğinin artış miktarı ve çarpma noktası seyrelme artışı dağılımı 
Şekil 3'te verilmiştir. Ancak bu dağılımda maksimum ∆Si (%) değerlerinin bulunduğu 
tepe noktalarının ekonomik olarak tavsiye edilebilecek optimum ∆z=2m değerinden 
daha yüksek ∆z değerlerini oluşturabilecek ∆zr değerlerinde bulunduğu tespit 
edilmiştir.  
 

  
Şekil 2. Aşağı yönlendirilmiş sıcak 
su jetinin θ-Si dağılımı  

Şekil 3. Aşağı yönlendirilmiş sıcak su 
jetinin ∆zr-∆Si(%) dağılımı 

 

VP-UM3 modelinden elde edilen θ-Si (%) dağılımı Şekil 4’te verilmiştir. Maksimum 
seyrelme artış oranının yaklaşık %5 olduğu ve 10m deşarj derinliği için yaklaşık 19° 
aşağı yönlendirme açısında elde edildiği belirlenmiştir. Öte yandan, bu çalışmada 
aşağı yönlendirme açısının çarpma noktası seyreltmesini artırması Özdoğan Cumalı 
ve Nemlioğlu (2022a, b) tarafından yapılan çalışmalarla uyumlu olduğu görülmüştür. 
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Şekil 4. Çarpma noktalarındaki θ-Si (%) dağılımları 

 

Çalışma kapsamındaki derinlik ve deşarj deliği çaplarına bağlı olarak maksimum Si 

(%) değerleri ve aşağı yönlendirme açıları Tablo 1’de verilmiştir. İncelenen deşarj 
derinliği aralığında (10m-50m), ortalama olarak aşağı yönlendirme açısı ve çarpma 
noktası seyrelme değerlerine sırasıyla yaklaşık 15° ve %2,5 olarak ulaşılmıştır.  
 

Tablo 1. Derinliğe göre maksimum θ(°)-Si (%) değerleri 
 

H (m) θ (°) Maks. Si (%) 

10 18,8 5,1 
20 15,6 2,7 
30 14,5 1,9 
40 13,8 1,5 
50 13,5 1,2 

Ortalama 15 2,5 
 
4. Sonuçlar 

Bu çalışma sonucunda, pratikte sıklıkla kullanılan 0,4m çapında dairesel tekil bir 
delikten yatay olarak deşarj edilen sıcak suyun deşarj deliğine aşağı yönlendirme açısı 
uygulanarak ve jetin tabana çarpmadan teğet kalacağı şekilde yükseltici yüksekliğinin 
ayarlanması durumunda çarpma noktası seyrelmesinin artırılabileceği belirlenmiştir. 
İncelenen deşarj derinliği aralığında (10m-50m) ortalama olarak aşağı yönlendirme 
açısı ve çarpma noktası seyrelme değerlerine sırasıyla yaklaşık 15° ve %2,5 olarak 
ulaşılmıştır. Maksimum seyrelme artış oranının yaklaşık %5 olduğu ve 10m deşarj 
derinliği için yaklaşık 19° aşağı yönlendirme açısında elde edilebileceği bulunmuştur. 
Ancak, toplam yükseltici yüksekliğinin ekonomik ve daha kolay uygulanabilir değer 
olan 2m için, 0,3m deşarj deliği çapı için benzer deşarj şartlarında uygun olurken, 0,4m 
ve daha büyük deşarj deliği çapları için fazlaca aşması nedeniyle ya yükseltici 
yüksekliğinin 2m olacağı şekilde daha düşük bir çarpma noktası seyrelmesi artışları 
tercih edilmeli ya da daha büyük yükseltici yükseklikleri için çok ciddi yapısal koruma 
önlemlerinin alınması gerektiği tavsiye edilir.    
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Abstract: Carbon dioxide (CO2) released from fossil fuels used due to economic 
growth, industrialization, population growth, increasing energy demand and 
consumption in our developing world has been the most important anthropogenic 
greenhouse gas causing climate change and global warming. Although the 
maritime sector and shipping are the greenest modes of transportation compared 
to other modes of transportation and emit the lowest CO2 emissions per kilometer, 
alternative fuels, reduction of cruising speed, total fleet management, development 
of existing technologies, improved ship hull design, more efficient engines and 
propulsion systems, low-carbon fuel types and even integrated, intermodal and 
green logistics methods, have a serious potential for less CO2 emissions. In this 
study, the environmental effects of alternative fuel use in the maritime industry were 
compiled. 
Key Words: Alternative fuel, Environment, Greenhouse Gas, Maritime industry 

 

 
1. Introduction 
 
Maritime transport is safety method having lowest unit transport cost among the 
transport types. It is the most suitable type of transport for large bulk type loads (oil, 
coal, grain, etc.) (Fulser, 2015). With the increase in the trade volume in the world, 
there is an increase in the maritime sector. In this context, maritime transport allows 
the transfer of bulk goods and larger tonnage goods between intercontinental and 
inland ports. Maritime transport accounts for approximately 86% of world trade. 
Compared to other transportation models, maritime transportation is both suitable for 
mass transportation and the most advantageous transportation type in terms of cost 
and tonnage.  
 
Another important aspect of maritime transport is intercity maritime transport. Sea 
transportation is preferred because it minimizes distance, and time factors (Erdönmez 
and İncaz, 2016). Ships have one or more main and auxiliary engines with high power 
diesel engines that provide their movement. As a result of the combustion of fossil fuels 
used in ship machinery, harmful exhaust emissions occur in terms of the environment 
and human health. In today's shipyards, with the help of technology, ships continue to 
be designed and built in a much more comprehensive way, especially by being 
equipped with digital software navigation equipment.  
 
Approximately 95% of the ships over 100 gross tonnages that are still engaged in 
maritime transportation in the world consist of main and auxiliary engines with high-
power diesel engines (Aygül and Baştuğ, 2020). Global freight and passenger 
transportation provided by sea to a large extent have revealed the problem of air 
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pollution from ships, and the natural environment has been faced with serious threats 
due to increasing emissions. In maritime transport, a lot of ship movement occurs in 
ports, canals, anchor areas, and straits, which are the main locations of ships. The 
location of ports, canals, anchor areas and straits is generally close to cities, and 
exhaust gas emissions from ships negatively affect humans and nature.  
 
Nitrous oxide (NOx), hydrocarbons (HCs), carbon monoxide (CO), carbon dioxide 
(CO2), sulfur dioxide (SO2) and particulate matter (PM) are harmful emissions and 
pollutants from ships in the exhaust gases (Kılıç, 2009). In this study, several issues 
taken into consideration are: (i) maritime transport and emissions, (ii) exhaust 
emissions and their types, and (iii) alternative fuels and their effects on the 
environment. The environmental effects of alternative fuel use in the maritime industry 
have been compiled by literature research.  
   
2. Maritime transport and emissions 
 
The increase in maritime transport rates has resulted in more fuel consumption by 
ships and therefore more emissions into the air. The lack of adequate legal regulations 
on ship-based exhaust emissions has left ship operators free at the point of emission 
sensitivity, and various health problems with harmful effects on people have emerged 
due to the exhaust gases released from ships in the port cities. 
 
Reducing CO2 emissions from maritime transport is an important issue due to its 
effects on the global environment. International Maritime Organization (IMO) has 
stepped in to control the reduction and limitation of greenhouse gas (GHG) emissions 
from ships. For this, IMO is working with an ambitious but achievable action plan to 
develop and adopt a robust regime that will control international transports, thus 
contributing to drop GHG emissions and decreasing climate change (Bazari and 
Longva, 2011). The work of IMO on this important issue is fed by the concerns of the 
member states on the environment. In addition, the Kyoto Protocol and United Nations 
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) stated that possible limitations 
or reduction of GHG emissions from ships should be followed (IMO, 2022). Considering 
measures taken according to this plan of IMO, an Energy Efficiency Design Index 
(EEDI) for new ships and an Energy Operational Efficiency Indicator (EOEI) package 
that guide with best practices for the entire transportation sector have been developed 
(Türkeş and Çetiner, 2000).  
 
Air pollution, toxic gases, which have extremely harmful effects on the environment 
and human health, become a more serious threat to human health, especially in ports 
close to settlements, depending on the emission values of machines such as diesel 
engines, generators, gas turbines and boilers. When looking at the regions with the 
largest emission effects, it is found that there is the potential for intense air pollution in 
the straits, channels, gulfs, ports and inland seas (Kılıç, 2009). 
 
Due to the increase in industrial production under present conditions, where 
industrialization is developing rapidly with technological developments, the volume of 
trade based on international shipping has increased, and air pollution caused by 
harmful emissions from ship machinery have increased to life-threatening levels 
(Müezzinoğlu, 1987). 
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3. Exhaust emissions and their types 
 
When ship-based exhaust emissions are examined, the factors causing harmful gas 
emissions should be analyzed first (Kılıç, 2009). Main engine and auxiliary systems 
selected for propulsion of marine vehicles generate emissions in line with the 
combustion characteristics of the fuel used. 
 
When the propulsion systems of ships used in maritime trade are examined, it is seen 
that the majority of them are driven by diesel machines. When the origin of exhaust 
gas emissions harmful to the environment is examined, almost all of the toxic 
emissions arise as a result of the combustion of fossil fuels (Topaloğlu, 2013). NOx, 
HCs, CO, CO2, SOx and PM are harmful emissions and pollutants from ships in the 
exhaust gases (Kılıç, 2009). 
 
NOx: They are poisonous gases that have extremely harmful effects on human health 
due to their NOx properties, which are mixed into the atmosphere as a result of the 
combustion of fossil fuels used in ships. The high temperature generated during 
combustion events in diesel engines is the cause of the formation of nitrogen oxides. 
In order to reduce the dangerous NOx emissions caused by the nitrogen released by 
the ionization of the air in the fuel at high temperatures, the in-cylinder temperature 
must be lowered (Haşimoğlu and İçingür, 2000). 
 
HCs: They result from the fuel not participating in combustion and from evaporation in 
the fuel system. In case of incomplete combustion in the cylinder, HC emission occurs 
in the exhaust gases released from the ships. It has toxic properties and has been 
considered carcinogenic for many years (Uyumaz et al., 2017). 
 
CO: Its emissions from incomplete combustion result from the combustion of rich 
mixtures with a small air-fuel ratio. In such mixtures, there is not enough oxygen to 
convert all the carbon to CO2. Small amounts of CO are also released into the 
environment under poor conditions due to chemical kinetic effects. It causes many 
health problems and leads oxygen-carrying capacity of the blood to decrease (Güney 
and Küçüksarıyıldız, 2019). 
 
CO2: Its input to the atmosphere is highly shaped by the exhaust emissions of 
transportation vehicles, the respiration of living things and the burned gases resulting 
from emissions in energy facilities. Over the last 20 years, about three quarters of the 
anthropogenic CO2 gas emitted into the atmosphere has been caused by the burning 
of fossil fuels, Another reasons are land use change and deforestation (Diler, 2006).  
 
SOX: Sulfur compounds released as a result of combustion are colourless with a 
strong, and choking odor. Sulfur released into the atmosphere from the exhaust after 
combustion undergoes oxidation as a result of its reaction with oxygen. After this 
oxidation, sulfur dioxide (SO2) and sulfur trioxide (SO3) emissions occur (Kelen, 2014). 
Therefore, bronchitis, emphysema, and other symptoms of lung disease occur. SO2 
exposure restricts air passages, causing problems in the lungs of asthmatics and 
young children who need to work harder than the lungs of adults (Güney and 
Küçüksarıyıldız, 2019). 
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PM: It is usually released by diesel engines. However, it is also seen in gasoline 
engines with high air/fuel ratios. It pollutes the air by condensing and combining under 
high temperatures in the extremely rich mixture regions of heavy hydrocarbons in the 
gas phase. Especially organic and inorganic particles, the PM in exhaust gas 

emissions consists mostly of particles with a diameter of 10 m or less (Uyumaz et al., 
2017). 
 
In the era we live in, toxic gas emissions and their harmful effects are increasing day 
by day. These emissions constitute the agenda of international environmental 
organizations and measures are taken to reduce their negative effects. When 
examining emissions from ships, it was found that air pollution in port cities and closed 
seas, dependent on shipping, poses a serious threat to human health. For this reason, 
it is essential that the ship's main propulsion systems be properly configured, using 
environmentally friendly equipment while it is still under construction. Emissions from 
ships in the port area can cause asthma, respiratory failure, cardiovascular disease, 
lung cancer and premature birth. As fossil fuel reserves begin to deplete, it will become 
even more important to develop propulsion systems based on renewable energy 
sources for the future. Scientific studies conducted on various platforms at different 
times for ship-based emissions that cause air pollution have shown that; Exhaust gas 
emissions directly or indirectly affect the environment where living things live, 
poisoning the inhaled air and destroying natural life (Deniz and Durmuşoğlu, 2008). 
 
The system with the highest energy requirement in sea vehicles is the propulsion 
system consisting of main propulsion equipment. For this reason, the development of 
alternative propulsion systems based on renewable energy sources has a decisive 
feature in the development of equipment having energy elements with unlimited 
resources such as solar, wind, hydroelectric, and geothermal energy and biological 
fuels (Türkeş and Çetiner, 2000). 
 
4. Alternative fuels and their effects on the environment 
 
Methanol: It is simply defined as alcohol. It contains hydrogen with low carbon content. 
Hundreds of chemical compounds are listed in the simple structure of each liquid 
methanol. It is used as a fuel in the transportation sector. Low fuel prices are leaving 
methanol behind in this race. Production of methanol from coal may bring prices down, 
but this will increase emissions. Distribution can be done by bunker ships or 
trucks. Stena Lines has its own bunkering zone in Gothenburg. In Germany, methanol 
is used in MS Innogy cruise ship fuel cells. For maritime, the current regulation is the 
low-flashpoint fuels (IGF) Code. The IGF Code applies to all gas and low flashpoint 
fuels. Rules/regulations for methanol are under development. The demand in 2016 is 
around 80 million tons. This amount is twice as much as in 2006. Its production 
capacity is 110 million tons, which is equivalent to 55 million tons of oil in terms of 
energy. When methanol is produced from renewable sources, its emission values are 
much lower than when produced from natural gas. Technically, the use of methanol 
eliminates the emission of sulfur. There are several ways for converting methanol to 
kinetic energy. Two or four-stroke diesel engines, or otto cycle. The operation cost is 
expected to be close to today's ships without scrubbers, but the lack of ships in the 
market increases the prices and limits the overall picture. The installation cost of 
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methanol systems is foreseen as one-third of the installation costs of liquefied natural 
gas (LNG) systems (Karataş, 2022). With current global demand for methanol rising 
and approaching close to 100 Mt per year, there is a huge potential market for 
renewable methanol. Methanol has the same chemical make-up, whether from fossil 
fuels or renewable sources (Kocal, 2020) 
 
Natural gas (LNG): Methane, which forms its main structure, is a HC and contains low 
carbon. LNG prices are expected to compete with low sulfur heavy fuel oil (HFO). 
Worldwide natural gas distribution prices have been below crude oil and HFO prices 
for the last 10 years. Although still limited, LNG refueling infrastructure is developing 
rapidly. Most of the distribution takes place by road. Amsterdam, Rotterdam, Antwerp, 
the North Sea, the Baltic Sea and Florida are key locations for bunkering. The 
IMO IGF Code for LNG and compressed natural gas (CNG) entered into force on 1 
January 2017, creating an international regulatory basis for the design and 
construction of LNG-fueled ships. LNG covers 10% of the gas market. LNG production 
capacity is expected to increase significantly over the next five years. There are no 
SOx emissions, and PM emissions are very low. NOx emissions are lower than marine 
gas oils (MGOs) or HFOs. Other emissions, such as formaldehyde, are also low. 
Reciprocating engines and gas turbines, various types of LNG storage tanks, and 
process equipment are also commercially available. Gas engines, gas turbines and 
LNG storage and processing systems for onshore installations have been available for 
years. LNG shipping also has a long history. The energy consumption of an LNG-
powered ship is approximately the same as an oil-fueled ship. A gas-powered engine 
can be cheaper to maintain, thanks to cleaner fuel. Reciprocating engines and gas 
turbines, various types of LNG storage tanks, and process equipment are also 
commercially available. Gas engines, gas turbines and LNG storage and processing 
systems for onshore installations have been available for years. LNG shipping also has 
a long history (Moirangthem, 2016). 
 
Liquefied petroleum gas (LPG): It is a mixture of propane and butane and is available 
in liquid form. Until 2010, propane prices in the US were very close to Brent crude oil. 
Since 2011, prices have been unbundled due to the increased production of LPG as a 
by-product of petroleum and shale gas. The IMO IGF Code is mandatory for all gas 
and other low flash point fueled vessels. LPG is not currently included and is not on 
the agenda in the near future. Although still limited, LNG refuelling infrastructure is 
developing rapidly. Most of the distribution takes place by road. Amsterdam, 
Rotterdam, Antwerp, the North Sea, the Baltic Sea and Florida are key hubs for 
bunkering. According to the World LPG Association, global LPG production in 2015 
was 284 million tons or 310 million tons of oil equivalent. This is slightly higher than the 
global demand for marine fuel. Demands can be met safely by 2030, provided that 
demand for LPG as ship fuel increases slowly at first and remains at a moderate level. 
LPG combustion results in about 16% lower CO2 emissions than HFO. The reduction 
of NOX emissions depends on the technology applied. There are three main options 
for using LPG as ship fuel: in a two-stroke diesel-cycle engine, in a four-stroke, lean 
combustion Otto cycle engine, or in a gas turbine. Currently, only a single two-stroke 
diesel engine model is commercially available (DNV, 2022). 
 
Hydrogen (H2): It can be produced in several ways with different methods. For 
example, the electrolysis method is obtained from a renewable source or by changing 
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the LNG structure. It is possible to obtain hydrogen by the electrolysis method, and it 
can turn into nature again in the developing energy sector. Several issues must be 
taken into consideration when trying to adopt a new type of fuel like hydrogen, 
especially for marine applications where strict rules and regulations control the design 
and manufacture of waterborne vehicles. Safety and storage problems are the main 
issues arising when talking about the use of hydrogen as fuel. Hydrogen energy is also 
used in various industrial processes with its intermittent use and storage feature. It has 
started to be used as a potential fuel for inland transportation. In the Relative Price 
comparison: $70 per barrel is the fuel equivalent of $510 per ton. A standard 40-foot 
container can hold approximately 3600 kilograms of hydrogen with a 94% limit (AFP, 
2022). Due to its low boiling point, hydrogen must be stored in liquid form in specially 
insulated pressure vessels. The use of hydrogen is subject to the International Code 
for the Safety of Ships Using Gas or Other Low Flash Point Fuels (IGF Code). Each 
year 50 million tons of hydrogen are produced, which is equivalent to 150 million tons 
of ship fuel in terms of energy. The use of hydrogen in fuel cells does not produce CO2 
emissions and reduces the emission of NOX, and SOX particles. In addition, the use of 
hydrogen fuel in machines reduces emission values, but NOx emission continues. 
Hydrogen-fueled internal combustion engines are less efficient in marine vehicles, 
despite diesel fuel. Hydrogen-fueled piston machines are not very suitable for maritime 
transport (Seddiek et al., 2015). 
 
Batteries: They have the ability to directly store electrical energy. Power system 
optimization and developing battery technology and cost reduction. The worldwide 
demand for batteries and interest of them in the marine industry has increased. Battery 
prices are falling rapidly. It differs according to its performance and features. Since 
2016, the productions in the marine sector are structures with a high safety margin. 
However, more economical ones with the same features are preferred. Batteries do 
not show the same characteristics according to every structure. In general, the energy 
source is created with old energy distribution systems. Energy distribution systems and 
correct charging units for batteries should be installed. The electronics and automotive 
industries are turning to battery and fuel cell production. Compared to the land industry, 
the total power of batteries used in the marine industry is less than 1% of the batteries 
used on land. Batteries do not produce any emissions during use. But, as in every 
production process, battery production requires intense energy expenditure (emission 
release). The environmental effects of end-of-life batteries should not be ignored. It is 
foreseen for at least 10 years for new technologies to make a big and impressive 
change in the market. In general, the advantage of ships using electric battery is fuel 
consumption decrease. Fuel costs are only 20% of the total operation. They reduces 
CO2 emissions, removing noise pollution, and reducing maintenance costs (Sazak, 
2019). 
 
Fuel Cells: They convert chemical energy into electrical and thermal energy by passing 
through direct electrochemical oxidation with fuel. From this direct energy conversion 
process, electrical energy with an efficiency of 60% is obtained depending on the fuel 
cell used. Mass production of fuel cells is expected to start in 2022. The service 
network has not yet been established as in the existing diesel machines. However, 
according to the marketing structure, its launch will be started after 2022. The rules for 
the installation of fuel cells are being developed at the IMO and will be published in 
2028 at the earliest, depending on the IGF code. Fuel cell systems are available from 
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a small number of different manufacturers. Fuel cells reduce NOX, SOX and PM 
emissions to almost zero, and are expected to reduce CO2 emissions by up to 30%. 
Today's applications for fuel cells are up to 100 kW. Methanol-powered fuel cells have 
been in use on the MS Mariella cruise ship since 2015 (DNV, 2022). Fuel cells are 
power elements that convert the chemical energy of the fuel into usable energy in the 
form of electricity and heat without combustion and without using any intermediate 
elements (Akten, 2010).  
 
Ammonia (NH3): It is produced using solar and wind energy as its fuel. NH3 can be 
stored at 25 °C at 9.9 bar pressure or alternatively at -33 °C at atmospheric pressure. 
It is easier to transport than hydrogen. NH3 is obtained by combining nitrogen, which 
is also described as green NH3 and separated from the air. Hydrogen obtained from 
water through electrolysis from solar and wind energy. The fuel of the future is green 
NH3 fuel is produced using solar and wind energy. The current price of fuel oil is $4.52-
5.43 per kW. If NH3 is mixed with fuel oil in this way, its usage can be increased. NH3 
is produced by various methods and transported around the world in large quantities. 
This means that the filling stations of the ships are ready. NH3 will be produced more 
than the industry needs and can be used as fuel on ships. In the work done on the 
Viking Energy project for five years; Equinor and Prototech are researching the 
production of fuel cells to power ship propulsion. The first ship is scheduled to enter 
service in 2024. At the same time, Finnish company Wärtsilä tests NH3 fuel in main 
machines in its projects with wide participation. As it can be understood from here, 
studies will be carried out to reduce emissions by using NH3 fuel in ships in the maritime 
sector. NH3 will be used as dual fuel in dual fuel diesel machines and the first 
movement will start with diesel fuel. In the same way, tests have started to be carried 
out on gasoline machines. The first movement will start with gasoline, then the 
machines will use NH3 fuel. According to ongoing research and industrial experience, 
it is planned to start using NH3 fuel in 2022 after the necessary design arrangements 
and adjustments made to the ship's machinery (Kim et al., 2020). 
 
Biodiesel: It is quite expensive compared to fossil fuels. There is insufficient price and 
capacity information to discuss as market value. As a fuel station, it is fixed at certain 
points in the global structure. Known ports are the Netherlands, Australia, and Norway. 
There is ISO 8217:2017 in the structure that provides technical and sustainability, and 
the EU Renewable Energy Directive and ISO 13065, which sets the principles, criteria 
and indicators for the bioenergy supply chain. Fuel used in general transportation 
worldwide was 81 million tons (sugar and starch-based ethanol and biodiesel and 
Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) produced from oil) and produced in 2017. For the 
next five years, an annual increase of 3% is foreseen. Biodiesel is a viable solution for 
GHG reduction, but these fuels do not directly reduce carbon emissions. CO2 is 
produced due to the combustion of biodiesel. Biofuels can be mixed with fossil fuels or 
used as drip fuels to replace fossil fuels. It can be used directly for biodiesel without 
major technical changes. Biodiesel is currently more expensive than fossil fuels, so 
operating costs are expected to be higher. Retrofit systems to be made by machine 
manufacturers to switch to biodiesel are not more than 5% of the machine. On top of 
that, there is no cost to switch to HVO (DNV, 2022). New generation biofuel costs are 
much higher than fossil fuels. This means that if production and logistics costs are not 
drastically reduced, political incentives and support will be needed to ensure business 
continuity (Efecan and Gürgen, 2019). 
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5. Conclusion 
 
Considering the sensitivity of the ecological balance, in order not to face irreversible 
environmental problems in the future, awareness of reducing toxic gas emissions 
based on exhaust emissions should be raised in the eyes of the authorities belonging 
to the maritime sector and the people who are engaged in this field. Although there are 
some concerns about the point of sustainability of commercial activities, the issue 
should not be approached only from a cost-oriented perspective. Decisions, and 
sanctions that are betraying the environment in which they live should be avoided. By 
designing more efficient propulsion systems based on renewable energy sources with 
environmentally friendly ecological solutions, it should be pioneered in the effective 
implementation of emission-based energy efficiency in terms of the maritime sector. It 
is seen that sustainability activities in the maritime sector are not limited to ships only, 
and green port concepts are being developed on the port side. The application of 
energy supply from the shore is also the most important part of the green port concept. 
In the current situation, ships can meet their electrical energy needs from the national 
grid with the application of energy supply from the shore. By taking this concept one 
step further, green ship and green port concepts will complement each other and the 
environmental and economic disadvantages in the maritime sector will be minimized if 
the ports provide their own electrical energy with renewable energy sources 
independently of the national grid (Talay et al., 2014). 
 
Although some solutions based on alternative energy sources seem to have some 
disadvantages compared to traditional drive systems in terms of initial investment 
costs, more economical and efficient transportation models can be created by 
developing infrastructure opportunities by making long-term planning. Hybrid solutions 
that can be brought through a more detailed analytical process of the areas where the 
ships operate, based on environmentally friendly approaches, will be decisive in terms 
of ensuring energy efficiency. 
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Abstract: The concept of the digital twin was introduced to the public in 2002 by 
Michael Grieves, then of the University of Michigan, at a Society of Manufacturing 
Engineers Conference in Troy, Michigan. It is stated that the concept of the digital 
twin was foreseen in David Gelernter's 1991 book “Mirror Worlds”. Grieves was the 
architect of the digital twin in terms of creating, explaining, and modelling the 
conceptual structure. The digital twin, which has been in the literature for decades, 
is seen as an important solution tool today when environmental pollution is at its 
peak. Thanks to the solution-oriented use of technology, in this period when the 
effects of global warming and climate change are felt, it has been a beacon of hope 
in terms of reducing the effects and reversing the deteriorating situation. Analyzing, 
editing, and optimizing products, processes, and projects in the digital environment 
in the light of real data relieves the human hand in many ways. In particular, 
minimizing waste generation and preventing the release of air pollutant 
concentrations through digital media tests have been important steps for the 
environment. The European Union (EU) Green Consensus and the Paris Climate 
Change Agreements show how bad the situation is in terms of the environment, 
that is, our living space, and it is getting worse. When used in a solution-oriented 
way, the digital twin can provide advantages in popular environmental issues such 
as reducing environmental pollution, mitigating the effects of climate change and 
global warming, predicting, and eliminating new pollution, reducing carbon 
emissions, and developing and optimizing carbon capture technologies. This study 
includes not only general information and current studies on digital twin but also 
advantages of the digital twin for popular environmental issues.  
Keywords: Digital twin, Environment, Pollution, Sustainability. 

 

 
1. Introduction 

The digital twin is a virtual model designed to handle a physical object from different 
aspects or to test improvements that have been decided to be implemented in real life. 
The concept of the digital twin was introduced to the public in 2002 by Michael Grieves 
from Florida Institute of Technology, then of the University of Michigan, at a Society of 
Manufacturing Engineers Conference in Troy, Michigan. It is stated that the concept of 
the digital twin was foreseen in David Gelernter's 1991 book “Mirror Worlds”. Grieves 
was the architect of the digital twin in terms of creating, explaining, and modelling the 
conceptual structure (IBM, 2022). The digital twin, which was first applied in 
manufacturing, is examined in 3 main groups. These are engineering, manufacturing, 
maintenance, and service. The realization of digital twin applications, especially in the 
fields of manufacturing and engineering, provides advantages in many areas. 
Increasing productivity, saving time, reducing modelling costs, creating new jobs, 
making product production, and modelling sustainable are some of them. 

The concept of the Digital twin can be examined under four physical elements. These 
are production, process, people, and places. 
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Production: Thanks to product life cycle analysis, it covers all stages of production and 
consumption from the beginning of production until the product is considered waste.  

Process: In terms of product manufacturing, the pursuit of sustainability, environmental 
impact reduction, and cost are key considerations. Many prototypes may be required 
to select and implement the right procedure. The testing and optimization of the 
physical object, in which the virtual copy is created with the twin digital concept, gives 
the company a great advantage. Minimizing the error rate also avoids loss in the 
product manufacturing process.  

People: Human hands always play an important part in production. The development 
of technology, the transition to smart technologies or the optimization of existing 
technologies are not yet at the desired level. Applying physical-to-virtual estimation 
data with the concept of digital double power, educating people about the process and 
participating in the application is an important pillar of the optimization between the 
technology and the industry. technology and people.  

Places: Production and application of processes can be realized by creating suitable 
environmental conditions, that is, by designing areas where industrial activities can be 
carried out. Factories or workshops are also moved to a virtual environment with a dual 
digital concept and can prevent work accidents and possible complications (PTC, 
2022). 

 

Figure 17. The concept of the digital twin (Elmhurst University, 2019) 

Of course, the digital twin will eliminate many problems and setbacks. However, the 
system also has problems that it creates and needs to be solved. These are given 
below: 

Integration: Integration of environment and human applications is one of the problems 
in real life. Moreover, the creation and optimization of a virtual copy of applications 
consist of several layers. The margin of error may be getting bigger and bigger when 
travelling between layers. Real-life versions of digital samples may fail due to the ever-
changing environmental factors. For example, atmosphere. It is a heterogeneous 
environment with various layers and concentrations. It should be noted that the sample 
obtained may show different working and efficiency in different locations. 
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Interoperability: Since human power and many mechanisms work together, the 
cooperation or integration of systems/machines can lead to disturbances in the digital 
twin. The optimization of processes and products in a digital environment can be 
achieved through a variety of data. However, in terms of system optimization and 
improvement, the event must be handled in a different dimension. The applications of 
artificial intelligence and system optimization, the human experience, and the problems 
they solve in creating digital double simulations are unquestionable. It is a fact that 
these problems and disturbances will be minimized with the digital twin. As a result, 
there are still unresolved issues in terms of parts assembly, optimization and 
applicability.  

Scalability: When data on natural life and data obtained by humans as a result of 
human activity are combined, a huge data set is formed. For this reason, there can be 
difficulties in analyzing and storing the data. Scaling and digitizing real data is another 
issue that needs to be questioned (Blair, 2021). 

It seems that the rapidly expanding digital twin market will continue to expand and 
integrate into various topics in a short time. While the digital twin market was valued at 
3.1 billion dollars ($) in 2020, it is estimated to continue to rise sharply until 2026, 
reaching an estimated 48.2 billion $ (Mehra, 2020). Together with the European Union 
(EU) Green Deal, the EU has committed to being carbon neutral in terms of climate by 
2050. With the EU Green Deal, environmental improvements are targeted with main 
topics such as carbon-free fuel production, increasing sustainable energy use, and 
efficiency, reducing waste generation in industrial production and supporting industrial 
symbiosis, reusing wastes, and bringing them into the economy (Bauer et al. 2021). 

This study includes not only general information and current studies on digital twin but 
also examination, interpretation, and future suggestions on the environmental effects 
of the digital twin. 

2. Current Studies 

A transport digital twin represents a digital version of a transport physical object or 
process, such as a traffic signal controller, and thus a two-way real-time data 
exchange. Dasgupta et al. (2021) introduces a digital twin approach for an adaptive 
traffic signal control (ATSC) to improve a passenger's driving experience by reducing 
and re-measuring the waiting time at an intersection. A digital twin-based ATSC (DT-
based ATSC) has been developed over traditional ATCS with real traffic data, which 
takes into account the waiting time of vehicles approaching a junction, together with 
the waiting times of these vehicles on the road, and the developed method can reduce 
the waiting time at an intersection and improve the travel time in a signaled corridor, 
but it has been noted that for congested traffic conditions, it is almost impossible to 
reduce traffic delay. Emphasizing that a microscopic traffic simulation called Urban 
Mobility Simulation was used in the study and a case study was carried out on the 
simulation, the researchers developed and analyzed a digital copy of a road network 
with signalized intersections in an urban environment where vehicle and traffic signal 
data were collected in real-time. As a result of the analyses, they found that DT-based 
ATSC outperformed the linked vehicle-based basic ATSC in terms of average 
cumulative waiting time, drivers' waiting time distribution, and service level for each 
approach for different traffic demands. The study also includes important 
consequences for the environment. Vehicle emissions are known to be the precursors 
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of mobile pollution. Vehicle emissions are released into the atmosphere in direct 
proportion to the fuel consumption of motor vehicles and cause air pollution. As a result 
of the decrease in air quality or the increase in pollution, various health problems occur 
and cause a chain of events that can result in serious heart and respiratory diseases, 
paralysis, and even death. In particular, the removal of sulfur dioxide and particulate 
matter concentrations from mobile sources causes these pollutants to affect more 
areas and damage the ecosystem for these pollutants, which are already suitable for 
transport in terms of physical conditions. 

Carbon emissions are an important factor in the production process. Process and 
selection parameters affect efficiency and carbon emissions during operation. Dynamic 
optimization of processes and parameters is an effective method to reduce carbon 
emissions. Zhao et al. (2021a) presents a method to optimize cutting parameters 
based on the structure of the digital twin of CNC machine tools. The methodology of 
the study is to establish an ontology of the CNC machining process that is used as a 
communication bridge to understand the real-time interaction between the CNC 
machine tool and the virtual duo. A case study was performed on optimization and 
reduction of CO2 emissions with the selected optimization method on cutting 
parameters. 

Zhao et al. (2021b) studied another case study on reducing carbon emissions. In recent 
years, issues such as global warming, increasing carbon emissions and excessive 
energy consumption have aroused great curiosity as they concern all of humanity. It 
has started to be said loudly that the construction sector, which constitutes 
approximately 30% of the total energy consumption, should manage and use 
renewable energy effectively, and that the number of zero energy buildings that 
produce their energy should increase. The application of building information modeling 
(BIM) in the evaluation of renovation plans to existing buildings is now recognized as 
one of the major research topics in the field of digital twin construction. The method of 
this study led the researchers to realize that it is to use 3D laser scanning technology 
to efficiently generate building energy models (BEMs) of existing buildings, and to 
identify and evaluate feasibility assessment of existing buildings. It is pointed out that 
this study aims to detect and evaluate the renovation plan of existing buildings based 
on the concept of near-zero energy buildings (nZEB), which aims to improve energy 
efficiency. of existing buildings and use clean energy to meet the energy needs of the 
buildings. . In the article, which includes a case study, it is stated that in the case of an 
nZEB solution suitable for the building, the energy costs of the building can be reduced 
by 14.1%, the solar photovoltaic energy production can be increased by 24.13% and 
carbon dioxide emissions can be reduced by 4306.0 kg CO2 eq/a. When studies are 
considered from an environmental point of view; With the EU green agreement, 
concepts such as carbon taxation and carbon neutrality have been incorporated into 
the document. With the adoption of this approach according to the polluter pays 
principle, reducing carbon emissions has become necessary, especially in industrial 
activities. Research is exemplary in this sense. Reducing carbon emissions and other 
polluting emissions can play a more positive role in the short term through twin digital 
approaches. 
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3. Discussion & Conclusion 

When used in a solution-oriented way, the digital twin can provide advantages in 
popular environmental issues such as reducing environmental pollution, mitigating the 
effects of climate change and global warming, predicting, and eliminating new 
pollution, reducing carbon emissions, and developing and optimizing carbon capture 
technologies. Today, when smart environmental technologies are developed and put 
into use in daily life, the models and equipment to be developed in the formation of 
pollution caused by anthropogenic activities, such as an early warning system, will 
prevent new problems from occurring. Alleviating the effects of global warming, which 
has consequences such as rising sea levels, increasing temperature, and climate 
change, as well as trying to repair the traces of environmental pollution, which started 
with the existence of human beings become more sustainable thanks to the digital twin 
method.  

Digital Twin decarbonizes energy systems by integrating all technologies. Virtual twins 
can model energy flow and fluctuating changes in real time. Originally used by 
designers and engineers to prototype new products, it turned out to be more practical. 
In addition, the integration of the Internet of Things (IoT) and artificial intelligence (AI) 
has made it possible to perform multiple tasks. The digital twin can model a variety of 
internally connected systems through big data analysis. In this way, digital twins help 
reduce CO2 and other greenhouse gases released into the Earth's atmosphere. Digital 
Twin can map out all the aspects of the energy systems to help with decarbonization. 
Starting from electrical production to distribution losses and localized demand, it would 
lay out the whole system in the virtual environment. The use of digital twins is 
increasing as technology continues to evolve to become more effective over time. It 
has proven itself in, for example, energy management, electric public transport 
infrastructure management, and sector coupling. 

While sustainability has gained even more value within the scope of the Paris Climate 
Agreement and the EU Green Deal, digital twin applications and developments stand 
out as a method that should be evaluated by the countries that are party to the 
agreement. 
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Abstract: The high migration of people to cities and the constantly increasing 
population in urban areas have become the domain of the present times. As a 
result, cities consume more than 60% of the available energy resources, with 
emissions of harmful greenhouse gases constantly increasing. Given the constant 
development of cities, this will be one of the main problems humanities will have to 
face. The answer to the above-mentioned difficulties was the introduction of the 
"smart city" concept, which was introduced by the European Union (EU) in 2007. 
Smart cities are an assumption that is to relate to the sustainable development of 
cities while respecting environmental resources. The concept of "smart city" is very 
general and extensive; therefore it is difficult to precisely define one principle of 
operation for all cities in the world. Depending on the needs, each city council 
implements several actions to solve a given problem in the managed area; e.g., in 
one city more attention is paid to social aspects, and in another to technological 
and ecological aspects. Poland and Turkey are countries located on different 
continents and with a completely different climates, so it will be possible to diversify 
activities conditioned by many factors. They have completely opposed cultures, 
which influences many contrasting habits. In this study, components of smart city, 
and smart city applications in both Poland and Turkey are addressed.  
Keywords: Environment, Poland, Pollution, Smart City, Turkey.  

 

 
1. Introduction 

In recent years, an increased migration of people to cities can be observed. Using data 
presented by the United Nations (UN), it can be obtained that by 2050 as much as 66% 
of the world's population will live in cities (Albino et al. 2015). This is a problem that 
continues throughout the world, but it is felt especially in Europe, where the share of 
the non-urban population is less than 30% of cities. This is a priority because cities 
consume more than 60% of the available energy resources, with the emission of 
harmful greenhouse gases constantly increasing. Effective urban development is and 
will be of key importance for both technologically advanced countries and countries 
that do not belong to this group. It is natural that changes in the methodology of the 
functioning of cities will be long-term and slow; while ignoring this problem today, we 
risk a disaster that is undoubtedly already slowly affecting the population (Pichlak, 
2018). The answer to the above-mentioned problems was the introduction of the "smart 
city" concept, which was introduced by the European Union (EU) in 2007. It was related 
to the introduced policy aimed at reducing energy losses and greenhouse gas 
emissions. "Smart city" concerns not only the improvement of the functioning of urban 
areas, but also aims to fight unemployment or poverty. Smart cities are an assumption 
that is to relate to the sustainable development of cities while respecting environmental 
resources. The concept of "smart city" is very general and extensive; therefore it is 
difficult to precisely define one principle of operation for all cities in the world. 
Depending on the needs, each city council implements a number of actions to solve a 
given problem in the managed area; e.g., in one city more attention is paid to social 
aspects, and in another to technological and ecological aspects. Using the examples 
of cities, it can be said that we can talk about "smart cities" when we invest in social 
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and human capital as well as communication infrastructure in order to actively promote 
sustainable economic development and high quality of life (Rześny and Wach-
Klosowska, 2017).  

In this study, components of smart city, and smart city applications in both Poland and 
Turkey are addressed. Poland and Turkey are countries located on different continents 
and with a completely different climate, so it will be possible to diversify activities 
conditioned by many factors. 
 
2. Components of “Smart City” 
 
Components and characteristics of the smart city are shown in Figure 1. There are 
many components of a smart city which have been presented. They are from many 
categories of our modern life.  
 

 

Figure 1. Components of smart city (Yang et al. 2019) 

 
Figure 1 includes: 
 

 Smart government - uses innovative service activities, financial and environmental 
challenges faced by public sector organizations. It mainly consists of communication 
networks and advanced information systems (Dolicanin et al. 2014). 

 Smart manufacturing - is a technology-based approach that relies solely on 
connected machines in the production process with no human presence required. 
The goal is to bring the possibilities of automation of operations closer and to use 
data analysis to improve production efficiency.  

 Mobility/Wifi - uses advanced capabilities that are reliable and significantly improve 
the range. The network automatically adjusts to changes in the environment with 
continuous optimization of customer performance. Smart cities are always provided 
with strong wireless connectivity, even under unfavourable conditions. 
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 Smart/digital citizens - it is a concept that defines these people who effectively and 
regularly use the Internet (Yang et al. 2019). 

 Smart transportation - implements an intelligent transport system in traffic 
management in urban areas. It can help, among other things, to reduce traffic jams, 
reduce parking difficulties, and increase the life of residents (Olusanya et al. 2020). 

 Smart security - involves the cooperation of many entities whose aim is to protect 
the cyber space of the city and its inhabitants. The creators include, among others: 
manufacturers of sensors and actuators, gateway suppliers and operating system 
developers who focus especially on the infrastructure of a smart city. 

 Smart grid/energy utilities - is a two-way delivery of energy information, enabling 
suppliers to manage it better and giving consumers greater control over energy 
decisions. The aim of this technology is easier control of lower voltage networks and 
enabling control and individual adaptation by the recipients of this system (Hossain 
et al. 2013). 

 Smart health - focuses on the diagnosis and treatment of diseases, but also on early 
intervention and prevention by using digital technologies. 

 Smart buildings - describes the building's ability to operate more efficiently, flexibly, 
interactively, and sustainably. They use automatic processes that independently 
control the operation of the building, including ventilation, air conditioning, lighting, 
security, etc. (Froufe et al. 2020).  

 Smart farming/agriculture - assumes intelligent management of farms with the use 
of new technologies in order to increase the quantity and quality of products while 
reducing the human labor input needed for the intended production (Trivedi and 
Nandeha, 2020). 

 Open data - it assumes anyone can access, share, and use it for free to better 
connect and interact with the city. Applications include a wide range of public access 
to information, e.g., real-time bus timetables, and up-to-date public procurement 
information. 

 Smart home - uses automated, intelligent devices and systems to ensure the 
efficient and proper operation of the household. This applies to many areas, which 
include, among others, ventilation, energy efficiency, and security.  

 
3. “Smart City” applications in Poland 
 
In recent years, use of the smart city concept in Polish cities are increasing. Individual 
aspects of smart cities are determined in terms of meeting the needs of a given urban 
area. The cities are composed of: 
 
Gdańsk - The city has energy-efficient properties and focuses mainly on reducing 
energy consumption. The municipal government focuses on obtaining clean energy, 
introducing electromobility, and improving the provision of public services. The city's 
efforts have been appreciated and Gdańsk has been awarded the ISO Smart City 
certificate, which is an environmentally and resident-friendly city. 
 
Kielce - The city carefully monitors energy consumption and ensures the safety of 
residents thanks to a developed city monitoring system. The municipal government 
has introduced the Smart City Platform, which is to provide open access to data for 
every resident. In the case of Kielce, it also means abandoning the high-emission 
economy and controlling the waste management process. 
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Poznań - The city is actively working towards reducing energy consumption and 
effective waste selection and management. The municipal government has also 
focused on digitization, making public data available to residents and introducing 
several solutions to improve bureaucracy in the city. 
 
Warsaw - is the capital of Poland and the most populous city in the country. The city 
is constantly improving electromobility and allows open access to a wide range of 
public data. The local government of the capital is trying to limit car transport. An 
alternative is bikes available for rent, which can be hired for any period throughout the 
city. Warsaw is also focusing on improving air quality and introducing intelligent heating 
networks. 
 
Krakow - The city focused on good communication with residents, creating platforms 
thanks to which residents can directly submit their comments to responsible entities, 
e.g., in relation to green areas in the city. Krakow has intelligent transport systems that 
allow for a quick response to breakdowns in public transport and intelligent transport 
adaptation to increase road traffic capacity by over 20%. The Krakow local government 
supports the reduction of energy consumption by creating intelligent city lighting control 
systems that will adapt to more weather conditions and road traffic. 
 
Rzeszów - where is actively implementing modern technologies and operating 
methodologies, including building intelligent stops with electronic passenger systems. 
The entire city area is equipped with monitoring, which ensures the safety of residents. 
The city government has also made available Internet systems and portals, thanks to 
which we can quickly settle official matters and contact the necessary institutions. 
 
Szczecin - The city implements innovative technologies, including those aimed at 
reducing energy consumption and reducing greenhouse gas emissions. The local 
government has introduced an intelligent LED saving system that meets the above 
assumptions. 
 
Wrocław - The city has implemented many programs building the smart city concept. 
These include, among others, intelligent lighting systems, portals for residents that 
guarantee access to information in an easy and transparent way, and the purchase of 
charging stations for electric vehicles, which is to encourage the abandonment of the 
use of conventional fuels (in this case with regard to transport). Wrocław is trying to 
deal with the problem of parking spaces by creating an application that will keep you 
informed about the current situation. 
 
Gdynia - The city has introduced an innovative project called "Urban Lab", which 
focuses on identifying needs and problems, and then looking for innovative ways to 
solve them in open cooperation with residents. The aim of the project is to completely 
fulfill the idea of Smart City, so the city makes every effort, and the development 
concerns all components. 
 
Białystok - The municipal government has introduced some measures to improve 
transport, for example by purchasing energy-efficient buses. It tries to build and repair 
the infrastructure of city roads, which in many cases requires resolute action. The city 
is a pioneer in the waste management sector, due to its total autonomy in waste 
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processing, and at the same time obtaining heat and electricity for the needs of the 
urban area. 
 
4. “Smart City” applications in Turkey  
 
The Smart Tourism European Capitals Competition is an initiative to reward the 
outstanding achievements of European cities as tourist destinations in four categories: 
sustainability, accessibility, number culture, cultural, and creative heritage.  
 
Smart city projects are less in Turkey than in the United States (US) and many 
European countries. So there are opportunities for new projects using US exports. 
Limited funding and qualified human resources are the main obstacles. The lack of 
global information systems (GIS) infrastructure is another challenge; only 3% of 
Turkish municipalities have completed GIS investment or implemented a GIS system. 
However, many cities have introduced smart applications, especially in the field of 
urban transport and services.  
 
Access to services through electronic channels and e-government is the most common 
application in cities, but smart applications in the area of energy and water 
management are indispensable. Control and data acquisition (SCADA) and GIS 
applications, especially those of power, water and sewerage management companies, 
are also needed in major Turkish cities. Smart metering is a stub. To facilitate the 
development of smart cities in Turkey, the Ministry of Environment and Urban Planning 
(MinEnv) has established the Department of Smart Cities and Geospatial Technology 
under the Directorate General. Geospatial computing, Planning and coordination, 
application and development. The ministry developed the national smart city strategy 
and action plan 2019-2022 and spearheaded all national smart city applications, such 
as city information system software and software. The software develops city models, 
3D data, both of which will be used by all city and central government organizations 
(ITA, 2022). 
 
Novadays the smart city concept are used in several cities of Turkey. Several smart 
city applications from Turkey are: 
 
Adana - The H2020 project entitled “Congestion Abbreviation in Europe: Advancing 
Convey Efficiency-CREA” has identified Adana as the partner of an astute international 
city of intellectuals. In this project, economic, commercial and environmental transport 
policies, as well as economic pressures, will be assessed in Bucharest, Skopje, 
Amman, Talin and Adana. 
  
Ankara - the capital of Turkey, has a tracking system as part of a very smart traffic 
system. All bus trips can be tracked online (on the Internet).  
 
Antalya - is an advanced level in our country in the framework of smart city. As part of 
Manageable Internet Hosting, it provides the required infrastructure for free Wi-Fi 
hosting in over 30 locations. Smart lighting and a very smart irrigation system were 
implemented in Yavuz Özcan Park as a pilot project. The smart irrigation system works 
according to the soil moisture condition and when the soil is dry, the irrigation system 
will work. City information screens, which will welcome locals and tourists, are also 
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installed in various locations. With the display, various benefits will be provided, such 
as assessment of residents and notification of their dilemma, and the municipality's 
governance system will be invigorated. It will provide paramount accommodation for 
tourists and will be accessible to many places in the city. An electronic monitoring 
system is installed in more than 50 locations within the scope of astute conveyance 
and traffic projects. This will provide the indispensable database for traffic safety, 
genuine perspicacious signalling, and astute conveyance. 
 
Bursa - free, secure, and high-quality internet accommodation is offered for 
use on long distance peregrinate buses which are in the accommodation of denizens. 
Many inland wireless internet accommodations are provided in line with the cyber world 
desiderata of domestic and peregrine guests coming to public accommodation 
buildings. Data from 20 different transport tracking companies is accumulated in one 
hub. The Metropolitan City has set up the infrastructure for the system to be the first in 
Turkey for all users to instantly transmit public reporting and tracking 
requests. With the' Love Chip' app, it is easy to stay connected with loved ones of 
people with Alzheimer's and mental illness. The patient wears them. In this way, he 
can monitor immediately from the environment of the network world 24 hours a day. 
  
Denizli - is a remarkable city at the forefront of highly educated cities. Keenly 
Intellective City combines the many possibilities and insightful solutions offered to 
residents. They are:  
Water Management: Scada System, Information System High Intelligence Drip 
Irrigation System: Geographic Information System, Urban Security Management 
System "MOBESE", Accumulate 112 in one issue project, electronic signature project, 
city camera 
Environment: Waste water treatment system, energy production from biogas  
Energy: Our solar project, free internet and station mobile phone charger  
 
İstanbul - there are superior records and communique generation programs that guide 
conveyance. These programs are Traffic Quantifying Systems, Traffic Information 
Systems, Traffic Signaling Systems, Adaptive Traffic Management System, EDS-
Traffic Control Systems, Traffic Control Center, Mobile Applications, Mass 
Conveyance Information Systems, and Public Conveyance Camera Systems. 
In contemporary tunnel control systems, management of discipline gadgets is carried 
out with microprocessor-predicated contrivances such as PLC. Fleet 
Management Systems aimed at directing and managing the conveyances and 
conveyance drivers in a first-rate way. With the device, its ascertained that 
conveyances that accommodate your organization are monitored online, their speeds 
are controlled, wherein and what kind they may be paused, and what paths they follow. 
The device works with the good judgment of moving the records obtained from GPS 
satellites linked to the conveyances to the server computer systems 
through GSM/GPRS.  
 
İzmir - 621 thousand meters of fibre optic cable were laid in Izmir in the 
scope of, the “İzmirNet Project” and “Smart Traffic System”. This scenario has 
engendered a totally consequential infrastructure in İzmir's astute metropolis. The 
digital tracking device, the Wi-Fi 3G records connection device, and the passenger 
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counting device are established in 1500 buses. A precedence device became installed 
at 164 junctions of a hearthplace brigade. 
  
A “Traffic Monitoring Camera” at 110 points; a “Meteorology Quantification System” at 
30 points; and a “Gabari Quantification System” at 16 points were established. To 
engender traffic density information, 209 “Traffic Metering Sensors (TMS)” and 48 
“Variable Message Systems” (DMS), and 60 "Parking Information Screens (PIS)" have 
been activated to transmit this information and other traffic information to the drivers 
(Dener, 2018). 
 
5. Discussion and Conclusion 
 
The smart city concept is becoming more and more popular all over the world. This 
study shows examples of its development in two different countries, Turkey, and 
Poland. These are countries with significant differences in political, economic and 
climatic conditions. These two countries, located on different continents, have 
completely opposite cultures, influencing a number of contrasting habits. However, 
each of these countries is trying in its own way to counter the negative effects of the 
growing population of cities. Polish cities and Turkish cities have to deal with many 
individual problems and solve them by giving their respective attention to a particular 
problem. Analyzing the examples presented above, it can be concluded that each 
country is increasingly inventing new initiatives to create large-scale "smart cities" of 
the future. 
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Abstract: Global seafood consumption is steadily increasing as a result of 
advances in aquaculture and the known and predicted health benefits of seafoods. 
Unfortunately, finfish and shellfish are also major vectors of foodborne disease. The 
major producers of seafood toxins are Harmful algal blooms (HABs), which have 
seen a tremendous increase in incidence and geographical spread. HABs are 
considered to be on the rise as a result of pollution, changing agricultural methods, 
climate change and global warming, and other activities that affect healthy 
ecosystems. Crustaceans like shrimp, crabs, and lobsters, as well as mollusks like 
clams, mussels, scallops, oysters, and octopus, need HABs to survive. Toxin kinds, 
modes of action, symptoms, diagnosis, and detection have been covered briefly in 
this review. More study is needed to predict and detect the incidence of toxic algae 
and dangerous harvested seafoods. 
Keywords: Seafood toxins, Shellfish, Fish, Seafood poisonings 

 

Introduction: 

Global fish production including marine fish, fish output, including marine fish, 
shellfish, and freshwater fish, has risen dramatically over the last five decades, 
and seafood consumption per capita is at an all-time high. Despite the fact 
that fish and shellfish are nutritious and healthy, they have been linked to a 
number of foodborne diseases. They've been linked to foodborne illnesses 
including bacterial and viral infections, as well as intoxications including 
staphylococcal poisoning, Vibrio infections, and botulism (Johnson and 
Schantz, 2017). 

Toxins in seafood cause a wide range of diseases in humans and animals in 
various parts of the world. Several of these illnesses, such as paralytic 
shellfish poisoning (PSP), puffer fish poisoning (PFP), and neurotoxic shellfish 
poisoning (NSP), have been known for centuries; whereas others, such as 
amnesic shellfish poisoning (ASP) and diarrheic shellfish poisoning (DSP), 
were recognized more recently. Contaminated shellfish, such as mussels, 
clams, cockles, oysters, scallops, and other species that feed on toxic 
microalgae, are the most common sources of seafood poisoning (Kilinc and 
Besler, 2015). 

In addition to shellfish, several finfish species can cause human foodborne 
disease if they have been ruined by bacteria (Scombroid poisoning) or have 
eaten poisonous algae (ciguatera). Harmful algal blooms (HABs) can also 
encourage the growth of bacterial infections that cause diseases and fatalities 
in humans and animals, as well as limit recreational use of lakes and 
coastlines and cause environmental impact (Johnson and Schantz, 2017). 
Evidence suggests that seafood poisonings are becoming more common, and 
that new ones are appearing (Iwamoto et al., 2010). In this review most major 
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marine toxins are discussed, as well as their consequences on humans, the 
environment, and the food sector. 

Scombroid food poisoning: 

Scombroid poisoning or histamine fish poisoning, is an allergic-like type of 
food poisoning that is still a serious issue in the fishing industry (Hungerford, 
2010). Scombroid fish poisoning is caused by bacterial deterioration in some 
fish, such as tuna, mahi-mahi, marlin, and bluefish, as a result of temperature 
abuse. Bacterial deterioration of these species produces byproducts such as 
histamine and other compounds that inhibit the breakdown of histamine 
(Morrow et al., 1991). When these fish are exposed to high temperatures for 
a prolonged length of time, spoilage bacteria develop quickly. From the 
moment they are captured until they are consumed, keep these fish cool 
(below 40° F) on ice or under refrigeration (Kilinc and Besler, 2015). Histamine 
release causes symptoms that are similar to those seen with IgE-mediated 
food allergies. Flushing, headaches, dizziness, a burning feeling in the mouth 
and throat, stomach cramps, nausea, vomiting, and diarrhea are all symptoms 
of the disease. Urticaria and pruritus in general are common symptoms. 
Bronchospasm and respiratory discomfort may arise in more severe instances 
(Sanchez et al., 1997). Inadequate chilling after harvest increases bacterial 
histamine synthesis, which can lead to scombroid poisoning epidemics. 
Scombroid poisoning is most commonly associated with fish that have high 
quantities of free histidine, the enzyme substrate converted to histamine by 
bacterial histidine decarboxylase (Hungerford, 2010). The most common 
cause of sickness connected with seafood is scombroid poisoning. 
Scombrotoxin is a bacterial toxin, and the source is thought to be halophilic 
Vibrio spp., which cause elevated histamine levels. Scombroid poisoning 
occurs all throughout the world, and numerous species have been linked to it, 
including: tuna, mahi-mahi, bluefish, sardines, mackerel, amberjack and 
abalone. Scombroid toxicity has been linked to a high-temperature 
environment (Lipp et al., 1997). 

Tetrodotoxin (TTX): 

Tetrodotoxin (TTX) is a non-proteinaceous neurotoxin that inhibits sodium 
(Na+) voltage-gated channels in nerve and muscle tissues. The discovery of 
TTX was sparked by a rash of food poisonings linked to the eating of TTX-
containing seafood (Magarlamov et al., 2017). Tetrodotoxin (TTX) is a 
powerful paralytic sodium channel blocker with intriguing dioxaadamantane 
and cyclic guanidine structural characteristics (Makarova et al., 
2019).Ingestion of TTX-laced pufferfish causes poisoning, which causes 
muscular paralysis and, in severe cases, death. TTX is present in many 
lineages of marine and terrestrial species as a concentrated protective 
chemical, with pufferfish and newts being the most well-studied examples, 
respectively (Jal and Khora, 2015). Tetrodotoxin (TTX) poisoning causes 
moderate gastrointestinal symptoms and descending paralysis, which can 
quickly lead to respiratory failure in severe instances, with a high mortality 
rate. Recent patient investigations employing innovative excitability 
techniques revealed distinct alterations in human nerves and showed that TTX 
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blockage of Na channels is responsible for the neurotoxic consequences of 
puffer fish poisoning (Kiernan, 2009). The majority of TTX poisoning incidents 
are linked to non-professional sport fisherman who are unaware of the 
dangers of poisonous components residues from puffer fish produced without 
proper knowledge and authorization. Consumer and sport fisherman 
education, according to the authors, is crucial in reducing the danger of TTX 
poisoning (Toda et al., 2014). Although little is known about how TTX is made, 
new publications on the isolation of TTX-producing bacteria from both marine 
and terrestrial animal sources have made significant progress. If this is the 
case, genome-based studies might soon allow researchers to investigate the 
intriguing monoterpenoid biosynthetic routes hypothesized for the production 
of TTX. However, the enormous polyether toxins found in microalgae, such as 
brevetoxin and ciguatoxin, remain a mystery. Transcriptomic studies on a slew 
of PKS genes in dinoflagellates continue to yield promising results, with many 
of them expressing multimodular assembly line proteins similar to those seen 
in conventional bacterial polyketide biosynthesis (Chekanet et al., 2020). The 
biological relevance and neurophysiological role of TTX have been 
determined, and it may one day be used as an anesthetic (Hwang and 
Noguchi, 2007). 

Shellfish toxins and poisoning: 

When grazing on microalgae, bivalve mollusks filter huge amounts of water 
and can concentrate bacterial pathogens and phycotoxins. Shellfish, 
particularly mussels, scallops, oysters, and clams, are important carriers of 
toxins linked to a variety of human toxic disorders. Toxin buildup in shellfish 
and fish has resulted in severe human toxicities, as well as animal and bird 
deaths (James et al., 2008). 

Diarrhetic Shellfish Poisoning (DSP): 

Toxins of the okadaic acid (OA) and pectenotoxin (PTX) families can be 
produced by marine dinoflagellates of the genus Dinophysis. These lipophilic 
poisons build up in filter-feeding shellfish and induce diarrhetic shellfish 
poisoning in consumers (Fux et al., 2011). Diarrhetic shellfish poisoning is a 
serious gastrointestinal ailment caused by eating shellfish that have been 
infected with poisonous dinoflagellates like Dinophysis and Prorocentrum 
species, DSP is a gastrointestinal disease induced by eating shellfish infected 
with DSP toxins such as okadaic acid (OA) and dinophysistoxins (DTX). The 
presence of OA in bivalves causes not just public health issues, but also 
commercial losses in the shellfish industry (Sassolas et al., 2013). Algae that 
generate diarrhetic shellfish poisoning (DSP) toxins, such as Dinophysis spp., 
are among the pollutants that can cause diarrhea in shellfish eaters. Since 
1984, when a phycotoxin monitoring network was established throughout the 
French coastlines, these diseases have been effectively avoided. However, 
there is worry that residual levels of okadaic acid, a recognized tumor 
promoter and the primary toxin found in French coastal waters, may raise the 
risk of cancer among frequent shellfish eaters. (Cordier et al., 2000). Okadaic 
acid is a strong tumor promoter that does not activate protein kinase C but 
inhibits protein phosphatases-1 and -2A (PP1 and PP2A) (Haystead et al., 
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1989). DSP poisons are cancer promoters that may raise the risk of colorectal 
cancer (CRC). (Manerio et al., 2008). 

Paralytic shellfish poisoning (PSP): 

Consumption of saxitoxin-contaminated seafood causes paralytic shellfish 
poisoning (Reboreda, et al., 2010). Saxitoxin is a poisonous substance 
discovered in dinoflagellates. Its toxicity is due to its propensity to bind to 
voltage-gated sodium channels present in the membranes of excitable cells 
including neurons and muscle cells, thus inhibiting synaptic transmission. 
Saxitoxin's toxicity mostly affects the peripheral nervous system and can affect 
heart chronotrophy. The fatal dosage in humans is believed to be 0.3-1 mg, 
whereas a single infected clam can contain up to 50 lethal doses (Gad, 2014). 
Mild symptoms include a tingling or numbing sensation around the lips that 
extends to the cheeks and neck, as well as a prickly sensation in the fingertips 
and toes. Increased intoxication causes headache, nausea, vomiting, and 
diarrhoea, as well as muscle paralysis and breathing difficulties. In the 
absence of mechanical respiration, acute PSP intoxication poses a significant 
risk of mortality (Fusetani and Kem, 2009). Despite the fact that fatalities have 
occurred across the world, excellent management and monitoring systems 
have reduced the number of PSP cases and deaths. Toxin sources, 
particularly specific dinoflagellate species, are well understood, and toxin 
transmission to conventional vectors–filter-feeding molluscan bivalves–is well 
documented. Non-traditional vectors such as puffer fish and lobster might 
potentially be a problem (Etheridge et al., 2010). 

Amnesic shellfish poisoning (ASP): 

Consumption of shellfish that have accumulated domoic acid, a neurotoxin 
generated by certain phytoplankton strains, causes amnesic shellfish 
poisoning (ASP). Domoic acid's neurotoxic effects cause neuronal 
degeneration and necrosis in certain areas of the hippocampus. Domoic acid 
is a neurotoxin generated naturally by many diatom species in the Pseudo-
nitzschia genus. In the vertebrate central nervous system and other glutamate 
receptor-rich tissues, the toxin functions as a glutamate agonist and is 
excitotoxic. Consumption of infected mussels that have acquired the toxin 
while filter feeding on toxigenic phytoplankton during blooms exposes humans 
to domoic acid (Lefebvre et al., 2010). The existence of toxic and non-toxic 
strains of the same species, as well as the diversity in domoic acid production 
by various Pseudo-nitzschia spp., cannot be explained. Pseudo-nitzschia may 
be affected by global warming by prolonging their development time, 
expanding their worldwide range, and increasing dust load through 
desertification (Mos, 2001). 

Neurotoxic Shellfish Poisoning (NSP): 

Karenia brevis, a poisonous dinoflagellate, generates a family of polyether 
neurotoxins (brevetoxins, PbTx) that cause mass fish deaths and neurotoxic 
shellfish poisoning. The accompanying airborne (aerosolized) toxin 
component, which causes respiratory irritation in humans and other mammals, 
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is a distinctive feature of K. brevis blooms (Kilinc and Besler, 2015). Karenia 
brevis, a marine dinoflagellate, produces a class of ladder-frame polyether 
poisons known as brevetoxins. Inhalation of brevetoxins aerosolized by wind 
and wave action during K.brevis blooms can cause asthma-like symptoms in 
beachgoers. Neurotoxic shellfish poisoning can result from eating shellfish or 
finfish that have been infected by K. brevis blooms. Brevetoxins are harmful 
because they attach to a specific location on voltage-sensitive sodium 
channels (VSSCs) in cell membranes and then activate them.  (Gold et al., 
2013). 

Ciguatera Fish Poisoning (CFP): 

Ciguatera fish poisoning is a seafood-borne disease induced by the ingestion 
of lipid-soluble ciguatoxins accumulating in fish. Ciguatera has the greatest 
documented incidence of food-borne disease outbreaks related to finfish in 
the United States, and it is also considered to hold this distinction 
internationally. Ciguatoxins cause a wide range of symptoms in the 
gastrointestinal, neurological, and cardiovascular systems. The treatment 
choices are quite restricted and supportive (Dickey et al., 2010). The 
dinoflagellate Gambierdiscus toxicus and similar dinoflagellates generate 
ciguatoxin. These bacteria dwell linked to microalgae, which are then 
consumed by fish in the area where the toxin is most prevalent in coral reef 
waters. This poison is then retained in the fish's viscera and flesh, where it 
might last for years (Eldridge and Holstege, 2005). Ciguatera can be 
contracted by eating fish that contain ciguatoxins. Ciguatoxins are heat stable, 
lipid soluble, colorless, and odorless substances that do not decompose 
whether cooked or frozen. The majority of the symptoms are gastrointestinal, 
but some individuals develop neurological symptoms including parasthesias 
of the lips and extremities, temperature reversal, and severe dysesthesias 
(Darracq, 2014). The deadly effects of ciguatoxins in fish may set a limit on 
the amount of ciguatoxin that can be transported by fish, contributing to the 
low incidence of human fatalities linked with ciguatera (Lewis, 1992). 
Preventing disease would need avoiding reef fish, particularly barracuda, 
which poses such a high danger that its sale and distribution in several US 
areas has been prohibited (Sobel and Painter, 2005).  The influence of 
biotoxins found in shellfish on human health appears to have risen in recent 
decades. Toxin detection technologies have improved recently, as have toxin 
surveillance programs, which are both beneficial advances in minimizing 
human exposure to shellfish toxins. (James et al., 2010). 

Conclusion: 

Fish and seafood are among the most widely traded foods on the planet. 
Optimal consumer protection for fish and shellfish necessitates the adoption 
of science-based best practices that include monitoring production and 
harvesting sites, as well as transportation and processing. Shellfish should not 
be ingested during seasons when algae generate toxins to avoid seafood 
poisoning induced by toxins. Toxins must be identified and control techniques 
developed. The next step should be to determine the molecular structures of 
toxins in order to develop an antidote. As a precaution against toxicity, 
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shellfish should be depurated after harvest. In addition to generating statistical 
data on seafood poisoning, research and controls connected to seafood toxins 
and poisoning cases should be improved. 
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Abstract: Tarhana possesses a high nutritional value and high protein content 
traditional fermented cereal product that is consumed as soup. It can be produced 
with different ingredients and formulations. Quinoa is a pseudocereal that is a good 
source of high biological valued proteins, minerals, vitamins, dietary fiber, 
polyphenols, omega-3, and 6 fatty acids. In this research, the effect of quinoa flour 
substitution, gum substitution, and the effect of temperature on the rheological 
properties of tarhana was investigated. Some physical (color) and chemical 
(moisture, ash, crude protein, crude fat, total dietary fiber, phytic acid) properties of 
quinoa and wheat flour and rheological property (viscosity) of tarhana soup were 
analyzed. In conclusion, it was determined that quinoa flour substitution and 
temperature had a decreasing effect on viscosity, while gum addition had an 
increasing effect. This study will shed light on future studies regarding the 
development of gluten-free tarhana formulation with desired rheological properties. 
Keywords: Quinoa, Xanthan Gum, Tarhana, Viscosity 

 

 
1. Introduction 

Tarhana is a popular traditional fermented cereal product and is commonly consumed 
as a thick soup in Turkey (İbanoğlu et al., 1995). Tarhana is generally produced by 
mixing yogurt, wheat flour, baker’s yeast, a variety of vegetables (tomatoes and onions) 
and spices (salt, mint, and paprika), then by continuing fermentation for up to seven 
days (Bilgiçli and İbanoğlu, 2007). The tarhana dough that is prepared by mixing 
ingredients and fermentation, is dried by sun or a dryer as a lump, nugget or thin layers. 
Then, the dried tarhana is grounded to powder where particle size is less than 1 mm 
(Erbaş et al., 2005; Cankurtaran et al., 2020). Also, tarhana can be produced in wet 
form. Tarhana is consumed as soup as well as ungrounded and dry snacks (Erbaş et 
al., 2005). Tarhana dough mostly contains Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus 
thermophilus yogurt bacterias and baker's yeast (Saccharomyces cerevisiae) (Bozkurt 
and Gürbüz, 2008). The fermentation process provides an acidic and sour taste and a 
yeasty flavor to the product. Tarhana considers as a high nutritional value and high 
protein contained food product (Cankurtaran et al., 2020). But it must be noted that the 
amount and type of ingredients in the tarhana recipe affect the product properties 
because of the lack of a standard production method (Erbaş et al., 2005). The 
fermentation step of tarhana production approximately destroys 95 % phytic acid which 
is an antinutritional agent that inhibits mineral absorption (Bilgiçli, 2009). 

In the production of tarhana soup, factors such as solid material ratio, particle size, 
cooking temperature and time are important in determining consistency of product 
(İbanoğlu et al., 1995). Hydrocolloids have properties such as thickening, increasing 
water solubility and forming gels, and are commonly used for increasing viscosity in 
food materials. It was reported that 2 % or less concentration of hydrocolloids is 
sufficient for obtaining desired effects (Münir et al., 2016). Some properties of food 
proteins such as solubility, gel-forming ability, emulsification and foam-forming, are 
related to their interactions with polysaccharides due to the structure and stabilization 
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of many processed foods depend on the protein-polysaccharide interaction 
(Tolstoguzov, 1998). 

Celiac disease is one of the most common food allergies in the world. Celiac is 
triggered by the consumption of gluten-containing grains in genetically susceptible 
individuals. As a result of intestinal mucosal damage in celiac patients, malabsorption 
of nutrients, gastrointestinal symptoms caused by digestive disorders, and 
malnutrition-related diseases are commonly observed. In addition, many different 
symptoms such as anemia, intestinal disorders or osteoporosis can be seen in patients 
with celiac disease (Alvarez-Jubete et al., 2009). Pseudo cereals (e.g. quinoa, 
amaranth and buckwheat) are suggested as a safe ingredient in gluten-free diets for 
individuals with celiac disease due to it not containing gluten. Quinoa is a pseudocereal 
that has high biological valued proteins, carbohydrates with low glycemic index, 
phytosteroids, omega-3 and 6 fatty acids. Also, it is a good source of minerals, vitamins 
(e.g. folic acid), dietary fiber and contains significant amounts of saponins, 
phytosterols, squalene, fagopyritols and polyphenols (Demir, 2014).  

The aim of this study is to determine the effect of quinoa flour and gum substitution in 
different ratios and the effect of temperature on the rheological properties of the end 
tarhana product. 

 

2. Materials and Methods 

2.1. Materials 

Quinoa groats were obtained from Yayla Agro, Mersin, Turkey. The ingredients 
required for making tarhana, e.g. quinoa flour, tomato paste, wheat flour, full fat 
strained yoghurt, compressed baker’s yeast, paprika, chopped dry bulb onion, salt and 
xanthan gum were provided from local markets in Konya, Turkey. 

2.2. Methods 

Color properties 

Color measurements of wheat flour and quinoa flour were performed using a Minolta 
Chroma Meter CR-400 (Minolta, Osaka, Japan). The L*, a* and b* color measurements 
were determined according to the CIELab color space system (Francis, 1998). 

Chemical analysis 

AACC International methods were used for the determination of moisture (method 44-
19), ash (method 08-01), crude protein (method 46-12), crude fat (method 30–25), and 
crude fiber (method 32-10), contents of wheat and quinoa flour samples (AACC, 1990).   

Total dietary fiber (TDF)  contents of flour samples were analyzed in duplicate using 
the AACC enzymatic-gravimetric method 32-07 (AACC, 1990). 

Phytic acid was measured by a colorimetric method according to Haugh and Lantzsch 
(1983). Phytic acid in the sample was extracted with a solution of HCl (0.2 N) and 
precipitated with solution of Fe III ammonium iron (III) sulphate. 

 

 



IV. Uluslararası Türk Dünyası Fen Bilimleri ve Mühendislik Kongresi  

23-24 Haziran 2022, Niğde - Türkiye 

 

903 
 

 

Determination of mineral content 

The mineral contents of the wheat and quinoa flour samples were determined by 
inductively coupled plasma atomic emission spectrometry (ICP-AES) (Vista series, 
Varian International AG, Switzerland) with an automatic sampler system (Bubert and 
Hagenah, 1987). 

Preparation of tarhana samples 

Tarhana powder samples were prepared according to the method of Bilgiçli (2009). In 
formulation of control tarhana, 100 g wheat flour, 40 g yoghurt, 10 g tomato paste, 5 g 
onion, 2.5 bakery yeast, 2 g paprika, 1 g salt and 40 ml distilled water were mixed using 
a Hobart mixer (Hobart N50, Ontario, Canada) for 5 min at the highest speed. In QF 
enriched tarhana samples, wheat flour was replaced with 25 %  and 50 % (w/w) QF. 
Xanthan gum was different ratios (0, 1 and 2 %) added to tarhana formulation as 
stabilizer. The resultant mixtures were placed in sealed plastic container and incubated 

at 30 ℃ for 72 h in order to ferment. During the fermentation, the mixture was mixed 
manually at every 12 h intervals. Fermented mixture was divided into 2 cm diameter 

pieces by hand, placed on aluminum trays and dried at 55 ℃ for 48 h in an air 
convection oven (Nüve KD-200, Ankara, Turkey). The dried samples were ground into 
granulated form in a hammer mill (FN-3100 Laboratory Mill; Perten Instruments AB) 
equipped with 1 mm opening screen. Afterwards tarhana samples were kept in closed 
glass containers at room temperature until used for analysis. 

Preparation of tarhana soup and rheological measurements 

Rheological behaviors of tarhana powders were determined in tarhana soup samples. 
For this purpose, five grams of tarhana powder (dry basis) was mixed with 50 ml 

distilled water (10 ℃) and blended using a Warring blender under for 1.5 min to achieve 
a homogeneous solution without any undissolved solid particle that could affect the 
rheological measurements. The resulting slurries were boiled and simmered for 10 min 
with constant stirring. The apparent viscosity of the soup samples were measured 
using a Brookfield model rotational viscometer (Lab line, Model no. 4535, Melrose 
Park, IL). The rheological measurements were immediately conducted at temperatures 

of 30, 40, 50, 60, 70 and 80 ℃. In order to maintain the system temperature constant 
during the measurements, a thermostatically controlled water bath was used (Nüve, 
BM 402, Ankara, Turkey).  As readings were usually stable after 1 min., all data were 
taken after 60 s in each sample (Yılmaz et al., 2010). 

Statistical analyses 

The analysis results of the duplicate samples were compared using JMP (SAS Institute 
Inc., Cary, NC, USA) software. Tukey HSD comparison test was used to compare the 
averages of the obtained data. Results were expressed as the mean ± standard 
deviation (Düzgüneş at el., 1987). 

3. Results and Discussion 

Some properties of wheat flour and quinoa flour used as raw materials in the tarhana 
production are presented in Table 1. 
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Table 1. Color and some chemical properties of wheat flour and quinoa flour1 

1Means with the same letter within the row are not significantly different (P < 0.05).  
2Chemical compositions are based on dry weight basis. 
35.70 for wheat flour and 6.25 for quinoa flour. 
 

L* value of wheat flour was higher than quinoa flour besides a* and b* values were 
lower. All chemical contents shown in Table 1 were higher in the quinoa sample. 
Similarly, quinoa flour had a higher content of all determined minerals. 

Wang et al. (2015) determined the color parameters of wheat and quinoa flours 
respectively as follows; 95.09 and 91.81 of L* values, -0.22 and 0.11 of a* values, 9.34 
and 11.54 of b* values. In another study, L*, a* and b* values of wheat flour and quinoa 
flours were determined respectively as 91.74 and 89.74, -0.77 and -0.27, 8.85 and 
12.43 (Demir and Kılınç, 2017).   

Wang et al. (2015) determined higher protein, fat and ash contents in quinoa flour by 
comparison to wheat flour. Similarly, Demir and Kılınç (2017) found higher crude 
protein (14.45 %), ash (2.82 %) and crude fat (5.01 %) contents in quinoa flour than 
wheat flour (9.62 %, 0.63 % and 0.51 %, respectively). Also, phytic acid content of 
quinoa flour (1192.41 mg/100 g) was significantly higher than those of wheat flour 
(195.49 mg/100 g) (Demir and Kılınç, 2017).  

Iglesias-Puig et al. (2015) determined Ca, Fe and Zn contents of wheat and whole 
quinoa flours as 15.3 and 32.7 mg/100 g, 1.29 and 4.65 mg/100 g, 1.61 and 5.03 
mg/100 g respectively. Similarly, in the literature, K, Mg, Ca, Fe and Zn contents of 
quinoa flour were found higher than wheat flour (Demir and Kılınç, 2017). 

Parameters  Wheat Flour Quinoa Flour 

Color  

L* 92.74 ± 0.25a 89.11 ± 0.31b 

a* -0.50 ± 0.08b -0.20 ± 0.01a 

b* 9.34 ± 0.16b 12.02 ± 0.38a 

Moisture (%)  8.77 ± 0.33b 10.97 ± 0.32a 

Ash (%)2  0.57 ± 0.01b 2.91 ± 0.08a 

Crude protein (%)2,3  10.99 ± 0.18b 14.92 ± 0.17a 

Crude fat (%)2  0.81 ± 0.04b 4.91 ± 0.15a 

Total dietary fiber (%)2  3.16 ± 0.08b 12.76 ± 0.09a 

Phytic acid (mg/100 g)2  368 ± 17.68b 995 ± 10.61a 

Mineral matters  
(mg/100 g)2 

Ca 21.35 ± 0.41b 38.97 ± 0.72a 

Mg 52.39 ± 0.78b 192.56 ± 4.11a 

Zn 1.34 ± 0.05b 3.29 ± 0.06a 

Fe 2.09 ± 0.05b 4.12 ± 0.13a 

P 265.73 ± 3.42b 458.01 ± 10.40a 

K 211.56 ± 4.40b 778.49 ± 4.07a 
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The changes in viscosity value of tarhana samples related to different quinoa flour 
ratio, gum ratio and temperatures were shown in Figure 1, Figure 2 and Figure 3. 

 

 
Figure 1. Viscosity changes related to different gum ratios and temperatures in 

0 % quinoa substitution 
 

 
Figure 2. Viscosity changes related to different gum ratios and temperatures in 

25 % quinoa substitution 
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Figure 3. Viscosity changes related to different gum ratios and temperatures in 

50 % quinoa substitution 
 

According to the aforementioned graphs an increase in temperature resulted in a 
decrease in viscosity. It was found a parallel relation between gum ratio and viscosity.  
Also, as the quinoa flour substitution ratio increased, viscosity values decreased. 
Multiple comparison test results of viscosity values of tarhana samples were shown in 
Table 2. All parameters investigated (quinoa and gum ratios, temperature) had 
statistically significant differences in viscosity values of tarhana samples. 

 

Table 2. Multiple comparison test results of viscosity values of tarhana 
samples 

Factor Viscosity (cP) 

Quinoa Ratio (%) 

0 106.44a 

25 94.95b 

50 58.27c 

Gum Ratio (%) 

0 76.62c 

1 87.55b 

2 95.49a 

Temperature (℃) 

30 115.44a 

40 104.33b 

50 91.61c 

60 80.58d 

70 69.45e 

80 57.91f 

 

Similar to obtained results, many studies reported a decrease in viscosity values of 
tarhana with increased temperature (İbanoğlu et al., 1998; İbanoğlu and İbanoğlu, 
1999; Yılmaz et al., 2010). This decrease could attribute to the reduction of 
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intermolecular force which leads to an increase in the thermal energy of the molecules 
and molecular distances (Yılmaz et al., 2010).  

Bayrakçı and Bilgiçli (2015) reported a decrease in viscosity values of tarhana with 
increased resistant starch addition. In another study, it was reported that reduced 
amount of bran which leads to an increased starch concentration at an equivalent 
weight of flour, supplied more viscous composition in tarhana samples (İbanoğlu and 
İbanoğlu, 1999). In the light of such informations, it could be concluded that differences 
in the chemical composition such as ash and fiber content of quinoa and wheat flour 
affected the viscosity values of tarhana samples. 

Hydrocolloids are high molecular weight and long-chain polymers which have a large 
amount of -OH groups. These hydrophilic materials could form colloidal solutions with 
different structures and sizes in an aqueous phase (Cortez-Trejo et al., 2021). 
Galmarini et al. (2011) reported an increased viscosity in model disaccharide solutions, 
another fluid food system, with the addition of guar gum. This increase was attributed 
to the construction of electrostatic interactions and hydrogen bonds which let greater 
water retention. Thus, as an expected result, the increased viscosity values with gum 
addition in tarhana samples could attribute to the hydrophilic structure of hydrocolloid 
added. 

4. Conclusion 

The present study showed that quinoa flour substitution, gum addition and the 
temperature had significant effects on the rheological properties of tarhana soup. 
Quinoa flour supplementation and temperature had an inverse relation with viscosity, 
while gum addition had a course relation.  This study had importance in terms of 
determining the viscosity changes in quinoa flour supplemented tarhana samples with 
the gum addition at different temperatures. New studies are needed to determine the 
effects of gluten-free flour substitutions on the rheological properties of tarhana to 
obtain a new gluten-free traditional food product. 
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Özet: Şalgam suyu, başlıca Adana olmak üzere Mersin/İçel, Hatay-Antakya-
İskenderun ve Osmaniye illeri ve bu illere bağlı ilçelerde sevilerek, yaygın ve artan 
bir şekilde üretilip tüketilen bir üründür. Bu artışa paralel olarak son yıllarda küçük 
imalathanelerin yerini çok büyük tesisler almaktadır. Endüstriyel olarak yüksek 
miktarlarda üretilen şalgam suyu ile ilgili en önemli sorun, ürünün raf ömrünün kısa 
olması ve çabucak bozulabilmesidir. Gerçekleştirilen bu çalışmanın amacı, 
bozulma meydana gelmiş şalgam sularında mikrobiyal çeşitliliğin belirlenmesi ve 
bozulma etmeni olduğu tahmin edilen mayaların tanımlanmasıdır. Bu amaçla, 
bozulma meydana gelmiş acılı ve acısız üç farklı şalgam suyu örneğinde toplam 
aerobik mezofilik bakteri, toplam maya, koliform bakteri ve laktik asit bakterileri 
sayımları yapılmış ve farklı görünüme sahip 19 adet maya izole edilmiş ve 
saflaştırılmıştır. Saflaştırılan bu mayalar tanımlanmış ve üç farklı tür 
(Wickerhamomyces anomalus, Pichia occidentalis ve Candida pararugosa) 
belirlenmiştir. Şalgam sularında ilk defa belirlenen bu mayalar yanında, daha önce 
şalgam sularından izole edilmemiş bir adet laktik asit bakterisi (Lactobacillus 
nagelii)’de belirlenmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Şalgam suyu, Bozulma, Mikrobiyal Kalite, Tanımlama 
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Abstract:.Shalgam is a product that is liked, widely and increasingly produced and 
consumed in the provinces of Mersin / Içel, Hatay-Antakya-Iskenderun and 
Osmaniye, mainly in Adana, as well as in the districts of these provinces. In parallel 
with this increase, very large facilities have been replacing small factories in recent 
years.The most important problem with shalgam, which is produced in high 
quantities industrially, is that the shelf life of the product is short and it can spoil 
quickly. The aim of this study is to determine the microbial diversity in shalgam 
where deterioration has occurred and to identify yeasts that are estimated to be the 
factor of deterioration. For this purpose, total aerobic mesophilic bacteria, total 
yeast, coliform bacteria and lactic acid bacteria were counted in three different 
samples of shalgam with and without spicy, and 19 yeasts with different 
appearance were isolated and purified. These purified yeasts were identified and 
three different species (Wickerhamomyces anomalus, Pichia occidentalis and 
Candida pararugosa) were determined. In addition to these yeasts detected for the 
first time in shalgam, one lactic acid bacteria (Lactobacillus nagelii) that was not 
isolated from shalgam was also determined. 
Keywords: Shalgam, Deterioration, Microbial Quality, Identification 
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1. Giriş 

Fermentasyon kullanılarak üretilen gıda ve içecekler tüm toplumların yaşamında çok 
önemli bir yere sahiptir (Erten ve ark., 2008). Bu bağlamda Dünya geneli 
düşünüldüğünde farklı peynir çeşitleri, yoğurt, çeşitli turşular, boza, alkollü içecekler, 
kefir, kanji, tempe, tarhana gibi üretimi evrensel ve yöresel olarak sürdürülen pek çok 
fermentasyon ürünlerinin var olduğu görülmektedir. Şalgam suyu’da ülkemize özgü 
geleneksel ve yöresel bir fermente ürünümüzdür (Canbaş ve Fenercioğlu, 1984; 
Canbaş ve Deryaoğlu, 1993; Erten ve ark, 2008). 

Laktik asit bakterileri ve maya (Saccharomyces cerevisiae) tarafından gerçekleştirilen 
laktik asit ve etil alkol fermentasyonu sonucu elde edilen şalgam suyu, başlıca Adana 
il ve ilçeleri ile Mersin/İçel, Hatay-Antakya-İskenderun ve Osmaniye illeri ve bu illere 
bağlı ilçelerde sevilerek, yaygın ve artan bir şekilde üretilip tüketilmektedir. Bununla 
beraber, şalgam suyuna artan bu ilgi İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentlerde de 
tüketimini arttırarak önemli düzeylere gelmesini sağlamıştır (Tangüler, 2010). Şalgam 
suyu üretim miktarı, tüketiminin son yıllarda hızlı bir şekilde yaygınlaşması nedeniyle 
artmış ve küçük imalathanelerin yerini çok büyük tesisler almıştır. Buna ilave olarak 
üretim yapan tesis sayısı da artmıştır (Özer ve Çoksöyler, 2014). Ferahlatıcı özelliğe 
sahip olan bu içecek Adana ve çevresinde açık olarak veya şişe ve plastik kaplar 
içerisinde tüketime sunulmakla birlikte yiyecek ve içecekle ilgili hemen her yerde 
bulunmaktadır (Erten vd., 2008; Tangüler, 2010). 

En az diğer içecekler kadar sevilen şalgam suyunun tüketimi önemli miktarlara 
ulaşarak endüstriyel bir nitelik kazanmıştır. Ancak, endüstriyel ölçüde şalgam suyu 
üretiminde en önemli sorun, ürünün raf ömrünün kısalığıdır (Erten ve Tangüler, 2012). 

TS 11149 Şalgam suyu standardında (Anonim, 2003) istenildiği zaman ısıl işlemle 
dayanıklı hale getirilebileceği belirtilmesine rağmen, gerçekleştirilen bu işlem sonucu 
şalgam suyunda istenmeyen değişiklikler (pişmiş havuç tat ve kokusu) 
oluşturmasından dolayı bu işlem pek tercih edilmez (Erten ve Tangüler, 2012). 
Bununla beraber, Türk Gıda Kodeksi-Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda 
Katkı Maddeleri Tebliği’nde, koruyucu madde olarak en çok 200 mg/L benzoik asit veya 
tuzlarının kullanılabileceği belirtilmekte olmasına karşın, sadece benzoik asit değil 
çeşitli farklı maddelerde ilave edilebilmektedir (Anonim, 2008; Öztürk, 2009). Öte 
yandan, son zamanlarda tüketici taleplerinin koruyucu içermeyen gıda ve içeceklere 
yoğunlaşmasından dolayı, bazı üreticiler tarafından herhangi bir önlem alınmamakta 
veya yıl boyunca mevsim koşullarının üzerinde seyreden sıcaklıklara sahip güney 
illerinde üretimi yapılan şalgam sularında, koruyucu kullanılsa dahi mikroorganizmalar 
(düşük pH ve yüksek asitliğe dayanıklı Candida krusei, C. pelliculosa ve C. lipolytica 
gibi yabani mayalar) gelişebilmektedir. Başlangıçta mayalar, laktik asidi oksidatif bir 
şekilde metabolize ederek şalgam suyunun yüzey kısmında zar oluşturmakta ve 
asitlikte düşmeye neden olarak diğer mikroorganizmalar (kokuşmaya neden olan 
bakteriler)’ın faaliyetini kolaylaştırmaktadır. Böylelikle bombaj ve dolayısıyla mikrobiyal 
bozulma meydana gelebilmekte, şalgam suyunun raf ömrü azalmakta ve ekonomik 
kayıplar ortaya çıkmaktadır (Özer, 2009; Tangüler, 2010; Özer ve Çoksöyler, 2014). 
Gerçekleştirilen bu çalışmanın amacı, bozulma meydana gelmiş şalgam sularında 
mikrobiyal çeşitliliğin belirlenmesi ve bozulma etmeni olduğu tahmin edilen mayaların 
tanımlanmasıdır. 

 



IV. Uluslararası Türk Dünyası Fen Bilimleri ve Mühendislik Kongresi  

23-24 Haziran 2022, Niğde - Türkiye 

 

912 
 

 

2. Materyal ve Metot 

Gerçekleştirilen çalışmada analiz edilen bozulma meydana gelmiş acılı ve acısız 
şalgam suları Adana’dan toplanmış ve bu şalgamlar mümkün olan en kısa sürede 
bölümümüz laboratuvarına getirilerek analize alınmıştır.  

2.1. Mikrobiyolojik Analizler 

Mikrobiyal analiz için, şalgam sularından alınan örnekler, 9 mL % 0.85 steril fizyolojik 
tuzlu su yardımıyla seri dilüsyonları hazırlanarak ilgili besiyerlerine aşağıdaki şekilde 
ekimleri yapılmıştır. Laktik asit bakterilerinin şalgam suyundaki miktarının 
belirlenmesinde, sikloheksimit (50 µg L-1) ilave edilmiş MRS agardan yararlanılmıştır. 
Gerekli şekilde seyreltilen şalgam suyu örnekleri MRS agara yayma ekim yöntemiyle 
yayılmış ve bu petriler içinde Anaerocult bulunan anaerobik jarda 30oC sıcaklık 2-3 gün 
süre inkübasyona bırakılarak sayımlar yapılmıştır (Halkman, 2005; Vieira-Dalodé ve 
ark., 2007).  

Toplam mezofilik aerob bakterilerin sayımında benzer şekilde tuzlu suyla seri 
dilüsyonları hazırlanarak seyreltilen şalgam suyu örneklerinin PCA (Plate Count Agar) 
besiyerlerine ekimleri yapılmış ve Petriler 30oC sıcaklıkta 2-3 gün süreyle inkübasyona 
terk edilmiştir (Harrigan ve McCance, 1990; Halkman, 2005). Koliform bakterilerin 
sayımı VRBA (Violet Red Bile Agar) besiyerinde gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, ekim 
yapılan örnekler 30oC’de 1-2 gün süreyle inkübasyona bırakılmıştır. Toplam maya 
sayısının belirlenmesinde ise PDA (Potato Dekstroz Agar) besiyerinden 
yararlanılmıştır (Halkman, 2005).  

2.2. Maya ve Laktik Asit Bakterilerinin Tanımlanması 

İzole edilen bakteri ve mayalar tek koloni haline getirildikten sonra analiz edileceği 
zaman taze kültürleri hazırlanmış ve tanımlama için analizleri gerçekleştirilmiştir. 
Tanımlamalar Bolu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bilimsel Endüstriyel ve Teknolojik 
Uygulama ve Araştırma Merkezi (BETUM)’nde MALDI-TOF/TOF MS kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Bruker MALDI-TOF/TOF MS (Autoflex Speed Bruker Daltonics, 
Almanya) ile mikroorganizmaların tanımlanması amacıyla direkt transfer metodundan 
yararlanılmıştır. Bu amaçla, taze besiyerinden tek bir koloni seçilmiş ve seçilen koloni 
ince bir tabaka halinde hedef petri spotuna sürülmüştür. Ardından, en geç 1 saat 
içerisinde, 1 µl Matriks çözeltisi (4-hydroxy-α-cyanocinnamic acid) damlatılmış ve oda 
sıcaklığında kuruması beklenmiştir. Hazırlanan bu spotlar analiz için cihaza 
yüklenmiştir (Schulthess ve ark., 2013; Bellici ve ark., 2019) 

3. Bulgular 

3.1. Laktik Asit Bakteri Sayısı  

Şalgam suyu üretiminde fermantasyonu gerçekleştiren esas mikroorganizmalar laktik 
asit bakterileridir. Ortamdaki karbon kaynaklarını kullanarak başlıca ürün olarak laktik 
asit üretirler ve ürünün pH değerini düşürürler (Tanguler, 2010). Acılı ve acısız şalgam 
suyu örneklerinde toplam laktik asit bakterilerinin sayıları 6,31 ile 7,62 log kob mL-1 

arasında bulunmuştur. Daha önce yapılan çalışmalarda laboratuvar ortamında üretilen 
şalgam sularında laktik asit bakterilerinin sayısının 7,30 ile 8,65 log kob mL-1 arasında 
olduğu bildirilmiştir (Aydar, 2003; Tangüler ve ark., 2012; Ağırman, 2014; Tangüler ve 
ark., 2015; Çırak, 2016). Dolayısıyla acılı ve acısız şalgam sularında belirlenen 
değerler daha önceki çalışmalardan az da olsa düşük görünmektedir. 
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3.2. Toplam Aerobik Mezofilik Bakteriler  

Toplam Aerobik Mezofilik Bakteri sayısı gıdaların mikrobiyal kalitesinin belirlenmesi 
amacıyla indikatör olarak başvurulan önemli kriterlerden biridir. Toplam Aerobik 
Mezofilik Bakteriler sayılarak gıda üretiminde kullanılan ham ve yardımcı maddeler ile 
ambalaj materyallerinin mikrobiyal durumuyla işletmenin genel koşulları, ürünün işleme 
sonrası depolanma ve taşınma koşullarıyla alakalı genel kirliliği konusunda mikrobiyal 
standart değerlere dikkat edilip edilmediği belirlenebilir (Tanguler, 2010). 

Şalgam sularında toplam aerobik mezofilik bakteri sayısı 6,05-6,46 log kob mL-1 

arasında bulunmuştur. TS11149 Şalgam standardı’na göre şalgam suyunda TAMB 
sayısının 1,0x104 (4 log kob mL-1) -1,0x105 kob mL-1 (5 log kob mL-1) arasında olması 
gerektiği belirtilmesine rağmen, yapılan çeşitli çalışmalarda tüketime hazır şalgam 
sularında 6,73-8,09 log kob mL-1 arasında olduğu bulunmuştur (Aydar, 2003; Ağırman, 
2014; Çırak, 2016; Çankaya, 2018). Dolayısıyla analizi yapılan şalgam sularında 
toplam aerobik mezofilik bakteri sayısı TSE tarafından belirtilen değerlerden yüksek, 
buna karşılık daha önce yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlar az da olsa yüksektir. 
Bununla beraber, Tangüler (2010) tarafından piyasadan toplanan şalgamlarda yapılan 
analizlerde toplam aerobik mezofilik bakteri sayısının 4,35 log kob mL-1 gibi düşük 
seviyelerde olabileceği de bildirilmiştir.  

3.3. Koliform Bakteriler 

Koliformlar, insanlar ve sıcakkanlı hayvanların bağırsaklarına ait bölgede normal 
koşullarda bulunduğu için önceleri fekal kontaminasyon indikatörü olarak 
değerlendirilen bakterilerdir. Ancak, bu grup sadece fekal kaynaklı değildir, Doğa’da 
bitkilerde, insan ve hayvanların bağırsak sistemlerinde bulunabilmektedirler. Şalgam 
suları ile ilgili yapılan çalışmalarda her ne kadar koliform bakteri sayısının 7-160 kob 
mL-1 arasında olduğu çalışmalara rastlansa da genel olarak şalgam sularında yapılan 
analizlerin çoğunda koliform bakterilerinin sayılarında fermantasyonla zamanla azalma 
görüldüğü ve havuç fermantasyonunun sonunda tüketime hazır şalgam sularında 
rastlanılmadığı belirtilmiştir (Tangüler, 2010). Benzer şekilde, tüketime hazır acılı ve 
acısız şalgamlarda koliform bakteriye rastlanmamıştır. 

3.4. Toplam Maya  

Mayalar doğamızda havada, suda, toprakta ve ayrıca çeşitli organik maddelerinin 
yüzeyinde yaygın bir şekilde bulunabilirler. Geniş pH aralıklarında ve çoğu %55-60 
şeker ve yüksek tuz konsantrasyonuna sahip ortamlarda kolaylıkla gelişebilirler. 
Mayalar laktik asidi kullanabildiğinden bulundukları ürünlerin pH değerinin 
yükselmesine neden olarak zararlı sonuçlara neden olabilirler. Bu nedenle, ürünlerde 
bulunan maya sayısı mikrobiyal kalitenin önemli bir kriteri gibi değerlendirilmektedir 
(Tangüler, 2010; Özer ve Çoksöyler, 2014). Acılı ve acısız şalgam sularında toplam 
maya sayısı 6,18-6,22 log kob mL-1 arasında bulunmuştur. Şalgam suları ile ilgili 
yapılan çalışmaların çoğunda toplam maya sayısının 3,93-8,96 log kob mL-1 arasında 
olduğu belirtilmiştir (Utuş, 2008; Güneş, 2008; Tangüler, 2010; Tangüler ve ark., 2012; 
Ağırman, 2014; Çırak, 2016; Çankaya, 2018). Dolayısıyla şalgamlardaki maya sayısı, 
önceki sonuçlarla uyumludur. 

3.5. Mikroorganizmaların İzolasyon ve Tanımlamaları  

Acılı ve acısız şalgam sularında yapılan izolasyon çalışmaları sonucunda farklı olduğu 
düşünülen 19 adet maya izole edilmiş ve bunlar saflaştırılmıştır. Ardından tek koloniler 
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halinde elde edilmiş ve taze halde hazırlanan bu tek kolonilerin BETUM’da MALDI 
TOF/TOF MS ile tanımlama analizleri gerçekleştirilmiştir.  

Kütle spektrometresi (MS), iyonların oluşturduğu kütle spektrumuna dayanarak hangi 
moleküllerin bir örnek oluşturduğunu belirlemek için kullanılan bir analiz türüdür (Hou 
vd., 2019). Kütle spektrometreleri, hedef kütle-yük oranlarını analiz ederek moleküllerin 
tanımlaması ve miktarının belirlenmesinde kullanılabildiği gibi, maya ve bakterilerin 
hızlı tanımlanması için de kullanılabilirler (Bellici vd., 2019; Hou vd., 2019). Matriks 
destekli lazer desorpsiyonu (MALD) - iyonlaşma-uçuş süresi (TOF) kütle 
spektrometresi, iki teknolojiyi MALDI kaynağı ve TOF kütlesi olarak birleştirerek çeşitli 
cins ve türlerinin hızlı ve kesin bir şekilde tanımlanması amacıyla kullanılan en popüler 
MS araçlarından biridir.  Bu yöntem, hızlı, yüksek verimli, düşük maliyetli ve verimli bir 
sistem olduğu için klinik mikrobiyoloji laboratuvarlarında mikroorganizma tanımlama 
yönteminde çok önemli hale geldi. MALDI-TOF MS kullanmanın en büyük 
avantajlarından biri, bakteriyel tanımlamanın bir saatten daha az bir sürede 
gerçekleştirilebileceği için zaman kazandırmasıdır. Bu yöntem yani, kütle 
spektrometresi ile mikroorganizma tanımlaması, her bir türün karakteristik bir 
spektrumunun belirlenmesine dayanır. Belirlendikten sonra cihaz içerisinde geniş bir 
veri tabanı ile bu spektrum eşleştirilir (Hou vd., 2019). 

Tanımlama sonucunda şalgam sularında 3 farklı maya tanımlanmıştır. Bu mayalar 
daha önce şalgam sularında izolasyonu tanımlanması yapılan mayalardan farklı olan 
mayalar olup bunlar; Wickerhamomyces anomalus, Pichia occidentalis ve C. 
pararugosa’dır. Bu türler daha önce belirtildiği gibi önceki çalışmalarda şalgamdan 
izole edilip tanımlanan suşlar dışındadır. Şalgam sularında bozulmaya neden olan 
mayalar daha önce tanımlanmış ve bunların C. inconspicua (Avcı, 2008), C. krusei, C. 
pelliculosa ve C. lipolytica (Özer, 2009) olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla 
gerçekleştirdiğimiz çalışmada bozulma meydana gelmiş şalgam sularında tanımlanan 
mayalar, daha önce tanımlanan mayalardan farklı olup ilk defa belirlenen maya 
türleridir. Öte yandan, şalgam sularında daha önce gerçekleştirilen çeşitli izolasyon ve 
tanımlama çalışmalarında belirlenen laktik asit bakterilerinden farklı olarak bu 
çalışmada Lactobacillus nagelii türü laktik asit bakterisi de belirlenmiş olup, bu bakteri 
ilk defa şalgam suyunda belirlenmiştir.  

4. Sonuçlar 

Sonuç olarak, acılı ve acısız farklı şalgam sularında yapılan analizler sonucunda laktik 
asit bakteri sayısı ve toplam mezofilik aerobik bakteri sayısının nispeten tüketime hazır 
şalgam sularına göre biraz düşük olduğu belirlenmiştir. Bu analizi yapılan şalgam 
sularından izole edilen mayaların tanımlanması sonucunda ise daha önce şalgam 
sularında izole edilip tanımlanmayan üç farklı maya türü tanımlanmıştır. Bu mayaların 
şalgam sularında bozulma etmeni olup olmadığının belirlenmesi yanında, bozuk 
şalgam sularında daha ayrıntılı mikrobiyal ve kimyasal analizlerin yapılması ve raf 
ömrünün arttırılması üzerine çalışmaların yapılması gerekmektedir. 
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Farklı kurutma teknikleri ile elde edilen zeytin yaprağı tozu 
ilavesinin Türk kahvesinin fenolik ve antioksidan aktivite üzerine 

etkisi 
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Özet: Zeytin ağacı (Olea europaea L.) yaprakları, içeriğindeki yüksek miktarda 
fenolik fitokimyasallar özellikle oleuropein gibi nutrasötik açıdan değerli maddeler 
nedeniyle büyük ilgi görmektedir. Türkiye, zeytin üreten bir Akdeniz ülkesidir. 
Dolayısıyla, bu değerli hammaddeyi sıcak halde tüketilebilecek fonksiyonel bir 
içecek olarak zeytin yapraklı Türk kahvesi üretiminde ticarileştirmek için önemli bir 
potansiyele sahiptir. Söz konusu çalışmanın amacı, Hatay’ın İskenderun ilçesinde 
yetişen Büyük Topak Ulak çeşidi zeytin yapraklarının dört farklı kurutma yöntemi 
(sıcak hava, mikrodalga, dondurarak ve oda sıcaklığında kurutma) kullanılarak elde 
edilen ince öğütülmüş zeytin yapraklarından üretilen Türk kahvesinin biyoaktif 
bileşenleri ve antioksidan özelliklerinin araştırılması ile birlikte duyusal beğenisi daha 
yüksek bir ürün olarak değerlendirilme olanaklarının ortaya konması hedeflenmiştir. 
Literatürde bu şekilde araştırma eksikliği nedeniyle ülkemizde çok bol bulunan ve 
değerli bir yan ürün olan zeytin yaprağının fenolik ve antioksidan özellikleri yüksek 
Türk kahvesi olarak değerlendirilmesi ve ticarileştirilme potansiyelinin ortaya 
çıkarılması amaçlanmıştır. Kurutma yöntemlerinin, Türk kahvelerinin toplam fenol ve 
antioksidan içerikleri üzerine önemli bir etkisi olduğu gözlenmiştir (p<0.05). Sonuçlar 
renk değerleri açısından incelendiğinde zeytin yaprağı ilavesinin L*, a* ve b* 
değerlerini istatistiksel olarak anlamlı kılmıştır (p<0.05). Duyusal değerlendirmede 
sade Türk kahvesinin ardından konvansiyonel kurutma (sıcak hava, etüv) 
metodunun en beğenilen zeytin yapraklı Türk kahvesi olduğu tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Türk kahvesi, Zeytin yaprağı, Mikrodalga kurutma, Dondurarak 

kurutma, Etüv.  

 

1. Giriş 

Tarihsel olarak zeytin yaprağı eski uygarlıklar tarafından birçok hastalığın tedavisi için 
kullanılmıştır. Ayrıca eski Mısırlılar, firavunların cesetlerini mumyalamak için de zeytin 
yapraklarını kullanmışlardır. Ek olarak, zeytin yaprakları daha sonra ateş için çok 
popüler bir halk ilacı haline geldi. 1800'lerde İngilizler onları çok yaygın olan sıtma gibi 
tropikal hastalıkları tedavi etmek için tercih etmişlerdir (Soler-Rivas ve ark., 2000). 
Geçen yüzyılın ortalarında, zeytin yaprağı ekstraktının hipertansiyon üzerinde olumlu 
etki yaptığı tespit edildi. O zamandan beri, zeytin yapraklarının potansiyellerini tartışan 
araştırmalar arttı. Son birkaç yılda, biyolojik olarak aktif bileşiklerin doğal kaynaklardan 
elde edilmesine çok dikkat edildi (Borjan ve ark., 2020). Zeytin ağacının (Olea 
europaea L.) dahil olduğu Oleaceae familyası içerisinde, 29 cins ve yaklaşık 600 tür 
yer almaktadır. Olea L. cinsi yaklaşık 32 alt takson ile Akdeniz iklimine uyum sağlamış 
ve aynı zamanda tropik ve sıcak bölgelerde geniş dağılım gösteren bir bitkidir (Hürkul 
ve Güvenç, 2010). Zeytinin adının kökeni Yunanca “elaia”, Latince “olea”dan 
gelmektedir (Kaplan ve Karagöz, 2011). 

Zeytin meyvesi ve zeytinyağı, daha çok Akdeniz ülkelerinde üretilen ve ticari önemi 
bulunan önemli bir tarım ürünüdür. Dünya zeytin yetiştiriciliği, toplamda 8 milyon 
hektardan daha fazla alanda gerçekleştirilmekle birlikte bu alanlarda 900 milyondan 
fazla zeytin ağacı bulunmaktadır. Bu ağaçların %98’inden fazlasını Akdeniz ülkeleri 
yetiştirmektedir (Erbay ve İçier, 2009). TÜİK verilerine göre, ülkemizde 2000’li yılların 
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başında 100 milyon adet olan zeytin ağacı, 2012-2013 yıllarında yaklaşık 158 milyon 
adete ulaşmıştır. Dünya’da sofralık zeytin üretiminde, 2008-2013 yılı ortalaması 
dikkate alındığında 2,97 milyon ton olduğu tahmin edilmektedir. AB ülkeleri arasında 
%60’lık üretim payı ile ilk sırada İspanya gelmekte ve onu İtalya ile Yunanistan takip 
etmektedir (Anonim, 2014). Zeytinyağı endüstrisi, Akdeniz ülkelerinde önemli bir 
ekonomik, çevresel ve sosyal etkiye sahiptir ve dünya zeytinyağı üretiminin yaklaşık 
%98'ini oluşturmaktadır (Manzanares ve ark., 2020; Rodrigues ve ark., 2015). 
Zeytinyağının artan popülaritesi, sadece organoleptik özelliklerine değil, aynı zamanda 
son yirmi yılda tüm dünyada üretim ve tüketiminde istikrarlı bir artışa yol açan sağlıklı 
özellikleri hakkındaki bilimsel kanıtlara da bağlanmaktadır (Khemakhem ve ark., 2018; 
Nunes ve ark., 2018). Zeytinyağı oleik ve linoleik asit gibi yağ asitleri, sekoiridoidler 
(oleuropein ve oleocanthal), basit fenoller (tirosol ve hidroksitirosol), liganlar 
(pinoresinol), flavonoidler (apigenin), hidrokarbonlar (skualen), triterpenler (maslinik 
asit), ve fitosteroller (β-sitosterol) gibi önemli bileşenlere sahiptirler. Zeytinyağının 
kimyasal bileşimi, zeytinlerden yağ elde etmek için kullanılan ekstraksiyon yöntemine 
bağlıdır (Gorzynik-Debicka ve ark., 2018; Kalogeropoulos ve ark., 2014). 
 
Zeytin (Olea europaea) yaprakları, meyve hasadı için zeytin ağaçlarının budanması ve 
sarsılmasından kaynaklanan yan ürünlerdir ve zeytinyağı üretimi için toplanan 
materyalin toplam ağırlığının yaklaşık %10'unu temsil eder (Şahin & Bilgin, 2018). 
Zeytin yaprakları, ağaçların budanması, zeytin hasadı ve zeytinyağı üretimi sırasında 
uygulanan temizleme işlemlerinde elde edilir. Bir zeytin ağacından, yaklaşık olarak 25 
kg zeytin yaprağı elde edilebilir (Delgado Pertinez ve ark., 1998). Zeytin yaprakları 
tarımsal atık olmasına karşın yüksek antioksidan özelliklere sahiptir (Lee ve Lee, 
2010). Zeytin yaprakları, triterpenler, flavonoidler ve kalkonlar gibi büyük miktarlarda 
diğer değerli fitokimyasalları içerdiğinden sağlık açısından etkili bir role sahiptir 
(Dekanski ve ark., 2009). Son zamanlarda zeytin yaprağına ve kimyasal bileşenlerine 
olan ilgi artmaktadır. Zeytin yapraklarındaki polifenoller, özellikle görünür 
antimikrobiyal özelliklerinden dolayı çeşitli nedenlerle incelenmiştir. Zeytin yaprağı 
ekstraktının in vivo ve in vitro çalışmalarla antioksidan, antimikrobiyal, Anti-HIV, 
vazodilatör ve hipoglisemik etkisi olduğu bildirilmiştir (Laguerre ve ark., 2009). 
 
Kahve, dünyanın en popüler içeceklerinden biridir ve tüketimi gün geçtikçe artmaktadır. 
Uluslararası Kahve Örgütü (ICO) verilerine göre, 2016/2017 yılında dünyada kahve 
tüketimi yaklaşık 9,4 milyon ton olarak gerçekleşmiştir (Anon, 2018). Türk kahvesi 
kültürü 1517 yılında başladı. Kısa süre sonra insanların bir araya gelerek kahve içtiği 
kahvehaneler açıldı. 17. yüzyılda kahvenin popülaritesi farklı ülkelere de yayılmıştır 
(Küçükkömürler ve Özgen., 2009). Kahvenin, antioksidan, antikanserojenik, 
antimutajenik ve antienflamatuar aktiviteler gibi çeşitli sağlığı geliştirici etkileri vardır. 
Ayrıca kahve tüketimi, diyabet, Parkinson hastalığı veya belirli kanser türleri dahil 
olmak üzere birçok kronik hastalığın önlenmesi ile ilişkilendirilmiştir (George ve ark., 
2008). Yeşilden kavrulmuş çekirdeklere kadar hemen hemen her tür kahve fenolik 
bileşik içerir. Örneğin klorojenik asit ve türevleri kahvedeki başlıca fenolik bileşikler 
olarak bilinir ve her kahve çeşidinde bulunurlar (Donangelo, 2006). 
 
Söz konusu çalışmanın amacı, Hatay’ın İskenderun ilçesine özgü Büyük Topak Ulak 
çeşidi zeytin yapraklarının dört farklı kurutma yöntemi (sıcak hava, mikrodalga, 
dondurarak ve oda sıcaklığında kurutma) kullanılarak elde edilen ince öğütülmüş 
zeytin yaprağı tozunun Türk kahvesine ilavesi sonrasında biyoaktif bileşenlerin ve 
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antioksidan özelliklerinin araştırılması ile birlikte duyusal beğenisi daha yüksek ürün 
olarak değerlendirilme olanaklarının ortaya konması hedeflenmiştir. Literatürde bu 
şekilde araştırma eksikliği nedeniyle ülkemizde çok bol bulunan ve değerli bir yan ürün 
olan zeytin yaprağının fenolik ve antioksidan özellikleri yüksek Türk kahvesi olarak 
değerlendirilmesi ve ticarileştirilme potansiyelinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. 
 
2. Materyal ve Metot 
 
2.1. Materyal 

Nisan 2022 tarihinde Hatay’ın İskenderun ilçesinden, Büyük Topak Ulak (Olea 
europaea L.) çeşidi zeytin yaprakları toplanmış olup, çalışma kapsamında 
değerlendirilinceye kadar buzdolabı (Arçelik, Türkiye) koşullarında +4ºC’de muhafaza 
edilmiştir. Kurukahveci Mehmet Efendi marka Türk kahveleri yerel marketten (Niğde, 
Türkiye) temin edilmiştir. 
 
2.2. Metot 

Zeytin yaprakları, saplarından ayrılmayı takiben yıkama işleminden sonra 4 kısma 
ayrılmıştır. İlk kısmı, konvansiyonel kurutma dolabında (sıcak hava kurutma; etüv) 
(Nüve EN400, Türkiye) 60°C’de 24 saat, ikinci kısmı liyofilizatör (ScanVac CoolSafe 
95-15 Pro, Danimarka) yardımıyla 0.007 mbar (milibar) vakum altında, -98 ºC’de 48 
saat süre, üçüncü kısım mikrodalga fırında (LG MA3882Q, Çin) 600W 30 dk ve son 
olarak oda sıcaklığında (22±2°C) nem oranı %10’dan az olana kadar kurutulmuştur. 
Kurutulmuş yaprakların nem içerikleri konvansiyonel kurutma fırınında 105°C ± 3’de 
sabit tartıma gelene kadar bekletilmesi ile belirlenmiştir (Termal, Türkiye). Dört farklı 
yöntem kullanılarak kurutulan yapraklar, hububat öğütücüsü (Demsan, Türkiye) 
kullanılarak toz haline getirilmiştir. 4 farklı ürünler nem almayacak şekilde 
ambalajlanıp kullanılıncaya kadar oda sıcaklığında karanlık ortamda saklanmıştır. 
Kahve demlemelerinin tamamı Türk kahve makinesi (Beko, Mini Keyf, Türkiye) ile 
hazırlanmıştır. Demleme prosedürünün standardizasyonuna göre, öğütülmüş kahve 
(5 g) ve ultra saf damıtılmış su (65 mL) ve 1,43 g (karışımın %2’si) öğütülmüş zeytin 
yaprağı tozu da karışıma eklenerek Türk kahve makinesinde kahve yapılmıştır. 
Kahveler 25°C sıcaklığa soğutulduktan sonra whatman no. 3 filtre kağıdı ile 
süzülmüştür. Şekil 1.’de zeytin yaprağı tozu ilave edilmiş Türk kahvesinin (ZYTK) 
üretim akış şeması verilmiştir. 
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Şekil 8. Zeytin yapraklı Türk kahvesinin üretim akış şeması 

2.2.1. Renk Ölçüm Tayini 

Ürünlerin renk tayini oda sıcaklığı şartlarında üç paralel olacak şekilde yapılmıştır.  
(Konica Minolta CR400, Japonya). Renk özellikleri L*, a* ve b* parametreleri ölçülerek 
belirlenmiştir. Değerlerin ortalaması alınarak örneğin rengi ifade edilmiştir (Duarte ve 
ark., 2005). Rengin parlaklık koordinatı olan L* rengin beyazlığı hakkında bilgi verir ve 
0 (karanlık) ile 100 (aydınlık) arasında değişir. a* koordinatı pozitif iken kırmızılık, 
negatif iken yeşillik derecesini, b* koordinatı pozitif iken sarılık, negatif iken mavilik 
derecesini gösterir. 

 
2.2.2. Toplam Fenolik Madde Tayini 

Türk kahvesi örneklerindeki fenolik bileşiklerin alkali ortamda Folin-Ciocalteu ayracını 
indirgeyip, kendilerinin oksitlenmiş forma dönüştüğü bir redoks reaksiyonuna dayanan 
analiz yöntemi kullanılmıştır (Singleton ve ark., 1999). Kahve örneklerinin toplam fenol 
içerikleri, gallik asit (Sigma-Aldrich, Almanya) ile hazırlanan standart eğrinin regresyon 
eşitliği kullanılarak hesaplanmıştır ve örneklerdeki miktarı "mg gallik asit eşdeğeri 
(GAE)/ g kuru örnek" cinsinden ifade edilmiştir. Örneklerin seyreltilmesinden (1:250 
v/v) sonra reaksiyonu başlatmak için Folin-Ciocalteu reaktanı örneklere eklenmiştir. 
Üzerine normalitesi 0,2 N olan 0,75 ml Folin-Ciocalteau reaktifi eklenerek 5 dakika 

Dondurarak Kurutma
Sıcak Hava Kurutma

(Etüv)
Mikrodalga Kurutma Oda Sıcaklığında Kurutma

(0.007mbar vakum

-99C 48 saat)
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(22-25°C)
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5g öğütülmüş kahve, 

1.43 g öğütülmüş 

zeytin yaprağı ve 65 

ml saf su
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(Whatman
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beklenmiştir ve sonra 0,75 ml NaCO3 (75g/L) ile karıştırılmış ve 30 dk sonra 765 nm’de 
UV-VIS spektrofotometre de (Thermo Scientific Evolution300, ABD) ölçüm yapılmıştır.  

 
2.2.3. DPPH Yöntemleri ile Antioksidan Aktivite Tayini 

Kahve örneklerinin antioksidan aktiviteleri DPPH yöntemi ile belirlenmiştir. Serbest 
radikalleri önleme yeteneğini ölçebilen DPPH (2,2, difenil 1-pikril hidrazil) kullanılarak 
ve metanol içerisinde gerçekleşen reaksiyonun zamana karşı değişiminin 517 nm’de 
UV-Vis (Thermo Scientific Evolution 300, USA) spektrofotometredeki ölçüm 
sonuçlarına göre yapılmıştır. Farklı konsantrasyonlarda hazırlanan örnek 
ekstraktlarından 100’ er µL alınarak, üzerine 3,9 mL 0,1 mM DPPH (%80 metanolde) 
çözeltisi ilave edilmiştir. Vortekslendikten sonra oda koşullarında karanlıkta 30 dk 
bekletilmiştir ve süre sonunda 517 nm’de absorbansları spektrofotometerde (Thermo 
Scientific Evolution 300, ABD) okunmuştur. Örnek yerine 100 µL %80 metanol 
kullanılarak aynı şartlarda kontrol olarak kullanılmıştır. % DPPH radikali giderme 
aktivitesi aşağıda verilen denklem ile hesaplanmıştır (Blois, 1958). 

 

%𝑫𝑷𝑷𝑯 =
𝑲𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍ü𝒏 𝑨𝒃𝒔𝒐𝒓𝒃𝒂𝒏𝒔𝑖 − Ö𝒓𝒏𝒆𝒌 𝑨𝒃𝒔𝒐𝒓𝒃𝒂𝒏𝒔𝑖

𝑲𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍 𝑨𝒃𝒔𝒐𝒓𝒃𝒂𝒏𝒔𝑖
× 𝟏𝟎𝟎 

 
2.2.4. Duyusal Analiz 

Örneklerin duyusal analizleri 12 panelist tarafından renk, baharatımsı, meyvemsi, 
çiçeksi, ekşimsi, tatlı, acılık ve genel izlenim kriterlerine göre değerlendirilmiştir 
(Tomris, 1993). 

 
2.2.5. İstatistiksel Analiz 

Tüm analizler üç paralel olarak yapılmış olup sonuçlar ortalama verilmiştir. Analizler 
sonucunda elde edilen bulgular, SPSS 24.0 paket programı kullanılarak varyans 
analizine tabi tutulmuş ve önemli bulunan farklılıklar Duncan çoklu karşılaştırma testine 
göre değerlendirilmiştir (p<0,05) (Esbensen ve Swarbrick 2018). Analizlerin sonuçları 
temel bileşen analizi (PCA) gibi kemometrik yöntemle Minitab 17 (Minitab Inc., State 
College, ABD) programı kullanılarak değerlendirilmiştir.  

 
3. Bulgular 

3.1. Renk tayini sonuçları 

Zeytin yapraklarının dört farklı kurutma metodu kullanılarak Türk kahvesine belirli 
oranda eklenmesi sonucunda ortaya çıkan renk ölçümleri Çizelge 1’de verilmiştir. Renk 
ölçümleri sonucunda elde edilen L* değerlerinin en düşük ölçüm sade Türk kahvesinde 
bulunurken (31,75±0,58), en yüksek miktar ise liyofilizatör (39,36±0,82) işleminde 
tespit edilmiştir ve bu iki örnek arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur 
(p<0,05). Burada verilen L*=100 değeri beyaz rengi, L*=0 değeri siyah rengi, +a* 
değeri kırmızı rengi, -a* değeri ise yeşil rengi, +b*değeri sarı rengi, -b* değeri ise mavi 
rengi ifade etmektedir. Zeytin yaprağı eklenmesi ile beyaz renge olan yakınlığın arttığı 
tespit edilmiştir. Ishwarya ve Anandharamakrishnan (2015), kahve tozu örneklerinde 
liyofilizasyon işlemi sonrasında L* a* ve b* değerlerini sırasıyla 33,20 ± 0,60, 11,2±0,16 
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ve 22,09 ± 0,42 olarak tespit etmişlerdir. Zeytin yapraklı Türk kahvesi (ZYTK) 
örneklerinin a* ve b* değerleri sade Türk kahvesine kıyasla istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmuştur (p<0,05). Renk ölçümleri arasında a* değerinin sade Türk kahvesine 
kıyasla sadece etüv işleminde azaldığı, diğer kurutma yöntemlerinde ise arttığı 
sonucuna varılmıştır. Ancak b* değerinin etüv işlemi ile istatistiksel olarak değişmediği, 
diğer kurutma yöntemleri ile artışa geçtiği tespit edilmiştir. Genel anlamda farklı 
kurutma prosesleri ZYTK’nin L*, a* ve b* değerlerinin arasındaki farkların istatistiksel 
olarak anlamlı olduğu kanısına varılmıştır (p<0,05). 
 

Çizelge 1. Zeytin yapraklı Türk kahvesinin renk tayini sonuçları 

Kurutmalar L* a* b* 

Etüv 33,61±1,21cd 1,74±0,17d 7,48±0,99b 

Mikrodalga 37,26±0,34ab 3,94±0,05b 13,43±0,36a 

Oda Sıcaklığı 35,60±2,02bc 5,53±0,78a 15,20±3,80a 

Liyofilizatör    39,36±0,82a 5,95±0,08a 15,21±0,45a 

Sade Türk Kahvesi 31,75±0,58d 2,68±0,14c 7,61±0,52b 

a-d: Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen değerler arasındaki fark istatistiksel olarak 
önemli bulunmuştur. (p<0.05). 
 
3.2. Toplam Fenolik ve Antioksidan Aktivite Değerleri (DPPH) 

ZYTK örneklerinin antioksidan aktivite (DPPH) ve toplam fenolik bileşikleri (TF) Folin-
Ciocalteu reaktifi yardımıyla yapılmıştır. Toplam fenolik bileşiklerinin (TF) miktarı etüv, 
mikrodalga, oda sıcaklığı, liyofilizatör ve sade Türk kahvesi örneklerinde sırasıyla 
170,01, 189,78, 182,89, 161,73 ve 153,94 (mg GAE/g kuru ağırlık) olarak bulunurken, 
antioksidan aktiviteleri ise sırasıyla 98,61, 98,21, 97,90, 98,94 ve 93,44 (% inhibisyon) 
olarak tespit edilmiştir (Çizelge 2). Analiz sonuçlarına göre örnekler arasındaki fark 
istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0,05). 
 
Sade Türk kahvesinde bulunan toplam fenolik madde miktarı diğer dört örnek arasında 
en düşük miktarda bulunmuştur ve bu fark istatistiksel olarak anlamlı olmuştur 
(p<0,05). Örnekler arasında oda sıcaklığı (182,89) ve mikrodalga (189,78) işlemleri 
toplam fenolik madde miktarını artıran en önemli kurutma işlemleri olduğu tespit 
edilmiştir. Tam tersi olarak, liyofilizatörün (161,73) sade Türk kahvesine (153,94) 
oranla toplam fenolik madde miktarında çok az bir artışa neden olduğu anlaşılmıştır. 
Söz konusu çalışma kapsamında, zeytin yapraklarının Türk kahvesine ilave edilerek 
değerlendirilmesi üzerine bilinen bir çalışma olmadığından, bu konuyla ilgili ilk defa 
çalışma yapılmış olması nedeniyle, literatürde karşılaştırma yapılabilecek çalışmalar 
genellikle ekstraksiyon çalışmaları olarak karşılaşılmaktadır. Bu tür çalışmalarda 
genellikle yeni bir gıda ürünü oluşturmaktan çok fenolik bileşenlerin ekstraksiyon 
verimini arttırıcı yöntem ve uygulamaları üzerinde durulmaktadır. Bilgin ve Şahin, 
(2013) yaptıkları çalışmada, zeytin yaprağı ekstraksiyonu için yeni teknolojiler olan 
ultrson ve homojenizasyon destekli ekstraksiyon metotları ile birlikte etanol kullanarak 
zeytin yaprağı ekstraksiyonunu gerçekleştirmiştir. Homojenizasyon destekli 
ekstraksiyonda, ekstraksiyon verimi 102,27 ile 443,16 mg/g dw arasında değişmiştir. 
Ultrason destekli ekstraksiyonda ise ekstraksiyon verimi 88,75 ile 350,82 mg/g dw 
arasında tespit edilmiştir. Salah ve ark., (2012) yaptıkları çalışmada, Sevillane 
(İspanya), Rosicola ve Meski (İtalya), Lucques (Fransa), Gerboua, Chetoui, Limouni 
ve Chemlali (Tunus) çeşidi zeytin yapraklarını, kurutmanının ardından 20 mL EtOH:su 
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(70:30 v/v) karışımında, oda sıcaklığında bir hafta bekleme sonrası toplam fenol ve 
toplam flavonoid içeriğini araştırmışlardır. Toplam fenol içeriği Sevillane (İspanya), 
Rosicola, Meski (İtalya), Lucques (Fransa), Gerboua, Chetoui, Limouni ve Chemlali 
(Tunus) sırasıyla; 73,05, 91,90, 110,03, 106,80, 142,21, 102,32, 144,19 ve 99,71 mg 
GAE/g olarak bulunmuştur. Elde edilen zeytin yaprağı ekstraklarında, toplam fenol 
içeriği 73,05 ve 144,19 mg GAE/g arasında değiştiği belirlenmiştir. Örnekler 
antioksidan aktiviteleri bakımından kıyaslandığı zaman sade Türk kahvesine eklenen 
ve farklı kurutma işlemleri uygulanan zeytin yaprakları, sade Türk kahvesine oranla 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Fakat etüv, mikrodalga, oda sıcaklığı 
ve liyofilizatör işlemleri kendi aralarında istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır 
(p>0,05). Daha önce yapılan çalışmalara göre, Ahmad-Qasem ve ark., (2011), farklı 
kurutma yönetmeleri uygulanan zeytin yapraklarının fenolik ve antioksidan 
kapasitesinin değişim etkilerini incelemiştir. Zeytin yaprağı (Olea europaea, var. 
Serrana) sıcak havada kurutma (70°C ve 120°C olmak üzere iki farklı sıcaklık) ve 
dondurarak kurutma (-48 ± 2°C, 1,4-1 mbar basınç ve 24 saat) olmak üzere iki farklı 
kurutma metoduyla kurutulmuştur. 3,75 g zeytin yaprağı tozu ve 30 mL çözücü madde 
(etanol-su:80:20 v/v) hermetik bir kaba yerleştirilmiştir. Kap, ışığa karşı korunmuş ve 
22±1°C'de 24 saat boyunca karıştırılmıştır (170 devir/dk). Ekstrakt santrifüj edilmiş 
(5000 rpm'de 10 dakika) ve filtreden (0,45 μm'lik naylon filtre) geçirilmiştir. 120°C 
kurutulan zeytin yaprakları, diğer kurutma yöntemleri (70°C ve dondurarak kurutma) ile 
hazırlanan ekstraktlara kıyasla daha yüksek antioksidan kapasitesine sahip ekstrakt 
eldesini sağladığı bildirilmiştir.  Yancheva ve ark., (2016) yaptıkları çalışmada 
Kalamon, Koroneiki ve Chondrolia Halkidiki zeytin yaprakları liyofilize edilmiş ve 
ardından öğütülmüşlerdir. Her bir yaprak çeşidi (1.0 gr), 15 dakika boyunca 70°C'de 
su banyosu altında, %70 metanol (metanol:su v/v) ile üç kez ekstrakte edilmiştir. ABTS 
ve CUPRAC yöntemleriyle saptanan antioksidan aktivite sonuçları Chondrolia 
Halkidiki, Kalamon, Koroneiki ve Chondrolia Halkidiki (in vitro) yaprakları için ABTS 
yönteminde sırasıyla, 106,8, 102,9, 76,2 ve109,8 mMTE/g d.w olarak CUPRAC 
yönteminde sırasıyla, 398,0, 382,2, 271,3, 420,6 mMTE/g d.w olarak bulunmuştur. 
Rimawi ve Saim, (2016), farklı koşullar altında farklı çözücü sistemleri kullanılarak elde 
edilen Filistin yabani ve kültür zeytin yaprağı ekstraktları arasında karşılaştırma 
yapmışlardır. Yabani yaprak ekstraktlarının kültür zeytin yaprağı ekstraktalarından 
daha yüksek seviyelerde DPPH inhibisyonu sergilediğini bildirmişlerdir. Kaya, (2013) 
yaptığı çalışmada, zeytin yaprakları fenolik bileşenlerine ve antioksidan kapasitelerine, 
kurutma yöntemlerinin etkisini araştırmıştır. Bu bağlamda uygulanan kurutma 
yöntemlerinin antioksidan kapasitesine etkileri mikrodalga ˃ infrared ˃ konveksiyonel 
˃ oda sıcaklığında olacak şekilde sıralanabileceğini bildirmiştir. 
 
Çizelge 2. Zeytin yapraklı Türk kahvesinin toplam fenolik madde ve antioksidan 

aktivitesi 

Kurutmalar 
Toplam Fenolik Madde 
(mg GAE/g kuru ağırlık) 

Antioksidan Aktivite 
(% inhibisyon) 

Etüv 170.01±7.89b 98.61±0.93a 

Mikrodalga 189.78±4.27a 98.21±1.20a 

Oda Sıcaklığı 182.89±6.99a 97.90±1.63a 

Liyofilizatör 161.73±9.45c 98.94±0.87a 

Sade Türk Kahvesi 153.94±9.40d 93.44±3.59b 

a-d: Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen değerler arasındaki fark istatistiksel olarak 
önemli bulunmuştur. (p<0.05). 
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3.3. Duyusal analiz sonuçları 

Örneklerin duyusal değerlendirilmesi ile elde edilen sonuçlar görsel olarak daha iyi 
yansıtılması için örümcek ağı diyagramı üzerinde Şekil 2’de gösterilmiştir. Yapılan bu 
çalışmada sade Türk kahvesinin içerisinde zeytin yaprağı bulunmayıp diğer dört 
örnekte aynı oranda zeytin yaprağı eklenerek 8 farklı kritere göre panelistlerden 
duyusal olarak değerlendirmeleri istenmiştir. Yapılan duyusal analiz sonuçlarında renk 
ve genel izlenim değerleri incelendiğinde sade Türk kahvesinin öne çıktığı fakat diğer 
dört örnek arasında en beğenilen konvansiyonel kurutma (etüv) metodu ile yapılan 
ZYTK olduğu panelistler tarafından belirlenmiştir. Örnekler arasında acılık kriteri ise en 
fazla oda sıcaklığı ile kurutma işleminden yapılan ZYTK olmuştur. 

 

 
Şekil 9. Zeytin yapraklı Türk kahvesinin örümcek ağı diyagramı 

Analizler sonucunda elde edilen veriler çoklu değişken analiz yöntemlerinden temel 
bileşen analizi (PCA) kullanılarak analiz edilmiştir. Kurutma işleminin analizler üzerine 
etkisi PCA skor (Şekil 3) ve yükleme grafikleri (Şekil 3) kullanılarak değerlendirilmiştir. 
PCA skor grafiği incelendiğinde kahve örneklerinin farklı kurutma yöntemleri 
uygulanarak kurutulan zeytin yaprağı tozunun ilave edildiği kahve örneklerinde toz 
kuru kahveye göre gruplanma yaparak ayrıştığı gözlenmiştir. Grafiğe göre kontrol 
örneği ile liyofilize, mikrodalga ve oda sıcaklığında kurutma ile elde edilen zeytin 
yaprağı tozu ilaveli kahve arasında farklılık temel bileşen 1’e göre ayrışmıştır. Kontrol 
örneği ile mikrodalga ve etüvde kurutulan zeytin yaprağı tozu ilaveli kahve arasında 
farklılık temel bileşen 2’ye göre ayrışmıştır.  

PCA yükleme grafiği incelendiğinde liyofilize, oda sıcaklığı ve mikrodalga fırında 
kurutma ile elde edilen zeytin yaprağı tozu ilaveli kahvenin antioksidan aktivite, 
toplam fenolik madde ve renk değerleri ile karakterize olduğu görülmektedir.   
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Şekil 3. Zeytin yaprağı ilaveli Türk kahvesinin PCA sonuçları 

Buna göre, PCA grafiği toplam varyansın %79,6'sını oluşturan iki temel bileşen 
üzerinde örneklerin dağılımını göstermektedir. Birinci temel bileşen toplam varyansın 
%59,9’nu, ikinci temel bileşen toplam varyansın %19,7’sini açıklamaktadır. 
 
4. Sonuçlar 

Zeytin yaprağı, zeytin işleme endüstrisinin değerli bir yan ürünü olup içerdiği sağlık 
açısından önemli biyoaktif bileşenler nedeniyle araştırmacıların ilgisini çekmektedir. 
Geçmişten günümüze halk arasında, zeytin yaprağı bazı rahatsızlıkları gidermek 
amacıyla kullanılmasına karşın endüstriyel olarak zeytin yapraklı Türk kahvesi olarak 
değerlendirilmesine yönelik bir çalışmaya rastlanmamıştır. Geleneksel bir sıcak içecek 
olan Türk kahvesinin zeytin yaprakları ilavesi ile biyoaktif bileşikleri zenginleştirilmiştir. 
Özellikle mikrodalga ve oda sıcaklığında kurutulan zeytin yapraklarından yapılan Türk 
kahvelerin toplam fenolik madde miktarına en fazla pozitif yönde etki ettiği 
belirlenirken, antioksidan aktivite değerlerinde ise diğer dört farklı kurutma yönteminin 
Türk kahvesi üzerinde artırıcı etki yarattığı tespit edilmiştir. Sonuçlar renk değerleri 
açısından incelendiğinde zeytin yaprağı ilavesinin L*, a* ve b* değerlerini istatistiksel 
olarak anlamlı kılmıştır (p<0,05). Duyusal değerlendirmede sade Türk kahvesinin 
ardından konvansiyonel kurutma (sıcak hava, etüv) metodunun en beğenilen zeytin 
yapraklı Türk kahvesi olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar değerlendirildiği 
zaman gıda sanayisinde zeytin işleme tesislerinde zeytin yapraklarının atık olarak 
değerlendirilmesi ve katma değeri yüksek, fenolik madde ve antioksidan aktivite 
bakımından zengin yeni bir fonksiyonel ürün elde etme açısından önemli olduğu 
kanıtlanmıştır. 
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Abstract:The current study was conducted to assess the effect of pretreatment 
methods and blending ratios (95:5, 90:10, 85: 15 and 80: 20) plus control on the 
bread formulated from wheat –cladodes composite flour. The pretreatment was of 
two types, namely, blanched and unblanched. The experiment was conducted by 
blending blanched, unblanched cladodes flour with wheat flour and semi-trained 
sensory panellists evaluated the sensory acceptability of formulated bread product. 
The formulation of the blending ratio was also designed by using a complete 
randomized design (CRD), which means four blending ratios such as 95:5 
90:10,85:15 80:20 plus control (100% of wheat flour by two types of flour: blanched 
and unblanched with triplicates each of them.Hence, the sensory evaluation data 
revealed that formulation of 5% and blanched or treated cladodes flour bread 
products were the most accepted in terms of their sensory acceptability such as 
colour, taste, texture, aroma, flavour, texture, and overall acceptability by the 
panellists as compared to the other pretreatment or unblanched cladodes flour 
bread products and other blending ratios. 
Keywords:  Blanched and unblanched, Cladodes flour, Food formulation, Food 
security, Opuntia ficus indica 

 
1. Introduction 

Bread, but not a traditional one, is a product of high starch nutritional value which 
provides energy to the body of human beings and some amounts of micronutrients 
such as iron, calcium, vitamins, and proteins are very popular and consumed by the 
people of the globe. It is  also obtained by mixing with different major ingredients such 
as wheat flour, salt,  water, and yeast (Abera et al., 2017; Moreno et al., 2009) 

In cereal grains viz wheat is health-promoting compounds such as vitamins, minerals, 
and phytochemicals which contains phenolic compounds having natural antioxidants 
which used to scavenge free radicals to protect the health of humans body such as 
heart diseases and cancers are found mainly on the outer parts of the cereals viz 
pericarp (Dykes, 2007, Feugang, 2006).  According to Dziki et al., 2014  wheat 
(Triticum aestivum ) is the most vital and energy or carbohydrate-rich product used for 
bread baking purposes as compared to other cereal grains. 

But during the milling process of wheat, all these beneficial compounds remained on 
the aleurone layer of the wheat. Even though whole grains are the most vital for the 
health of human beings, people around the globe have preferred to consume white 
flour or extracted one rather than whole grains which are constituted by beneficial and 
vital compounds.  This is due to the lack of awareness they have about the nutritional 
values of byproducts of cereal grains such as wheat flour. Because of this, nowadays 
people around the world are suffering from micronutrient malnutrition and chronic 
diseases.  

mailto:habmeg2014@gmail.com


IV. Uluslararası Türk Dünyası Fen Bilimleri ve Mühendislik Kongresi  

23-24 Haziran 2022, Niğde - Türkiye 

 

930 
 

 

Regarding food security, it is obvious that food insecurity is the main issue of the world 
problem, particularly in developing countries like Africa because of different factors viz 
climate change, equal distribution of economy throughout the continents, natural 
disasters, and lack of knowledge to extending the shelf life of the products, especially 
fruit and vegetables. 

Therefore, to mitigate such problems replacing these health-beneficial compounds with 
cactus pear ( opuntia ficus indica) which is an easily accessible plant that has excellent 
properties to resist the drought in the form of flour is very important to nutritionally 
augment the bread products. 

Cactus pear (Opuntia ficus indica) is one of the drought resistance plants which is the 
family of Cactaceae and is native to the Mexico of United States of America and South 
America. It spreads and is distributed to other continents of the world such as Africa, 
Australia, and the Mediterranean region such as Turkey (Barka et al., 2013, Mulu, 
2015, Tilahun & Welegerima).   In terms of its species closely 1500 of this plant belong 
to the Opuntia genus among these species, the cactus pear (Opuntia ficus- indica) is 
the most known and important species (Reda & Atsbha, 2019; Chbani et al., 2022). 
Also, it has the potential or capability to acclimatize the arid and semi-arid regions of 
the world (El-Mostafa et al., 2014). Furthermore, the plant has been used for centuries 
as food and forage resources and in traditional folk medicine for their nutritional 
properties and health benefit for a human being particularly in chronic diseases like 
blood pressure, diabetes, inflammatory diseases, etc (Elshehy & Sayed, 2020). 

Presently, pharmaceutical and food processing industries are highly demanded to use 
natural ingredients from different plants and vegetable sources permanently to improve 
the community’s healthy of the world (Chbani et al., 2022). Especially, cactus or 
Opuntia ficus indica is one of the most vital plants used to protect the health of human 
beings in different forms. 

Due to its drought-resistant properties, Cactus cladodes are more accessible 
vegetable crops and have vital roles in minimizing the food security problems, food 
shortage, and scarcity of meals. Even though Cactus cladodes have been used as 
ingredients in the different food industries in the form of powder or flour and consumed 
in various modes of consumption, it has not been practised and consumed in another 
form of consumption yet in Turkey and Ethiopia rather than the cactus pear fruits.  

Especially in Turkey, according to Tütüncü et al,2016 indicated that there are limited 
research was conducted regarding cladodes or cactus pear vegetables in the country, 
and researchers are generally focused on the assessments of pomological traits of the 
fruits rather than its cladodes flour processing and used as food formulation and new 
product developing from this plant. 

Even though cactus pear (opuntia ficus indica) is played a vital role, in the ingredients 
in food processing and pharmaceutical industries and as a healthy protecting plant, 
there would be not enough and deep research has not been conducted on the plant to 
augment its nutritional capability. 

Replacement of cladodes flour with wheat flour in bread baking is an important avenue 
toward exploitation of this crop. This, however, calls for the use of proper flour 
production to identify different pretreatment methods and suitable cladodes flour 
blending or formulation ratios through conducted research activities. 
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Therefore, this study aimed to evaluate and assess the effect of different pretreatment 
methods such as blanched and unblanched and blending ratios on the sensory 
acceptability of cladodes-wheat composite bread products. 

 

2.MATERIALS AND METHOD 

2.1. Experimental Site 

The experiments were conducted at Nigde Omer Halisdemir University, Department of 
plant production and Technologies of Pomology laboratories.  
 
2.2. Experimental Material 
Cladode leaf which was used in these experiments was collected in a plastic bag from 
Mersin Tarsus, the Mediterranean region of Turkey, where it had been wild-grown 
naturally. 

2.3. Experimental design  

A 2x4 factorial with three replications was used  (Table 1). The two factors were wheat–
cladodes flour blending ratio and Pretreatment methods of cladodes flour which 
contains four and two levels respectively. The upper and lower levels 

Table 1 Treatment combinations for the Bread baking process 

 
 
 
 Factor.2 
(Pretreatment) 
 

 
   Factor .1 (Blending ratio (B) (%) 

B1 
 
 

B2 B3 B4 

B BB1 BB2 BB3 BB4 

UB UBB1 UBB2 UBB3 UBB4 

Wheat (100%)                                                         control 

 

Where: B = Blanched cladodes flour, B1 = Blending ratio 1 (5 g cladodes flour/100 g 
wheat flour) UB = Unblanched cladodes flour, B2 = Blending ratio 2 (10 g cladodes 
flour/100 g wheat flour) B3 = Blending ratio 3 (15 g cladodes flour/100 g wheat flour , 
B4= Blending ratio 4 (20 g cladodes flour/100 g wheat flour,  C = Control (100 g wheat 
flour). 

2.4. Experimental Procedure, sample preparation, and cladodes flour Production 

The cladodes were cut gently with a sharp knife and the spine was separated clearly 
from the surface of the cladodes by using eyeglass and hand gloves.  Then cladodes 
were cleaned with tap water. Excess water on the cladode surface was removed with 
absorbing paper. Then after the cladode was sliced according to the given thickness 
of 0.5, 1, and 1.5 cm, by using a  digital calliper, the initial weight of each of the cladode 
thicknesses was measured using the electronic sensitive balance. 
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The cut pieces of cladodes were dried during the first pretreatment without blanching 

each thickness in each drying temperature i.e., 45, 55, and 65℃, the second 
pretreatment was blanched by immersing in hot water at 95 0C for 2 minutes.  

The blanched sample was dried in the oven drying method at 45, 55, and 65 0C. The 
weight of the samples was weighted periodically at an interval of 15 minutes initially up 
to about six hours and 30-minute afterwards as the weight change was less. Initial 
moisture content was about 94% and the final was around 7% (d.b). At the end of this 
process, the dried cladode was milled using Sinbo machine miller and Mortar and 
pestle as well to pass through a 0.65mm sieve and properly packed in the plastic bag 
using an electrical sealer. The sealed powder will be kept in the polythene bags and 
stored at room temperature until required for the experiment.  

Figure 18. Flow diagram for preparation of cladodes flour (El-Safy, 2013) 

 

 

Figure 2. Cladodes processing in different methods 

2.5. Bread Formulation and baking Process 

 The experiments were conducted to study the effect of pretreatment and blending ratio 
(100:0, 95:5, 90: 10 85:15, and   80:20) on the sensory attributes such as colour, 
flavour, taste, and texture, aroma, and overall acceptability of bread products. 
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 The pretreatment was two types of cladodes flour (blanched and unblanched,) and 
four blending ratios (100:0, 95:5, 90:10, 85:15, and 80:20) and control (2x4+1) were 
used in the experimental design. The experiment was replicated thrice. 

 

Figure 3. Bread product formulated from blanched and unblanched cladodes flour 

2.6. Sensory Evaluation  

Sensory evaluation was conducted by using randomly selecting 30 semi-trained 
panellists were participated from the Department of  Plant Production and 
Technologies of  Nigde Omer Halisdemir university senior students and staff. 
Individually panellist was requested to read and sign an informed consent form. The 
panellists were asked to evaluate the descriptors, rating each sample on a 7-point 
Hedonic scale. The baked bread product slices were analyzed for colour, flavour, taste, 
texture, aroma, and overall acceptability. The sensory scale included: like extremely = 
7, like moderately = 6, like slightly = 5, neither like nor dislike = 4, dislike slightly = 3, 
dislike moderately = 2, dislike extremely = 1.  

2.7. Data analysis  

Statistical analysis was carried out using the software package SAS (SAS Institute, 
Inc., Cary, N C, USA) version 9.0 by using analysis of variance (ANOVA) for a 
completely randomized design with the factorial arrangement. The results were 
reported as an average value of triplicate analysis of (mean ± SD). Fisher’s Least 
Significance Difference (LSD) test at the significance level of 5% was used to 
determine significant differences among the samples. 

3. Results and Discussions 

Effects of Pretreatment methods such ass blanched, and unblanched  on the sensory 
acceptability of bread formulated from wheat -cladodes composite flour 
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Table 2 The sensory acceptability of Bread products is affected by pretreatments 
methods such as blanched and unblanched cladodes flour 

Pretreatment 
methods 

Colour Flavour Taste Texture Aroma Overall 
acceptability 

Blanched 5.32±1.
28a         

5.64±1.2
1a   

5.42±1.16 a 6.0± 
1.22a 

5.30± 1.41a 5.47± 1.13a 

unblanched 4.87± 
1.75b   

5.51±1.4
2a 

4.73± 1.6 b 5.44± 
1.58 b 

4.75± 1.70 b 4.82± 1.56b 

LSD 0.35                                                       0.30 0.32 0.32 0.35 0.31 

       

 

Values were means ± SD and values in the same column with different superscript 
letters were significantly different from each other (P < 0.05). 

The seven points hedonic scale was used to assess and evaluate the sensory 
attributes of bread products formulated from wheat-cladodes flour acceptability viz 
colour, flavour, taste, texture, aroma and overall acceptability as indicated in Table 2. 
The sensory results indicated that the blanched bread products had a significantly 
(P<0.05) higher score for all attributes except flavour which had not significant (P > 
0.05) as compared to bread products formulated from unblanched cladodes flour. 

 Statistically, in terms of the colour of the product, the hedonic test result revealed that 
the blanched and unblanched pretreatments have a significant effect (P< 0.05). This 
means the blanched product scored 5.32 which is the highest and the unblanched one 
scored 4.87 out of seven hedonic scales. The mean values of the colour of products 
formulated from blanched and unblanched cladodes flour ranged from 5.32 to 4.87  as 
shown in  (Table 2).  Scientifically elaborating on these attributes, The main purpose 
of blanching is to inhibit or retard the enzymatic browning occurred in the fruit and 
vegetables which brings an undesirable change in sensory attributes of the food 
products such as colour, flavour, taste, texture, and aroma. Hence, in this results point 
of view, blanched cladodes flour is very important to increasing sensory attributes of 
the bread products as compared to bread products formulated from unblanched 
cladodes. So that the panellist liked the blanched product as compared to the 
unblanched product. 
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Table 3 The Effect of blending ratios such as 100:0 (control), 95:5, 90:10, 85:15 
and 80:20 on  sensory acceptability of bread product 

Blending 
Ratio(%) 

Colour Flavour Taste Texture Aroma Overall 
acceptability 

0 6.08±1.23a 6.63±0.66a 6.05±1.21a 6.57±0.93a 6.15± 1.12a 6.12±0.88a 

5 5.72±1.15a 6.17±0.85b 5.68±0.89a 6.27±0.88a 5.55±1.25b 5.73±0.86a 

10 4.93±1.45b 5.43± 1.21c 4.95±1.39b 5.63±1.28b 4.86±1.44c 4.95±1.37b 

15 4.68±1.41b 5.12±  
1.15c 

4.57± 1.38bc 5.3167±1.51
bc 

4.61±1.38c 4.70±1.24b 

20 4.01±1.60c 4.53±1.44d 4.13±1.52 c 4.93± 1.78c 3.93±1.73d 4.24±1.62c 

LSD 0.4947 0.39 0.47 0.47 0.50 0.44 

 

Values were means ± SD and values in the same column with different superscript 
letters were significantly different from each other (P < 0.05). 

Regarding the Blending ratios, as indicated in Table 3, The sensory attributes such as 
flavour and aroma results indicated that the control bread products had a statistically 
significant (p<0.05) difference between bread formulated from 5% cladodes flour and 
control or 0% cladodes flour. But, regarding sensory attributes like colour, taste,  
texture and texture acceptability, the data revealed that hadn’t statistical (P > 0.05) 
differences between bread formulated from 5% cladodes flour and control. Next to the 
control bread sample product, the texture sensory attributes of bread product 
formulated from 5% cladodes flour scored a high value of 6.27. This finding is agreed 
with (Moreno et al., 2009).  

 Furthermore, in terms of products formulated from 0, 5,10,15 and 20% of cladodes 
flour, the results showed that there had a significant (p<0.05) difference in colour, 
flavour, taste, texture, aroma and overall acceptability of the bread products. Also, the 
results showed that the highest score of flavour and texture was obtained in control, 5, 
10 and 15% with those scores ranging from 6.63 to 5.12 and 6.57 to 5.32 respectively.  

However, the colour, taste, aroma and overall acceptability results showed that there 
is a decreasing trend as the incorporation ratio of the cladodes flour increased, This 
result is agreed (El-Safy, 2013).  So that this showed that the blending ratio of 15% 
and 20% influenced significantly (p<0.05) the sensory acceptability of the bread 
products’ colour, taste, aroma, and overall acceptability except for flavour and texture.  

Therefore, a 5% and 10% blending ratios are the best formulation which didn’t affect 
significantly the sensory characteristics of bread products formulated from wheat-
cladodes composites such as colour, taste, aroma, flavour, texture and overall 
acceptability. Agreed with (El-Safy, 2013)  
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Table 4 The sensory acceptability of Bread products is affected by the interactions of 
pretreatments and Blending Ratios. 

 

Values are means ± SD and values in the same column with different superscript letters 
were significantly different from each other (P < 0.05). Note: CB, CU, F1B, F1UB = 
Control (100% wheat flour) with blanched cladodes flour, control (100% wheat flour)  
with unblanched cladodes flour, 5% Formulation or blending ratio with blanched 
cladodes flour, 5% formulation or blending ratio with unblanched cladodes flour, 
respectively. F2B, F2U, F3B, F3U = 10%  formulation ratio or blending ratio with 
Blanched cladodes flour, 10%  formulation or blending ratio with unblanched cladodes 
flour, 15%  formulations or blending ratio with blanched cladodes flour and 15%  
formulations or blending ratio with unblanched cladodes flour, respectively and F4B, 
F4U,  = 20%  formulations or blending ratio with blanched cladodes flour, and 20%  
formulations or blending ratio with unblanched cladodes flour respectively. 

Regarding colour sensory attributes,  the interaction of blending ratio of 5% and 
pretreatments of blanched and unblanched had no significant effect (P>0.05)  on the 
attributes which ranged from  5.53 to 5.90  as shown in Table 4 respectively. However, 
the combined effect of the blending ratio of 10% and pretreatment namely, blanched 
and unblanched had a significant effect on the colour of the bread product samples 
ranging from  5.3 to 4.57 respectively. Also, the colour of the bread product sample 
had affected by the interaction of the blending ratio of 15% and pretreatment of 
blanched and unblanched which rated from 4.8 to 4.57 respectively. Furthermore,  
statistically, the blending ratio of 20% and pretreatment blanched and unblanched had 
significantly affected  ( p< 0.05) the colour of bread product samples which rated from 
4.8 to 3.33 out of seven hedonic scales respectively. 

In terms of flavour, the interaction of blending ratios of 5%,10% and pretreatment had 
no significant effect (p>0.05) on the attributes. However, the interaction of blending 
ratio of 15%. 20% and pretreatment had a significant effect (p<0.05) on the flavour of 
bread product samples as shown in Table 4.  As indicated in Table 4, the flavour rating 
values obtained ranged from 6.67 to 6.60 for control blanched and unblanched 
combinations. And also, no significant (P>0.05) difference was observed among the 

Code Colour Flavour Taste Texture Aroma 
Overall 

acceptability 

CB 6.17±1.18a 6.67±0.71a 6.20±1.15a 6.80±0.610a 6.3±1.112a 6.23± 0.68a 

CU 6±1.29a 6.60±0.62a 5.90±1.27ab 6.33±1.12abc 6.03±1.12ab 6.0±1.05ab 

F1B 5.53±1.136ab 6.16±0.83a 5.77±0.68ab 6.50±0.68ab 5.53± 1.14bcd 5.83±0.75abc 

F1U 5.90± 1.15ab 6.17± 0.87a 5.60±1.07ab 6.03±0.99bcd 5.57±1.38bc 5.63±0.96bcd 

F2B 5.30±1.24bc 5.50±1.14b 5.43±1.073bc 5.76±1.22cd 5.30±1.207cd 5.33±1.18cde 

F2U 4.57±1.57d 5.34±1.29b 4.46±1.52d 5.50±1.33de 4.43±1.55e 4.57±1.45fg 

F3B 4.80±1.06cd 5.10± 1.09bc 4.83±1.08cd 5.63±1.425de 4.90±1.34de 5.04±1.129def 

F3U 4.57±1.69d 5.13±1.22bc 4.30±1.6d 5±1.55e 4.40±1.376e 4.37±1.27g 

F4B 4.8±1.32cd 4.77± 1.19cd 4.8667±1.19c

d 
5.53±1.41de 4.53±1.61e 4.94±1.29efg 

F4U 3.33±1.53e 4.30±1.64d 3.40±1.47e 4.33± 1.94f 3.33±1.647f 3.53±1.63h 

LSD 0.68 0.56 0.63 0.65 0.69 0.59 
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sample statistically except for the 20% blending ratio of blanched and unblanched 
sample interactions. Furthermore, there was a significant difference among the groups 
of scored values ranging from 5.6 to 3.4 for the taste of the blanched and unblanched 
pretreatment methods. Next to 5.77 which was the value of blanched pretreatment of 
5% blending ratio, 5.43  of blanched and 10% blending ratio samples were liked by the 
sensory judges. In the food industry, sensory attributes such as taste played a 
significant role to increase product acceptance on the market. Hence taste and colour 
are the most important attributes to attract customers and collect feedback about the 
new products from the product the panellists. 

  Regarding texture, aroma and overall acceptability, the interaction of pretreatment 
methods such as blanched bread samples and unblanched and blending ratio of bread 
samples had a significant effect (P<0.05) statistically on the texture sensory attributes 
of the samples. And the values ranging from 6.8 to 4.33 are higher groups showing 
significant differences among them (Table 4). Significant (P < 0.05) difference was 
observed among all groups. The aroma of the samples ranged from 6.3 to 3.33 with a 
statistical (P < 0.05) difference among them except for very few sensory attributes. As 
indicated in Table 4,  the texture sample produced from the 20%  blending ratio was 
more accepted by the sensory panellists than the 15% blending ratio which scored 
(5.53) as compared to the 15% blending ratio which was obtained 5 out of seven 
hedonic scales.  

Regarding aroma sensory characteristics, the combination of the interaction of 
pretreatment methods and blending ratios of the sample produced from5% blending 
ratio and unblanched pretreatment were more accepted (5.57)  than blanched 
pretreatment which was scored ( 5.53). In terms of overall acceptability, the interaction 
or combination of blending ratios and pretreatment methods such as blanched and 
unblanched had a significant effect ( P<0.05 ) statistically on the overall acceptability 
of all the samples which ranged from 6.23 to 3.53 Table 3. Most importantly, the 
blanched pretreatment and 15% blending ratio of the bread sample was more accepted 
( 5.04) or liked by sensory panellists than the unblancpretreatmentment and 10% 
blending ratio which was scored ( 4.57). 

Furthermore, the sensory analysis showed that the treated or blanched and 5% 
blending ratio samples had the highest overall acceptability. this is due to blanching 
one of the most important processes used for de activating enzymes found in cladodes 
flour in nature, especially to inhibit enzymatic browning and 5% blending ratios 
accepted because of an increase in the number of cladodes flour, the colour of sensory 
attributes of the bread sample is affected. Also, the reason for the acceptance of the 
product might be due to the blanched and 5% and 10% blending ratios samples had 
the most preferred colour which was always the attract customers attention and the 
most sensory attributes any food products particularly new food product development. 
This finding is agreed with (El-Safy, 2013). Statistical analysis of the effect of 
pretreatment methods namely blanching and unblanched and blending ratio on the 
sensory characteristics of bread formulated from wheat- cladodes composite flour 
showed pretreatments and blending ratio, and their interaction had significant effects 
on the sensory quality of the bread products except for flavour sensory attributes. 
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4. Conclusion 

The current study revealed that the selected pretreatments and blending ratios of 
bread products formulated  from the different given flour of wheat and cladodes were 
well-liked and accepted sensory characteristics out of seven hedonic scales. It is 
crystal clear that from the given findings that additions of those selected pretreatments 
and blending ratios ensued in the better sensory acceptability of bread products. 
Except for flavour sensory attributes, there was a significant difference among all 
responses or sensory characteristics. This means that both pretreatment methods 
such as blanched and unblanched had a significant effect on the sensory 
characteristics such as colour, taste, aroma, texture and overall acceptability of the 
bread product except flavour. Hence, it could be wraped up that the pretreatment 
methods used and different blending ratios used significantly affected the sensory 
acceptability of the bread product in various ways. 

 Sensory acceptability data obtained of bread products evaluated by sensory panellists 
indicated that decrement scores of all attributes as the blending ratios or percentages 
cladodes flour increased, especially the colour of the bread products affected and 
changed into the reen. Because of the green colour, the bread is not trained by the 
sensory panellists, and such kinds of bread products were unliked  by the consumers. 
Because of green colour bread is not trained by  the consumers.Most importantly, as 
the blending ratios of cladodes flour increased, the acceptability of texture of bread 
products sample were also increased.  

Generally, as the data scored  from the sensory analysis of samples using the seven 
hedonic scale revealed that the bread product made from a 5% blending ratio and 
blanched cladodes flour acceptability on the market would be more accepted.It can 
further be concluded that processing the cladodes flour and using it in the bakery 
industries is the most important to overcome the problem of food insecurity around the 
world and also to enrich the nutritional value of wheat flour which was remained on the 
bran or the aleurone layer of the wheat flour.  
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Meyan kökünden sirke üretimi üzerine bir araştırma 
 

1Altıparmak D., 1Macit, H., 1Karaduman, E., 1Yılmaz, F., 2,*Uslu, D.Y., 1Tanguler, H. 
1Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü 

2Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Aşçılık 
Programı 

2*dilekyaprakuslu@ohu.edu.tr 

 
 

Özet: Sirke, geçmişten günümüze kadar gelen önemli bir fermantasyon ürünü olup 
gıda sanayisinde hardal, ketçap gibi birçok ürünün hazırlanmasında yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Ayrıca, salata ve turşu yapımında, hatta dezenfektan olarak 
kullanım alanlarına sahip olduğu için insanlar tarafından tercih edilen bir üründür. 
Bu çalışmada ülkemizde daha çok Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde 
toplanan ve baklagiller familyasına ait olan, meyan kökünün sirke üretiminde 
kullanımı araştırılmıştır. Çalışma kapsamında elde edilen meyan kökü 
ekstraktından farklı pH'larda denemeler kurularak meyan kökü sirkesi elde 
edilmiştir. Meyan kökünün fermantasyonu sırasında briks değerlerinde azalma 
görülmüştür. Öte yandan, elde edilen ürünlerde toplam asitlik değerleri asetik asit 
cinsinden 14,7 ile 30,9 g/L, toplam antioksidan aktivite %3,68-14,22 ve toplam 
fenolik madde miktarı da 77,64-84,64 mg/L GAE arasında bulunmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Meyan kökü, Fermantasyon, Sirke, Glisirrizin, Asetik asit 

 

 
A study on vinegar production from licorice root 
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Abstract:. Vinegar is an important fermentation product from the past to the 
present and is widely used in the food industry for the preparation of many products 
such as mustard and ketchup. In addition, it is a product preferred by people 
because it has areas of use in making salads and pickles, and even as a 
disinfectant. In this study, the use of licorice root, which is mostly collected in the 
Southeastern and Eastern Anatolian Regions of our country and belongs to the 
legumes family, in the production of vinegar was investigated. From the licorice 
extract obtained within the scope of the study, licorice vinegar was obtained by 
establishing trials at different pHs. A decrease in brix values was observed during 
fermentation of licorice root. On the other hand, the total acidity values of the 
obtained products were found to be between 14.7 and 30.9 g/L in acetic acid, the 
total antioxidant activity was %3.68-14.22, and the total amount of phenolic 
substances was also found to be between 77.64-84.64 mg/L GAE. 
Key words: Licorice root, Fermentation, Vinegar, Glycyrrhizin, Acetic acid 

 

 

1. Giriş 

Halk arasında ''Bıyam, Bıyan, Boyam, Boyan, Meyan, Miyan, Payan, Piyam, Piyan'' 
gibi isimleriyle bilinen meyan kökü (Glycyrrhiza glabra L.), tıbbi ve endüstriyel amaçla 
kullanılmaktadır (Zhang ve Ye, 2009; Akan ve Balos, 2008). Saponin benzeri bir glikozit 
olan Glisirizin (Glycyrrhizin), meyan kökünde bulunan önemli bir maddedir. Glisirizin, 
şekerden elli kat daha tatlı olup sakız ve çikolata gibi maddeleri tatlandırmak için son 
zamanlarda sıklıkla kullanılmaktadır (Cantelli-Forti vd., 1994). Öte yandan, meyan 
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kökü bitkisinde çeşitli elementler bulunmakta olup, miktar olarak en fazla bulunan 
elementin 50,1 ppm ile Na olduğu, bununla birlikte Pb, Ca, Mg, Cr, Mn, Ba, K, Na, Zn, 
Fe, P, Cu, Ni gibi elementlerinde bulunduğu bildirilmiştir (Dirican, (2016)).  

Meyan kökü ayrıca, ilaç sanayisinde tatlandırıcı ve renklendirici olarak, sigara 
üretiminde tütünlerin terbiye edilmesi işleminde, kâğıt sanayinde, boyacılıkta, tekstil 
sanayinde, şekercilikte, bira üretiminde köpük ve aroma verici bileşik olarak, meyan 
köklerinin kurutulup sıkıştırılması sonucunda ses geçirmeyen plakaların üretimi ve 
ateşe dayanıklı maddelerin üretilmesinde kullanılan önemli bir üründür (Uygun, 
(2015)). 

Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde yüksek miktarlarda elde edilen bu bitkinin 
köklerinden, bu bölgelere özgü geleneksel bir içecek olan meyan kökü şerbeti üretimi 
yapılmaktadır. Meyan kökünün, sıcak veya soğuk su ekstraksiyonu sonucunda üretilen 
özüt, meyan şerbeti olarak bilinmektedir. Meyan şerbeti ülkemizde yaygın olarak 
Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa, Mardin, Adana, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş ve 
Gaziantep illerinde sevilen bir içecektir ve yaygın olarak tüketilmektedir (Şerbetçi, 
(2007)). Özellikle, serinletici ve sağlığa yararlı olduğu için ülkemizde tüketilen önemli 
bir geleneksel içecektir  

Sirke; geçmişten günümüze gıdalarımızda farklı aromasıyla lezzet artırıcı olarak 
kullanıldığı gibi yapılan bilimsel araştırmalar ışığında sirke bileşimleri birçok hastalığın 
tedavisinde doğal bir ilaç olarak kullanılabilmektedir. TS 1880 standardında ise ''Sirke, 
üzümün ve bünyesinde şeker bulunan diğer yaş ve kurutulmuş meyvelerin yahut 
nişastalı ve şekerli maddelere çeşitli ön işlemler uygulanarak elde olunan şıraların 
önce etil alkol, sonra asetik asit fermantasyonuna uğraması sonucu yahut şaraplardan 
asetik asit fermantasyonu yoluyla elde edilen mamül'' olarak tanımlanmaktadır 
(Anonim, (1988)).  Ülkemizde sirke üretiminde hammadde olarak şarap mevzuatına 
uygun şarap, elma gibi çeşitli meyveler veya üzümsü meyvelerden çilek, böğürtlen ile 
bunların şarapları, tarımsal kökenli damıtılmış alkol, tahıl taneleri, arpa maltı, peynir 
suyu, şeker ve nişasta içeren tarımsal kökenli maddeler kullanılmaktadır (Erten ve 
Tangüler, (2016)). Buna karşılık, sirke üretiminde meyan kökünün kullanımı ile ilgili 
araştırmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmada, farklı başlangıç pH'larına sahip meyan 
kökü ekstraktlarından sirke üretimi olanakları araştırılmıştır.  

2. Materyal ve Metot 

2.1. Materyal  

Hammadde olarak meyan kökü, ekmek mayası, toz şeker, elma sirkesi ve su 
kullanılmıştır. Meyan kökü Mersin'de bulunan bir aktardan temin edilmiştir. Kullanılan 
maya Maurivin marka ticari maya (Saccharomyces cerevisiae) Prof. Dr. Hüseyin 
ERTEN (Çukurova Üniversitesi)’den temin edilmiştir. 
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2.2. Metot 

Meyan kökü sirkesi üretimi Şekil 1'de verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Meyan kökü sirkesi üretimi 

 

Bu amaçla ilk olarak meyan kökü ekstraksiyonu için kökler 1,5 saat suda bekletilmiştir. 
Elde edilen özüte tülbent ile 2 kez süzme işlemi gerçekleştirilmiştir. Ardından homojen 
ekstrakt eldesi için iyice karıştırılmıştır. Hazırlanan ekstrakt mezür yardımıyla 3 litrelik 
cam damacanaya taşmaması için 2,7 litre olacak şekilde aktarılmıştır. Ardından ilk 
denemeye ısıl işlem uygulanmadan maya ilavesi yapılmış ve M1 olarak 

 Meyan Kökü (1: 50) 

                                            Ekstraksiyon (90') 

  Su ilavesi 

       Direkt                     105°C'de 5' Isıl İşlem 

Süzme 

       Kontrol            pH Ayarlaması 

  pH: 6   pH: 4 

Maya İlavesi (S.cerevisiae) 

Etil Alkol Fermantasyonu 

Elma Sirkesi İlavesi 

Asetik Asit Fermantasyonu 
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isimlendirilmiştir. Kalan ekstrakta ise 105°C'de 5 dak ısıl işlem uygulanmış ve M2 
olarak adlandırılan deneme için pH ayarlaması yapılmaksızın maya ilavesi yapılmıştır. 

Ayrıca M3 ve M4 şeklinde kodlandırılan üç denemeye ise 105°C'de 5' ısıl işlem 
uygulandıktan sonra denemelerde pH ayarlaması (sitrik asit ile) yapılmıştır. 
Denemelerin pH'ları sırasıyla 6 ve 4 olacak şekilde ayarlanmıştır. Tüm denemeler için 
damacanalara 0,4 g saf maya (S. cerevisiae), su ile çözündürülerek eklenmiştir. Maya 
ilavesinden sonra damacanaların ağızları mantar tıpa-hortum düzeneği ile kapatılmış 
ve tıpaların etrafı parafilm ile sarılarak anaerobik ortam yaratılmıştır. Karanlık ortamda 
etil alkol fermantasyonuna bırakılan tüm denemelere ikinci gün 200’er g şeker ilave 
edilmiştir. Etil alkol fermantasyonundan sonra damacanalara 250’şer mL elma sirkesi 
ilave edilmiş ve damacanaların ağızları sadece tülbent ile kapatılarak oksijenli ortama 
bırakılmıştır. Denemeler iki paralelli olarak gerçekleştirilmiştir. 

2.3. Analizler 

Elma sirkesinde toplam asitlik ve pH analizleri ile üretimi gerçekleştirilen meyan kökü 
sirkelerinde de genel analizler yapılmıştır. pH değerleri direkt pH metre ile 
ölçülmüşken, toplam asitlik tayini için 10 mL sirke behere aktarılıp üzerine 20 mL saf 
su eklenerek, pH değeri 8,1 oluncaya kadar 0,1N NaOH ile titre edilmiştir. Analiz 
sonuçları asetik asit cinsinden g/L olarak verilmiştir (A.O.A.C., (1990)). Örneklerdeki 
briks değeri refraktometre cihazı ile yoğunluk ise el tipi yoğunluk ölçüm cihazı 
kullanılarak ölçülmüştür. Renk değerlerinin belirlenmesinde Hunterlab renk olgusu 
ölçüm cihazı kullanılmış ve uluslararası L*, a*, b* sistemine göre değerler ölçülmüştür. 
Kurumadde ve kül tayini A.O.A.C (1990)'a göre, antioksidan aktivite ölçümü Cemeroğlu 
(2007) ve toplam fenolik madde miktarı (gallik asit cinsinden) Singleton ve Rossi (1965) 
tarafından bildirilen yönteme gerçekleştirilmiştir. 

3. Bulgular 
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği 
laboratuvarında gerçekleştirilen denemelerde etil alkol fermantasyonu ve asetik asit 
fermantasyonu 20’şer günde tamamlanmıştır. Denemelerde kullanılan elma 
sirkelerinin pH değeri 3,73 ve toplam asitlik miktarı asetik asit cinsinden 32,7 g/L olarak 
bulunmuştur. 

3.1. Fermantasyon boyunca briks değerlerindeki değişim 
Meyan kökü sirkesine ait briks değerlerindeki değişim Şekil 2’de verilmiştir. 
Fermantasyon başında briks değerleri 1,7-1,8 aralığında bulunmuştur. Her ne kadar 
meyan kökü tatlı bir ürün ise de görüldüğü gibi briks değeri çok düşüktür. Bu nedenle 
denemelerde etil alkol fermantasyonu için şeker ilavesi yapılmıştır. Şeker ilavesi ile 
briks değerleri 8,3-8,7 aralığına yükseltilmiştir. Şeker ilavesinden sonra ortamda 
bulunan maya şekeri kullanmaya başlamış ve dolayısıyla briks değerlerinde azalma 
gözlenmiştir. En hızlı azalma pH değerinin 6 olarak ayarlandığı denemede 
gözlenmiştir. Fermantasyon sonunda ise briks değerleri 3,1 ile 3,6 arasında 
bulunmuştur. 
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Şekil 2. Meyan kökü sirkesine ait briks değerlerindeki değişim 
M1: Direkt fermantasyon, M2: Kontrol (ısıl işlemden sonra fermantasyon), M3: 

pH 6, M4: pH 4 

Meyan kökü sirkesi ile ilgili çalışmaya rastlanmadığından farklı ürünlerle 
karşılaştırmalar yapılmıştır.  

3.2. Meyan kökü sirkesine ait değerler 

Meyan kökü sirkelerinin genel bileşimi Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Meyan kökü sirkelerinin genel bileşimi 
 M1 M2 M3 M4 
Kurumadde (g/L) 16,9 15,6 11,4 10 

Kül (g/L) 0,4 0,7 0,4 0,3 

Toplam Asitlik (g/L)a 22,2 15,9 14,7 19,9 

Yoğunluk (g/cm3) 1,002 1,002 1,003 1,002 

Renk değerleri 
            L* 
            a* 
            b* 

 
27,18 
4,61 
4,97 

 
26,62 
4,67 
4,14 

 
26,58 
4,05 
4,19 

 
26,79 
4,54 
4,74 

Antioksidan Aktivite (%) 3,68 10,58 9,95 14,22 

Toplam Fenolik madde 
(mg/L GAE) 

77,64 84,64 82,9 82,47 

a: asetik asit cinsinden, b: gallik asit cinsinden, M1: Direkt fermantasyon, M2: 
Kontrol (ısıl işlemden sonra fermantasyon), M3: pH 6, M4: pH 4  

 

3.3. Meyan kökü sirkelerinde kurumadde değerleri 

Tablo 1'den de görüldüğü gibi meyan kökü sirkelerinde kurumadde miktarları 10,0-16,9 
g/L aralığında bulunmuştur. En yüksek kurumadde değeri M1 denemesinde 16,9 g/L 
olarak bulunurken, en düşük kurumadde değeri M4 denemesinde 10,0 g/L olarak 
belirlenmiştir. Azalan başlangıç pH miktarına bağlı olarak kurumadde miktarlarında 
azalma gözlenmiştir. 
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Akbaş, (2008) ülkemizde üretilen farklı çeşitteki sirkeler üzerine yaptığı bir çalışmada, 
kurumadde miktarlarının 1,95 g/L ile 17,25 g/L arasında değiştiğini bildirmiş olup; Ünal 
(2007), şarap sirkelerinde 10,85-12,60 g/L arasında değiştiğini bildirmiştir. Morales 
(2001), şaraplardan elde ettiği sirkelerde kurumadde miktarlarının 10,3-12,9 g/L 
aralığında olduğunu bildirmiştir. Şahin ve Kılıç (1981), yaptıkları bir çalışmada 
öğütülmüş kuru üzümlerden elde ettikleri sirkelerde kurumadde miktarlarının 10,4-11,9 
g/L arasında olduğunu bildirmişlerdir. 

2003 yılı sirke standardında (TS 1880 EN 13188) sirkede kurumadde ile ilgili herhangi 
bir değer belirtilmemiş olup, 1988 yılında çıkan eski standartta ise üzüm sirkelerinde 
kurumadde miktarının şeker hariç en az 8 g/L olması gerektiği bildirilmiştir. Akbaş ve 
Cabaroğlu (2010), ülkemizde üretilen sirkelerin bileşimlerini incelemiş olup, kurumadde 
miktarlarının 8,80-17,25 g/L arasında olduğunu bildirmişlerdir. Alak (2015), yapmış 
olduğu bal sirkesi örneklerinin kurumadde miktarlarının 1,13-5,92 g/L arasında oluğunu 
bildirmiştir. 

Yapılan çalışmalardaki değerler dikkate alındığında meyan kökü sirkesi örneklerimizin 
kurumadde sonuçları TS 1880 standardı yanında, Ünal, (2007), Akbaş, (2008), Akbaş 
ve Cabaroğlu (2010), tarafından bildirilen değerlerde uyumludur. Ancak, Alak (2015), 
tarafından bildirilen değerlerden yüksektir 

3.4. Meyan Kökü Sirkesi Örneklerinde Kül Değerleri 

Kül, sirkede yanmayan inorganik maddelerin bütünüdür. Kül içinde kalsiyum, 
magnezyum, demir, bakır, karbonat, klorür ve fosfat gibi iyonlar yer alır (Akbaş, 2008). 
Meyan kökü sirkesi örneklerinde kül miktarları 0,3-0,7 g/L aralığında tespit edilmiştir. 
En yüksek kül miktarı M2 denemesinde 0,7 g/L olarak elde edilmişken, en düşük değer 
M4 denemesinde 0,3 g/L olarak bulunmuştur. 

Şahin ve ark. (1977)'nın yaptığı çalışmalara göre öğütülmüş kuru üzümden elde edilen 
sirke örneklerinde kül miktarı 1,820-2,158 g/L, öğütülmeden yapılan sirkelerde ise kül 
miktarı 1,575- 2,158 g/L aralığında bildirmişlerdir. Gerbi ve ark. (1998), çalışmalarında 
şarap ve elma sirkelerindeki kül miktarlarını 2,03-2,25 g/L aralığında bildirmiştir. Ünal 
(2007), ise ürettiği sirkelerde kül miktarlarını 1,70-1,79 g/L olarak bildirmiştir. Akbaş 
(2008), yaptığı bir çalışmada sirke örneklerinde kül değerlerini 0,74-3,56 g/L olarak 
tespit etmiştir. Sirke standardında (TS 1880 EN 13188) ise kül değerleri ile ilgili 
herhangi bir değer belirtilmemiştir. Ancak 1988 yılında çıkarılmış eski standarda göre; 
üzüm sirkelerinde kül miktarının en az 0,8 g/L olması gerektiği bildirilmiştir. 

Gerçekleştirdiğimiz çalışmada elde ettiğimiz sonuçlar önceki araştırmacılar (Akbaş 
2008; Şahin vd., 1977; Gerbi vd., 1998; Ünal 2007) ve TSE tarafından bildirilen 
değerlerden düşüktür. Bunun en önemli nedeni diğer araştırmalardan farklı olarak 
denemelerde kullandığımız meyan kökü ekstraktı olduğu düşünülmektedir. 

3.5. Meyan Kökü Sirkesi Örneklerinde Toplam Asitlik Değerleri 

Tablo 1'de gösterildiği gibi meyan kökü sirkesi örneklerinde toplam asitlik miktarları 
asetik asit cinsinden 14,7-22,2 g/L aralığında bulunmuştur. Isıl işlem uygulanmış 
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kontrol örneğine göre direkt olarak üretimi gerçekleştirilen (M1) sirkede toplam asitlik 
değeri daha yüksek bulunmuştur.  

Akbaş (2008) ülkemizde üretilen farklı sirkeler ile ilgili yapmış olduğu bir çalışmada 
toplam asit içeriğini 3,96-5,36 g/100 mL olarak bildirmiş olup, Gerbi ve vd., (1998) 
yaptıkları çalışmalarda şarap ve elma sirkelerinde toplam asitliğin 5,4-6,6 g/100 mL 
olarak bildirmişlerdir. Ünal (2007) farklı yöntemlerde üretimini yapmış olduğu 
sirkelerde, toplam asitliği 4,14-6,59 g/100 mL olarak bildirirken, Plessi (2003) yaptığı 
çalışmalarda şarap sirkelerinde toplam asitliği %5,9-9,2 olarak bildirmiştir. 2003 yılında 
yayınlanan, standarda (TS 1880 EN 13188) ek olarak çıkarılan bildiriye göre ülkemizde 
üretilen sirkelerin toplam asit miktarı litrede 40 g'dan az olmaması gerektiği bildirilmiştir 
(Anonim, 2003). 

Meyan kökü sirkesinde yapmış olduğumuz toplam asitlik değerleri TS 1880 standardı 
ile daha önceki çalışmalar (Akbaş, 2008; Gerbi vd., 1998; Ünal 2007; Plessi 2003)' dan 
düşük bulunmuştur. Bunun en önemli nedeni kullandığımız meyan kökü özütündeki 
toplam fermente olabilir şeker miktarının düşük olması yanında fermantasyonların 
erken sonlandırışmış olmasından kaynaklanıyor olabilir. 

3.6. Meyan Kökü Sirkesi Örneklerinde Yoğunluk Değerleri 

Meyan kökü sirkesi örneklerinde yoğunluk değerleri 1,002-1,003 aralığında 
belirlenmiştir. Başlangıç pH değerinin veya ısıl işlem uygulanıp uygulanmamasının pH 
değeri üzerine önemli bir etkisi olmamıştır (Tablo 1). 

Akbaş (2008), ülkemizde üretilen farklı sirke örneklerinde yoğunluk değerlerini 1,0016 
ile 1,0139 arasında olduğunu bildirmiştir. Ünal (2007), şarap sirkelerinde 1,011-1,014 
aralığında, Plessi (2003) şarap sirkesinde 1,013- 1,020, balzamik sirkesinde 1,042-
1,361 ve elma sirkesinde 1,013-1,024 aralığında olduğunu bildirmiştir. Gerbi ve ark. 
(1998) 65 farklı sirke örneğinde ise sirkelerin yoğunluklarını 1,0103-1,0136 arasında 
olduğunu bildirmişlerdir. Meyan kökü sirkesinde yapılan çalışmalar sonucu bulunan 
yoğunluk değerleri genellikle önceki yıllarda yapılan çalışmalar ile uyumludur. 

3.7. Meyan Kökü Sirkesi Örneklerinde Renk Değerleri 

Kullanılan yöntemin esasına göre; L değeri parlaklık değeri olup, ölçüm sonucuna göre 
renk 0-100 arasında değişen farklı değerler almaktadır. a (+) değer aralığında ölçümü 
yapılmış renk kırmızı, a (-) değer aralığında ölçümü yapılmış renk yeşili ifade 
etmektedir. Aynı şekilde b (+) değer aralığında ölçümü yapılmış renk sarı, b (-) değer 
aralığında ölçümü yapılmış renk mavidir. 

Sirke örneklerinde renk analizi sonucu L* değeri 26,58-27,18 aralığında, a* değeri 
4,05-4,67 aralığında ve b* değeri ise 4,14-4,97 aralığında bulunmuştur. Isıl işlem 
uygulanan kontrol (M2) örneğine göre, uygulanmayan M1 denemesinde L* ve b* 
değerleri daha yüksek iken, a* değeri daha düşük bulunmuştur. Bununla birlikte, atan 
başlangıç pH değeri ile a* ve b* değerlerinde azalma gözlenmiştir (Tablo 1). 

Alak (2015) bal sirkesi örneklerinde renk değerlerini; L* 0,58-33,00; a* 0,17-15,76 ve 
b* 2,91 şeklinde bildirmiştir. Öztürk (2015) farklı hammaddelerden geleneksel 
yöntemle üretmiş olduğu ev yapımı sirkeler üzerine yapmış olduğu çalışmada, L* 
değerlerini 0,28-18,67; a* değerlerini 0,09- 14,88; b* değerlerini ise 0,43-14,11 olarak 
bildirmiştir. 
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Gerçekleştirdiğimiz çalışmada elde edilen sonuçlar, Alak (2015) ve Öztürk (2015) 
tarafından bildirilen bulgular ile uyumludur. 

3.8. Meyan Kökü Sirkesi Örneklerinde Toplam Antioksidan Aktivite Değerleri, 
Toplam Fenolik Madde Miktarları 

Laboratuvarda gerçekleştirdiğimiz denemelerde Tablo 1'de görüldüğü gibi meyan kökü 
sirkesi örneklerimizin toplam antioksidan miktarları %3,68-14,22 aralığında 
bulunmuştur. Isıl işlem uygulanan kontrol (M2) örneğine göre, uygulanmayan M1 
denemesinde antioksidan aktivite değeri %3,68 gibi çok düşük olarak belirlenmiştir. 
Bununla birlikte, başlangıç pH değeri 6’ya göre, pH 4 ile başlatılan fermantasyonda 
antioksidan aktivite değeri daha yüksek bulunmuştur. 

Sirkelerde toplam fenolik madde miktarı en düşük 77,64 mg/L GAE (M1) olarak 
bulunurken en yüksek değer 84,64 mg/L GAE (M2) olarak saptanmıştır. Isıl işlem 
uygulanan kontrol (M2) örneğine göre, uygulanmayan M1 denemesinde toplam fenolik 
madde miktarı daha düşük bulunmuştur. Bununla birlikte, kontrol örneğine göre farklı 
başlangıç pH değeri ile başlatılan fermantasyonlarda toplam fenolik madde miktarları 
daha düşük bulunmuştur. 

Gerbi (1998), tarafından temin edilen 65 farklı sirke örneklerinden; şarap sirkesinde 
197 mg/L, alkol sirkesinde 8 mg/L ve elma sirkesinde 551 mg/L toplam fenolik madde 
olduğunu bildirmiştir. Budak (2010), tarafından yapılan çalışmalarda üzüm sirkesinde 
2690,66-2461,66 mg/L, elma sirkesinde 867,93-365,49 mg/L toplam fenolik madde 
miktarı olduğunu bildirmiştir. Alak (2015), araştırmalarında kullandığı bal sirkesi 
örneklerinin toplam fenolik madde içeriklerini ortalama 105,18-890,27 mg/kg arasında 
olduğunu bildirmiştir. 

Meyan kökü sirkelerinde antioksidan aktivite ve toplam fenolik madde ile ilgili araştırma 
bulunmamakla birlikte, bu çalışmada belirlenen değerler farklı sirkerlerde belirlenen 
değerlere kıyasla düşük bulunmuştur.  

4. Sonuçlar 
 
Gerçekleştirdiğimiz denemede daha önce üzerinde çok fazla çalışma yapılmamış 
ancak sağlık üzerine olumlu etkisi olduğu bildirilen meyan kökünün ekstraktı 
hammadde olarak kullanılarak sirke üretimine uygunluğu araştırılmıştır. Tatlılık 
bakımından pek çok üründen fazlalığı olan meyan kökü ekstraktınından yararlanılarak 
kurulan denemelerde briks değerinin oldukça düşük olduğu belirlendiğinden özellikle 
etil alkol fermantasyonu öncesi şeker ilavesi gerçekleştirilmiştir. Şeker ilavesinin 
ardından etil alkol ve ardından sirke ilavesi ile asetik asit fermantasyonu sonucu elde 
edilen meyan kökünden, elde edilen sirkede analizler yapılmıştır. Düşük briks değeri 
nedeniyle meyan kökünün direk sirke üretimine uygun olmadığı ancak şeker ilavesiyle 
veya şeker pancarı gibi ürünlerle kısmen de olsa farklı karakterde ve tatda yeni bir sirke 
üretilebileceği söylenebilmekle beraber bu konuda yeni ve ayrıntılı çalışmaların 
yapılmasına gereksinim vardır. 
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Özet: Hayvansal ürünlerin üretiminin sürdürülebilirliğinin bitkisel kaynaklardan elde 
edilen ürünlere göre daha zor olması nedeniyle bitkisel ürünlere ilgi gün geçtikçe 
artmaktadır. Bu çalışmada, farklı oranlarda (%25, 50, 75, 100) fındık sütü 
kullanımının dondurmanın fizikokimyasal, renk, tekstür ve duyusal özellikleri 
üzerine etkileri incelenmiştir. Bu amaçla farklı ikame oranları kullanılarak kontrol, 
F25, F50, F75 ve F100 olmak üzere 5 farklı dondurma örneği hazırlanmıştır. Fındık 
sütü kullanımı ile dondurmaların kurumadde (%36,90-34,26) ve kül (%0,62-0,17) 
değerlerinde azalmalar olduğu ve dondurmaların renginin daha koyu ve sarımsı 
olduğu gözlenmiştir. Dondurmaların sıkılık değerlerinin 1237-5142 g aralığında 
değiştiği ve fındık sütü ilavesi ile daha sıkı bir yapıya sahip dondurmalar elde 
edildiği belirlenmiştir. Duyusal analiz sonuçları dondurmaların tat, renk ve genel 
beğeni özellikleri arasında herhangi bir farklılığın olmadığını gösterirken, koku 
bakımından %75 fındık sütü içeren F75 formülasyonu en yüksek puanı almıştır. Bu 
çalışmadan elde edilen sonuçlar, farklı oranlarda fındık sütü kullanılarak tüketiciler 
tarafından kabul gören dondurmaların üretilmesinin mümkün olduğunu 
göstermiştir.  
Anahtar Kelimeler: Fındık sütü, Dondurma, Renk, Tekstür, Duyusal analiz 

 

 
1. Giriş 

Hayvansal ürünlerin üretiminin sürdürülebilir bir şekilde devamlılığının zorluğu ve artan 
nüfusun gereksinimlerini karşılama konusundaki endişeler sonucundan bitkisel 
kaynaklardan elde edilen ürünlere ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Bu sebeple hayvansal 
kaynaklara alternatif olarak bitkisel ürünlerin geliştirilmesi üzerine çalışmalar 
yoğunlaşmış durumdadır. Bitkisel ürün terimi genellikle hayvansal ürünler dışındaki 
ürünleri ve hayvansal ürün kullanımının bitkisel ile yer değiştirilerek azaltılması 
anlamlarını ifade etmektedir (Aschemann-Witzel et al., 2020). Son yıllarda, 
beslenmemizin temel bileşenlerinden olan et ve süt ürünlerinin yerine bitkisel 
benzerlerinin üretimi üzerine çalışmalar yoğunlaşmış durumdadır (Mäkinen et al., 
2015; Sun et al., 2021). Bu ürünlerin gelişmesinde tıbbi sebepler, sağlıklı olarak 
görülen yaşam tarzlarının benimsenmesi ve çevresel olumsuzlukların önlenmesi gibi 
faktörler etkili olmaktadır (Aydar, Tutuncu and Ozcelik, 2020). Örneğin et ürünlerinin 
tüketimi kalp hastalıkları, obezite ve kanser gibi hastalıklar ile ilişkilendirilmekte ve bu 
sebeple de birçok insan daha az et tüketimini veya et ürünlerini diyetlerinden tamamen 
çıkarmayı tercih etmektedir (Sun et al., 2021). Benzer şekilde süt ürünlerine karşı 
laktoz intoleransı varlığı, inek sütüne karşı alerji ve doymuş yağ asidi içeriği insanları 
yeni alternatif ürünlerin arayışına yöneltmektedir. Bu durumun bir göstergesi olarak, 
bitkisel sütlerin perakende pazar satışlarının 2017'de yaklaşık 6 milyar dolar olduğu ve 
artışların daha da yükseleceği tahmin edilmektedir (Aydar, Tutuncu and Ozcelik, 
2020).  

İnek sütüne alternatif olarak farklı bitkisel kaynaklardan elde edilen sütler geliştirilmiş 
ve ticari olarak da insanların tüketimine sunulmuştur. Özellikle vegan beslenme 
biçiminde bu bitkisel sütlerin tüketimi oldukça yaygındır. Bitkisel sütlerin üretiminde 
badem, hindistan cevizi, susam, soya, yulaf, pirinç, ceviz ve fındık gibi çeşitli bitkisel 



IV. Uluslararası Türk Dünyası Fen Bilimleri ve Mühendislik Kongresi  

23-24 Haziran 2022, Niğde - Türkiye 

 

951 
 

 

materyaller kullanılabilmektedir. Bu materyallerden elde edilen sütlerin besinsel 
değerleri her ne kadar birbirinden farklı olsa da kompozisyon ve yapı bakımından inek 
sütüne benzer özellikler sergileyecek şekilde tasarlanmaktadırlar (McClements, 2020). 
Bitkisel sütlerin üretimi, bitkisel materyalin suda bekletilmesi, öğütme, çözünmeyen 
bitkisel içeriklerin uzaklaştırılması, katkı maddelerinin ilavesi (şeker ve tuz), 
sterilizasyon, homojenizasyon gibi işlem basamaklarından oluşmaktadır (Aydar, 
Tutuncu and Ozcelik, 2020; McClements, 2020). Uygulanan bu işlemlerde amaç 
başlangıçta da belirtildiği gibi inek sütüne benzer özelliklerde bitkisel sütlerin elde 
edilebilmesidir. Ayrıca bitkisel sütlerden elde edilen yoğurt, kefir, peynir, dondurma gibi 
inek sütüne özgü ürünlerin de üretimi gerçekleştirilmektedir (Silva, Silva and Ribeiro, 
2022).  

Hayvansal süte alternatif olarak kullanılabilecek sütlerden bir tanesi de fındık sütüdür. 
Literatürde fındık sütü üretimi ve fındık sütünün özelliklerinin geliştirilmesi üzerine 
çalışmalar bulunmaktadır (Gul et al., 2018; Atalar et al., 2019; Aysu et al., 2020; Gul et 
al., 2022). Fındık sütü kullanılarak inek sütünden elde edilen ürünlere benzer üretilen 
ürünler incelendiğinde fermente fındık sütü (Ermiş et al., 2018), fındık sütü ile 
zenginleştirilmiş yoğurt (Gul et al., 2022), kefir (Atalar, 2019) ve dondurma (Atalar et 
al., 2021) gibi ürünler yer almaktadır. Kefir ve dondurma üretiminde fındık endüstrisinin 
yan ürünü olarak fındık yağı ekstraksiyonundan arda kalan posa kullanılarak fındık 
sütü üretimi gerçekleştirilmiş ve fındık sütünün özelliklerini geliştirmek için yüksek 
basınç ile homojenizasyon işlemi uygulanmıştır.  

Bu çalışmada, fındık sütü üretiminde fındıklara herhangi bir işlem uygulanmadan fındık 
sütü üretimi gerçekleştirilmiş ve fındık sütü farklı oranlarda (%0, 25, 50 ve 100) 
kullanılarak dondurma üretimi gerçekleştirilmiştir. Fındık sütü içermeyen sadece inek 
sütünden üretilen dondurma kontrol örneği olarak kullanılmıştır. Üretilen 
dondurmaların fizikokimyasal, tekstürel ve duyusal özelliklerinde meydana gelen 
değişimler belirlenmiştir. 

2. Materyal ve Metot 

2.1 Materyaller 

Çalışmada kullanılan fındık örnekleri kavrulmuş bir şekilde Niğde’de bulunan bir 
kuruyemişçiden temin edilmiştir.  

2.2 Fındık sütü üretimi 

Fındık sütü üretiminde, fındık ve su belirli oranlarda (1/5, 1/6 ve 1/9, ağırlık/ağırlık) 
karıştırılmış ve ev tipi bir karıştırıcı kullanılarak 5 dakika süre ile fındıklar 
parçalanmıştır. Ardından elde edilen karışım çift katlı tülbent kullanılarak süzülmüştür. 
Süzme işlemi tamamlandıktan sonra elde edilen kısım fındık sütü olarak kullanılmıştır. 
Farklı oranlarda fındık/su kullanımı ile elde edilen fındık sütlerinin kurumadde içerikleri 
belirlenmiş ve inek sütünün kurumaddesine benzer oranda kurumadde içeren oran 
belirlenerek dondurma üretiminde kullanılmıştır. Belirlenen bu oranda üretilen fındık 
sütleri dondurmaların üretiminin gerçekleştirilmesine kadar 4°C sıcaklıkta 
buzdolabında muhafaza edilmiştir. 

2.3 Dondurma üretimi  

Dondurma örneklerinin üretimi Acan et al., (2020) tarafından kullanılan metot ile 
gerçekleştirilmiştir. Buna göre kontrol örneği %22 şeker, %77 inek süt, % 0,7 ksantam 
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gum ve %0,3 vanilya içerecek şekilde hazırlanmıştır. Diğer dondurma örneklerinin 
üretiminde inek sütü yerine %25, 50, 75 ve 100 oranlarında fındık sütü kullanılmıştır. 
Üretim aşamasında süt manyetik karıştırıcı ile 85°C sıcaklığa ısıtılmış ve diğer girdiler 
süt üzerine sürekli karıştırma ile ilave edilmiştir. Ardından elde edilen karışım 
olgunlaştırma işlemi için 24 saat süre ile 4°C sıcaklıkta bekletilmiştir. Olgunlaştırılmış 
dondurma karışımı dondurma makinası (Klarstein Ice Maker, Berlin, Almanya) 
kullanılarak çırpılmıştır. Ardından, dondurmalar −18°C sıcaklıkta 24 saat sertleşmesi 
için bekletilmiştir. İnek sütü kullanılarak üretilen dondurma örneği kontrol olarak 
isimlendirilmiş ve diğer örnekler yer kullanım oranlarına göre F25, F50, F75 ve F100 
olarak isimlendirilmiştir. 

2.4 Kurumadde ve kül analizleri 

Dondurma örneklerinin kurumadde miktarlarının belirlenmesi için 105°C sıcaklıkta 
örnekler sabit ağırlığa gelene kadar bekletilmiştir. Örneklerin kül miktarının 
belirlenmesi 600°C sıcaklıkta kül fırını kullanılarak gerçekleştirilmiştir (AOAC, 2000).  

2.5 Toplam asitlik ve pH 

Dondurma örneklerinin toplam asitlik değerleri 0,1 N NaOH kullanılarak laktik asit 
cinsinden ifade edilmiştir. pH değerlerinin belirlenmesinde dondurma örnekleri oda 
sıcaklığında çözündürülmüş ardından örnek içerisine pH metre probu daldırılarak 
değerler kaydedilmiştir. 

2.6 Renk ölçümleri 

Dondurma örneklerinin renk özellikleri CIEL*a*b* koordinat sistemine göre renk tayin 
cihazı (Chroma meter CR-400, Konica Minolta Optics Inc., Japonya) kullanılarak 
belirlenmiştir. Sonuçlar L* (koyuluk-açıklık), a* (kırmızılık/yeşillik) ve b* (sarılık/mavilik) 
olarak ifade edilmiştir. 

2.7 Tekstürel özellikler 

Dondurma örneklerinin sıkılık (firmness) ve yapışkanlık (stickness) değerleri P/1S 
probu ile tekstür analiz cihazı (TA-XT Plus, Stable Micro Sistem Ltd., Surrey, Birleşik 
Krallık) kullanılarak belirlenmiştir. Metot parametreleri; test öncesi hız 1,5 mm/s, test 
hızı 2 mm/s, test sonrası hız 10 mm/s, uzaklık 5 mm ve tetikleyici kuvvet 2,5 g 
(otomatik) olarak ayarlanmıştır. 

2.8 Duyusal özellikler 

Dondurma örneklerinin duyusal özellikleri hedonik değerlendirme yöntemi kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi çalışanları ve öğrencilerinden 
oluşan 10 kişilik panelist grubu kullanılmıştır. Dondurma örnekleri üçlü rakamlar ile 
kodlanmıştır. Panelistlere dondurma duyusal özellikleri hakkında bilgiler verildikten 
sonra tat, koku, renk ve genel beğeni bakımından 1 ile 9 puan arasında 
değerlendirmeleri istenmiştir. Değerlendirme aşamasında 1-Hiç beğenmedim ve 9-
Çok beğendim olarak ifade edilmiştir. 

2.9 İstatistiksel analizler 

Ölçümlerden elde edilen değerler ortalama ± standart sapma olarak ifade edilmiştir. 
Ortalamalar arasındaki farklılıklar IBM SPSS 24 yazılımı kullanılarak tek yönlü varyans 
analizi ve Tukey çoklu karşılaştırma testi ile belirlenmiştir.  
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3. Bulgular 

3.1 Fındık sütünün kurumadde miktarları 

Bu çalışmanın ilk aşamasında inek sütüne benzer kurumadde içeriğine sahip fındık 
sütünün üretilmesi amaçlanmıştır. Fındık sütlerinin hazırlanmasında Şekil 1A’ da 
gösterildiği gibi 3 farklı oran kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre 1/5, 1/6 ve 1/9 
oranlarının kullanımı verilen sıra ile %12,41, 10,36 ve 5,25 kurumadde içeriği ile 
sonuçlanmıştır. Ermis et al. (2018) tarafından yapılan bir çalışmada, 150 g fındık ve 1 
L su kullanılarak üretilen fındık sütünün kuru madde içeriği %11,41 belirlenmiştir. Bir 
diğer çalışmada fındık sütünün hazırlanmasında 1/6 (ağırlık/hacim) oranı kullanılarak 
%11,47 oranında kurumadde içeren fındık sütü elde edilmiştir (Aysu et al., 2020). 
 
Bu çalışmada dondurma üretiminde kullanılan inek sütünün kuru madde miktarı ise 
%12,80 belirlenmiştir. Kuru madde analizinden elde edilen sonuçlara göre fındık/su 
oranının 1/5 olarak ayarlanması ile inek sütüne benzer kuru madde içeriğine sahip 
fındık sütü üretilebilmesi mümkündür. Bu sebeple dondurmaların hazırlanmasında 1/5 
oranında fındık ve su ile üretilmiş fındık sütleri kullanılmıştır. Ayrıca fındık sütlerine ait 
renk değerleri Şekil 1B’ de verilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre fındık sütünün açık 
(L*:77,61), kırmızı (a*:0,53) ve sarı (b*:0,53) renkli olduğu belirlenmiştir. 
 

 
Şekil 1. Fındık sütünün kurumadde (A) ve renk değerleri (B) 

 
3.2 Dondurma örneklerinin fizikokimyasal, renk ve tekstürel özellikleri 

Dondurma örneklerinin fizikokimyasal, renk ve tekstürel özellikleri Tablo 1’de 
verilmiştir. Dondurma örneklerinin kurumadde miktarları fındık sütü kullanımı ile 
istatistiksel olarak önemli derecede (p<0,05) değişmiştir.  En yüksek ve en düşük kuru 
madde miktarları sırasıyla kontrol (%36,90) ve F100 (%34,26) örneklerinde 
belirlenmiştir. Bu durum inek sütünün ve fındık sütünün farklı kuru madde içeriklerine 
sahip olması ile ilişkilidir. Dondurmalarda fındık sütü kullanımı ile örneklerin kül 
miktarları önemli düzeyde (p<0,05) azalmıştır. Ancak F50, F75 ve F100 dondurma 
örnekleri arasında kül miktarı bakımından istatistiksel olarak fark gözlenmemiştir 
(p>0,05). Fındık sütü kullanımı ile dondurmaların kül miktarının azalması fındık 
sütünün inek sütünden daha az miktarda mineral madde içermesi ile açıklanabilir. 
Ermis et al. (2018) tarafından fındık sütünün inek sütünden daha düşük kül oranına 
sahip olduğu rapor edilmiştir. 
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Tablo 1. Dondurma örneklerinin fizikokimyasal, renk ve tekstürel özellikleri 

 Örnekler 

Analizler Kontrol F25 F50 F75 F100 

Kurumadde (%) 36,90±0,06c 35,48±0,21b 36,50±0,30c 34,74±0,02a 34,26±0,34a 

Kül (%) 0,62±0,00c 0,46±0,00b 0,29±0,07a 0,27±0,01a 0,17±0,05a 

L* 88,22±2,61d 85,94±1,42cd 83,69±2,20bc 80,36±1,93ab 78,85±1,56a 

a* -2,49±0,17a -1,60±0,15b -0,79±0,23c -0,04±0,14d 0,14±0,21d 

b* 12,00±0,53a 13,64±0,95ab 14,86±1,23bc 15,88±1,69c 15,51±0,39c 

pH 6,43±0,02a 6,43±0,01a 6,39±0,01a 6,20±0,02a 5,90±0,02a 

Asitlik (%) 0,17±0,03a 0,17±0,03a 0,16±0,01a 0,15±0,01a 0,13±0,02a 

Sıkılık (g) 1237±108a 1923±78ab 2490±166b 3994±292c 5142±647d 

Yapışkanlık (g) -127±15ab -113±10b -132±35ab -167±28a -165±7a 

 
Dondurma örneklerinin renk özellikleri incelendiğinde, fındık sütünün artan oranlarda 
dondurma üretiminde kullanımı örneklerin açıklık-koyuluk özelliklerini gösteren L* 
değerlerinde istatistiksel olarak önemli (p<0,05) azalmalara sebep olmuştur (Şekil 1B). 
İnek sütü oranının yüksek olduğu dondurmalar daha açık renkli iken fındık sütü 
oranının dondurmalarda artması ile dondurma örneklerinin renkleri koyulaşmıştır. Şekil 
1B’de verilen sonuçlar ve F100 örneği karşılaştırıldığında renk değerlerinin benzer 
olduğu görülebilir. Dolayısıyla fındık sütü kullanımı ile dondurmaların koyu renge sahip 
olması fındık sütünün rengi ile yakından ilişkilidir. Dondurma örneklerinin yeşillik-
kırmızılık özellikleri incelendiğinde elde edilen sonuçların negatif olduğu yani yeşil 
özellik gösterdiği belirlenmiştir. Örneklere fındık sütü ilavesi ile dondurmaların renginin 
yeşilden kırmızıya doğru bir değişim gösterdiği bulunmuştur. Diğer bir renk değeri 
olarak b* incelendiğinde elde edilen sonuçların pozitif olduğu yani dondurmaların sarı 
renge sahip olduğu belirlenmiştir. Fındık sütü ilavesi ile dondurmaların b* değerlerinde 
istatistiksel olarak önemli (p<0,05) düzeyde artışların olduğu gözlenmiştir. 

Dondurma örneklerinde fındık sütü kullanımı ile örneklerin pH ve asitlik değerlerinde 
sayısal olarak azalmalar gözlenmiş olmasına rağmen değerler arasındaki farklılıklar 
istatistiksel olarak önemsizdir (p>0,05) (Tablo 1). 
Dondurma örneklerinin tekstürel özellikleri incelendiğinde, fındık sütü kullanımı ile 
dondurmaların sıkılık değerlerinin arttığı tespit edilmiştir (Tablo 1). En yüksek sıkılık 
değeri F100 yani %100 fındık sütü içeren örnekte belirlenmiştir. Benzer şekilde, Atalar 
et al. (2021) tarafından yürütülen bir çalışmada, dondurma üretiminde fındık sütü 
oranının artması ile dondurmaların sertliğinin arttığı rapor edilmiştir. Dondurmaların 
yapışkanlık değerleri -167 ile -113 değerleri arasında değişmiştir (Tablo 1). En düşük 
değer yapışkanlık değeri %100 fındık sütü içeren F100 örneğinde belirlenmiştir. 
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3.3 Dondurma örneklerinin duyusal özellikleri 

Dondurma örneklerinin duyusal özelliklerine ait sonuçlar Şekil 2’ de verilmiştir. Duyusal 
özellikler olarak renk, tat ve genel beğeni bakımından üretilen dondurma örnekleri 
arasında istatistiksel olarak farklılık gözlenmemiştir. Ancak koku bakımından 
dondurma örnekleri arasında istatistiksel olarak önemli (p<0.05) farklılıklar 
belirlenmiştir. Koku değeri bakımından %100 inek sütü kullanılarak hazırlanan 
dondurma örneğinin en düşük değeri,  F75 örneğinin ise en yüksek değeri aldığı, 
dolayısıyla en beğenilen örnek olduğu görülmüştür. Bu durum fındık sütünde yer alan 
fındık kokusunun tüketiciler tarafından inek sütü ile üretilen dondurmaya kıyasla daha 
çok beğenilebileceğinin bir göstergesidir. 
 

 

Şekil 2. Dondurma örneklerinin duyusal özellikleri 

 
4. Sonuçlar 

Bu çalışmada farklı oranlarda fındık sütü kullanılarak üretilen dondurmaların 
fizikokimyasal ve duyusal özelliklerinde meydana gelen değişimler belirlenmiştir. 
Dondurmaların kurumadde, kül, renk, sıkılık ve yapışkanlık özellikleri fındık sütü 
kullanımına bağlı olarak önemli düzeyde değişmiştir. Ancak fındık sütü kullanımı ile 
dondurmaların pH ve asitlik değerlerinde gözlenen değişimlerin istatistiksel olarak 
önemsiz olduğu bulunmuştur. Duyusal analiz sonuçlarına göre üretilen bütün 
dondurmalar tüketiciler tarafından kabul edilebilir niteliktedir. Ancak, koku özelliği 
bakımından F75 örneği diğer dondurmalardan daha yüksek bir skora sahiptir. Bu 
durum dondurma içerisinde fındık kokusunun dondurmalara daha kabul edilebilir bir 
koku sağladığının göstergesidir. Bu sebeple daha sonraki çalışmalarda farklı oranlarda 
fındık sütü kullanılarak üretilen dondurmaların aroma bileşenlerdeki değişimlerin 
incelenmesi ve buna göre en uygun oranın belirlenmesi gerekmektedir.  

Teşekkür 

Bu çalışma 2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 
kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. 
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Sarı etli patates tozu üretiminde sıcak hava ile kurutma koşullarının 
optimizasyonu 
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Özet: Kurutma sebze ve meyvelerin dayandırılması için en çok uygulanan 
yöntemlerden biridir. Seçilen kurutma yöntemi elde edilecek son ürünün kalitesini 
etkileyebilmektedir. Bu nedenle güneşte kurutma yöntemine göre taşıdığı 
avantajlar nedeniyle sıcak hava kurutma daha kaliteli ürün üretiminde tercih 
edilmektedir. Bu araştırmada sıcak hava kurutma yönteminin sarı etli patatesin bazı 
kalite faktörlerine etkisi incelenmiş, kurutma öncesi uygulanan haşlama işlemi ile 
dilim kalınlığı da dikkate alınarak kurutma için optimum koşullar yanıt yüzey 
yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Farklı kurutma sıcaklığı (55, 65 ve 75°C), 
haşlama süresi (2, 5 ve 8 dk) ve dilim kalınlığı (2, 4 ve 6 mm) gibi parametrelerin 
kurutma sonucu elde edilen sarı etli patates tozlarında toplam fenolik madde, 
antioksidan aktivite, esmerleşme indeksi ve nişasta oranı üzerine etkileri 
belirlenerek optimum kurutma koşulları tespit edilmiştir. Optimizasyon sonucunda 
kurutma sıcaklığı, dilim kalınlığı ve haşlama süresi sırasıyla 74,19°C, 4,06 mm ve 
5,58 dakika olarak belirlenmiştir. Böylece elde edilen üründe kurutma ile 
oluşabilecek kalite kayıpları minimuma indirilmiş, biyoaktif bileşenlerde azalma ve 
renk değişimleri sınırlandırılmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Optimizasyon, sarı etli patates, patates tozu, sıcak hava 
kurutma, yanıt yüzey yöntemi 

 

 
1. Giriş 

Dünya genelinde farklı kültürler tarafından günlük olarak yaygın bir şekilde tüketilen 
patates (Solanum tuberosum L.), yapısındaki karbonhidrat (%18), protein ve aminoasit 
(%1-2), yağ (%0,1), vitamin ve mineral (<%0,1) açısından zengin bir bitkisel üründür. 
Patatesin bileşimi uygulanan tarım, yetiştirildiği yer ve iklim koşulları, hasattaki 
olgunluğu ve hasat sonrası depolama koşulları ile değişebilmekle birlikte toplam kuru 
ağırlığın %80’ini oluşturan karbonhidratların büyük kısmını nişasta (%70), geri kalan 
kısmını diyet lifi (% 6-8), sükroz (% 0,5-1) ve indirgen şekerler (% 0,5-2) 
oluşturmaktadır. Asparajin ve glutamin, patatesteki protein ve aminoasit miktarının 
neredeyse yarısına yakınını oluşturmaktadır (Yıldız, 2005). Patates yapısında bulunan 
klorojenik asit ve konjugatları gibi çeşitli polifenolik bileşikler, askorbik asit ve kırmızı 
veya özellikle mor etli patates çeşitlerinde bulunan antosiyaninler nedeniyle yüksek 
antioksidan aktiviteye sahiptir (Lachman vd., 2013).  

Kurutma, gıda sektöründe meyve-sebzelerin dayandırılması için kullanılan en eski 
yöntemlerinden biridir. Kurutma ile kurutulacak ürünün su aktivitesi düşürülerek 
enzimatik, mikrobiyal ve kimyasal bozulmalar belirli bir seviyenin altına tutulmakta 
böylece üründe oluşabilecek kalite kayıplarının minimum seviyede tutulması 
hedeflenmektedir (Geankoplis 1993; Ünlütürk ve Turantaş 1999). Güneşte kurutma 
işlemi doğal bir kurutma yöntemi olarak tercih edilmekte ise de uzun işlem süreleri, 
kurutma için çok fazla alana ihtiyaç duyulması ve kurutma koşullarının kontrol 
edilememesi gibi olumsuzlukları nedeniyle bu yönteme alternatif olarak sıcak hava 
kurutma prensibine bağlı olarak çalışan farklı yapay kurutma yöntemleri tercih edilir 
olmuştur (Cemeroğlu vd., 2003).  

Sıcak hava kurutma işleminin patatesin kalite özellikleri üzerine etkisinin incelendiği 
çok çeşitli çalışmalar mevcuttur (Jing vd., 2010; Selokela vd., 2022). Yapılan bir 
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çalışmada 10 farklı tatlı patates çeşidi, 5mm dilim kalınlığında doğranıp 5 farklı kurutma 
sıcaklığı (40-80°C) uygulanarak sıcak hava kurutma ile kurutulmuş, sıcaklık artışı ile 
kurutma süresi arasında ters bir orantı olduğu tespit edilmiştir (Oke ve Workneh, 2014). 
Bir başka çalışmada tatlı patatese 4 farklı sıcaklık değeri (30, 40, 50 ve 60°C) 
uygulanmış, L-askorbik asit, şeker içeriği, yüzey rengi ve sertliği ve kuruma 
özelliklerine bakılmış, patateslerin toplam renk değişiminin (∆E) kuruma sıcaklığı 
arttıkça azaldığı gözlemlenmiştir (Orikasa vd., 2010).  

Literatürde patatesin kurutulmasında sıcak hava kurutma sisteminin kullanıldığı 
çalışmalar bulunmasına rağmen patates tozu üretilmesinde işlem parametrelerinin 
optimize edildiği bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Son yıllarda gıdaların kurutulmasında, 
gıdalar üzerinde ısının en az kalite kayıplarına neden olacağı en iyi koşullar sağlanarak 
kaliteli bir kurutulmuş gıda elde etmek amaçlanmaktadır. Bu nedenle kalite kayıplarını 
en aza indirmek amacıyla sıcak hava kurutma koşullarının optimizasyonu için böylesi 
bir çalışma ile literatürdeki boşluğun doldurulması hedeflenmiştir. 

2. Materyal ve Metot 

Yapılan bu çalışmada kullanılan sarı etli (Agria) patatesler, Doğa Tohumculuk 
firmasından temin edilmiştir. Tüm patatesler üretim sürecine kadar +4°C sıcaklıkta 
karanlıkta ve kokusuz ortamda depolanmıştır. 

Yöntem 

2.1. Kurutma koşulları ve deneme deseninin oluşturulması 

Sıcak hava kurutma işlemi sıcaklığı kontrol edilebilir laboratuvar etüvünde (Termal, 
Türkiye) gerçekleştirilmiştir. Kabukları elle soyulan patatesler farklı kalınlıklarında 
dilimlenmiştir. Haşlama işlemi öncesinde %1’lik sitrik asit çözeltisinde 5 dakika süreyle 
bekletilen patates örneklerine farklı sürelerde (2, 5 ve 8 dk) buharda haşlama işlemi 
uygulanmıştır. Farklı sürelerde haşlanmış patates örnekleri kurutma tepsilerine tek sıra 
olacak şekilde sıralanarak belirtilen koşullarda kurutma işlemine tabi tutulup nem 
miktarı %10’nun altına gelinceye kadar kurutulmuştur. Bu çalışmada Yanıt Yüzey 
Yönteminde (Response Surface Methodology) deneysel tasarım için Box-Behnken 
istatiksel deneysel dizaynı kullanılmıştır. Bağımsız değişken olarak sıcak hava 
kurutmada sıcaklık (X1), haşlama süresi (X2), dilim kalınlığı (X3) dikkate alınmıştır. 

 Bu bağımsız değişkenlerin her birisi 3 seviye (düşük, orta ve yüksek şeklinde -1, 0 ve 
+1 olarak kodlanmış) olacak şekilde uygulanmıştır. Merkez noktada 3 tekerrür 
yapılmıştır. Bağımsız değişkenlere karşı patates tozu numunelerinde toplam fenolik 
madde, antioksidan aktivite, esmerleşme indeksi, nişasta tayini yapılmıştır. Her bir 
örnekte üç paralel yapılarak elde edilen ortalama değerler optimizasyon hesaplarında 
kullanılmıştır. Sıcak hava kurutma için bağımsız değişkenlere ait sınır ve seviyeler 
Tablo 1’de, oluşturulan Box-Behnken tasarım deseni Tablo 2’de verilmiştir. Deneysel 
dizayn ve optimizasyonu için Minitab (Minitab 17.1.0.0, State Colage, PA, ABD) 
istatistik yazılımı kullanılmıştır. Gruplar arasında anlamlı fark olup olmadığını 
belirlemek için Tukey's çoklu karşılaştırma test yapılıp, her bir deney üç kez 
tekrarlanmıştır. 
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Tablo 1. Sıcak hava kurutma için bağımsız değişkenlere ait sınır ve seviye 
değerleri 

 
Değişkenler 

Kodlama seviyeleri gerçek değerler 

-1 0 +1 

Kurutma sıcaklığı (°C) 55 65 75 

Dilim kalınlığı (mm) 2 4 6 

Haşlama Süresi (dk) 2 5 8 

 

Tablo 2. Sıcak hava kurutma uygulaması için yanıt yüzey yöntemi deneme 
deseni 

 Deneme no Kurutma Sıcaklığı 
(°C) 

 

Dilim Kalınlığı 
(mm) 

 

Haşlama Süresi (dk) 

1 65 2 8 

2 65 6 2 

3 65 4 5 

4 65 6 8 

5 55 6 5 

6 75 4 8 

7 65 2 2 

8 65 4 5 

9 65 4 5 

10 75 4 2 

11 75 2 5 

12 75 6 5 

13 55 2 5 

14 55 4 2 

15 55 4 8 

 

2.1. Elde edilen patates tozunda analiz metotları 

2.1.1. Toplam fenolik madde tayini 

Toplam fenolik madde tayini Folin-Ciocaltaeu metoduna göre yapılmıştır (Singleton ve 
Rossi, 1965). Standart olarak gallik asit kullanılmış, gallik asit kalibrasyon eğrisi için, 
gallik asidin 5 farklı konsantrasyonu hazırlanmıştır. Patates tozundan fenolik bileşikler 
%80 metanol çözeltisi (% 1 HCl içeren) kullanılarak ekstrakte edilmiştir. Karışım 4 saat 
boyunca 40 rpm’de çalkalanmış ve berrak kısmın ayrılması için 9000 g 4°C’ de 15 
dakika santrifüj (Nüve marka NR 800R model, Türkiye) edilmiştir. 100 µl ekstrakt 
üzerine 0,75 ml Folin-Ciocaltaeu çözeltisi (suda, %10’luk) eklenmiş ve oda sıcaklığında 
5 dakika bekletilmiştir. 0,75 ml Na2CO3 (suda, 75 g/L) ilave edilerek kuvvetlice 
karıştırılmıştır. Oda sıcaklığında karanlıkta 1 saat bekletildikten sonra 725 nm’de 
çözeltilerin absorbansları okunmuştur. Aynı işlemler kalibrasyon eğrisi için hazırlanmış 
farklı konsantrasyonlardaki gallik asit çözeltilerine de uygulanmıştır. Ekstraktların 
absorbansları, çizilen gallik asit kalibrasyon eğrisinden okunarak toplam fenolik madde 
konsantrasyonu eşdeğer gallik asit olarak hesaplanmıştır (mg GAE/kg). 
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2.1.2. DPPH yöntemiyle antioksidan aktivite tayini 

Serbest radikal yakalama etkinliği deneyi 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil (DPPH) radikali 
kullanılarak belirlenmiştir (Blois, 1958). Ekstraktlardan 0,1’er ml alınmış ve üzerine 3,9 
ml, 0,1 mM DPPH (%80’lik metanolde) çözeltisi ilave edilmiştir. Karıştırılarak 
homohenize edildikten sonra oda koşullarında karanlıkta 30 dakika bekletilmiş ve süre 
sonunda 517 nm’de absorbansları okunmuştur. Örnek yerine 0,1 ml metanol (%80) 
kullanılarak aynı şartlarda kontrol olarak kullanılmıştır. % DPPH radikali giderme 
aktivitesi eşitlik (1) ile hesaplanmıştır: 

 

% DPPH Radikali 
Giderme Aktivitesi 

= 
Kontrolün absorbansı - Örnek Absorbansı 

(1) 
Kontrol Absorbansı 

 

2.1.3.  Esmerleşme indeksi (Eİ) 

Konica-Minolta (Osaka, Japonya) marka CR400 renk tayini cihazı kullanılarak L*, a* 
ve b* değerleri belirlenen toz örneklerde esmerleşme indeksi hesaplanmıştır. Eİ, 
enzimatik esmerleşmenin gerçekleştiği ve kahverengi rengin ürünün saflığını temsil 
ettiği işlemlerde önemli bir parametredir. Patates kurutma işleminin ürünün 
esmerleşmesine etkisini belirlemek için Eİ değerleri (2) ve (3) numaralı eşitlikler 
kullanılarak hesaplanmıştır (Maskan, 2006). 

 

Eİ = [100(x - 0.31)] / 0.172               (2) 

x = (a* + 1.75L*) / (5.645L* + a* - 3.012b*)          (3) 

 

2.1.4.  Nişasta tayini 

Kurutulmuş örnekten hassas terazi ile 2,5 g tartılmış ve 250 ml’lik cam erlen içerisine 
konulmuştur. Üzerine 50 ml 1,128 N HCI solüsyonu eklenip, kaynayan sıcak su 
bulunan beherin içerisinde tutularak 15 dk nişastanın asitle hidrolizi gerçekleştirilmiştir. 
Süre bitene kadar her 3 dakikada bir çalkalanarak karıştırılmıştır Süre bittikten sonra 
30 ml su eklenerek soğuk su içerisinde soğumaya bırakılmıştır. Daha sonra üzerine 5 
ml Carrez I (Potassium hexacyanoferrate (II) trihydrate: %15) ve 5 ml Carrez II (Zinc 
sulphate heptahydrate: %30) eklenip yeniden karıştırılmıştır. Akabinde 10 ml saf su 
eklenerek karışım 100 ml’ye tamamlanmıştır. Solüsyon filtre kâğıdından süzülmüş ve 
süzüntü polarimetre cihazıyla (Krüss) 20°C’ de sodyum D line ışığı (589,3 nm ) ile 
gözlenen optikal rotasyon açısı  (α) okunarak kayıt edilmiştir. Polarimetre yardımıyla 
belirlenen optik çevirme derecesi denklem (4)’de yerine koyularak % nişasta 
hesaplanmıştır (Kasnak, 2015). 

 

 

(4) 

α : Polarimetrede okunan çevirme derecesi 
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 : Patates nişastasının spesifik çevirme derecesi 

L : Polarimetre tüpü uzunluğu 

2.1.5. İstatistiksel YöntemVeriler Minitab (Minitab 17.1.0.0, State Colage, PA, ABD) 
istatistik yazılımı kullanılarak %95 güvenlik aralığında analiz edilmiş olup verilerin 
analizinde genel lineer model kullanılmıştır. Gruplar arasında anlamlı fark olup 
olmadığını belirlemek için Tukey's çoklu karşılaştırma testi yapılmıştır. Her bir deney 
üç kez tekrarlanmıştır. 

3. Bulgular 

Sıcak hava ile kurutulan sarı etli patates tozlarında toplam fenolik madde, antioksidan 
aktivite, esmerleşme indeksi ve nişasta miktarına ait veriler Tablo 3’te sunulmuştur. 

 

Tablo 3. Sarı etli patates tozlarının analizi sonucu elde edilen toplam fenolik 
madde, antioksidan aktivite, Eİ ve nişasta analizine ait veriler 

Deneme 
no 

Kurutma 
Sıcaklığı 

(°C) 
 

Dilim 
Kalınlığı 

(mm) 
 

Haşlama 
Süresi 

(dk) 

Toplam 
Fenolik (mg 

GAE/kg) 

Antioksidan 
aktivite (% 
inhibisyon) 

Eİ 
Nişasta 

Miktarı (%) 

1 65 2 8 593,24±53,71 24,73±0,20 26,83±0,91 75,15±1,05 

2 65 6 2 778,91±19,60 24,79±0,20 32,16±2,08 70,17±0,56 

3 65 4 5 699,84±41,32 23,46±1,08 23,05±0,29 85,24±1,70 

4 65 6 8 638,81±4,90 23,60±0,44 34,28±0,61 70,23±0,65 

5 55 6 5 857,42±39,32 22,79±0,80 34,68±0,16 75,83±1,60 

6 75 4 8 860,94±15,47 25,28±0,37 35,48±0,10 76,13±1,83 

7 65 2 2 747,37±60,49 21,66±1,02 28,59±0,42 74,19±0,03 

8 65 4 5 652,25±24,21 23,44±0,18 23,95±1,22 85,35±1,69 

9 65 4 5 726,12±1,35 23,36±0,82 23,99±0,11 86,15±0,94 

10 75 4 2 925,48±1,88 22,26±0,51 36,80±3,17 77,71±0,81 

11 75 2 5 729,97±55,43 23,77±0,78 30,02±0,19 78,16±1,31 

12 75 6 5 1080,32±16,05 24,57±0,16 44,59±4,23 76,43±1,31 

13 55 2 5 1142,12±130,59 22,25±0,78 33,21±3,44 73,44±1,04 

14 55 4 2 1144,81±59,96 21,14±0,44 28,71±2,53 71,37±2,25 

15 55 4 8 864,81±37,93 22,30±0,18 33,63±2,55 75,81±1,63 

 

Deneme desenine göre sıcak hava ile kurutulan sarı etli patates tozlarının analizi 
sonucu elde edilen toplam fenolik madde, esmerleşme indeksi, antioksidan aktivite ve 
nişasta miktarına ait veriler ile oluşturulan model katsayıları Tablo 4’te sunulmuştur. 
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Tablo 4. Sarı etli patates tozlarının analizi sonucu elde edilen toplam fenolik 
madde, Eİ, antioksidan aktivite ve nişasta miktarı değerlerine ait veriler ile %5 

önem seviyesinde oluşturulan model katsayıları 
Semboller Toplam Fenolik 

(mg GAE/ kg) 
Eİ 
 

AA 
Nişasta Miktarı 

(%) 

Katsayılar p Katsayılar p Katsayılar p Katsayılar p 

β0 Sabit 692,7 0,000* 23,671 0,000* 23,419 0,000* 85,582 0,000* 

β1 

Kurutma 
Sıcaklığı 

(T) 

-51,56 0,002* 2,083 0,003* 0,925 0,001* 1,498 0,045* 

β2 Dilim 
Kalınlığı 

(L) 
17,85 0,106 3,383 0,000* 0,419 0,032* -1,034 0,125 

β3 

Haşlama 
Süresi (t) 

-79,85 0,000* 0,495 0,269 0,759 0,003* 0,485 0,427 

β11 T*T 259,6 0,000* 7,576 0,000* -0,512 0,058* -3,398 0,009* 

β22 L*L 0,1 0,992 4,385 0,001* 0,439 0,089 -6,216 0,001* 

β33 t*t -3,3 0,814 2,413 0,009* -0,162 0,474 -6,926 0,000* 

β12 T*L 158,8 0,000* 3,274 0,002* 0,067 0,752 -1,030 0,252 

β13 T*t 53,9 0,008* -1,561 0,039* 0,467 0,067 -1,507 0,116 

β23 L*t 3,5 0,795 0,970 0,145 -1,067 0,003* -0,225 0,789 

Modelin 
Önemi 

0,000* 0,000* 0,005* 0,004* 

R2 (%) 99,26 98,64 96,17 96,63 

R2
adj (%) 97,92 96,19 89,27 90,55 

 

Yanıt yüzey yöntemi ile gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda sarı etli patatesten elde 
edilen patates tozlarının toplam fenolik madde, antioksidan aktivite, esmerleşme 
indeksi ve nişasta miktarı değerlerinin işlem koşullarına bağlı değişimini açıklayan 
modeller istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p ≤ 0,05). 

Toplam fenolik madde değerlerini gösteren modele bakıldığında bağımsız 
değişkenlerin tek başına etkisi incelendiğinde kurutma sıcaklığı ve haşlama süresinin 
istatistiksel olarak önemli bulunduğu görülmüştür (p ≤ 0,05). Bunlara ek olarak işlem 
koşullarının birbirleri ile etkileşimlerini ifade eden interaksiyonlardan kurutma sıcaklığı 
ve dilim kalınlığı ile kurutma sıcaklığı ve haşlama süresi etkisi önemli bulunmuştur (p 
≤ 0,05). 

Eİ değerlerini gösteren modele bakıldığında bağımsız değişkenlerden kurutma 
sıcaklığı ve dilim kalınlığının tek başına etkisinin istatistiksel olarak önemli bulunduğu 
görülmüştür (p ≤ 0,05). Kurutma sıcaklığı ve dilim kalınlığı terimi tek başına Eİ pozitif 
etki yapmaktadır. Yani sıcaklık ve dilim kalınlığının artması ile Eİ artmaktadır. Bunlara 
ek olarak işlem koşullarının birbirleri ile etkileşimlerini ifade eden interaksiyonlardan 
kurutma sıcaklığı ve dilim kalınlığı ile kurutma sıcaklığı ve haşlama süresi etkisi önemli 
bulunmuştur (p ≤ 0,05). 
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Antioksidan aktivite değerlerini gösteren modele bakıldığında bağımsız değişkenlerin 
tek başına etkisi incelendiğinde kurutma sıcaklığı, haşlama süresi ve dilim kalınlığının 
istatistiksel olarak önemli bulunduğu görülmüştür (p ≤ 0,05). Bunlara ek olarak işlem 
koşullarının birbirleri ile etkileşimlerini ifade eden interaksiyonlardan haşlama süresi ve 
dilim kalınlığı etkisi önemli bulunmuştur (p ≤ 0,05). 

Nişasta (%) değerlerini gösteren modele bakıldığında bağımsız değişkenlerin tek 
başına etkisi incelendiğinde kurutma sıcaklığının istatistiksel olarak önemli bulunduğu 
görülmüştür (p ≤ 0,05). 

Haşlama süresi ve kurutma sıcaklığı interaksiyonunun sarı etli patates tozunun toplam 
fenolik madde üzerine etkisini gösteren grafik (Şekil 1a) incelendiğinde düşük haşlama 
süresi ve düşük kurutma sıcaklığı uygulamasında toplam fenolik madde miktarının 
arttığı gözlemlenmiştir. 

Kurutma sıcaklığı ve dilim kalınlığının interaksiyonunun sarı etli patates tozunun 
toplam fenolik madde üzerine etkisini gösteren grafik (Şekil 1b) incelendiğinde düşük 
dilim kalınlığı ve düşük kurutma sıcaklığı uygulamasında toplam fenolik madde 
miktarının arttığı gözlemlenmiştir. 

Kurutma sıcaklığı ve dilim kalınlığının interaksiyonunun sarı etli patates tozunun 
esmerleşme indeksi üzerine etkisini gösteren grafik (Şekil 1c) incelendiğinde düşük 
dilim kalınlığı ve düşük kurutma sıcaklığı uygulamasında esmerleşme indeksi 
azalmıştır. 

Haşlama süresi ve kurutma sıcaklığı interaksiyonunun sarı etli patates tozunun 
esmerleşme indeksi üzerine etkisini gösteren grafik (Şekil 1d) incelendiğinde düşük 
haşlama süresi ve düşük kurutma sıcaklığı uygulamasında esmerleşme indeksinin 
azaldığı gözlemlenmiştir. 

Haşlama süresi ve dilim kalınlığının interaksiyonunun sarı etli patates tozunun 
antioksidan aktivite üzerine etkisini gösteren grafik (Şekil 1e) incelendiğinde düşük 
dilim kalınlığı ve yüksek haşlama süresi uygulamasında antioksidan aktivite artmıştır. 

Kurutma sıcaklığının sarı etli patates tozunun nişasta miktarına etkisini gösteren grafik 
(Şekil 1.f) incelendiğinde maksimum nişasta değerinin orta nokta olan 65°C sıcaklıkta 
elde edildiği görülmüştür. 
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Şekil 1.a) Toplam fenolik madde miktarının haşlama ve kurutma sıcaklığına karşı 
yüzey grafiği, b) Toplam fenolik madde miktarının dilim kalınlığı ve kurutma 
sıcaklığına karşı yüzey grafiği, c) Esmerleşme İndeksinin kurutma sıcaklığı ve 
dilim kalınlığına karşı yüzey grafiği, d) Esmerleşme İndeksinin kurutma sıcaklığı 
ve haşlama süresine karşı yüzey grafiği, e) Antioksidan aktivitesinin dilim 
kalınlığı ve haşlama süresine karşı yüzey grafiği, f) Nişasta oranının kurutma 
sıcaklığına karşı grafiği 
 
Jing vd., (2010) yapmış oldukları çalışmada tatlı patates örneğini farklı kurutma 
teknikleri uygulayarak kurutmuş, kurutma tekniklerine kıyasla antioksidan kapasitenin 
fenolik içeriği ile korelasyonuna bakmışlardır. Elde ettikleri sonuçlara göre sıcak hava 
kurutma ile yapılan kurutmada, sıcaklık artışı ile fenolik bileşik miktarında azalma ile 
beraberinde antioksidan aktivitede de azalma gözlemlenmiştir. Selokela vd., (2022) 
yapmış oldukları bir çalışmada turuncu etli  farklı türdeki patateslerin hasat sonrası 
işlem görmemiş ve ısıl işlem görmüş (sıcak hava konveksiyonlu fırın kurutucu ve 
haşlama) örneklerde fenolik bileşik, antioksidan aktivite ve  mineral özelliklerine 
bakıldığında 60°C’ye kadar sıcak hava konveksiyonlu kurutucuda kurutulan patates 
örneklerinin fenolik bileşik değerlerinin hasat sonrası işlem görmemiş patateslere 
oranla daha yüksek olduğunu belirlemişlerdir. Bunun nedeninin fenolik bileşiklerin 
belirli bir sıcaklık derecesinde yapıdan daha kolay ayrılabilmesi ve polifenol oksidaz 
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benzeri enzimlerin inaktive olmasıyla daha yüksek sonuçlar vermesi ile 
ilişkilendirilmiştir. Bu sonuçların benzer şekilde bu çalışmada kullanılan deney 
deseninde yer alan farklı sıcaklık parametrelerinde belirlenen sonuçlarda görülen 
değişimlerle ilintili olduğu söylenebilir. 

Sarı etli patateslerin kurutulması için modelleme işlemi yapıldıktan sonra işlem 
koşulları optimize edilmiştir. Optimizasyon sonucunda toplam fenolik madde, 
antioksidan aktivite ve nişasta miktarının maksimum, esmerleşme indeksinin minimum 
olduğu optimum şartlar (Şekil 2) kurutma sıcaklığı, dilim kalınlığı ve haşlama süresi için 
sırasıyla 74,19 °C, 4.06 mm ve 5,58 dakika olarak belirlenmiştir. 

 

 

Şekil 2. Optimizasyon grafiği 

4. Sonuçlar 

Bu çalışmada sıcak hava kurutma işlemi sarı etli patatesin kurutulmasında kullanılmış, 
renk değerlerinin korunduğu, biyoaktif bileşence zengin ve antioksidan aktivitesi 
yüksek toz ürün elde edilmesini sağlamıştır. Kurutma sıcaklığı, haşlama süresi ve dilim 
kalınlığının işlem parametresi olarak belirlendiği kurutma deseninde optimum koşullar 
yanıt yüzey yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Optimizasyon sonucunda toplam fenolik 
madde, antioksidan aktivite ve nişasta miktarının maksimum, esmerleşme indeksinin 
minimum olduğu koşullar için optimum kurutma sıcaklığı 74,19°C, dilim kalınlığı 4.06 
mm ve haşlama süresi 5,58 dakika olarak belirlenmiştir.  

Teşekkür 

Bu çalışma Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bilimsel Araştırma Kurulu (BAP) 
tarafından desteklenmiştir (TGT 2022/9-BAGEP). 
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Oleozomlar ve sonikasyonla ektraksiyonu 
 

1*Betül Harmankaya, 1Hakan Erinç 
1Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü 

 
 

Özet: Oleozomlar, bitki tohumlarında lipitlerin depolandığı mikron 
büyüklüğündeki(0,3-4um) yapılardır. Oleozomlar trigliseritlerden oluşan bir lipit 
çekirdeği ve bu çekirdeği çevreleyen fosfolipit ve proteinlerden 
oluşmaktadır.Oleozom içerisinde bulunan trigliserit yapısından dolayı bu yapıyı 
çevreleyen proteinlerin iç kısmı hidrofobik dış kısmı hidrofilik yapıdadır.Bu yapı 
sayesinde oleozomların ve oleozomlardaki trigliseritlerin ektraksiyonu su ile 
gerçekleştirilebilmektedir.Tüketicilerin tüm doğal ürünlere yönelik taleplerini 
karşılamak için kolay ektraksiyon,yüksek veri geri kazanımı ve gıda üzerinde 
güvenli kullanım gibi çekici avantajları nedeniyle bitki bazlı oleozomlara 
odaklanılmıştır.Sunulan bu çalışmada sonikasyon işleminin oleozom 
ekstraksiyonuna etkisi incelenmiş olup en yüksek verim 92,59 genlik ve 46,97 
dakikada elde edilmiştir.  
Anahtar kelimeler: Oleozom,ekstraksiyon,sonikasyon 

 
 

1.Giriş 

Oleozomlar,bitki tohumlarında lipitlerin depolandığı mikron büyüklüğündeki (0,3-4um) 
yapılardır(Purktova vd.,2008).Oleozomlar trigliseritlerden oluşan bir lipit çekirdeği ve 
bu çekirdeği çevreleyen fosfolipit ve proteinlerden oluşmaktadır.Oleozom içerisinde 
bulunan trigliserit yapısından dolayı bu yapıyı çevreleyen proteinlerin iç kısmı 
hidrofobik, dış kısmı hidrofilik yapıdadır(Nikiforidis & Kiosseoglou, 2009).Bu yapı 
sayesinde oleozomların ve oleozomlardaki trigliseritlerin ektraksiyonu su ile 
gerçekleştirilebilmektedir.Oleozomların dış yapılarının protein özelliği olması 
bakımından su ile ektraksiyonu gerçekleştirilebilmektedir.Ancak protein molekülleri ile 
karşılaştırıldığında daha büyük bir yapıya sahip oldukları için proteinlere kıyasla 
ekstraksiyon ortamına geçişleri daha uzun zaman almaktadır(Matsakidou vd., 
2015).Tüketicilerin tüm doğal ürünlere yönelik taleplerini karşılamak için kolay 
ekstraksiyon,yüksek verim geri kazanımı ve gıda ürünlerinde güvenli kullanım gibi 
çekici avantajlar nedeniyle bitki bazlı oleozomlara odaklanılmıştır. Trigliseritler, yemek 
sanayisinde kullanımının yanı sıra birçok gıda maddesindede yardımcı girdiler olarak 
kullanılmaktadır. ve bu uygulamaların çoğunda  bir emülsiyon hazırlanması 
gerekmektedir.Oleozomlar yapılarındaki fosfolipit ve protein katman sayesinde direkt 
olarak bu tip gıdaların üretiminde kullanılabilme özelliğine sahiptirler. Bu çalışma ile 
oleozomların sonikasyonla ekstraksiyon yöntemlerinde gösterdiği davranışlar nelerdir, 
oleozomların yapısı nelerden etkilenmektedir , bununla ilgili yapılan çalışmalar nelerdir 
sorularının yanıtları gösterilmiştir.Oleozomların depolama ve işleme sırasındaki 
stabilite özellikleri ve bunların ortaya çıkan gıda uygulamaları ile gelecek perspektifleri 
tartışılmaktadır.Yapılan bir çalışmayla olgun tohumlardan hücre içine veya doğal 
bozulmamış yağ parçacıkları olarak izole edilmiş formlarda türetilen oleozomlar, 
kümelenmeyi veya birleşmeyi önleyen sterik engelleme ve elektronegatif itme 
nedeniyle dikkate değer bir stabilite gösterdiği görülmüştür (Boullard ve diğerleri, 
2015).Oleozomların ana kaynakları arasında çeşitli bitki türleri,mikroorganizmalar ve 
memelilerdir(Siniossoglu, 2015).Birçok çalışma oleozomların bitki tohum, yaprak ve 
kök gibi çeşitli kısımlarında ancak ağırlıklı olarak tohum ve kabuklu yemişlerin hücresel 
dokularında bulunabileceğini bildirmiştir(Nikiforidis, 2020).Gıda uygulamaları için; 
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oleozomları çıkarmak için kullanılan bitki materyalleri arasında badem,yer fıstığı,kabak 
çekirdeği,kolza tohumu,soya fasulyesi,ay çiçeği tohumları bulunmaktadır(Gallier, 
Gardon vd., 2012). 

Oleozomları elde etmek için kullanılan yöntemler; 1-Sulu Ektraksiyon(Zaaboul vd., 
2018b), 2-İkiz Vidalı Press Ektraksiyonu (Romero Guzman, 2020), 3-Ultrason Destekli 
Ekstraksiyon(Zuidam, 2017), 4-Enzim Destekli Eksraksiyon(Yang, 2020) 

Oleozomlar gömülü protein fosfolipit karışımlarından oluşan bir membranla çevrili 
triaçilgliserol çekirdeğini çevreler. 0,3-4um aralığında küresel bir şekle sahiptirler(Tzen, 
2017).Oleozomlar gömülü protein fosfolipit karışımlarından oluşan bir membranla 
çevrili,triaçilgliserol çekirdeğini çevreler.0,2-2,5um aralığında küresel bir şekle 
sahiptirler(Psaribu,Chen vd., 2017). Ayrıca oleozomlar fitosteroller,esansiyel amino 
asitleri,tokoferoller,izoflavonlar gibi biyoaktif bileşenler içerebilir(Fisk vd., 2008). 

Oleozom yüzeyini kaplayan oleosin şemsiye benzeri bir hidrofilik alan ile birlikte 
triaçilgliserollerin çekirdeğine derinlemesine nüfuz etmej için hidrofobik alanı 
genişleten özel bir proteindir.Oleosin 3 yapısal bölge,50-70 kalıntılık bir amfipatik N-
terminal bölgesi,yaklaşık 70 kalıntıdan oluşan bir merkezi hidrofobik alan ve bir 
amfipatik C-terminali içerir.Yüzey polar fosfolipitleri ile sterik etkileşimler ve 
elektrostatik itme yoluyla oleozomların stabilizasyonunda etkilidir(Alexander vd., 
2002).Yapılan başka bir çalışmada mikroorganizmalardan türetilen oleozomlarda 
"fazin" adı verilen bir protein lipit çekirdeğine nüfuz eden hidrofobik alana sahip 
olmadığı için kısmen oleozomların yüzeyiyle ilişkili olduğu belirlenmiştir(Mezzina ve 
Pettinari, 2016).Yağ gövdesi yüzeyinin ana proteini olan oleosin oldukça hidrofobik bir 
proteindir. 

Bitkilerde, alglerde ve mantarlarda bulunan caleosin oleozomların yüzey proteinidir 
(Naested vd., 2000). Kısa hidrofilik ve uzun hidrofobik bölgeye sahiptir.Üç yapısal 
alan,yani bir N-terminali içerir. N-terminal bölgesi oldukça hidrofiliktir ve bir tek Ca2

+ 
bağlayıcı EF-eli bulunur(Fradsen vd.,  2001). 

Oleozomların yüzey zarına eklenen daha büyük protein olan (Lamberti vd., 2020) 
steroleosin sterol düzenleyici (sterol-), yağ proteini (-leosin) olarak adlandırılmıştır 
(Tzen  & Huang., 1992). 

 

Bir steroleosin molekülünün, nispeten küçük bir N-terminal yağ gövdesi sabitleme alanı 
ve nispeten büyük bir çözünür sterol bağlayıcı dehidrojenaz alanı 
bulunmaktadır.Dehidrojenaz alanı,bir NADPH bağlayıcı alt alan,bir aktif bölgesi ve bir 
sterol bağlayıcı alt alan içerir.Caleosine benzer şekilde,steroleosin izoformları veya 
steroleosin benzeri proteinler muhtemelen sadece yağ kütlelerinde değil aynı zamanda 
diğer hücre altı lokasyonlarında da mevcuttur(Tzen., 2004).Steroleosinin homolog 
proteinleri,muhtemelen bakteriler ve insanlarda dahil olmak üzere tüm canlı 
organizmalarda mevcuttur.Steroleosin benzeri proteinlerin çoğu, N-terminal hidrofobik 
sabitleme alanından yoksundur ve bunların tümü,oldukça tutucu NADPH bağlayıcı alt 
etki alanına ve aktif bölgeye,ancak çeşitli sterol bağlayıcı alt alanlara sahiptir(Tzen., 
2002).Yapılan bir çalışmada susam yağı gövdelerinde bulunan iki steroleosin 
izoformunda çeşitli sterol bağlayıcı alt alanlar bulunduğu ve bu da farklı sterollerin bu 
iki steroleosin izoformunu,tohum yağı gövdelerinin oluşumu veya bozulmasıyla ilgili 
farklı biyolojik işlevleri yerine getirmek için düzenleyebileceğini gözlemlenmiştir(Tzen., 
2011). Yapılan bir araştırmaya göre susam oleozomlarında steroleosin-A ve 
steroleosin-B olmak üzere iki steroleosin izoformu gözlemlenmiştir.Bu iki form 
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oleozomların oluşumundan ve bozunmasından sorumlu olduğu tespit edilmiştir(Lin & 
Tzen, 2004). 

 

En stabil oleozom süspansiyonu pH:9,5'da oluşmuştur. pH 2.0 ile 6.0'da oleozom ile 
ilişkili proteinlerin ikincil yapısını önemli ölçüde değiştirmemiştir. Oleozomların yüksek 
sıcaklıkta çapının arttığı görülmüştür. Yüksek sıcaklığın nedeniyle oleozomların 
etkileşimi nedeniyle bazı durumlarda proteinlerin (albüminler,globulinler,glisinin,beta 
konglisinin ve enzimler)denatürasyonu meydana gelmektedir (Ding vd.,2020;Zhao 
vd.,2019). 

 

2.Materyal ve Metot 

Oleozom eldesi 

Fındıklar farklı ekstraksiyon ortamlarında (sodyum bi karbonat çözeltisinde (pH:7), saf 
su (pH:9,5)) farklı oranlarda (1/2, 1/4, 1/6, 1/8 ve 1/10 ağırlık/ağırlıkça) hazırlanarak 24 
saat bekletilmiştir. Bir gün bekleyen fındıklar kıyma makinesinden geçirilerek 
öğütülmüştür. Daha sonra örnekler tülbent yardımıyla kalın parçalardan ayırılarak 
süzülmüştür. Elde edilen süzüntü santrifüj edilmiş ve santrifüjden elde edilen 
oleozomların miktarları kaydedilmiştir. Bu sayede oleozom ekstraksiyonu için en uygun 
ekstraksiyon ortamı belirlenmiştir. 

Daha sonra uygun ekstraksiyon ortamı (pH 9,5’daki saf su) kullanılarak farklı ultrases 
genlik (% 20, 60, 100) ve süreye (20,40,60 dk) tabi tutulmuş ve yukarıda belirtilen 
ekstraksiyon işlemleri yapılmıştır. 

 

Oleozom veriminin hesaplanması  

Olezom ekstraksiyon veriminin hesaplanması için başlangıçtaki fındık örneğindeki yağ 
miktarı ve oleozomlar içerisindeki yağ miktarları analiz edilmiş ve buna göre verim 
değerleri hesaplanmıştır. 

 

Nem tayini 

Örneklerin nem miktarının belirlenmesi amacıyla, 1 g örnek tartılmış ve etüvde 105 °C 
sıcaklıkta sabit ağrılığa ulaşıncaya kadar bekletilmiştir. Başlangıç ağırlığı ve kurutma 
sonrası ağırlık arasındaki ilişkiden yararlanılarak nem miktarı hesaplanmıştır (AOAC, 
1990c). 

 

Yağ tayini 

Fındık örneği ve oleozomlardaki yağ miktarı Soxhlet cihazı ile petrol eteri kullanılarak 
belirlenmiştir (AOAC, 1990a). 

 

Protein tayini 

Fındık içeriğinde ve oleozomlardaki protein içeriği Kjedahl yöntemi (AOAC, 1990b) 
kullanılarak belirlenmiştir. 
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Renk tayini 

Oleozomların renk ölçümleri Minolta CR-400 cihazı (Konica Minolta Sensing, Osaka, 
Japan) kullanılmıştır. 

 

3.Bulgular 

Çalışmanın ilk aşamasında farklı ekstraksiyon ortamları (sodyum bikarbonbat (pH:7), 
potasyum klorür (pH:7) veya saf su (ph:9,5)) kullanılarak fındıktan oleozom 
ekstraksiyonunda saf su kullanımı ile en yüksek oleozom verimi elde edilmiştir. 

Elde edilen sonuçlara göre farklı oranlarda (1/2, 1/4, 1/6, 1/8 ve 1/10; 
ağırlıkça/ağırlıkça) fındık/ekstraksiyon ortamı hazırlanmış ve bu aşamada 1/4 oranının 
kullanımına karar verilmiştir. Bu oranın altında değerlerin kullanımı ile fındık yeterince 
su alıp hacim kazanamamakta üstündeki değerlerde ise oleozom verimleri arasında 
önemli bir farklılık meydana gelmemektedir.  

Tablo 1'de görüldüğü gibi oleozomlardaki %nem içeriği 20,40±1,180, %yağ miktarı 
83,07±3,224, %protein miktarı 2,50±0,030 ve renk tayini yapılarak L* değeri 
81,81±0,210, a* değeri 0,68±0,257, b* değeri 7,56±0,248 olarak bulunmuştur. 

 

Tablo 1. Saf su kullanılarak elde edilen oleozomların nem, yağ, protein içeriği ve renk 
değerleri 

Nem içeriği 
(%) 

Yağ miktarı 
(%) 

Protein 
miktarı (%) 

L* değeri a* değeri b* değeri 

20,40±1,180 83,07±3,224 2,50±0,030 81,81±0,210 0,68±0,257 7,56±0,248 

 

Yapılan bir çalışmada kuru kayısı tohumlarının partikül boyutuna göre nem tayini 
yapılmış ve < 0,6 mm olan kayısı tohumlarının nem içeriği %0,55 ,0,6-1mm 
boyutundaki tohumların nem içeriği %0,78 olarak bulunmuştur(Gezer vd.,2002). Bu 
yapılan çalışmada kullanılan fındıklardan 1g tartılmış ve 105oC 'de kurutulmuş nem 
içeriği  ortalama %20,40 bulunmuştur. 

Oleozomların yağ miktarı ortalama %83,07 olarak bulunmuştur.Kavrulmuş ve 
kavrulmamış fındıktan oleozom ekstraksiyonu üzerine yapılan bir çalışmada, 
kavrulmuş fındıktan elde edilen oleozomdaki yağ içeriği%53,3 iken kavrulmamış 
fındıktan elde edilen oleozomdaki yağ içeriği %77,5 olarak bulunmuştur(Capuano vd., 
2018).Yaptığımız çalışmada kavrulmamış fındık kullanılmış ve diğer çalışmaya kıyasla 
oleozom içeriğindeki verimi daha yüksek bulunmuştur. 

Yapılan bir çalışmada, Soya fasulyesinin  4oC 20 saat bekletmenin ardından,tohum-su 
oranı(1:5w/v),filtreleme ardından 30 dakika boyunca 25.000g'de santrifüjleme 
sonunda;oleozom bileşimi %7,85 protein olarak gözlenmiştir( Ding et al.,2017).Bu 
çalışmada fındık örneği kullanılmış,4oC 24 saat beklemenin ardından 15 dakika 
boyunca 9000g'de santrifüjleme sonunda protein miktarı ortalama %2,50 bulunmuştur. 

Bu çalışmada yapılan renk tayini sonucunda L* değeri 81,81±0,210 olarak 
bulunmuştur.Yapılan bir çalışmada biber tohumunda yapılan renk tayininde L* değeri 
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70.3 ± 0.9, a* değeri(kırmızı-yeşil) 5,8±0,1, b* değeri 24,02±0,4 olarak bulunmuştur 
(Dağhan Ş., Vardin H., 2019).Fındık hammaddesi biber tohumuna  göre daha koyu 
renkli olduğundan L* değeri yüksek bulunmuştur.Biber tohumlarının a* değeri fındıktan 
daha düşük bulunmuştur. Fındık hammaddesine göre biber tohumlarının b* 
değeri(sarı-yeşil) daha yüksektir. 

Çalışmamızın asıl amacı olan ultrases desteği ile oleozom ekstraksiyonu kısaltma 
aşamasında ise aşağıda verilen merkezi kompozit deneme tasarımı kullanılarak 
ultrases genliği ve sürenin oleozom verimi üzerine etkileri incelenmiştir (Tablo 2). 

 

Tablo 2. Ultrases destekli oleozom ekstraksiyonu için deneme deseni 

Deneme Ultrases genliği (%) Süre (dakika) Oleozom verimi (%) 

1 100 40 19,83 
2 100 60 15,62 
3 60 40 22,95 
4 60 60 20,72 
5 20 20 17,57 
6 60 40 20,51 
7 60 40 20,70 
8 60 40 22,58 
9 20 60 20,49 
10 60 20 19,39 
11 60 40 21,58 
12 100 20 20,37 
13 20 40 20,28 

 

Tablo 2’den görüleceği gibi 13 deneme noktasında analizler gerçekleştirilerek elde 
edilen oleozom verimleri değerlendirilmiştir. Elde edilen verilerin istatistiksel olarak 
uygunluğu uyum eksikliği (lak of fit test) ve R2, ayarlanmış-R2, tahmini-R2 değerleri 
kullanılarak belirlenmiştir (Tablo 3). Tablo 3’te verilen sonuçlar incelendiğinde uyum 
eksikliği değerleri bakımından kuatratik modellin istatistiksel olarak önemsiz olduğu 
bulunmuştur.  

Tablo 3. Uyum eksikliği Sonuçları 

Lack of Fit 
Tests 

      

 Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F 
Value 

p-value  
Source Prob > 

F 
 

Linear 38,68 6 6,45 5,43 0,0617  
2FI 23,97 5 4,79 4,04 0,1005  
Quadratic 1,79 3 0,60 0,50 0,7004 Suggested 
Cubic 3,564E-

003 
1 3,564E-

003 
3,001E-
003 

0,9589 Aliased 

Pure Error 4,75 4 1,19    
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R2
, ayarlanmış-R2, tahmini-R2 değerlerini gösteren Tablo 4 incelendiğinde yine 

kuatratik modelin en yüksek değerlere sahip olduğu ve oleozom verimi üzerine ultrases 
genliği ve sürenin etkilerini en iyi açıklayan model olduğu görülmektedir. 

 
Tablo 4. Model istatistikleri 

 Std. 
Dev. 

Adjusted 
R-Squared 

Predicted 
R-Squared 

  

Source R-Squared  
Linear 2,08 0,0247 -0,1704 -1,1803  
2FI 1,79 0,3550 0,1400 -1,7850  
Quadratic 0,97 0,8531 0,7481 0,4347 Suggested 
Cubic 0,98 0,8933 0,7438 0,8350 Aliased 

 
Ultrases genliği ve sürenin oleozom ektraksiyonu üzerine etkisini açıklamak için 
kullanılan ANOVA sonuçları ise Tablo 5’te verilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre 
ultrases genliği ve sürenin ayrı ayrı etkileri oleozom ekstraksiyonu üzerine istatistiksel 
olarak etkisizdir. Ancak bu iki değişkenin etkileşimleri oleozom ekstraksiyonu üzerine 
istatistiksel olarak önemli düzeyde etkilidir. Benzer şekilde bu değişkenlerin oleozom 
ekstraksiyonu üzerine kuatratik etkileri de istatistiksel olarak önemlidir.  

 
Tablo 5. ANOVA sonuçları 

 Sum of 
Squares 

 Mean 
Square 

F-
Value 

p-value  

Source df Prob > 
F 

 

Model 37,99 5 7,60 8,13 0,0079 significant 
A-Ultrases 
genliği 

1,06 1 1,06 1,13 0,3228  

B-Süre 0,041 1 0,041 0,044 0,8399  
AB 14,71 1 14,71 15,74 0,0054  
A2 6,85 1 6,85 7,33 0,0303  
B2 6,88 1 6,88 7,36 0,0301  
Residual 6,54 7 0,93    
Lack of Fit 1,79 3 0,60 0,50 0,7004 not 

significant 

 
 
Oleozom verimi üzerine değişkenlerin etkisini açıklamak için aşağıdaki denklem 
kullanılmıştır: 
Oleozom verimi = +6.84118+0.20352*genlik+0.45534*süre-2.39719E-

003*genlik*süre-9.84365E-004*genlik2-3.94559E-003*süre2 

 

Üç boyutlu yanıt yüzey grafiği Şekil 1’de verilmiştir. En düşük süre ve ultrases genliği 
değerlerinde olezom veriminin en düşük olduğu gözlemlenirken artan süre ve genlik ile 
beraber oleozom veriminin belli bir miktar arttığı görülmektedir. Ancak her iki değerin 
fazla miktarda artışı oleozom verimi üzerine olumsuz etki oluşturmaktadır. 
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Şekil 1. Ultrases genliği ve sürenin oleozom verimi üzerine etkisi 
 
 
Elde edilen verilen ışığında arzu edilebilirlik fonksiyonu kullanılarak süre ve ultrases 
genliği değerleri çalışılan aralıklarda tutularak maksimum oleozom verimi elde etmek 
amacıyla optimizasyon işlemi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre optimum 
noktalar Tablo 6’ da verilmiştir. 

 
Tablo 6. Optimizasyon sonuçları 

  Alt limit Üst limit Optimum koşullar 

Değişkenler Hedef Ultrases genliği Süre 
Ultrases genliği  Çalışılan aralık  20 100 92,59 46,97 
Süre Çalışılan aralık 20 60 

 

4.Sonuçlar 

 

Farklı oranlarda(1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10;ağırlıkça/ağırlıkça) fındık/ekstraksiyon ortamı 
hazırlanmış ve bu aşamada 1/4 oranının kullanımına karar verilmiştir. Bu oranın altında 
değerlerin kullanımı ile fındık yeterince su alıp hacim kazanamamış üstündeki 
değerlerde ise oleozom verimleri arasında önemli bir farklılık meydana gelmemiştir. 
Çeşitli doğal kaynaklardan elde edilen bitki kaynaklı olemozomların, son zamanda 
artan araştırmalarla birlikte ekstraksiyon ve çeşitli kullanımı gıda endüstrisi açısından 
büyük ölçüde önemli olduğu görülmektedir. 
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Oleozomlar gıda endüstrisi açısından kullanılacağı zaman yüksek verimli, 
oleozomların sağlam doğal zarını etkilemeden, daha az çözücü kullanılarak, daha az 
enerji gerektireceği ve bu şekilde insan sağlığı ve tüketimi açısından daha olumlu 
olacağı unutulmamalıdır. 
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Abstract: Consumer interest in food quality and safety has shifted over time, as 
consumers increasingly prefer minimally processed items. As a result, numerous 
non-thermal approaches have been implemented due to their potential to preserve 
the nutritional profile of products along with lengthening their storability. 
Microwaving, a green processing technique volumetrically heats the product 
because of the interactions developed between charged ions, polar water 
molecules of foodstuff and the incoming electromagnetic waves. The study was 
mapped out to investigate the effect of microwave exposure time (60, 90 and 120 
s) at fixed power (1000 W) and frequency (2450 MHz) on physicochemical 
properties, phytochemical constituents, antioxidant potential and microbial counts 
of lemon cordial stored at refrigerated temperature (4±2°C). The mentioned 
parameters were analyzed after an interval of 30–90 days. Statistical findings 
illustrated a highly significant (p≤0.01) impact of microwave treatment and storage 
on titratable acidity, pH, total soluble solids, total phenolic contents, total flavonoid 
contents, antioxidant potential and total plate count. Sample microwaved for 120 s 
showed the highest pH values (2.45±0.050), total soluble solids (56.68±2.612°B) 
and antioxidant activity (1212.03±716.5µg—equivalent of ascorbic acid per 100 mL 
of cordial); meanwhile, it exhibited the lowest total plate counts (1.75±0.144 Log 10 
CFU/mL). Therefore, microwaving can be suggested as a suitable alternate to 
traditional pasteurization techniques as well as to chemical preservatives. 
Keywords: Antioxidant potential, Green processing, Lemon cordial, Microwave, 
Preservation. 
 

1. Introduction 

Prevention of various diseases is possible by including fruits in our diet as they are an 
excellent source of minerals, vitamins, antioxidant components and other 
phytoconstituents (Jabbar et al., 2014). Generation of free radicals, which are 
triggering factors for several acute and chronic diseases, can be prohibited by the 
antioxidant potential of the fruits, thus promoting a healthier life (Miller et al., 2000). 
Elevated levels of plasma carotenoids and vitamin C are associated with the increased 
intake of fruits, which ultimately reduces the probability of diabetes, cardiovascular 
diseases, neurological disorders and cancer (Pomerleau,et al., 2006; Broekmans et 
al., 2000). 

Citrus limon (L.) Burm. f., most commonly known as lemon, a yellow-colored edible 
fruit, is the third most widely produced representative of the Rutaceae family and hybrid 
of genus Citrus—just after orange and mandarin—worldwide (Lücker., et al 2002). 
Citrus limon can either be consumed as a fresh fruit, as beverage, as cooking material 
or for preservation purposes. Because of its tart flavor, it is most often used in 
manufacturing of beverages, desserts, ice creams, salad dressings, jams, jellies, 
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pickles and in several kinds of vegetable and meat dishes (Sarker et al., 2017; Xi,W et 
al., 2017). 

Citrus limon is also a good supplier of a variety of phytoconstituents, including 
phenolics. Among these phenolics, eriocitrin, coumarins, flavonoids and limonoid 
glycosides are present in adequate concentrations (Del Rio et al., 2004). Consumption 
of Citrus limon has shown reduction in the risk of several types of cancers, along with 
cardiovascular disorders (Sarker et al., 2017). Organic compounds present in lemons 
are effective against asthma and can serve as antidepressants and stress relievers. 
Moreover, these also stimulate digestion and are effective in case of flu, fever, boils 
and in several kinds of ulcers, particularly mouth ulcers (Saleem et al., 2017). In the 
past, when vitamin C was not discovered, the juice extracted from Citrus limon fruit 
was used for treatment of scurvy (Mabberley, 2004). Additionally, the juice has also 
served as traditional medicine for the cure of hypertension, common cold, sore throat, 
chest pain and rheumatism (Cañumir et al., 2002). 

Cordial can be defined as sparkling, clear, or syrup concentrated fruit juice formed by 
the complete removal of pulp and other suspended particles, and needs to be diluted 
upon consumption (Yusof and Chiong, 1997). Citrus limon is also cultivated in Pakistan 
and it occupies 6th position in terms of area and production (Siddique and Gamevska, 
2018). Due to more production and less utilization, the fruit obtain wasted. In order to 
overcome the losses, there is a need to convert them to some value-added products, 
such as squashes and cordials. The study focused on making cordial from lemons in 
order to meet the rising consumer demands regarding new value-added products. 

During the last couple of years, consumers’ interest throughout the entire world has 
been changed regarding quality and safety of the food product (Fazaeli et al., 2013). 
They demand minimally processed products that are not only healthy, but are also 
processed by means of safe preservation techniques, so that their quality and 
nutritional profile are not affected (Shams Najafabadi et al., 2017). 

In general, fruit juices are preserved by heating them near the boiling point of water, or 
slightly below it, for a set amount of time, to kill or inactivate deterioration-causing 
microbes and enzymes (Renge and Suryawanshi, 2008). Although traditional heating 
methods ensure the safety and stability of the juices, they greatly affect the 
phytochemical profiles of the fruit juices, along with causing a decline in the physical 
and chemical properties, the nutritional profiling and the volatile compounds (Fazaeli 
et al., 2013; Maskan, 2006). Similarly, chemical preservatives are other means to 
extend the shelf life of products, but these chemicals also produce several health 
complications in humans, particularly cancer, neurological dysfunction, asthma, 
hyperactivity and hypersensitivity, dermatitis, allergies and gastrointestinal and 
respiratory disorders (Anand and Sati, 2013; Carocho et al., 2014; Anyasi et al., 2017). 

Due to disadvantages of thermal techniques and chemical preservatives, several novel 
non-thermal techniques have been in practice to enhance the shelf stability of 
processed products (Fundo et al., 2018; Sulaiman et al., 2019). Microwaving, a novel 
technique, utilizes electromagnetic waves that heat the product by means of molecular 
interaction, as generated by the electromagnetic field. In this technique, there is a direct 
interaction of food particles with that of the incoming waves. As a result of this direct 
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contact, penetration of heat is easier within the food, and thus volumetric heating takes 
place (Benlloch-Tinoco, et al., 2015; Zia et al., 2019). Microwaving also preserves the 
nutritional contents of products to a greater extent, such as the retention of vitamins, 
thus enhancing the quality and safety of products through the inactivation of microbes 
and enzymes within a short duration (Math and Nayani, 2014; Stratakos et al., 2016). 

Keeping the above benefits in mind, the present research aimed to develop lemon 
cordial and to investigate the effect of the microwave technique for preserving lemon 
cordial’s physicochemical properties and microbial counts, and to determine the effect 
of microwave treatment on the shelf stability of lemon cordial at refrigerated 
temperature for a period of 90 days. 

2. Materials and Methods 

2.1. Collection of Raw Materials 

Lemons were purchased from a local farm and sorted to separate damaged and 
diseased fruits from healthy fruit. Subsequently, the fruits were washed using tap water 
to remove dirt and dust. 

2.2. Chemicals and Reagents 

All the chemicals used in analysis were of analytical grade and purchased from Sigma- 
Aldrich (Gillingham, UK), available in the local market. 

2.3. Preparation of Lemon Cordial 

Extraction of the juice from the fresh fruit was carried out using a manual juice 
extractor. After extraction, the juice was filtered to obtain clear filtrate. The remaining 
ingredients, such as sugar, water, citric acid and lemon-yellow color, were added to 
the cleared juice with constant stirring to obtain lemon cordial. 

2.4. Microwave Processing of Lemon Cordial 

The cordial was subjected to microwave treatment with a domestic microwave 
processor for 60, 90 and 120 s. Microwaving of cordial samples was carried out in 
sterilized beaker. Immediately after pasteurization, the product was transferred and 
packed in presterilized plastic bottles. The treated lemon cordial was later stored at 
refrigerated temperature (4±2ºC) for further study. 

2.5. Chemical Preservative 

In treatment, T0+ potassium metabisulphite (KMS) was used as preservative to 
compare the cordial with other treatments, as well as with the control (T0-), without 
adding chemical preservatives and microwave application. The treatment plan is 
depicted in (Table 1). 
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Table 1. Treatment plan of lemon cordial. 

Treatments Microwave Time (seconds)/Preservatives Storage conditions 

T0+ 0.1% (KMS) Temperature (4±2°C) 

T0- - Temperature (4±2°C) 

T1 60s Temperature (4±2°C) 

T2 90s Temperature (4±2°C) 

T3 120s Temperature (4±2°C) 

2.6. Physicochemical Analysis 

Acidity was accessed through procedure no. 942.15, as mentioned in (AOAC, 2011). 
pH was evaluated by using a digital pH meter, as per method no. 981.12 of (AOAC, 
2011). Degree brix were measured using a hand refractometer, according to method 
no 932.12, as explained by (AOAC, 2011). 

2.7. Determination of Total Phenolic Contents 

Total phenolics of lemon cordial were accessed through a modified Folin–Ciocalteu 
reagent method, as explained by (Saeeduddin et al., 2016). 

2.8. Determination of Total Flavonoids Contents 

The total flavonoids of the lemon cordial were accessed by using aluminum chloride 
reagent through procedure described by (Abid et al., 2014).  

2.9. Determination of Total Antioxidant Activity 

Total antioxidant activity of all the diluted lemon cordial samples was accessed through 
the procedure described by (Prieto et al., 1999). 

2.10. Microbiological Analysis 

Total plate count of all lemon cordial samples was accessed through the (FDA, 2001) 
standard method of the Bacteriological Analytical Manual (Maturin and Peeler, 2001). 

2.11. Statistical Analysis 

Findings of each parameter were statistically analyzed through statistics software. 
ANOVA technique and Tukey’s HSD test were employed to determine difference 
among means by having the level of significance at 5% confidence interval, according 
to the method illustrated by (Steel et al., 1997). 
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3. Findings 

3.1. Effect of Microwave treatment and Storage on Titratable acidity of lemon 
cordial 

The impact of microwave treatments and storage on titratable acidity of lemon cordial 
retained at refrigerated temperature is illustrated in (Table 2). The highest value for 
acidity was exhibited by T0-, proclaiming a mean value of 0.38±0.038%, while the 
lowest was observed in T3, exhibiting a mean value of 0.32±0.045%. Considering the 
impact of storage on the titratable acidity, it was noticed that titratable acidity increased 
gradually throughout the storage duration. The highest mean value of 0.41±0.014% 
was observed at 90 days, while the lowest mean value of 0.29±0.024% was examined 
at 0 days. 

Table 2. Titratable acidity (%) of lemon cordial 

Treatment
s 

Storage (Days) 
Means 

0 30 60 90 

T0- 0.33e-

g±0.007 
0.35ef±0.001 0.39bc±0.00

4 
0.43a±0.003 0.38A±0.03

8 
T0+ 0.30i±0.013 0.34ef±0.004 0.37d±0.010 0.41a±0.004 0.36B±0.04

4 
T1 0.29ij±0.010 0.34e-

g±0.004 
0.35de±0.00

6 
0.41ab±0.00

6 
0.35C±0.04

5 
T2 0.28j±0.004 0.32gh±0.00

6 
0.34ef±0.00

4 
0.39bc±0.00

4 
0.33D±0.04

4 
T3 0.27j±0.004 0.30hi±0.007 0.33fg±0.00

4 
0.39c±0.004 0.32E±0.04

5 
Means 0.29D±0.02

4 
0.33C±0.01

7 
0.36B±0.02

4 
0.41A±0.01

4 
 

Values exhibiting similar alphabets are statistically non-significant. T0-= Control (lemon 
cordial with no preservative and treatment), T0+= Control (lemon cordial preserved with 
KMS), T1= Microwave treatment (60 s), T2= Microwave treatment (90 s), T3= 
Microwave treatment (120 s).   

3.2. Effect of Microwave treatment and Storage on pH of lemon cordial 

Gradual increase in the pH of the lemon cordial upon microwaving was observed 
(Table 3). The highest pH value was expressed by T3, with a mean value of 2.45±0.050, 
while the lowest was observed in T0-, exhibiting a mean value of 2.38±0.046. 
Considering the impact of storage on the pH, it was noticed that it decreased 
throughout the storage duration. The highest mean value of 2.46±0.027 was noticed 
at start of study while the lowest mean value of 2.35±0.024 was observed at 90 days. 
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Table 3. pH of lemon cordial 

Treatments 
Storage (Days) 

Means 
0 30 60 90 

T0- 2.43c-e±0.015     2.40e-g±0.015  2.36g-i±0.023 2.32j±0.010            2.38D±0.046      

T0+ 2.45b-d±0.012    2.42d-f±0.015      2.38g-i±0.021         2.34ij±0.010           2.40C±0.044    

T1 2.46bc±0.012    2.43c-e±0.010     2.38f-h±0.015       2.35h-j±0.010          2.41BC±0.044 

T2 2.46bc±0.015    2.44b-d±0.006    2.40e-g±0.006       2.37g-i±0.010         2.42B±0.040 

T3 2.50a±0.006   2.48ab±0.006   2.42d-f±0.006      2.38f-h±0.006        2.45A±0.050 

Means 2.46A±0.027 2.43B±0.029 2.39C±0.023 2.35D±0.024       

Values exhibiting similar alphabets are statistically non-significant. T0-= Control (lemon 
cordial with no preservative and treatment), T0+= Control (lemon cordial preserved with 
KMS), T1= Microwave treatment (60 s), T2= Microwave treatment (90 s), T3= 
Microwave treatment (120 s).   

3.3. Effect of Microwave treatment and Storage on ºBrix of lemon cordial 

The influences of microwave treatment and storage on the total soluble solids (ºbrix) 
of lemon cordial at refrigerated temperature are illustrated in (Table 4). Gradual 
increase in the ºbrix of lemon cordial was observed upon microwaving. The highest 
ºbrix were exhibited by T3 expressing a mean value of 56.68±2.612 ºB while the lowest 
were observed in T0-, exhibiting a mean value of 50.83±0.755 ºB. Considering the 
impact of storage, it was noticed that ºbrix of lemon cordial decreased throughout the 
storage duration. The highest mean value of 55.28±3.499 ºB was noticed at 0 days 
while the lowest mean value of 51.05±1.746 ºB was observed at 90 days. 

Table 4. ºBrix of lemon cordial 

Treatments 
Storage (Days) 

Means 
0 30 60 90 

T0- 51.83g±0.208        51.13h±0.058         50.33i±0.153           50.00i±0.100           50.83E±0.755      

T0+ 51.73g±0.252         51.13h±0.058          50.97h±0.058          50.30i±0.200           51.03D±0.552 

T1 55.17d±0.289      51.97g±0.058         50.07i±0.058           49.13j±0.058            51.58C±2.413     

T2 56.93b±0.115    53.90e±0.100       53.17f±0.058        51.90g±0.100         53.98B±1.936    

T3 60.73a±0.252   56.10c±0.100     56.00c±0.100     53.90e±0.100       56.68A±2.612   

Means 55.28A±3.499   52.85B±1.983    52.11C±2.311    51.05D±1.746       

Values exhibiting similar alphabets are statistically non-significant. T0-= Control (lemon 
cordial with no preservative and treatment), T0+= Control (lemon cordial preserved with 
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KMS), T1= Microwave treatment (60 s), T2= Microwave treatment (90 s), T3= 
Microwave treatment (120 s).   

3.4. Effect of Microwave treatment and Storage on total phenolic contents of 
lemon cordial 

Data demonstrating the influence of microwave treatment and storage on total phenolic 
contents of lemon cordial during storage at refrigeration temperature is depicted in 
(Table 5). The highest values of total phenolics were exhibited by T0+, expressing a 
mean value of 399.08±67.745 mg GAE per 100 mL of cordial, while the lowest were 
observed in T3, exhibiting a mean value of 346.42±64.387 mg GAE per 100 mL of 
cordial. Storage data indicate that the total phenolic content increased considerably 
during storage. At 90 days, the highest mean value of 451.20±26.940 mg GAE per 100 
mL of cordial was recorded, whereas the lowest value of 281.00±24.474 mg GAE per 
100 mL of cordial was observed at 0 days. 

Table 5. Total phenolic contents (mg GAE per 100 mL) of lemon cordial 

Treatm
ents 

Storage (Days) 
Means 

0 30 60 90 

T0- 293.00l±5.1
96 

368.33gh±2.
887 

410.33de±4.
619 

460.00b±5.0
00 

382.92B±64
.057 

T0+ 
318.33k±2.8

87 
369.67gh±4.

041 
413.33de±2.

887 
495.00a±5.0

00 
399.08A±67

.745 
T1 280.00m±3.4

64 
358.33hi±2.8

87 
405.00ef±5.

196 
448.33b±2.8

87 
372.92C±65

.228 
T2 261.00n±3.4

64 
352.33i±2.8

87 
393.67f±5.7

74 
433.33c±2.8

87 
360.08D±66

.904 
T3 

252.67n±4.6
19 

336.33j±2.8
87 

377.33g±4.6
19 

419.33d±2.3
09 

346.42E±64
.387 

Means 281.00D±24
.474 

357.00C±12
.867 

399.93B±14
.175 

451.20A±26
.940 

 

Values exhibiting similar alphabets are statistically non-significant. T0-= Control (lemon 
cordial with no preservative and treatment), T0+= Control (lemon cordial preserved with 
KMS), T1= Microwave treatment (60 s), T2= Microwave treatment (90 s), T3= 
Microwave treatment (120 s).   

3.5. Effect of Microwave treatment and Storage on total flavonoid contents of 
lemon cordial 

Findings regarding the influence of microwave treatment and storage on the total 
flavonoids content of lemon cordial at refrigerated temperature are displayed in (Table 
6). The highest values of total flavonoids were exhibited by T0+, 178.70±24.472 mg CE 
per 100 mL of cordial, while the lowest values were observed in T3, exhibiting a mean 
value of 118.21±24.078 mg CE per 100 mL of cordial. Storage caused reduction in the 
total flavonoid contents of lemon cordial. The highest total flavonoid contents with 
mean value of 174.81±23.349 mg CE per 100 mL of cordial were noticed at 0 days, 
while the lowest contents with mean value of 117.04±21.678 mg CE per 100 mL of 
cordial was observed at 90 days. 
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Table 6. Total flavonoid contents (mg CE per 100 mL) of lemon cordial 

Treatme
nts 

Storage (Days) 
Means 

0 30 60 90 

T0- 
187.65b±5.6

58 
164.20c-

e±2.14 
151.85e-

g±3.70 
128.40jk±2.1

38 
158.02B±22.

575 

T0+ 
209.88a±5.6

58 
188.89b±6.4

15 
167.90cd±4.

277 
148.15f-

h±3.70 
178.70A±24.

472 

T1 
171.60c±4.2

77 
155.56d-

g±3.7 
137.04h-

j±3.70 
116.05kl±4.2

77 
145.06C±21

.930 

T2 
158.02d-

f±5.66 
143.21g-

i±2.14 
124.69jk±2.1

38 
106.17l±2.1

38 
133.02D±20

.558 

T3 
146.91f-

h±2.14 
130.86ij±4.2

77 
108.64l±4.2

77 
86.42m±4.27

7 
118.21E±24.

078 

Means 
174.81A±23

.349 
156.54B±20

.691 
138.02C±21

.572 
117.04D±21

.678 
 

Values exhibiting similar alphabets are statistically non-significant. T0-= Control (lemon 
cordial with no preservative and treatment), T0+= Control (lemon cordial preserved with 
KMS), T1= Microwave treatment (60 s), T2= Microwave treatment (90 s), T3= 
Microwave treatment (120 s).   

3.6. Effect of Microwave treatment and Storage on antioxidant activity of lemon 
cordial 

Statistical results indicated highly significant impact (p≤0.01) of microwave treatment, 
as well as storage, on the antioxidant activity of lemon cordial stored at refrigerated 
temperature (Table 7). The highest value for total antioxidants was expressed by T3, 
depicting a mean value of 1212.03±716.5 µg equivalent of ascorbic acid per 100 mL 
of cordial, while the lowest was observed in T0-, exhibiting a mean value of 
837.73±427.1 µg equivalent of ascorbic acid per 100 mL of cordial. Storage results 
revealed reduction in the total antioxidant activity of lemon cordial. The highest mean 
value of 1685.22±264.73 µg equivalent of ascorbic acid per 100 mL of cordial for total 
antioxidants was noticed at 0 days, while the lowest mean value of 337.76±27.03 µg 
equivalent of ascorbic acid per 100 mL of cordial was observed at 90 days. 
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Table 7. Total antioxidant activity (µg equivalent of ascorbic acid per 100 mL) of 
lemon cordial 

Treatme
nts 

Storage (Days) 
Means 

0 30 60 90 

T0- 1378.02e±1.5
6 

1046.49h±0.1
0 

625.76m±1.
57 

300.65r±0.
59 

837.73E±42
7.1 

T0+ 1441.08d±2.7
0 

1120.36g±1.5
6 

659.10l±1.5
6 

317.15q±3.
25 

884.42D±44
8.7 

T1 1683.42c±1.5
6 

1113.15g±1.5
6 

685.52k±4.
99 

341.11p±4.
63 

955.80C±52
3.6 

T2 1861.80b±1.5
6 

1316.76f±0.1
0 

703.24j±0.1
0 

359.10o±6.
24 

1060.22B±6
01.7 

T3 2061.80a±9.4
9 

1683.42c±1.5
6 

732.07i±1.5
6 

370.81n±0.
10 

1212.03A±7
16.5 

Means 1685.22A±26
4.73 

1256.04B±24
0.13 

681.14C±3
7.82 

337.76D±2
7.03 

 

Values exhibiting similar alphabets are statistically non-significant. T0-= Control (lemon 
cordial with no preservative and treatment), T0+= Control (lemon cordial preserved with 
KMS), T1= Microwave treatment (60 s), T2= Microwave treatment (90 s), T3= 
Microwave treatment (120 s).   

3.7. Effect of Microwave treatment and Storage on total plate count of lemon 
cordial 

At refrigerated temperature, the influence of microwave and storage on the total plate 
count of lemon cordial is presented in (Table 8). Lowest values for microbial 
populations were expressed by T0+ and T3, exhibiting mean values of 1.72±0.131 Log 
10 CFU/mL and 1.75±0.144 Log 10 CFU/mL of cordial, respectively, while highest were 
observed in T0-, exhibiting a mean value of 1.83±0.125 Log 10 CFU/mL of cordial. 
Storage results revealed an increment in the total plate count of lemon cordial. Lowest 
mean value of 1.58±0.052 Log 10 CFU/mL of cordial for total plate count was noticed 
at 0 days, while highest mean value of 1.93±0.039 Log 10 CFU/mL of cordial was 
observed at 90 days. 

Table 8. Total plate count Log10 CFU/mL of lemon cordial 

Treatments 
Storage (Days)  

Means 
0 30 60 90 

T0- 1.65ij±0.023 1.80f±0.017 1.89b-d±0.012 1.97a±0.012 1.83A±0.125 

T0+ 1.53m±0.029 1.71hi±0.023 1.78fg±0.006 1.86de±0.006 1.72D±0.131 

T1 1.61jk±0.023 1.79f±0.017 1.89cd±0.012 1.95ab±0.012 1.81B±0.132 

T2 1.59kl±0.023 1.77fg±0.017 1.87de±0.012 1.93a-

c±0.012 
1.79B±0.137 

T3 1.54lm±0.029 1.73gh±0.017 1.82ef±0.012 1.91b-

d±0.012 
1.75C±0.144 

Means 1.58D±0.052 1.76C±0.040 1.85B±0.044 1.93A±0.039  
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Values exhibiting similar alphabets are statistically non-significant. T0-= Control (lemon 
cordial with no preservative and treatment), T0+= Control (lemon cordial preserved with 
KMS), T1= Microwave treatment (60 s), T2= Microwave treatment (90 s), T3= 
Microwave treatment (120 s).   

4. Results 

4.1. Titratable acidity of lemon cordial as influenced by microwave treatment and 
storage 

Microwaving produced a highly significant impact (p≤0.01) on titratable acidity, leading 
to a gradual reduction in the acidity of lemon cordial. The observations are in 
conformance with those obtained by (Pandiselvam et al., 2020; Bozkir et al., 2017), 
who reported the same decreasing tendency in the acidity after the application of 
microwave treatment on kalparasa and apple juice. They articulated that increased 
time and temperature during microwave treatment resulted in destruction of fermenting 
microbes, due to which the production of organic acids declines. Storage results are 
supported by the findings of (Pandiselvam et al., 2020), who reported an increase in 
titratable acidity of microwave-treated kalparasa (coconut inflorescence sap) upon 
refrigeration storage and claimed that an increased production of organic acids during 
anaerobic fermentation is responsible for an increase in acidity. Similarly, (Palanisamy 
et al., 2018) reported that increase in the acidity of noni fruit juice blended squash 
during storage was caused by the soluble proteins hydrolyzing to free amino acids, 
which ultimately resulted in an interlinkage of citric acid in squash. An increase in 
acidity during storage in mixed fruit squash and microwaved apple puree was also 
communicated by (Jothi et al., 2014; Picouet et al., 2009) respectively. 

4.2. pH of lemon cordial as influenced by microwave treatment and storage 

Microwave treatment and storage duration both produced a highly significant impact 
(p≤0.01) upon the pH of the lemon cordial. A similar trend for pH was reported by 
(Pandiselvam et al., 2020) in microwave-treated kalparasa, who documented that 
reduction in the contents of organic acids of kalparasa, as result of heating, increased 
the pH. (Picouet et al., 2009) articulated that the pH of apple puree, when subjected to 
microwaving for 35 s at 652Wpower, slightly enhanced from 3.2 to 3.3. The observation 
of the conducted study correlates with those proposed by (Palanisamy et al., 2018; 
Yadav et al., 2014; Jothi et al., 2014). They claimed that the pH of noni fruit juice 
blended squash, guava mango RTS and squash and mixed fruit squash made from 
banana, papaya and carrot juice decreased during storage, which was attributed to the 
accumulation of acidic compounds—particularly lactic acid and acetic acid—because 
of the activity of microbes during natural fermentation process. 

4.3. ºBrix of lemon cordial as influenced by microwave treatment and storage 

The presented data clearly depicts that microwave as well as storage duration 
produced a highly significant impact (p≤0.01) upon the _brix of lemon cordial. The 
observations of the study are supported by the findings of (Sattar et al., 2019; Song et 
al., 2015; Fazaeli et al., 2013), who stated an increment in total soluble solids of 
functional peach beverage, apple and black mulberry juice upon microwaving. They 
figured out that during microwaving, evaporation of water from the product takes place, 
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and this phenomenon is directly linked to the increase in the internal temperature of 
juice. It leads to juice concentration and increase in total soluble solid contents. Storage 
results are similar to those reported by (Pandiselvam et al., 2020; Yusof and Chiong, 
1997). During storage sugars are utilized by the fermenting microbes, particularly yeast 
and acetic acid bacteria, as a source of nutrient, thus converting them into their 
respective acids and alcohol, along with the liberation of CO2. 

4.4. Total phenolic contents of lemon cordial as influenced by microwave 
treatment and storage 

Microwave treatment as well as storage duration produced a highly significant impact 
(p≤0.01) upon total phenolic contents of lemon cordial. Reduction in total phenolic 
contents of lemon cordial was observed upon the application of microwave. Findings 
of the conducted study were in line with those reported by (Cheng et al., 2020; Igual et 
al., 2010). They observed reduction in total phenolics contents of Citrus unshiu juice 
and grapefruit juice, respectively. According to (de Souza et al., 2019; Rasoulian et al., 
2017),electromagnetic radiation generated by microwaves first liberates bound 
phenolics from their binding sites, then causes their cleavage due to increasing 
temperature, thus changing their composition and stability. Increase in total phenolic 
contents of black mulberry juice was observed during storage at 3 different 
temperatures—5, 15 and 25 ºC—by (Jiang et al., 2015). (Pandiselvam et al., 2020; 
Piljac-Zegarac et al., 2009) explained that there is a possibility some of the peroxidase 
may survive the pasteurization treatment, which might promote oxidation, thus 
elevating the total phenolic contents. (Barba et al., 2012) figure out that during storage 
some products are formed because of Maillard reactions. These chemicals have 
antioxidant properties and, when combined with the Folin reagent, increase the 
concentration of total phenols. 

4.5. Total flavonoids contents of lemon cordial as influenced by microwave 
treatment and storage 

Microwave treatments and storage periods had a highly significant impact (p≤0.01) 
upon total flavonoid contents. Reduction in total flavonoid contents of lemon cordial 
were observed upon the application of microwave treatment. Decrease in total 
flavonoids after microwaving was also reported by (Papoutsis et al., 2017; Igual et al., 
2010) in Citrus limon L. pomace and grapefruit juice, respectively. They stated that 
higher power and long exposure time led to degradation of heat sensitive polyphenols. 
(Cheng et al., 2020) communicated that water serves as a very important medium for 
absorbing microwave energy. At higher temperatures and long exposure time, 
evaporation of water becomes rapid, thus its ability to preserve the bioactive 
compounds is reduced, which, ultimately, drops their concentration. Therefore, 
microwave power, time, frequency and temperature play very critical roles in 
determining the concentration of these polyphenolic constituents. When total flavonoid 
contents were compared to total phenolic contents during storage, a discrepancy in 
the data was noticed, indicating that total flavonoid contents began to decline during 
storage. A 57% reduction in total flavonoid contents was observed when comparison 
was carried out at beginning and at the end of storage duration. Total flavonoid 
contents of microwave-treated functional peach beverage and sugarcane juice also 
declined during storage. (Sattar et al., 2019; Zia et al., 2019) stated that, during 
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storage, generation of free radicals takes place to a greater extent, which ultimately 
reduces the total flavonoids contents. 

4.6. Antioxidant activity of lemon cordial as influenced by microwave treatment 
and storage 

Increment in total antioxidant activity of lemon cordial was observed upon the 
application of microwave. Results of the conducted study coincide with the findings of 
(Martins et al., 2021; Zia et al., 2019), who proposed that total antioxidant potential of 
orange juice milk beverage and sugarcane juice increased with application of 
microwaves, as the enzymes responsible for promoting oxidation are inhibited. 
Besides, microwaving also leads to greater extraction of antioxidant compounds from 
the product to which they are applied. Total antioxidant activity reduced with passage 
of time. At the end of storage, a fourfold reduction in the antioxidant activity was 
recorded. Results are in conformance with the findings of (Jiang et al., 2015), who 
stated that, during storage, loss in vitamin C and flavonoid contents triggers the 
reduction in the antioxidant activity of black mulberry juice. Additionally, onset of 
complex chemical reactions, particularly polymerization reactions, limits the availability 
of free hydroxyl groups, leading to diminished antioxidant potential. 

4.7. Total plate count of lemon cordial as influenced by microwave treatment and 
storage 

Highly significant impact (p≤0.01) of microwave and storage was noticed upon total 
plate count of lemon cordial. Reduction in total plate count of lemon cordial was 
observed, upon the application of microwave treatment. Observations of the conducted 
study correlate with investigations of (Adulvitayakorn et al., 2020; Li et al., 2012), who 
emphasized that microwaving causes cell lysis of bacteria due to coupling of 
electromagnetic energy. On the other hand storage results contradict in a way that total 
plate count increased throughout storage. (Pradhan et al., 2020) claimed that, during 
storage of microwave-treated sugarcane juice, enhancement in total plate count was 
noted. 

5. Conclusions 

It was observed that microwaving resulted in a nutritious and shelf-stable product, as 
it exhibited great antioxidant potential and low microbial counts in formulated lemon 
cordial. Furthermore, microwave treatment also enhanced the physicochemical profile 
of the constituted lemon cordial; however, at greater exposure time, there was a 
reduction in phytochemical constituents. Treatment T3, microwaved for 120 s, showed 
better results in terms of physicochemical attributes, antioxidant capacity and microbial 
counts. It is thus suggested that microwaving should be used at both laboratory and 
industrial scales as an alternative to chemical preservatives and thermal methods, 
owing to its cost effectiveness and ease in processing. Additionally, it produces 
minimally processed products with great shelf stability and high nutritional value. 
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Özet: Gıda işleme endüstrisi toplum ve yaşam arasında hayati bir bağlantı görevi 
yapar. Çoğu zaman çiğ olarak tüketilen meyve ve sebzeler dışında diğer tarım 
ürünü çiftlik kapısından çıktıktan sonra bir çeşit işleme tabi tutulur. Günümüzde 
artık biyoteknoloji, bu işlemlerin her adımında gıda tedarikinin güvenliğini ve 
beslenme kalitesini artırmak için geniş kapsamda kullanılabilmektedir. 
Biyoteknoloji, biyokimya, genetik ve mikrobiyoloji ilke ve uygulamalarının ve 
teknolojilerin bir kombinasyonudur. Biyoteknoloji, endüstrinin ve insanların yararına 
biyolojik bir sistemin bir kısmını veya tamamını kullanmak, değiştirmek veya 
iyileştirmek için teknolojinin kullanılmasıdır. İşlenmiş gıdalar için hammadde görevi 
gören bitki ve hayvanlardaki herhangi bir genetik gelişme, o ürünün işlenmesini etki 
sağlayacaktır; bu nedenle, işleme parametrelerinde yapılan herhangi bir değişim 
iyileştirme stratejisinin temel bir unsurunu oluşturur. Kısaca özetlenirse bu 
derlemede, gıdanın işlenme biyoteknolojinin nasıl kullanılabileceğine ve aynı 
zamanda gelişimini etkileyen faktörlere odaklanılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: biyoloji, biyoteknoloji, gıda işleme biyoteknolojisi, 
mikrobiyoloji. 

 

 
1. Giriş 

Bugün biyoteknoloji, sürekli olarak modern biyolojinin en son kavram ve yöntemlerini 
birleştiren yeni ürünler ve süreçler yaratmaya çalışmaktadır. Moleküler biyolojinin 
genetik mühendisliğindeki son gelişmeler ve hücre kimyasındaki ilerlemeler, protein 
kimyası, nükleik asit biyokimyası, fermantasyon ve immünoloji gibi alanlarda yenilik 
yapan bir bilime dönüştürmüştür. Bu başarılar artık tarımda, hayvansal üretkenlikte, 
sağlıkta ve en önemlisi gıda işlemede daha iyi bir etki oluşturmaktadır (Steffolani vd., 
2012). 

Canlı organizmaların tamamını veya bir kısmını moleküler yöntemler kullanarak ticari 
ürünler, üretmek modern biyoteknoloji olarak bilinir. Modern biyoteknoloji, 30 yıl önce 
ilk rekombinant genin geliştirilmesiyle tanıtılan, nispeten yeni ve hızlı büyüyen bir 
moleküler biyoloji bölümüdür (Clark ve Pazdernik, 2015).  

Biyoteknoloji, yiyecek, içecek, ilaç ve kıyafetleri olumlu yönde etkileyerek yaşam 
biçimimizi değiştirmektedir. Biyoteknolojik yöntemlerin gıda ve tarım endüstrisinde 
uygulanmasının toplum üzerinde büyük yankıları vardır. Biyoteknoloji, bugün açlığa 
olan acil ihtiyacı gidermek için maksimum potansiyele sahiptir ve böylece gelecekte 
kitlesel açlığın önlenmesine yardımcı olacaktır (Grover, Ashhar ve Patni).  

Evcilleştirme, yetiştirme ve seçmeye yönelik tarımsal faaliyetler yoluyla bitkiler, daha 
sağlıklı, güvenli, lezzetli ve besleyici yenilebilir maddelerin üretilmesine izin veren gıda 
ürünlerine dönüştürülmektedir. Lezzetli yiyecekler ve içilebilir içecekler, nispeten 
bozulan veya yenmeyen gıda maddelerinin çeşitli birim operasyonlar dahil teknolojiler 
kullanılarak daha kullanışlı ve raf ömrü olan ürünlere dönüştürülmesiyle 
üretilebilmektedir (Falk vd., 2002).  

Gıda işlemede uygulanan her türlü teknolojinin güvenli ve kaliteli olması ve nihai 
ürünün sağlığa zararlı olmaması gerekir. Güvenli gıdanın tanımı, kimyasal, fiziksel ve 
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mikrobiyolojik olarak herhangi bir zararlı madde içermeyen gıdadır veya gıdada 
bulunan kirletici düzeyi halk sağlığına herhangi bir zarar vermemektir (Byerlee ve 
Fischer, 2002). Günümüzde tüketiciler, güvenli ve kullanışlı kaliteli gıda ürünleri için bir 
prim ödemekle ilgileniyorlar.  

Güvenli ve yüksek kaliteli gıda üretmek için gıda işlemede kullanılan proses ve üretim 
protokolü gıda kalitesinde, yani sağlık açısından tehlikelerden arındırılmış olmalıdır. 
Güvenli gıda, insan sağlığını ve beslenmeyi etkileyen hiçbir zararlı bileşen içermeyen 
gıda olarak tanımlanabilir. Biyoteknoloji ayrıca gıda güvenliğini izlemek, gıda kaynaklı 
hastalıkları önlemek, teşhis etmek ve gıdaların kökenini doğrulamak için teşhiste bir 
araç olarak yaygın olarak kullanılmaktadır (Borchers vd., 2010).  

2. Gıda işleme biyoteknolojisi 

Biyoteknolojinin gıda işleme sektöründe uygulanması, gıda muhafazası, enzimler, 
aroma bileşikleri, vitaminler, mikrobiyal kültürler ve gıda bileşenleri gibi bir dizi katma 
değerli ürün üretmek için mikroorganizmaları kullanır. Mikroorganizmalar veya 
mikroplar, mikroskobik boyutta olan bakteri, maya ve küfleri içeren bir grup canlı 
organizma için genel terimlerdir (Okonko, Olabode ve Okeleji, 2006). Gıda işleme 
sektöründe biyoteknolojik süreci, üretkenliği ve verimliliği kontrol etmenin yanı sıra 
biyoproses ürünlerinin kalitesini, güvenliğini ve tutarlılığını iyileştirmek için 
mikroorganizmaları seçmeyi ve iyileştirmeyi amaçlar (Streatfield vd., 2001). Ayrıca bu 
yöntemler, özellikle ayırma ve fermantasyon süreçleri ile atık işleme ve değerlendirme, 
gıda ürünlerinin geliştirilmesine katkı sağlayabilir.  

Gıda işleme biyoteknolojisinde uygulanan ürün modifikasyonlarında kullanılan birtakım 
yöntemlerle, proteinler, polisakkaritler, katı ve sıvı yağlar gibi gıda bileşenlerinde 
önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Örneğin Papain ile et yumuşatma, ürün işlevselliğini 
değiştirmek için büyük ölçekli enzimatik hidroliz uygulamasının bir örneğidir. Diğer 
potansiyel prosesler, aromayı iyileştirmek için narenciye ürünlerinde limonoid acılığın 
enzimatik olarak azaltılması ve trigliseritlerin yağ asidi kompozisyonunun lipazlar 
tarafından değiştirilmesidir (Hansen, 2002).  

Günümüzde ham maddeleri daha sağlıklı, uzun vadeli, lezzetli yiyecek veya içeceklere 
dönüştürmek için çeşitli grup işlemleri ve teknolojileri kullanılmaktadır (Aydin, 
Danacioğlu ve Türker, 2021). Hammadde üretiminde kullanılan katkı maddeleri, 
hayvansal üretimde aşılar ve büyüme düzenleyiciler, bitkisel üretimde ise mikrobiyal 
insektisitler ve herbisitler gibi malzemeleri içerir (Yeşilbağ, 2004; Leuchtenberger, 
Huthmacher ve Drauz, 2005). Tarihsel olarak, yağ asitleri ve diğer organik asitler, 
vanilya (tat için) ve B2, B12, C ve D vitaminleri gibi gıda katkı maddeleri biyoteknolojik 
işlemlerle üretilmiştir. Aromalar, pigmentler, vitaminler, enzimler, antioksidanlar, 
antimikrobiyaller ve lipitler dahil olmak üzere doku kültürü ile bitki metabolitlerinin 
üretimi ve aromaların, pigmentlerin, vitaminlerin, amino asitlerin, antioksidanların, 
biyosürfaktanların mikrobiyal üretimi üzerinde yoğun çalışmalar yürütülmektedir (Hew, 
Fletcher ve Davies, 1995). Örneğin, şu anda kültürlenmiş Lithospermum erythrorhizon 
hücrelerinden bir boya maddesi ve antibakteriyel, antienflamatuar ajan olarak 
kullanılan parlak kırmızı bir naftokinon bileşiği olan bitki metaboliti shikonin, endüstriyel 
ölçekte üretilmektedir (Puri, Sharma ve Barrow, 2012).  
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3. Gelişmekte olan ülkelerde gıda biyoteknolojisi örnekleri 

Biyoteknoloji, farklı gıda sektörlerinin her birinde uygulanabilecek çok çeşitli yeni 
teknolojileri kapsar. Bunlar arasında gen modifikasyonu (manipülasyon) ve transferi, 
moleküler markörlerin kullanımı, rekombinant aşıların ve DNA bazlı hastalık 
karakterizasyon/tanı yöntemlerinin geliştirilmesi, bitkilerin in vitro vejetatif üremesi, 
embriyoların transplantasyonu gibi işlemlerde yer almaktadır. Rekombinant genetik 
mühendisliği, gıda fermantasyonlarıyla ilgili saflaştırılmış mikrobiyal suşu, genetiği 
değiştirilmiş (GM) suşlar, enzimler, vitaminler, amino asitler ve diğer yağ asitlerinin 
imalatında uygulanır (Blandino vd., 2003). 

Son yıllarda rekombinant DNA teknolojisinin kullanımı, belirli gıda işleme koşullarına 
göre uyarlanmış yeni enzimler üretmeyi mümkün kılmıştır. Arttırılmış ısı stabilitesine 
sahip α-amilazlar, yüksek fruktozlu mısır şuruplarının üretiminde kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır. Bu iyileştirmeler, α-amilaz genlerinin DNA dizisi modifikasyonları 
yoluyla a-amilaz amino asit dizilerindeki değişikliklerin eklenmesiyle sağlandı 
(Ghoshal, 2018; Merkoçi, 2010).  

Biyoteknoloji aynı zamanda, gıda ve tarım sektöründe devrim yaratarak gelişmekte 
olan ülkelerin sosyo-ekonomik koşullarında değişiklik ve iyileştirmelere yol açmaktadır 
(Okechukwu, Javed ve Ivantsova, 2019). Bu alan, önümüzdeki yıllarda tarımı, sağlığı, 
çevreyi, bilimi ve endüstrinin diğer birçok yönünü etkilemek için uygulanmaktadır. 
Mevcut prosedürlerimin büyük çoğunluğu gelişmiş ülkelerde yoğunlaşmış durumda ve 
sonuç olarak araştırma ve geliştirme için gerekli taahhütler bu devletler tarafından 
belirleniyor (Haseltine, 1998). 

Gelişmekte olan ülkeler, büyük bitkilerin iyi bilinen tüketicileridir ve bu bitkilerin daha 
besleyici türlerini yaratmak için biyoteknolojik yöntemlerden yararlanmaktalar. (Odunfa 
ve Oyeyiola, 1985). Nijerya ve Batı ve Orta Afrika'daki diğer birçok ülke, çorbalara, 
soslara ve diğer tüketime hazır yiyeceklere lezzet katan ve mutfak yemeklerinden 
fermente edilen keskin baharatlarıyla tanınır (Puri, Sharma ve Barrow, 2012). Bu 
fermente ürünler her ülkenin gıda ugarlıklarına ve beslenme alışkanlıklarına uygun 
olarak değişim götererek Tablo 1’de listelennmiştir (Ghoshal, 2018).  

Bazı ülkeler, geleneksel fermantasyon süreçlerinde yerel olarak üretilen malzemeleri 
kullanarak, minimum yatırım gereksinimlerini karşılayan gıda işleme teknolojileri ile 
uğraşmaktadır. Ancak bunlar çoğu zaman kontrolsüz, hijyenik olmayan ve verimsiz 
koşullarda gerçekleşmektedir (Irigoyen vd., 2015). Bu işlemler, fermantasyon sürecini 
başlatmak için ortamdan veya fermantasyon substratından gelen mikroorganizmalara 
bağlıdır. Bu gibi durumlarda kalitesi değişken ve raf ömrü kısa olan ürünler ortaya 
çıkmabilmektedir (Odunfa ve Oyeyiola, 1985). Buna ek olarak büyük ölçekli gıda 
işleme sektörü için yeterli kaynakların yokluğunda, işlenmiş gıdaların çoğu yalnızca 
insan tüketimi için üretilir. Bu işlenmiş gıdalar lezzetli ve besleyici olsa da, ancak 
kullanılan güvenlik standartları nedeniyle uluslararası pazarda yaygın olmamaktadır 
(Peterson, 2000). 
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Tablo 16 Farklı ülkelerin fermente edilmiş yiyecek ve içecekleri (Ghoshal, 2018). 

№ Fermente edilmiş gıdalar Menşe Ülkeleri 

1 Kefir, kımız, kurut, boza, mahewu, tarhana, idli, dosa, 
sucuk, pastırma  

Türkiye 

2 Amazake, atchara, bai-ming, belacan, burong 
mangga, com ruou, dalok, doenjang, douchi, jeruk, 
lambanog, kimchi, kombucha, leppetso, narezushi, 
miang, miso seokbakji, soju, soya sosu, kokmuş tofu, 
szechwan lahanası tai-tan tsoi, chiraki, bant, tempeh 
ve totkal kimchi 

Doğu ve 
Güneydoğu 

3 Kımız (kısrak sütü), kefir ve şubat (deve sütü) Asya 

4 Fermente darı lapası, garri, ebegümeci tohumu, acı 
biber sosu, injera, lamoun makbouss, laxoox, 
mauoloh, msir, mslalla, yağlı tohum, ogi, ogili, ogiri ve 
iru 

Orta Asya 

6 Achar, appam, dosa, dhokla, dahi (yoğurt), idli, kaanji, 
karışık turşu, 

Afrika 

7 ngari, hawaichaar, jaand (pirinç birası), sinki, tongba 
ve paneer 

Hindistan 

8 Ekşi mayalı ekmek, kültürlü süt, chicha, mürver 
şarabı, kombucha, 

İngiltere 

9 salamura (sebze turşusu), lahana turşusu, acı bakla 
tohumu, yağlı tohum, çikolata, vanilya, tabasco, 
tibicos, pulque ve mikyuk (fermente balina) 

Orta Doğu 

10 Kushuk, lamoun makbouss, mekhalel, torshi, boza Avrupa 

11 Rakfisk, lahana turşusu, salatalık turşusu, 
surströmming, mead, mürver şarabı, salam, sucuk, 
prosciutto, quark, kefir, filmjölk, crème fraîche, 
smetana, skyr, rakı ve tupí gibi kültürlü süt ürünleri 

Okyanusya 

 

4. Özel gıda işleme endüstrisindeki son gelişmeler 

İyileştirilmiş besin bileşenleri: Temel besinler, nişastalar ve yağlar için gereklidir; 
değişiklikler genellikle hammaddenin içeriğinin değitirilmesiyle yapılır.  

Nişasta: Bitki yetiştiricileri, patates bitkilerinde, su içeriğini azaltan ve yumru köklerdeki 
nişasta oranını artıran bir bakteri geni katmışlardır (Aydin, Danacioğlu ve Türker, 2021;  
Diez vd., 1997). Bu da, patateslerin kızartma sırasında daha az yağ emmerek daha az 
yağ talaşı üretmesini sağlamıştır. Bundan başka geleneksel türlerden daha yüksek 
sakaroz içeriğine sahip tatlı patatesler de üretilmektedir. 
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Yağlar: Hem kolza hem de ayçiçeğinden linoleik asit ve daha az doymuş yağ içeriği ile 
daha kararlı ve besleyici yağlar üretmek için linolenik aside dönüştürülmektedir 
(Peterson, 2000). Örneğin kolza tohumu doymuş yağı az içeren, yüksek sıcaklıkta 
kızartma yağı üretecek şekilde modifiye edilmiştir (Doran, 1995) 

Ürün kalitesi: Biyoteknoloji uzmanları, taze meyve ve sebzelerin raf ömrünü 
artırmaktadır. Örneğin, havuç, biber ve kerevizin gevrekliğini arttırmak, çekirdeksiz 
üzüm ve kavun çeşitlerinin oluşturulması; domates, çilek ve ahududu mevsimsel 
coğrafi mevcudiyetini genişletmek; domates, marul, biber, bezelye ve patatesin tadını 
iyileştirmek; ve kafeinsiz kahve ve çay üretmek gibi işlemleri yaparak ürün kalitesini 
artrılmasına yönelik çalışmalar yapmaktadırlar (Knorr ve Sinskey, 1985; De Maria vd., 
2007). 

Süt ürünlerinin geliştirilmesi: Daha kaliteli hammaddelerden ekonomik olarak 
yararlanacak bir diğer gıda işleme sektörü de süt endüstrisidir. Yeni Zelandalı bilim 
adamları, peynir üretimi için gerekli olan sütteki protein ve kazein miktarını %13 
oranında artırmak için artık biyoteknoloji tekniğine dayanan bir yöntem kullandılar 
(Doran, 1995). 

Yeni işlemciler ve katkı maddelerindeki gelişmeler: Tüketiciler tarafından gıda katkı 
maddesi olarak kullanılan bileşikler, doğa tarafından sağlanan maddelerdir. Bunlar 
genellikle mikroorganizmalar tarafından üretilen ksantin sakızı ve kuvar sakızı gibi bitki 
veya mikrobiyal kökenli bileşiklerdir (Odunfa ve Oyeyiola, 1985). Hindistan'da 
probiyotikler şu anda gıda, diyet takviyelerinde ve hayvan yemlerinde kullanılmak 
üzere üretilmektedir (Knorr ve Sinskey, 1985). 

Hammadde güvenliği: Gıda üreticilerinin karşılaştığı en önemli gıda güvenliği sorunu, 
çiftlikten sofraya her aşamada oluşabilen mikrobiyal kontaminasyondur (De Maria vd., 
2007). Yeni biyoteknolojik teşhisler mikrobiyal hastalıkları daha erken ve daha doğru 
bir şekilde tespit eder, böylece çiftçiler hastalıklı bitkileri, hayvanları ve diğerler ürünleri 
kontamine etmeden önce tanımlayabilmekteler (Diez vd., 1997). 

Gelişmiş gıda güvenliği: Biyoteknoloji, mikroorganizmaların ve ürettikleri toksinlerin 
daha iyi tanımlanmasına yardımcı olarak gıda güvenliğini artırmaktadır. Monoklonal 
antikor testleri, biyosensörler, polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yöntemleri ve DNA 
problarının geliştirilmesi Listeria ve Clostridium botulinum gibi gıda zehirlenmesine 
bozulmasına neden olan zararlı bakterilerin varlığını tespit etmek için kullanılmıştır 
(Dwarakanath vd., 2004). Örneğin, kimchi, miso ve tempeh gibi paketlenmiş fermente 
ürünler Asya'daki süpermarketlerde yaygın olarak bulunmaktadır (Knorr ve Sinskey, 
1985). Zambiya'da geleneksel biralar artık toz halinde hazır kaplarda üretilmekte ve 
tüketicilerin hem iç hem de ihracat pazarlarında güvenlik talebine yanıt olarak çok iyi 
bir ürün geliştirme örneği oluşturmaktadır (Edgar vd., 2006) 

Fermantasyon: Geleneksel biyoteknoloji, mikroorganizmaların veya enzimlerin etkisi 
altında istenilen değişikliklerin oluşturulduğu fermente gıdaların üretiminde önemli bir 
rol oynamıştır; Dünyada 3.500'den fazla farklı tür var. Geleneksel olarak fermente 
edilmiş en önemli gıdalardan bazıları, kavun tohumlarından (Citrullus vulgaris), iru, 
keçiboynuzu (Parkia biglobosa) ve Nijerya'da bulunan yağlı baklagillerden yapılan 
ugba dahildir (Ghoshal, 2018). 

Gıda fermentörlerinin iyileştirilmesi: Fermentörler, gıdalarda belirli işlemleri 
gerçekleştiren mikroorganizmaların büyümesi için önemli bir yöntemdir ve birçok 
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bilimsel araştırmalar için önemlidir (Jiang, Wood ve Morgan, 2005). Bilim uzmanları, 
rekombinant tekniğini kullanarak, bakterinin bazı suşlarını ve viral enfeksiyona dirençli 
diğer önemli fermenterleri üretmekteler. Birçok mikrobiyal fermentörde, biyoteknolojik 
yöntemler kullanılarak fermente gıdaların mikrobiyal kontaminasyonunu azaltmak için 
kendini savunma mekanizması oluşturmuştur (Dwarakanath vd., 2004). 

Gen gelişimine geleneksel yaklaşımlar: Bakteri kültürlerini geliştirmek için 
hibridizasyon yönteminde gerçekleştirilen klasik mutajenez ve konjugasyon gibi 
geleneksel genetik iyileştirme yöntemleri kullanılır. Fırıncılık ve biracılık endüstrilerinde 
yaygın olarak kullanılan maya suşlarının geliştirilmesini örnekler arasında gösterilebilir 
(Haseltine, 1998; Priest, 2000).  

5. Gıda işleme biyoteknolojinin uygulanmasına ilişkin kısıtlamalar 

Sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmanın desteklenmesini engelleyen çeşitli 
kısıtlamalar nedeniyle biyoteknolojinin faydalarının gelişmekte olan ülkelerde 
uygulanması hala zordur (Knorr ve Sinskey, 1985). Biyoteknoloji araştırmalarına dahil 
olan gelişmekte olan ülkelerdeki durum, büyük şirketlerin yanı sıra küçük şirketlerin bu 
ülkelerde araştırma tesisleri kurmasını engellemektedir. Hindistan ve Brezilya gibi 
birkaç gelişmekte olan ülke hükümeti, biyoteknolojik yolla ilgili ürünleri üretmek için 
kamu araştırma aygıtını desteklemiş ve bu sayede biyoteknolojideki yeni bilimsel 
atılımların sunduğu fırsatları yakalamak için bilimsel bir kritik kitle yaratmayı ve teşvik 
etmeyi başarmışlar. Bu ülkelerde girişimciliğe dayalı sürdürülebilir bir araştırma ve 
geliştirme sisteminin uygulanması için aktif bir özel sektörün ortaya çıkması hala çok 
yavaş ilerlemektedir. (Jiang, Wood ve Morgan, 2005).  

Herhangi bir ülke biyoteknolojinin sunduğu faydaları talep ederse, bu alanlarda önemli 
yatırımlar ve iyileştirmeler yapılmalıdır. Yüksek düzeyde motive olmuş bilim 
adamlarından oluşan kritik bir kitlenin geliştirilmesi, tüm ülkelerde ihtiyaç 
duyulmaktadır. Genellikle yeni doktora mezunlar, bilgilerinin gelişimini tamamlamak ve 
bilimsel deneyim kazanmak için gerekli fiziksel ve entelektüel ortamı bulmaları lazım. 
Bu gereksinimlerin karşılanmaması durumunda ise fiziksel ve entelektüel ortamda bir 
takım eksiklerin oluşumuna yol açar ve buna eşdeğer olarak da doktora mezunları ve 
araştırmacıların sayısında azalmaya neden olabilir (Priest, 2000). Bu sebeple beyin 
göçü ve istihdamının olumsuz etkisini azaltacak yaratıcı çözümler geliştirmek için 
büyük bir çaba sarf etmek gerekmektedir. 

6. Gıda işleme biyoteknolojisine daha iyi fayda sağlayan seçenekler 
Biyoteknolojilerin sunduğu yeni fırsatları yakalamaya istekli yeni girişimcilerin 
geliştirilmesi ve desteklenmesi gerçekleşmelidir.  

Daha az maliyetli, avantajlı, yenilikçi ve karmaşık teknolojilerden yeni ürünlerin 
üretimini sağlayan, büyük ve küçük projelere şans vererek maddi açıdan 
desteklenmeleri gerekmektedir. Örneğin günümüzün en böyük sorunlarında biri olan 
gıda atıklarının değelerdirerek fermentasyon yöntemiyle çeşitli mikroorganizmaların 
gelişiminde substrat olarak kullanıbilir veya yenilikçi katma değerli malzemelerin 
üretimlere yol açabilir (Ghoshal, 2018). 

7. Sonuç 

Gıda biyoteknolojisi ve biyoprosesi, son derece dinamik bir araştırma alanı olup sürekli 
gelişim göstermektedir. Yapılan araştırmalar, gıdaların işlenmesi, muhafazası ve 
tüketimi öncesi tüm safhalarda yeni uygulama alanları geliştirmiştir.  
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Mikroorganizmalardan biyoteknolojik yöntemlerle elde edilen ve üretilen enzimler, artık 
hayvansal ve bitkisel kaynaklı ticari enzimlerin yerini büyük ölçüde almış durumdadır. 
Yine mikroorganizmaların genetik yapıları değiştirilerek elde edilen rekombinant 
mikroorganizmalar bir dizi gıda katkı maddesi ve bileşeninin yüksek verimde üretimine 
olanak sağlamaktadır.  

Özetle gıda işleme biyoteknolojisi genetiği değiştirilmiş zararlı gıda ürünleri veya 
beslenme alanımıza herhangi kötü etki edebilecek bir alan olarak görülmemeli ve 
burada yapılan yenilikçi yaklaşımlar küçümsenmemelidir. Günümüzde bu alanda 
toplum içinde oluşan ve halen devam eden fikir ayrılıkları oluştursa da biyoteknolojinin 
gıda sektörünün ayrılmaz bir parçası olduğu gün geçtikçe bariz bir şekilde kendini 
gösterecek ve toplumun gerek ve niteliklerini karşıladıkça bu fikir ayrılıkları ortadan 
kalkarak eşitlenecektir. Gıda alanlarda yapılan çalışma sayısı ve bunların endüstride 
uygulanabilme potansiyelinin yüksek olması, ileride yeni birçok gelişmelere şahit 
olacağımızı da göstermektedir. 
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ABSTRACT: Over the previous 35 years, global chicken meat and egg production, 
as well as trade in poultry products, have demonstrated a remarkable dynamism. 
Poultry meat and egg output rose faster than beef, veal, or pig meat production 
between 1970 and 2005. The volume of chicken meat traded rose faster than 
production. In 2004, 12 percent of chicken meat produced was sent to the global 
market, while just 1.8 percent of eggs were exported. The fast growth in poultry 
meat output has created a severely unbalanced situation. While North and Central 
America and Europe lost market share, China and Brazil emerged as new Asian 
and South American industrial hubs. The amount of poultry product commerce rose 
in tandem with the fast expansion of global chicken meat and egg production. The 
geographical concentration of chicken meat exports and imports, as well as egg 
exports and imports, is quite high. In comparison to production, emerging nations 
continue to contribute much less to the export volume of chicken products than 
developed countries. Despite the fact that developing nations have gained greater 
market share over the last 35 years, the geographical shift from developed to 
developing countries in chicken meat and hen egg production has been less 
drastic. Eggs, particularly hens eggs are, still mostly trafficked between European 
and Asian countries. [2] 

Keywords: poultry farming trade; poultry meat production; egg production; 
poultry meat trade; poultry egg trade 

 

INTRODUCTION 

Markets and trade 

Poultry production spans from tiny family systems providing local or niche markets to 
large-scale industrialized companies. The latter often feed into integrated value chains, 
whereas the former, which are frequently low-yielding, sell their goods through informal 
trade networks. Pricing in the poultry market can fluctuate greatly, driven by seasonal 
trends (e.g., higher prices during holidays), production costs, and competition from 
other goods. Production expenses are very variable and can vary greatly from one 
place to the next. They are generally determined by the end product's attributes (for 
example, high-quality meat takes longer to produce, resulting in greater expenses), as 
well as feed prices (primarily grain), climatic conditions, and the genetic lines utilized. 
. Poultry is less expensive than other meats because it is an efficient feed converter. 
Most nations produce chicken primarily for internal use, although international trade is 
growing. The majority of chicken meat available on the worldwide market is produced 
on a huge scale by specialist commercial producers. The majority of poultry meat 
imports come from poor nations, where inexpensive, low-quality portions like wings, 
lower legs, necks, and giblets sold by the piece make chicken meat more accessible 
to the typical customer. Consumers in industrialized nations, on the other hand, prefer 
to buy chicken breasts, thigh meat, and, to a lesser extent, drumsticks. Poultry meat is 
often sent frozen. When compared to poultry meat, international trade in eggs is very 
minor, owing to the inability to freeze them for long-distance shipping. Egg exports are 
classified into three types: (I) in-shell table eggs, (ii) in-shell eggs for hatching, and (iii) 
egg products (in liquid, frozen or dried form). Animal disease outbreaks and trade 
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regulations drive the evolution and dynamics of global poultry markets. Avian influenza 
and Newcastle disease have had a significant impact on the chicken meat trade in 
recent decades, as has the implementation of trade agreements. International chicken 
commerce is ultimately determined by sanitary regulations. [1] In terms of production 
quality and capacity, Turkey's poultry sector has advanced significantly, and the 
business is expanding despite economic crises, several contentious assessments, and 
decreased demand and higher costs owing to Avian Influenza outbreaks and their 
consequences. According to 2014 data, the Turkey poultry sector has 11,328 
commercial poultry operations, which include hatcheries, slaughterhouses, breeders, 
and commercial broiler and layer farms. There are 600,000 people directly and 
indirectly engaged in the poultry sector, which has an annual turnover of $5 billion and 
a GNP contribution of 1.7 percent, and 2, 4 million people make a living. According to 
BESD-BR and YUM-BR figures, Turkey produced 1.942.000 tons of chicken meat and 
17.607 million pieces of commercial egg in 2014. The average per capita intake of 
poultry meat and eggs in the same year was 21, 93 kg and 226, respectively. In the 
industry, there are about 14.000 broiler cooperatives and over 3.000 layer hen 
cooperatives. [4] 

Objectives of Poultry Birds 

Poultry birds are raised for the aim of producing eggs, meat, and beautifying the earth. 
There are many different sorts of birds in the globe, but the most common are geese, 
guinea pigs, water birds, land birds, and so on. Some birds are kept for eggs, while 
others are reared for meat. Birds supply forty percent of the meat. Meat and eggs are 
extremely necessary for human health. There are all vitamins and proteins present, 
which offer power to humans and play an important part in the development of 
immunity. There are broiler and layer chickens. The broiler is retained for meat 
production, whereas the layer is kept for egg production. [3] 

Poultry Farming Feeding & Management 

Commercial poultry feeding is a highly refined science that assures optimal calorie 
intake for growth and fat formation. Protein sources that are high in quality and well-
balanced promote the most muscle, organ, skin, and feather growth. The critical 
minerals are responsible for the formation of bones and eggs, with minerals 
accounting for around 3 to 4% of the live bird and 10% of the egg. All of the following 
elements are required: calcium, phosphorus, sodium, chlorine, potassium, sulphur, 
manganese, iron, copper, cobalt, magnesium, and zinc. Vitamins A, C, D, E, and K, 
as well as all B vitamins, are necessary. Antibiotics are commonly used to promote 
appetite, control pathogenic germs, and prevent illness. Modern regimens for 
chickens yield around 0.5 kg (1 pound) of broiler on approximately 0.9 kg (2 pounds) 
of feed and a dozen eggs on approximately 2 kg (4.5 pounds) of feed. In chicken 
husbandry, a highly managed environment that prevents crowding, chilling, 
overheating, or scaring is practically ubiquitous. Cannibalism, manifested as toe 
picking, feather picking, and tail picking, is managed by debeaking at one day of age 
and other management methods. The feeding, watering, egg harvesting, and 
cleaning processes are all highly automated. Birds are often kept in wire cages with 
two or three animals per cage, depending on the type and breed, and three or four 
levels of cages superposed to conserve space. Cages for egg-laying birds have been 
shown to boost output, decrease mortality, minimize cannibalism, reduce food needs, 
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reduce illnesses and parasites, improve culling, and reduce both space and labor 
requirements. [5] 

Summary & Conclusions  

Farming of poultry, raising birds for meat, eggs, and feathers, either commercially or 
domestically. The most important commercial birds are chickens, ducks, turkeys, and 
geese. Guinea fowl and squabs are popular among locals. Despite the fact that 
chickens have been domesticated for at least 4,000 years, their meat and eggs have 
only become mass-produced commodities since around 1800. [5] The study finds that 
poultry plays an important role in global development. It creates jobs across the world, 
raises people's income levels, and eradicates poverty. It provides meat and eggs to 
the world's population, which are high in vitamins and proteins and play an important 
part in health development. It is a firm that provides a shortcut for rural communities. 
In poultry production, there is a significant disparity. The United States is the global 
leader in production, while Brazil is the world leader in exports, while Japan is the world 
leader in imports. It provides 40 percent of the world's meat. This company is dealing 
with a slew of issues throughout the world. Feeding costs are quite expensive, and 
marketing facilities are extremely sophisticated. The primary cause is price volatility. 
Sometimes the price is high, and sometimes it is low, posing a significant dilemma for 
the world's chicken farming communities. Different illnesses have an impact on the 
world's poultry output, which has an impact on the income level of the world's poultry 
farming communities. Transportation is another issue that influences global poultry 
production. There are also financial issues for chicken farming owners all around the 
world. Due to global population expansion, the demand for poultry is expanding on a 
daily basis. The world's population is at 7.6 billion people. [3] 
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Özet: Taşınmaz değerleme süreci, taşınmaza ait mevcut özellikler ve taşınmaza 
bağlı yasal haklar temel alınarak taşınmaza ait değerin bağımsız kurum ve 
kuruluşlar aracılığıyla ya da uzman kişiler tarafından tarafsız ve adil bir şekilde 
tespit edilmesi olarak tanımlanır. Bu süreçte taşınmaza etki eden tüm kriterler, 
bütünsel bir yaklaşımla ele alınıp, elde edilen sonuç verilerine bakılarak piyasadaki 
güncel duruma göre birim fiyat tespiti yapılması ile mümkün olmaktadır. Bu 
çalışmada, Konya ili Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi’nde bulunan toplam 344 
adet taşınmazın modern taşınmaz değerleme yöntemlerinden  AHP yöntemi ile 
değerleme işlemi gerçekleştirilmiş ve ilgili sonuç verileri kullanılarak taşınmaz değer 
haritaları üretilmiştir. Kriter seçiminde konuma dayalı mesafeler temel alınarak 
kriterlendirme yapılmıştır. Sosyal tesis ve ticari merkezlere olan mesafeler temel 
alınarak yapılan analizde dokuz farklı kriter belirlenmiştir. İlgili kriterler CBS tabanlı 
konumsal analiz teknikleri kullanılarak irdelenmiştir. Bu çalışmadaki sonuçlar 
incelendiğinde, AHP yöntemi sonucunda geliştirilen matematik modellerin yapılan 
analizler sonucunda başarılı sonuçlar verdiği ve toplu değerleme işlemlerinde 
kullanılabileceği açıkça görülmüştür. 
Anahtar Kelimeler: AHP, CBS, Konumsal ağırlıklandırma, Mekânsal analiz, 
Taşınmaz değerleme 

 

 
1. Giriş 

Taşınmazlar, yeryüzündeki konumunun değiştirilmesi mümkün olmayan, bir yerden 
başka bir yere götürülemeyen, yerinde sabit eşyalardır (Demirel ve ark. 2018). 
Taşınmaz Değerleme ise, belli bir dönemde yasal prosedürler de dikkate alınarak ve 
piyasa koşulları değerlendirilerek bağımsız olarak taşınmazın, taşınmaz projesinin 
veya bir taşınmaza bağlı hak ve faydanın değerinin tespit edilmesi işlemidir. Eskiden 
taşınmaz kıymet takdiri olarak anılan iş, günümüzden gayrimenkul değerleme olarak 
anılmaktadır. Taşınmaz değerlemesi; vergi işlemleri, kamulaştırma, özelleştirme, 
devletleştirme, toprak düzenlemeleri, kentsel dönüşüm gibi kamusal; sermaye 
piyasası, bankacılık, sigortacılık vb., özel sektör gereksinimleri için önemli bir konudur 
(Açlar vd., 2003; Açlar ve Çağdaş, 2008).Fiziksel yatırımlar kapsamında sayılabilen 
gayrimenkul yatırımları toplumumuzda yer alan yatırım araçlarının en başında 
gelmektedirler. Yatırımların temel üç amacı vardır. Bu amaçlar; sermayeyi korumak, 
vergi avantajlarından faydalanmak ve kar elde edebilmektir. Globalleşen dünya ile 
birlikte taşınmazlara olan ilgi artmıştır. Dolayısıyla bununla bağıntılı olan taşınmaz 
değerleme işine olan ilgi de artmıştır. Piyasada meydana gelen değişimlerin takip 
edilmesi ve sektörün güvenli bir hale getirilmesi için taşınmaz değerleme çok büyük 
önem taşımaktadır. 

Bir taşınmaza ait kesin değerin tespit edilmesi olası değildir. Her taşınmaz sahip olduğu 
konumsal, fiziksel ve çevresel özellikleri sebebiyle birbirinden farklıdır ve bu özellikler 
nicelik ve nitelik bakımından kişiden kişiye değişebilen özelliklerdir. Taşınmazın 
değerinin tespit edilebilmesi için öncelikle taşınmazın değerini etkileyen kriterlerin 
belirlenmesi gerekir. Bu kriterler sayısal olarak ifade edilebilir ya da ölçülebilirse her bir 
taşınmaz için bu kriterler dikkate alınarak değer tespit edilebilir. Yakın zamana kadar 
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kişilerin sezgi ve deneyimlerine göre yapılan taşınmaz değerleme uygulamaları 
günümüzde nesnel, objektif, bilimsel, nicel ve duyarlı yöntemlerin kullanılmasını gerekli 
kılmıştır (Özcan, 2019; Tanaka ve Shibasaki 2001, Yomralıoğlu ve ark. 2011). 
Taşınmaz değerini etkileyen kriterlerin değerlendirilmesinde Pazar, maliyet yaklaşımı 
gibi klasik yöntemler, çoklu regresyon modellerini içeren stokastik değerleme 
yöntemleri kullanılırken teknolojinin gelişmesiyle diğer alanlarda olduğu gibi taşınmaz 
değerleme konusunda da yeni yöntemler ortaya çıkmıştır. Bilgisayarın kullanımı ile 
daha hızlı, daha doğru sonuçlar ve daha fazla veri elde edilebilir. Daha detaylı bir analiz 
kullanarak ve gerçekleştirerek hedefe ulaşılabilir. Yapay zekâ bilgisayar teknolojisinde 
insana özgü mantıksal kavramları uygulama teknolojisi sağlamaktadır. Taşınmaz 
değerlemesinde modern yöntem olarak Yapay Sinir Ağı (YSA), Bulanık Mantık, Çok 
Kriterli Karar verme (ÇKKV)yöntemi ve Konumsal Analiz yöntemleri kullanılmaya 
başlamıştır (Saraç, 2012; Tabar, 2020; İlhan ve Semih, 2020; Ceyda ve Özkan,2019; 
Demirel ve ark., 2018). Modern değerleme yöntemleri arasında Çok Kriterli Karar 
verme (ÇKKV) yöntemi birden fazla kriteri birlikte değerlendirerek seçeneklere değerler 
atayan bir süreçtir. Aynı anda ve birden fazla olarak değerlendirilen kriterlerin 
içerisinden en iyi alternatifin tercih edilmesine olanak tanıyan yöntemdir. ÇKKV 
yöntemlerinden biri olan Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) yöntemi kriterlerin 
değerlendirilmesinde ikili karşılaştırma matrislerini kullanan bir yöntemdir (Özcan, 
2019). 

Taşınmaz değerinin analiz edilmesi işleminde Coğrafi Bilgi Sistemlerinden 
yararlanılmaktadır. CBS, yeryüzündeki karmaşık çevresel, sosyal, kültürel ekonomik 
sorunları çözebilmek adına mekânsal ve konuma dair karar verme süreçlerinde 
kullanıcılara yardımcı olabilmek, önemli miktarda coğrafi verilerin; işlenmesi, 
biriktirilmesi, bir araya getirilmesi, idare edilmesi, mekânsal analizi, sorgulanması ve 
sunulması fonksiyonlarını yerine getiren yazılım, donanım, personel, coğrafi veri ve 
yöntemler bütünüdür (Yağmahan, 2019).  CBS’nin farklı disiplinlerde ki problemlere 
çözüm getiren bir araç olması taşınmaz değerlemesi alanında da kullanımını 
yaygınlaştırmaktadır (Döner, 2010; Bozdağ ve Ertunç, 2020; Deveci ve 
Yılmaz,2009;Toktaş ve Erdoğan, 2012).  CBS’nin taşınmaz değerleme sektöründe 
kullanılması bu sektör çalışanları açısından büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Ortaya 
çıkan sorunların çözümünde CBS’nin kullanılması farklı analiz yeteneklerini 
barındırması dolayısıyla verilerin işlenmesini, anlanmasını, yorumlanmasını, 
sunulmasını, görselleştirmesini ve paylaşma adımlarını başarılı bir şekilde 
gerçekleştirir.  

Bu çalışmada, Konya ilinin Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi’nde bulunan toplam 344 
adet taşınmazın, ÇKKV yöntemlerinden biri olan Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) 
yöntemi ile modern yöntemlerden olan CBS tabanlı konumsal analiz yöntemi 
kullanılarak  analiz edilmesi ve sonuç verilerinden yararlanılarak taşınmaz değer 
haritaları üretilmesi amaçlanmıştır. Sosyal tesis ve ticari merkezlere olan mesafeler 
temel alınarak yapılan analizde dokuz farklı kriter belirlenmiştir. Bunlar Cadde mesafe, 
Dini tesis mesafe, Durak mesafe, Eğitim tesisi mesafe, Park mesafe, Sağlık tesisi 
mesafe, Spor tesisi mesafe ve Ticaret tesisi mesafe kriterleridir. İlgili kriterler CBS 
tabanlı konumsal analiz teknikleri kullanılarak irdelenmiştir. Bu çalışmadaki sonuçlar 
incelendiğinde, AHP yöntemi sonucunda geliştirilen matematik modellerin yapılan 
analizler sonucunda başarılı sonuçlar verdiği ve toplu değerleme işlemlerinde 
kullanılabileceği açıkça görülmüştür. 
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2. Materyal ve Metot 

2.1. Çalışma alanı 

Bu çalışmada Konya ili Selçuklu ilçesinde bulunan Malazgirt Mahallesi çalışma alanı 
olarak belirlenmiştir. Bölge nüfusu 2007 yılında 7.815’iken 2021 yılı verilerine göre 
14.172 kişi ile %100 artış gösteren gelişime açık önemli bir bölgedir (Şekil 1). 

 

Şekil 10. Çalışma alanı 

Çalışma alanı olarak Malazgirt Mahallesinin seçiminde çevresinde iki adet sağlık 
merkezinin, bir adet pazar alanının, dört adet dini tesisin, bir adet mini stadyumun, spor 
tesislerinin, çok miktarda açık otoparkın, beş adet eğitim tesisinin, iş merkezlerinin, çok 
miktarda ticaret alanlarının, çok miktarda piknik alanlarının ve parkların bulunması ve 
alışveriş merkezleri bakımından zengin olması gibi etkenler göz önünde 
bulundurulmuştur. İşlek bir caddede yer alan mahallenin çevresel özellikleri, yolların 
düzgünlüğü, aktif bir mahalle olması, bisiklet yollarının varlığı, yeşillik bakımından 
zengin olması, çocuklar için oyun parklarının varlığı ve kreşlerin yoğunluğu dolayısıyla 
çekirdek bir aile için oldukça uygundur. Bununla birlikte gün geçtikçe değerlenen ve 
konut satışı bakımından insanların tercih ettiği mahalle, uygulama alanı olarak bu 
çalışmanın konusu olmuştur. 

2.2. Kullanılan veriler 

Bölgeye ait imar haritası, kadastro haritası, hâlihazır harita ve uydu görüntüsü tedarik 
edilmiştir. Mahalle Netcad ortamında açılarak binalar alanlarla çevrelenmiş, taşınmaz 
değerini etkileyen merkezler Google Earth verileri  ile eşzamanlı kontrol edilerek her 
biri farklı katmanlara kaydedilmiştir (Şekil 2). Çalışma bölgesinde bulunan toplam 344 
adet taşınmazın sosyal merkezlere olan uzaklıkları CBS ortamında analiz edilmiştir. 
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Şekil 11. Malazgirt Mahallesi konut verisinin dağılımı 

2.2. AHP yöntemi 

AHP, Thomas Saaty (1994b) tarafından 1900’lerin son yarısında geliştirilmiş ve karar 
problemlerini hiyerarşik bir yapıda ele alarak çözümleyen ve ikili karşılaştırma 
mantığına dayanan çok kriterli karar verme tekniğidir (Gümüş ve Durduran, 2020). Çok 
kriterli karar verme teknikleri çok sayıda birbirinden bağımsız faktörün etkisini dikkate 
alarak, karar vericiye en uygun kararın verilmesinde yardımcı olan yaklaşımlardır (Nuri 
ve ark., 2013).Şekil 3’de analitik hiyerarşi modeli genel olarak gösterilmiştir. 

 
Şekil 12. Analitik Hiyerarşi Modeli 
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Hiyerarşik yapının oluşturulmasından sonra, tüm öğelerin birbirlerine göre önem 
derecelerinin belirlenebilmesi için ikili karşılaştırma matrislerinin oluşturulması gerekir. 
Bu matrisler, karar vericinin kriterleri ya da seçenekleri ikili olarak karşılaştırmasıyla 
oluşturulur. Kriterlerin bir diğerinden ne kadar önemli olup olmadığı sorusunun cevabı 
1’den 9’a kadar giden bir değer tanımlama ölçeği ile belirlenmektedir (Saaty,1980) 
(Tablo 1). 

Tablo 17 Değer tanımlama ölçeği 

 
Karşılaştırma matrisleri oluşturulduktan sonra uygulanacak kriter ağırlıklandırma 
süreci için bu değer tanımlama ölçeğinden faydalanılır. İkili karşılaştırma matrislerisi 
n*(n-1)/2 adet karşılaştırma ile meydana gelir ve oluşan matris saaty’nin öz vektör 
yöntemi kullanılırak ağırlıklandırılır ve alternatifler baz alınarak derecelendirilirler 
(Carrión ve ark.,2008). Bu işlem için matristeki her eleman ilgili utun toplamına bölünür 
ve normalleştirilmiş değerleri hesaplanır. Bu analiz yönteminde kullanılan ağırlıklar [0-
1] arasında değer atanır ve tüm ağırlıkların toplamı 1’e ulaşması gereklidir (Gümüş ve 
ark., 2019). 

AHP yöntemi yardımı ile ikili karşılaştırma sürecinde karar verici tarafından kararların 
tutarlılığı belirlenebilir. Tutarlılık oranı, her bir ikili karşılaştırma matrisi için hesaplanır. 
Bu oranın Saaty tarafından önerilen üs limitten düşük olması istenir. Bu değer 0.10’dur. 
Hesaplanan tutarlılık oranları 0.10’dan küçük bir değer çıkarsa yargılar tutarlıdır 
sonucuna varılır ve değerlendirme işlemine devam edilir. Tutarlılık oranı 0.10’dan 
büyükse yargılar tutarsızdır sonucuna varılır ve bu yargıların kalitesinin iyileştirilmesi 
istenir. Bu şekilde tutarlılık oranı üst sınır olan 0.10’un altına düşürülmeye çalışılır. 
Tutarlılık oranı düşürülmezse problemin tekrar kurulması ve sürecin tekrarlanması 
gerekebilir. 

3. Bulgular 

Taşınmaz değerini etkileyen kriterlerin değerlendirilmesinde yukarıda da bahsettiğimiz 
modern bir değerleme yöntemi olan AHP yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın yönetimsel 
işleyişi: 

• Verilerin toplanması 
• Verilerin düzenlenmesi 
• Taşınmaz değerine etki edecek kriterlerin belirlenmesi 
• Konu olan kriterlerin ağırlıklarının belirlenmesi 
• AHP puanlarının hesaplanması 
• Değer haritarlarının oluşturulması 
• Taşınmaz fiyatlarının belirlenmesi şeklindedir. 

Değerleme işleminde kriterlerin ağırlıkları, sahibinden.com ve çeşitli emlak sitelerinden 
elde edilen emsal veriler yardımıyla ayrıca E-Devlet sistemi üzerinden Malazgirt 

Önem Değeri Değer Tanımları 

1 Eşit önemde 
3 Biraz daha önemli (az üstünlük) 
5 Oldukça önemli (fazla üstünlük) 
7 Çok önemli (çok üstünlük) 
9 Son derece önemli (kesin üstünlük) 
2, 4, 6 ve 8 Ara değerler (uzlaşma değerleri) 
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Mahallesinde bulunan taşınmazların rayiç bedelleri yardımıyla tespit edilmiştir. 
Verilerin kullanılabilir duruma getirilmesi amacıyla uydu görüntüsü ve harita Netcad 
ortamında, açılarak taşınmaz değerine konu olan kriterlerin gösterimi yapılır. Veriler 
Google basemap Haritalardan eşzamanlı olarak kontrol edilerek harita üzerinde 
işaretlenir. İşlemin tamamlanmasıyla harita üzerinde kriterlerin çoğu hazırlanmış olur. 
Duraklar, otoparklar, alışveriş merkezleri, petroller, sağlık tesisleri, eğitim tesisleri, 
pazar alanları, eczaneler uydu görüntüsü üzerinde çizilir. Bu veriler konumsal 
analizlerin yapılması ve değere konu olan seçeneklerin önem durumunun belirlenmesi 
amacıyla CBS ortamında açılarak konumsal analizlerinin yapılması aşamasına geçilir 
(Şekil 4). 

 

 
Şekil 13. Malazgirt Mahallesi tüm veri haritası 

CBS, kullanımı basittir. CBS yardımıyla, mekânsal analizlerle mevcut durumun 
uygunluğu ve kabiliyet yeteneği belirlenebilir, muhtemel olaylar için tahminler 
yapılabilir. Anlama ve yorumlamalarla yeni karar verme mekanizmaları sonuçların 
yorumlanmasıyla geliştirilebilir. Taşınmazlara ait veri dağılım grafikleri Şekil 5’de 
sunulmuştur.  
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Şekil 14. Malazgirt Mahallesi taşınmaz veri dağılımı grafiği 

Taşınmazın Konumu, değerine etki eden en önemli faktörlerden bir tanesidir. 
Taşınmazın ulaşım noktaları ve kültürel donatı gibi tesislere uzaklığı oldukça önemlidir. 
Eğitim tesisleri, eğlence alanları, ibadethaneler, sağlık tesisleri ve toplu taşıma 
yerlerine olan uzaklıklar zaman ve uzunluk yönünden değerlendirilir ve taşınmaz 
değerine yansıtılır. 

Çalışmada CBS ortamında mekânsal analizlerden mesafe analizleri yapılarak buffer 
mesafe haritaları üretilmiştir. Haritalar taşınmazın değerini etkileyen olası kriterlerin 
konumsal analizlerin yapılması sonucu oluşturulmuştur. Oluşturulan haritalarda koyu 
tonlu kısımlar kritere daha yakın alanları gösterirken, açık tonlu kısımlar kriterden daha 
uzak kısımları göstermektedir. Buffer için alınan mesafeler ilgili erişilebilirlik 
yönetmelikleri ve önceki çalışmalara dayandırılarak elde edilmiştir. Arcgis 10.6 yazılımı 
kullanılarak Üretilen sonuç mesafe analiz haritaları  şekildeki gibdir. 

55%28%

8%
4% 3% 1% 1% 0% 0%

Taşınmaz Veri Dağılımı Grafiği
Konut

Yeşil Alan

Otopark

Ticaret Tesisi
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Şekil 15. Ana kriterlerin Buffer mesafe haritaları 

Çalışma kapsamında AHP yöntemi kullanılarak Her bir kriter için ikili karşılaştırma 
matrisi oluşturulmuştur. Elde edilen matris tablosu aşağıdaki gibidir (Tablo 2). 
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Tablo 18 İkili Karşılaştırma Matrisi 

İkili Karşılaştırma Matrisi 

Sağlık Tesisi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Eğitim Tesisi 1/2 1 2 3 4 5 6 7 8 

Cadde 1/3 1/2 1 2 3 4 5 6 7 

Dini Tesis 1/4 1/3 1/2 1 2 3 4 5 6 

Otopark 1/5 1/4 1/3 1/2 1 2 3 4 5 

Ulaşım 1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 1 2 3 4 

Ticaret Tesisi 1/7 1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 1 2 3 

Spor Tesisi 1/8 1/7 1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 1 2 

Park 1/9 1/8 1/7 1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 1 

Toplam 2.8290 4.7179 7.5929 11.45 16.2833 22.0833 28.8333 36.5 45 

Matrisin ağırlıklandırılma işlemi için öncelikle matristeki tüm değerler normalize 
edilmiştir. Aşağıdaki tabloda taşınmaz değerleme için oluşturulan ve ikili 
karşılaştırmalar sonucunda oluşturulmuş “Normalize Edilmiş Matris” gösterilmiştir 
(Tablo 3). 

Tablo 19 Normalize Edilmiş Matris 

Normalize Edilmiş Matris 

0.3534

86 

0.4239

21 

0.3951

082 

0.34934

50 

0.30706

244 

0.2716

981 

0.2427

746 

0.2191

781 

0.2 

0.1767

43 

0.2119

61 

0.2634

054 

0.26200

87 

0.24564

995 

0.2264

151 

0.2080

925 

0.1917

808 

0.1777

778 0.1178

29 

0.1059

80 

0.1317

027 

0.17467

25 

0.18423

746 

0.1811

321 

0.1734

104 

0.1643

836 

0.1555

556 0.0883

71 

0.0706

53 

0.0658

514 

0.08733

62 

0.12282

497 

0.1358

490 

0.1387

283 

0.1369

863 

0.1333

333 0.0706

97 

0.0529

90 

0.0439

009 

0.04366

81 

0.06141

249 

0.0905

660 

0.1040

462 

0.1095

890 

0.1111

111 0.0589

14 

0.0423

92 

0.0329

257 

0.02911

21 

0.03070

624 

0.0452

830 

0.0693

642 

0.0821

918 

0.0888

889 0.0549

80 

0.0353

27 

0.0263

405 

0.02183

41 

0.02047

083 

0.0226

415 

0.0346

821 

0.0547

945 

0.0666

667 0.0441

86 

0.0302

80 

0.0219

504 

0.01746

72 

0.01535

312 

0.0150

943 

0.0173

410 

0.0273

973 

0.0444

444 0.0392

76 

0.0264

95 

0.0188

15 

0.01455

604 

0.01228

250 

0.0113

208 

0.0115

607 

0.0136

986 

0.0222

222 

Bu adımda  elde edilen veriler yardımıyla seçenekler için elde edilecek toplam puanlar 
belirlenir. Seçenekler için bileşik göreli önemlerin hesaplanması gerekmektedir.  
Yapılması gereken, her bir kriter için sayısal değerlere çevrilmiş bilgilerinin o kritere ait 
öz vektörler ile çarpılması ve bu çarpımların her bir seçenek için toplanmasıdır. Bu 
toplam değerleri, sonuç olarak o seçeneğe ait bir puan belirleyecektir. Her bir seviye 
için bu adımlar tekrarlanır ve toplam bir puan elde edilir (Tablo 4). 
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Tablo 20 Ağırlık (W) Matrisi 

AHP ETKİ YÜZDESİ 

0.307 %30,7 
0.218 %21,8 
0.154 %15,4 
0.109 %10,9 
0.076 %7,6 
0.053 %5,3 
0.037 %3,7 
0.026 %2,6 
0.020 %2,0 
1.000 %100 

Sağlık tesislerinin gayrimenkule yakınlığı son zamanlarda pandemi sürecinin de 
etkisiyle gayrimenkul değerine etki eden en önemli kriter olarak belirlenmiştir. AHP 
işlemi sonucunda gayrimenkul değerine etkisi %30,7 olarak bulunmuştur. Eğitim 
merkezlerinin gayrimenkule yakınlığı, çocuklu aileler için çok önemli bir kriterdir. AHP 
işlemi sonucunda bu kriterin gayrimenkul değerine etkisi %21,8 olarak bulunmuştur. 
Ticari merkezler, marketler, hastaneler ve duraklar cadde üzerindeki taşınmazların 
daha değerli olmasını sağlamıştır. AHP işlemi sonucunda kriter etkisi %15,4 olarak 
bulunmuştur. Dini tesislerin gayrimenkul değeri üzerindeki etkisi AHP işlemi 
sonucunda %10,9 olarak bulunmuştur. Bu kriterin önem derecesi daha yüksek 
olabilecekken bölgede çok fazla açık otoparkın varlığı kriterin daha az önemli olmasına 
sebep olmuştur. Otoparkların gayrimenkul değeri üzerindeki etkisi AHP işlemi 
sonucunda %7,6 olarak bulunmuştur. Ulaşım kolaylığı bir gayrimenkulün değerini 
etkileyen önemli kriterlerden biridir. Bölgede ulaşım için birçok durak vardır. Bu kriterin 
önem derecesi AHP işlemi sonucunda %5,3 bulunmuştur. Ticaret tesisleri bölgenin 
işlek bir yerde bulunması dolayısıyla oldukça geniş bir alana yayılmıştır. Bu yüzden bu 
kriterin önem derecesi AHP işlemi sonucunda %3,7 bulunmuştur. Bölgede spor 
tesislerinin varlığı koşu alanlarının fazlalığı ve neredeyse tüm parklarda spor aletleri 
bulunması dolayısıyla bu kriterin önem derecesi AHP işlemi sonucunda %2,6 
bulunmuştur. Bölgede çok fazla park ve piknik alanı olduğundan en az önemli kriter 
piknik alanı olarak belirlenmiştir. Önem derecesi AHP işlemi sonucunda %2 olarak 
bulunmuştur.  

4. Sonuçlar 

Bu çalışmada, Konya ilinin Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi’nde bulunan toplam 344 
adet taşınmazın, ÇKKV yöntemlerinden biri olan AHP yöntemi ile modern 
yöntemlerden olan CBS tabanlı konumsal analiz yöntemi kullanılarak  analiz edilmesi 
ve sonuç verilerinden yararlanılarak taşınmaz değer haritaları üretilmesi 
amaçlanmıştır. Çalışmada kullanılan altlık 2019 Selçuklu ilçesinin imar haritalarından 
temin edilmiştir. Taşınmaz değerine etki eden kriterler ve konutlar bu imar haritasından 
alınarak CBS ortamında gerekli analizlerin gerçekleştirilmesi için birtakım işlemler 
yapılmıştır. İlk olarak (buffer) uzaklık haritaları oluşturulmuştur. Belirlenen uzaklıklar 
(alt kriterler) AHP yöntemi  yardımıyla ağırlıklandırılmıştır. Daha sonra taşınmazların 
değer haritalarının üretilmesi amacıyla 9 ana kriter belirlenmiştir. Bu kriterlerin uzaklık 
analizleri gerçekleştirilmiş ve bu uzaklık alt kriterleri AHP yöntemine göre 
ağırlıklandırılmıştır. Taşınmazlar bu uzaklık analizlerine konu olan kriterler ışığında, 
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önem derecesine göre numaralandırılarak AHP yöntemi yardımıyla 
ağırlıklandırılmıştır. AHP değer matrisleri oluşturularak matrisler arasında ikili 
karşılaştırmalar yapılmıştır. Elde edilen ağırlık değerleri doğruluk değerlerinin uygun 
olması ve bu değerlerin toplamının 1 olduğu görülmüştür. AHP sonucunda elde edilen 
tutarlılık oranları incelendiğinde değerin 0.10 dan düşük olduğu ve kabul edilebilir 
sınırlar içinde olduğu belirlenmiştir. Alt kriterler ve ana kriterler için toplam 10 kez AHP 
işlemi yapılmıştır. Bu matrislerin tümü ve elde edilen modeller için gerekli kontroller 
yapılmıştır. Elde edilen tüm sonuçlar sonucunda Şekil 7 ve Şekil 8’deki taşınmaz değer 
haritaları üretilmiştir. Emlak sitelerinden ve Sahibinden.com gibi siteler yardımıyla 
bölgede bulunan gayrimenkullerin bir fiyat listesi çıkarılmıştır. Bu fiyat listesinin 
ortalamaları alınarak elde edilen değer haritaları üzerinde fiyatlar belirtilmiştir. Emlak 
siteleri ve Sahibinden.com sitesinde bulunan daireler ile değer haritası üzerinde 
konumsal eşleşmeler yapıldığında iki fiyat değerinin tuttuğu ve doğru sonuçların elde 
edildiği izlenmiştir. 

 

Şekil 16. Taşınmaz değer haritası 



IV. Uluslararası Türk Dünyası Fen Bilimleri ve Mühendislik Kongresi  

23-24 Haziran 2022, Niğde - Türkiye 

 

1020 
 

 

 

 

Taşınmazlar; yeryüzündeki konumunun özüne zarar verilmeden değiştirilmesi 
mümkün olmayan, yerinde sabit ve kalıcı olan eşyalardır. Taşınmaz mallar birtakım 
niteliklerine ve özelliklerine bağlı olarak bir değere sahiptir. Haksız rekabetin 
önlenmesi, vergilendirme vs. gibi nedenlerde gayrimenkul değerinin belirlenmelidir. 
Gelişen Teknoloji, Globalleşen Dünya ve hızla artan nüfus dolayısıyla son yıllarda 
inşaat sektörü çok gelişmiştir. Gayrimenkuller metropollere dönüşen şehirlerde 

Şekil 24. Gayrimenkul değer haritası 
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insanlar için bir yatırım aracı olarak görülmektedir, popüler bir yatırım aracıdır. Aynı 
zamanda hızla artan gayrimenkul nüfusu değerleme işlemini zorlaştırdığından toplu 
değerleme işlemlerine ihtiyaç duyulmuştur. Bu çalışmadaki sonuçlar incelendiğinde 
Analitik Hiyerarşi Süreci sonucunda geliştirilen matematik modellerin analizler 
sonucunda başarılı sonuçlar verdiği ve toplu değerleme işlemlerinde kullanılabileceği 
açıkça görülmüştür. 
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Özet: Bu çalışmada, 1984 - 2018 yıllarını kapsayan 35 yıllık süreçte Uzaktan 
Algılama (UA) ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) tekniklerinden faydalanılarak 
Konya Kapalı Havzası’nın dokuz alt havzasından biri olan Beyşehir-Kaşaklı Alt 
Havzası’na ait arazi kullanımı ve arazi örtüsündeki (AKAÖ) zamansal değişimin 
arazi yüzey sıcaklığı (LST) üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bu kapsamda 1984 ve 
2018 yıllarına ait Landsat 5-TM ve 8-OLI uydu görüntüleri kullanılmıştır. LST tespiti 
için termal uydu verilerinden yararlanılmıştır ve AKAÖ sınıf görüntüleri ile 
karşılaştırma yapılması için AYS fark görüntüsü kullanılmıştır. AKAÖ değişim tespiti 
için gerçekleştirilen sınıflandırma işleminde Destek Vektör Makineleri (SVM) 
sınıflandırıcısı kullanılmıştır. Sınıflandırma için 10 temel sınıf belirlenmiş ve genel 
doğrulukları %89 ve kappa katsayısı 0.88 olarak tespit edilmiştir. Çalışmada AKAÖ 
için havza genelinde 3 pilot saha belirlenmiş ve bu sahalardaki değişimler ile LST 
fark görüntüsüne ait sıcaklık değerleri yorumlanmıştır. Çalışma sonucunda havza 

geneli 35 yıllık zaman periyodunda ortalama 2-4°C artış yaşandığı tespit edilmiştir. 

En büyük artışlar kentleşmenin yoğun olduğu alanlar, sulak alanların çekilmesi 
sonucu oluşan çıplak alanlar ve bitki deseninin giderek seyreldiği alanlar olarak 
tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Arazi Yüzey Sıcaklığı, Arazi kullanımı, Değişim analizi, 
Landsat 

 

 
1. Giriş 

Dünyada hızlı nüfus artışı ile birlikte sınırlı doğal kaynaklara olan ihtiyaç her geçen gün 
çoğalmakta ve bu durumun doğal yaşam alanları üzerinde artan bir baskı oluşturduğu 
görülmektedir (FAO, 1997). AKAÖ hakkında kapsamlı bir veri tabanı, arazi 
kaynaklarının değerlendirilmesi, yönetimi ve çevresel değerlendirme için bir ön koşul 
olarak hizmet eder (Packialakshmi ve ark., 2010). AKAÖ değişikliğinin tespiti, sınırlı 
doğal kaynakları yönetmeye ve çevresel değişiklikleri izlemeye yönelik mevcut 
stratejilerin temel bileşenlerini oluşturur (Prasad ve Sreenivasulu, 2014; Chaudhuri ve 
Mishra, 2016). Sınırlı doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği, geçmişte hem 
maliyetli hem de takibi zordu. Bu da sürdürülebilirliğin sağlanması noktasında büyük 
bir problemdi. Son yıllarda gelişen teknoloji, uydular aracılığıyla yeryüzünün zamansal 
değişiminin takip edilmesinde büyük avantajlar sağlamıştır. Yeryüzünde yaşanan 
değişimleri kavrama noktasında en doğru kararların alınabilmesi, doğru bilginin en hızlı 
şekilde elde edilebilmesi, elde edilen verilerin analizi ve yorumlanması için son 
zamanlarda sıklıkla UA ve CBS tekniklerinden faydalanılmaktadır.  Bu teknolojiler 
sayesinde çevresel sürdürülebilirlik için alınacak karar ve politikaların daha planlı ve 
kontrollü organizasyonu sağlanabilmektedir. RS verileri, kentsel arazi kullanımı, arazi 
örtüsü sınıflandırması ve değişiklik tespitinde geniş uygulamalara sahiptir (Weng ve Lu 
2009). 

LST, hem küresel hem de bölgesel çalışma alanlarında yüzey enerjisi ve su dengesinin 
fiziksel süreçlerindeki anahtar parametre olarak kabul edilmektedir (Brunsell ve Gillies, 
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2003; Solanky ve ark, 2018). LST, iklim değişikliğinde, kuraklık durum tespitinde 
önemli rol oynar ve hidrolojik, meteorolojik, tarımsal ve iklimsel uygulamalarda yaygın 
olarak kullanılmaktadır. LST, hem küresel hem de bölgesel çalışma alanlarında yüzey 
sıcaklığındaki değişimin gözlemlenmesi için önemlidir. LST, bitki örtüsü izleme ve su 
rezervlerindeki arazi yüzey sıcaklık değerlerindeki artışın tespitinde, iklimsel 
çalışmalarda artan sera gazları ile arazi yüzey sıcaklığındaki ilişkinin incelenmesinde 
kullanılmaktadır. Bunun dışında evatranspirasyon, hidrolojik döngü, tarımsal alanların 
su ihtiyaçlarının tespiti, çevre çalışmaları gibi bir çok uygulama alanında temel öneme 
sahiptir ve yaygın olarak kullanılmaktadır (Bastiaanssen ve ark., 1998; Hansen ve ark., 
2010; Weng, 2009; Orhan, 2014; Sruthi ve Aslam, 2015; Gidey ve ark., 2018; Fatemi 
ve ark., 2019). 

Bu çalışmada, 1984-2018 yıllarını kapsayan 35 yıllık süreçte UA ve CBS tekniklerinden 
faydalanılarak Konya Kapalı Havzası’nın dokuz alt havzasından biri olan Beyşehir-
Kaşaklı Alt Havzası’na (BKAH) ait arazi kullanımı ve arazi örtüsündeki zamansal 
değişimin arazi yüzey sıcaklığı üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bu kapsamda 1984 ve 
2018 yıllarına ait Landsat 5-TM ve 8-OLI uydu görüntüleri kullanılmıştır. LST tespiti için 
termal uydu verilerinden yararlanılmıştır ve AKAÖ karşılaştırması için ise LST fark 
görüntüsü kullanılmıştır. 

2. Materyal ve Metot 

2.1. Çalışma alanı 

Konya Kapalı Havzası’nın dokuz alt havzasından biri olan BKAH,  37° 26'- 38° 03' 
kuzey enlemleri ile 31° 15' - 31° 46' doğu boylamları arasında yer almaktadır. Havzanın 
doğu kesimlerinde Sultandağı, Alacadağ ve Erenkilit Dağı, Batı kesimlerinde Anamaz, 
Dedegül ve Kartız dağları Güney doğu- Kuzey batı aksında ise Seydişehir ve Seyran 
dağları ile çevrilirdir (Şekil.1). Akdeniz iklimi özelliği gösteren bu havzanın kuraklık 
tehlikesiyle karşı karşıya olması bölge seçiminde etken olmuştur.  

  

Şekil 18. Çalışma alanı 
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2.2. Destek Vektör Makine (SVM) algoritması 

SVM yöntemi son yıllarda kullanılmaya başlanan ikili sınıflandırmalar için geliştirilmiş 
olan daha az eğitim verisi ile oldukça yüksek doğruluklar elde edilen bir yöntemdir 
(Kavzoğlu ve Çölkesen, 2009; Foody ve Mathur, 2004). SVM, istatistiksel öğrenme 
teorisine diğer bir ifadeyle Vapnik-Chervonenkis (VC) teorisine dayalı parametrik 
olmayan bir kontrollü sınıflandırma algoritmasıdır (Li ve ark., 2009; Vapnik, 1995). Söz 
konusu algoritma, veriye ilişkin herhangi bir birleşik dağılım fonksiyonu bilgisine ihtiyaç 
duymadığı için dağılımdan bağımsız öğrenme algoritmalarıdır. Bu yöntemde az sayıda 
eğitim verisi kullanılarak çok daha doğru sınıflandırma sonuçları elde edilmesine 
olanak sağlamaktadır (Foody ve Mathur, 2004; Üstüner, 2013). Yöntemin ana amacı 
mevcut iki sınıfı (örn. Kara ve su ayrımı) kesin olarak birbirinden ayırabilecek bir karar 
fonksiyonu (hiperdüzlemin) oluşturulması temeline dayanır (Vapnik, 1995;Tombuş, 
2019). Yapısal risk azalımı ilkesi temel alınarak yapılacak sınıflandırma işleminde 
oluşturulan sonsuz adet karar fonksiyonu içerisinden en etkili sınıf ayrımını 
sağlayabilen hiperdüzlem belirlenir (Cortes ve Vapnik, 1995; Huang ve ark., 2002). Bu 
sayede sınıflandırma işlemi gerçekleştirilir. 

2.3. LST kuraklık indeksinin hesaplanması 

Gelişmiş çok yüksek çözünürlüklü radyometre (AVHRR), orta çözünürlüklü 
görüntüleme spektroradyometresi (MODIS), Landsat-5 TM, Landsat-7 ETM +, 
Landsat-8 TIRS gibi farklı sensörler kullanılarak global termal veriler elde 
edilebilmektedir. LST, bu sensörlerin termal bantları kullanılarak ölçülen en önemli 
değişkenlerden biridir. Landsat TIR ısıl sıcaklık verilerini alır ve bu bilgileri 0 ile 255 
arasında bir DN olarak saklar. LST değerlerinin hesaplanmasında kullanılan ilk adım 
radyometrik düzeltme işlemidir. Burada amaç uydu verisinden elde edilen DN 
değerlerini spektral radyans değerlerine dönüştürmektir. Bu işlem için kullanılan eşitlik 
(1) şu şekildedir: 

Lλ = [
LMAXλ−LMİNλ

QCALMAX−QCALMİN
] ∗ [QCAL − QCALMİN] + LMİN                                    (1) 

Lλ: Sensördeki spektral radyans (W/m2sr µm), LMAXλ: QCALMAX’a göre 
ölçeklendirilen spektral radyans, LMINλ: QCALMIN’e göre ölçeklendirilen spektral 
radyans, QCAL: Parlaklık değerleri, QCALMAX: Maksimum parlaklık değeri, 
QCALMIN: Minimum parlaklık değeri ifade eder. Bu matematiksel model uygulanarak 
elde edilen spektral radyans değerlerini gerçek LST değerlerine dönüştürmek için 
aşağıdaki eşitlikten yararlanılır (2): 

Tb =
K2

ln((
K1
lλ

)+1)
                                                                                                (2) 

K1= Kalibrasyon sabiti, K2 = Kalibrasyon sabiti, Tb = Yüzey Sıcaklığı  

Son olarak elde edilen yüzey sıcaklığı dereceye dönüştürülerek LST değerleri elde 
edilir (Eşitlik 3). 

LST = Tb − 273 (Kelvin − Derece dönüşümü)                        (3) 
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3. Bulgular 

Çalışmada ilk olarak kullanılan uydu görüntüleri radyometrik ve geometrik olarak 
düzeltilmiştir. Havza sınırlarını kapsayan 1984 ve 2018 yıllarına ait 2 tam çerçeveden 
oluşan 4 adet uydu görüntüsü UTM (Universal Transform Mercator) koordinat 
sistemine dönüştürülmüştür (WGS84, Dilim 36). Kullanılan uydu görüntülerine ait 
teknik bilgiler tablo 1’de verilmiştir. 
 

Tablo 21 kullanılan uydu görüntüleri ve teknik özellikleri 

Algılayıcı 
Algılama 

Tarihi 
Spektral Band 

Uzaysal 
Çözünürlük (m) 

Landsat-5 
TM 

10.08.1984 7 (VNIR-SWIR, TIR) 
30,120 

 16.07.1984  
 

Landsat-8 
OLI 

24.08.2018 9 (Coastal/Aerosol, CIRRUS, PAN, SWIR, NIR) 
15,30 

 15.08.2018  
 

 
Çalışmada geometrik düzeltme işlemi için Landsat uydu görüntülerine kıyasla daha 
yüksek çözünürlüklü SPOT 5 uydu görüntüsü kullanılmıştır. Yeniden örnekleme işlem 
adımında en yakın komşuluk yöntemi kullanılmıştır. Yer kontrol noktası seçiminde, 
noktaların homojen dağılımlı olarak seçilmesi ve ayırt edilebilir olması dikkate 
alınmıştır. Dönüşüm işleminde arazinin geniş bir alanı kapsamasından dolayı (yaklaşık 
7300 km2)  2. Derece polinomlar kullanılmıştır. Her bir görüntü için yaklaşık 50 kontrol 
noktası belirlenmiştir ve karesel ortalama hata (KOH) ±0.5 pikselden yüksek noktalar 
elimine edilmiştir. Çalışmada atmosferik düzeltmeler ve sınıflandırma işlemleri ENVI 
5.3 yazılım paketi ile gerçekleştirilmiştir. Görüntülerin atmosferik düzeltmesi için Flaash 
atmosferik düzeltme modülü kullanılmıştır. Radyometrik düzeltmesi yapılmış uydu 
görüntüleri mozaiklendirme işlemine tabi tutulmuş son olarak ilgili havza sınırında 
çıkarılarak sonuç görüntü elde edilmiştir. 
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Şekil 19. Sonuç görüntü 

Şekil 20. 1984 ve 2018 yılları için oluşturulan sınıflandırma sonuç haritaları 

Sınıfların belirlenmesinde Corine veri altlığından yararlanılmıştır. Corine veri tabanında 
bulunan 3 temel seviyedeki sınıflandırma için 2. Seviye sınıflandırma uygulanarak 10 
temel sınıf belirlenmiştir. Bu sınıflar; Şehir yapısı, maden ve inşaat sahaları, Tarıma 
elverişli alanlar, Meralar, Karışık tarım alanları, Ormanlar, Fundalık veya otsu bitkilerin 
karışım alanı ve Az veya hiç bitki içermeyen çıplak alanlar, Sulak alanlar, İçsel su 
ürünleri şeklindedir. Daha sonra BKAH’nın son 35 yıl içerisinde (1984-2018) 
AKAÖ’deki değişimin izlenmesi amacıyla 1984, 1990, 1996, 2000, 2006, 2012, 2018 
(yaklaşık her 5 yılda bir)  yıllarına ait ön işlenmiş uydu görüntüleri sınıflandırılmıştır. 
Sınıflandırma için son yıllarda sıklıkla tercih edilen daha az eğitim verisi ile doğruluğu 
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yüksek sonuçlar elde edilebilen SVM algoritması kullanılmıştır. Elde edilen tüm tematik 
sınıf görüntüleri için doğruluk analizleri yapılmıştır. Çalışmada havzanın farklı AKAÖ’ne 
ait sınıflarını temsil etmek için ENVI 5.3. yazılımı ile rastgele bir yöntem kullanılarak 
tanımlanmış ve homojen olarak yerleştirilmiş 290 rastgele noktaya dayalı bir 
sınıflandırma doğruluk değerlendirmesi yapılmıştır. 1984 yılı için genel doğruluk 
%89.65, Kappa katsayısı 0.8843, 2018 yılı için genel doğruluk %89.81, Kappa 
katsayısı 0.8861 şeklindedir.  Elde edilen sınıflandırma haritaları şekildeki gibidir (Şekil 
3). 

Kuraklık durumunu ortaya koymak için uydu tabanlı kuraklık indeks yöntemi olan LST 
indeksi kullanılmıştır. LST belirlemek için Landsat TIRS (termal) görüntüleri 
kullanılmıştır. Tüm analizler “ENVI 5.3.” ve “ArcGIS 10.5” yazılımları kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. LST analizleri yapılmadan önce çalışmada eş-zamanlı yersel 
ölçmeler yapılarak uydu verileri ile arasındaki doğrusal ilişkinin yönünü ve gücünü 
belirlemek amacıyla regresyon analizi yapılmıştır. İlk olarak 11 Ağustos 2019 tarihi 
başlangıç saati: 08:27:54 ve bitiş saati: 08:28:25’nde elde edilen Landsat 8 uydu 
görüntüsünün (path/row:  177/034) Beyşehir havzası üzerinden geçişi ile eş-zamanlı 
olarak saat:07:00-09:30 arasında yersel ölçümler gerçekleştirilmiştir. Yersel ölçümler 
yapılırken her bir noktadan 45 tekrarlı sıcaklık ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Yersel 
ölçmeler ile elde edilen sıcaklık verileri ile uydu verilerinden elde edilen sıcaklık verileri 
arasındaki ilişkinin ortaya konulması amacıyla sayısal ortama aktarılan değişkenler için 
regresyon analizi yapılmıştır. 2019 Ağustos ayında kullanılan Landsat 8 TIRS termal 
uydu verisinden elde edilen veriler ile eş zamanlı gerçekleştirilen yersel ölçümlerle elde 
edilen veriler arasında yüksek kolerasyon (R2: 0.8879) olduğu tespit edilmiştir. Bu 
işlem ile LST verilerinden yapılan analizlerin güvenilirliğini ortaya koymuştur. 1984 ve 
2018 yılları için gerçekleştirilen analiz sonucunda elde edilen LST  görüntülerine ait 
sonuç haritaları aşağıdaki gibidir (Şekil 4).  

 
Şekil 21. 1984 ve 2018 yılları için oluşturulan LST sonuç haritaları 
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4. Sonuçlar 
Bu çalışmada, 1984-2018 yıllarını kapsayan 35 yıllık süreçte UA ve CBS tekniklerinden 
faydalanılarak Konya Kapalı Havzası’nın dokuz alt havzasından biri olan Beyşehir-
Kaşaklı Alt Havzası’na ait arazi kullanımı ve arazi örtüsündeki zamansal değişimin 
arazi yüzey sıcaklığı üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Çalışmada bu etkinin 
değerlendirilebilmesi için LST fark görüntüsü kullanılmıştır. Kullanılan fark görüntüsü 
şekildeki gibidir (Şekil 5). 

 

Şekil 22. LST fark görüntüsü  

Arazi yüzey sıcaklığı fark görüntü haritasındaki değişimlerin yorumlanabilmesi için LST 
fark görüntü haritası verilerinden elde edilen aşağıdaki grafik hazırlanmıştır (Şekil 6) . 

 

Şekil 6. LST fark grafiği 

Grafikte sunulan LST fark görüntü termal değişim değer dağılım grafiği incelendiğinde 

en büyük değişimler; % 19’u 0-1C , % 24’ü 1-2C, % 17’si 2-4C olarak belirlenmiştir. 

Ortalama havzadaki değişimler 0-4C arasında değişmektedir. Yani 1984-2018 yılları 

arasında yoğun olarak ortalama 2-4C artışın yaşandığı gözlemlenmiştir. 

Burada yaşanan nispeten az ve eksi değerlerde gözlemlenen sıcaklık değişimleri 
çoğunlukla su kütleleri ve kıyı sulak alanlarında gözlemlenmekle birlikte daha az 
gözlemlenen sıcaklık değişmelerinde ise bitki örtüsü varlığının atışı etkili olmuştur. 
Çalışmada yaşanan yüksek sıcaklık fark değerleri ise çoğunlukla kıyı sulak bölgelerin 
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olduğu bataklık gibi kıyı alanlarının yoğun değişimlerinden kaynaklanmaktadır. Bu 
değişimin gözlemlenebilmesi için Şekil 7’de 3 farklı pilot saha seçilmiştir. Burada LST 
fark görüntüsü ile 1984 ve 2018 yıllarına ait AKAÖ haritalarında yaşanan arazi 
sınıflarının değişimlerinin birada incelenmesi termal değişimlerin sebebini anlamada 
daha etkili olacağı düşünülmüştür.  

 

Şekil 7. LST - AKAÖ karşılaştırma haritası 

Şekil 7 incelendiğinde; 1. Ve 2. Pilot sahada özellikle kıyı sulak bölgelerdeki yaşanan 
kıyı çekilmeleri sonucu bu alanların büyük bir bölümü yok olmuştur. Bölgedeki kıyı 
çekilmeleri yani birikme yaşanması kıyı sulak alan varlığını oldukça aza indirgemiştir. 
Özellikle bu çekilmeler kuzey-batı ve güney-batı bölümlerinde etkinliğini artırmıştır. Bu 
da LST artışlarındaki sebeplerden biridir. Bunun dışında 3. pilot bölgede incelenen 
suğla depolama sahasının varlığı da bölgede LST fark haritalarında göze çarpan 
önemli bir bölümdür. Bu bölgede sulak alan artışı bölgede soğurma yaratırken 
çevresindeki kıyı ve bitki örtüsü azalması ise sıcaklık artışına sebebiyet vermiştir. 
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Bunun dışında bitki örtüsündeki değişimler, yerleşim alanları ve maden sahası gibi 
yapay yüzeylerin yoğunluk göstermesi de bölgede LST değerlerini önemli derecede 
arttırdığı gözlenmiştir. Çıplak arazilerdeki azalmalar ve yerine tarım ya da bitki örtüsü 
varlıklarının artırılması ile de bu bölgelerde sıcaklıklar eksi yönde arttığı tespit 
edilmiştir. 
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Abstract: This study investigated the achievable accuracy from an RTK (Real Time 
Kinematic) GNSS (Global Navigation Satellite Systems) module integrated on a UAV 
(Unmanned Aerial Vehicle). In order to evaluate the quality of the result, nine GCPs 
(ground control points) were measured using Network Real Time Kinematics 
(NRTK). Phantom 4 RTK was used to collect survey data, with 168 images captured 
from an altitude of 45 meters. The results show a RMSE (Root Mean Square Error) 
of 0.238 m for direct geo-referencing and 0.025 m for Aerial triangulation (AT with 
one control point), on the vertical values obtained by a photogrammetric process. 
For the horizontal values, RMSE of 0.021 m and 0.018 m were achieved for the direct 
geo-referencing and AT, respectively. 
Keywords: UAV photogrammetry, Aerial Triangulation (AT), Direct geo-referencing, 

Remote Sensing. 

 

 
1. Introduction 

Aerial photogrammetry is very suitable practice of data acquisition in generate large-
scale maps. UAVs (unmanned air vehicles) are one of the major technologies for aerial 
data collection in remote sensing over the past decades. This system is a popular tool 
for various applications and replacing other platforms due to its adaptability and low 
costs (Famiglietti et al., 2021). Therefore, UAVs are very useful platforms for scanning 
short-distance areas while flying at low altitudes but require additional measurements 
with precision instruments. These measurements often use GCPs (ground control 
points) obtained from GNSS (global navigation satellite system) systems operating in 
NRTK (network real time kinematic) mode and are used in photogrammetry processing 
phase. The resolution of the camera sensor and accuracy of GCPs directly effects the 
quality of survey. Normally, considerable efforts are required to collect GCPs in terms 
of personnel and time. In recent years, new solutions have been investigated in this 
field and one of these consists of using an additional integrated GNSS device to 
improve geotagging of aerial images.  

Aerial triangulation is the process of determining the correct position and direction of 
each image in the series of aerial images. This operation entails GCPs, performing 
interior orientation, manually measuring and transferring all tie, check, and control 
points visible on all images, and performing a least squares block adjustment. Direct 
geo-referencing is a new method for aerial photography, in contrast to the aerial 
triangulation (AT) method, this technique does not require GCPs to process aerial 
images into the appropriate coordinate system (Figure 1). In general, both GNSS and 
INS systems are used for direct geo-referencing. The coordinates and orientation 
angles of the camera are recorded by GNSS and INS, and these parameters are used 
in the processing stage (Rabah et al., 2018). This method offers the possibility to work 
with corrections using real time kinematics mode, achieving a high accuracy at 
centimeters level. It is notable to know that performance of the survey is highly 
dependent on the GNSS base which is used for corrections. A GNSS receiver is placed 
at a known location which is named base, also known as a reference station or CORS 
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(continuously operating reference station) if it is part of a permanent GNSS network. 
This work aims to test the performance of the direct geo-referencing and AT 
techniques. 

 

Figure 1. The concept of direct georeferencing and aerial triangulation. (Rabah 
et al., 2018). 

 

2. Research Methodology 

2.1. Study area and data acquisition 

The test area is located in Konya/Turkey (latitude = 37.86585316°N, longitude = 
32.41953229°E, altitude = 1140.88 m) and covered approximately 0.0194 km2 (Figure 
2). 

The imagining network configuration was designed as follows; flying altitude is 45 
meters above ground, images are captured from nadir angle, %80 overlap and %60 
side overlap, and GSD (ground sample distance) is 1.74 cm/pixel. Regarding GCP 
setup, nine check and control points are placed and determined by NRTK. The flight 
was completed with 168 RGB aerial images. 

2.2. Data processing 

Agisoft Metashape, one of the most used and accurate photogrammetric assessment 
software, are used for processing aerial images (Gross, 2015). Implemented SfM 
(Structure from motion) algorithm allows Metashape to automatically define many 
internal and external camera parameters otherwise these parameters had to be known 
and entered manually. Software packages such as Metashape have ability to matching 
images at the subpixel level (Woodget et al., 2015). The Metashape processing 
settings used are listed in Table 1.  We used the trial version of Agisoft Metashape 
version 1.8.3 to perform experiments. 
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Table 22 Processing parameters used in Metashape 

Parameter name Value 

Number of check points (for 
Direct geo-referencing) 

9 

Number of control points (for AT) 1 

Number of check points (for AT) 8 

Number of images 168 

Key points 206096 

Tie points 31180 

Image resolution 5472 x 3648 

Pixel size 2.41 x 2.41 μm 

GSD 1.74 cm/pixel 

Flying altitude 45 m 

 

 

 

Figure 2. Study area on the Google map.  
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3. Results 

GCPs are not required for direct georeferencing. Thus, our first test was carried out 
with nine check points. Figure 3 shows the positions of GCPs. These points are then 
used to check the accuracy of the first test and distributed in all study area. Second 
test was performed with eight check points and one control point to optimize the point 
cloud. RMSE values were calculated by coordinates from GNSS survey and estimated 
coordinates from SfM algorithm (FGDC, 1998). Ground truth coordinates were 
assumed as reference data. Horizontal and vertical RMSE were calculated for check 
points between reference data and UAV data as follows; 

𝑅𝑀𝑆𝐸𝑋 = √
∑(𝑋𝑅𝐸𝐹−𝑋𝑈𝐴𝑉)2

𝑛
               (1) 

𝑅𝑀𝑆𝐸𝑌 = √
∑(𝑌𝑅𝐸𝐹−𝑌𝑈𝐴𝑉)2

𝑛
            (2) 

𝑅𝑀𝑆𝐸𝑋𝑌 = √𝑅𝑀𝑆𝐸𝑋
2 + 𝑅𝑀𝑆𝐸𝑌

2      (3) 

𝑅𝑀𝑆𝐸𝑍 = √
∑(𝑍𝑅𝐸𝐹−𝑍𝑈𝐴𝑉)2

𝑛
            (4) 

 

The accuracy of check points calculated by the AT process can be obtained by 
comparing it with check points derived from the GNSS survey. For the first experiment, 
‘Point38’ was selected for control point to recalculate all other check points in the point 
cloud. One can easily conclude that the vertical error for check points stand out so 
plainly. The reason for choosing ‘Point38’ as the control point was that this point is 
located at the nearest distance to the centroid of the study area. Table 2 shows the 
differences between the GNSS reference points and check points in the point cloud. 
As can be seen in Table 2, vertical (altitude) error is higher than horizontal (easting 
and northing) error. The maximum and minimum values of horizontal error are 0.067 
and 0.008 m and the maximum and minimum values of vertical error are 0.053 and 
0,07 m. 

For the second experiment, all nine GCPs were used as check points and image 
coordinates from UAV-RTK system were only used to process of alignment. Table 3 
shows the errors and RMSE values for direct geo-referencing. The maximum and 
minimum values horizontal error are 0,069 m and 0,005 m, while the maximum and 
minimum values vertical error are of 0,306 m and 0,151 m. 
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Figure 3. Locations of the check points. 

 

Table 2 Check point errors and RMSE for AT process 

Point name Errors (m) 

 East North Horizontal Vertical 

Point10 -0,002 -0,007 0,008 -0,023 

Point12 -0,059 -0,032 0,067 0,029 

Point13 -0,019 -0,003 0,019 -0,005 

Point14 -0,011 0,001 0,011 -0,021 

Point15 0,020 0,011 0,022 -0,053 

Point27 -0,011 -0,012 0,017 -0,010 

Point37 0,010 0,005 0,011 0,007 

Point40 -0,008 0,000 0,008 -0,007 

Total RMSE 0,024 0,013 0,029 0,025 
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Table 3 Check point errors and RMSE for direct geo-referencing process 

Point name Errors (m) 

 East North Horizontal Vertical 

Point10 -0,003 -0,008 0,009 0,174 

Point12 -0,061 -0,033 0,069 0,237 

Point13 -0,021 -0,004 0,021 0,200 

Point14 -0,013 -0,000 0,013 0,184 

Point15 0,018 0,009 0,021 0,151 

Point27 -0,014 -0,013 0,020 0,247 

Point37 0,005 0,001 0,005 0,282 

Point38 -0,013 -0,003 0,013 0,302 

Point40 -0,015 0,000 0,015 0,306 

Total RMSE 0,024 0,013 0,029 0,238 

 

4. Discussion 

The study aimed to perform a performance comparison of direct geo-referencing and 
classic aerial triangulation methods for the accuracy of photogrammetric tasks. In this 
study, we found that the traditional AT (aerial triangulation) process is more accurate 
than direct geo-referencing from UAV imagery, particularly in vertical direction. 

The direct geo-referencing technique has the ability to produce photogrammetric 
products with good accuracy except for the vertical measurements. The results have 
been shown to improve vertical measurements even if one GCP is used. 

 

Acknowledgment 

The authors would like to thank Department of Scientific Research Project of Necmettin 
Erbakan University for the purchase of the Phantom 4 RTK. We also would like to thank 
Agisoft LLC for providing trial version of Metashape software. 

 

References 

 Famiglietti, N., Cecere, G., Grasso, C. (2021). A Test on the Potential of a Low 
Cost Unmanned Aerial Vehicle RTK/PPK Solution for Precision Positioning, 
Sensors, 21(11), p. 3882. doi:10.3390/s21113882. 



IV. Uluslararası Türk Dünyası Fen Bilimleri ve Mühendislik Kongresi  

23-24 Haziran 2022, Niğde - Türkiye 

 

1039 
 

 

 FGDC, (1998). Geospatial Positioning Accuracy Standards. FGDC-STD-007.3-
1998, Part 3: National Standard for Spatial Data Accuracy (NSSDA). 

 Gross, J.W. (2015). A Comparison of Orthomosaic Software for Use with Ultra 
High Resolution Imagery of a Wetland Environment. Available at: 
http://www.science.smith.edu/cmet/safetycode/faq.html; 

 Rabah, M., Basiouny, M., Ghanem, E. (2018). Using RTK and VRS in direct 
geo-referencing of the UAV imagery, NRIAG Journal of Astronomy and 
Geophysics, 7(2), pp. 220–226. doi:10.1016/j.nrjag.2018.05.003. 

 Woodget, A., Carbonneau, P., Visser, F., Maddock, P. (2015). Quantifying 
submerged fluvial topography using hyperspatial resolution UAS imagery and 
structure from motion photogrammetry, Earth Surface Processes and 
Landforms, 40(1), pp. 47–64. doi:10.1002/esp.3613. 

 

  



IV. Uluslararası Türk Dünyası Fen Bilimleri ve Mühendislik Kongresi  

23-24 Haziran 2022, Niğde - Türkiye 

 

1040 
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Özet: Günümüzün gelişen teknoloji ve toplu taşınmaz değerleme uygulamalarına 
olan talep dolayısıyla, bu sürecin otomasyonu ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Toplu 
taşınmaz değerleme sürecinin otomasyonunu sağlamak için literatür incelemeleri 
sonucunda taşınmaz değerini etkileyen kriterler Mahalli, Planlama, Kent 
Fonksiyonlarına Erişim, Ulaşım, Bina ve Bağımsız Bölüm özellikleri gibi 6 ana kriter 
grubu içerisinde tanımlanmıştır. Kriterlerin değer üzerindeki eksini belirlemek için 
doğrudan uzmanlara anketler yapılmıştır. Anketler çok kriterli karar verme 
yaklaşımlarından AHP tekniği ile analiz edilerek kriterler için ağırlık katsayıları 
hesaplanmıştır. Kriterler ve ilgili ağırlık katsayıları kullanılarak Coğrafi Bilgi Sistemleri 
(CBS) ortamında toplu değerlemeye esas parametrik değer hesaplama coğrafi 
analitik araçları geliştirilmiştir. Geliştirilen analiz araçları ile İstanbul Pendik ilçesinde 
örnek toplu değerleme uygulaması gerçekleştirilmiştir. Parsel tipindeki taşınmazların 
kullanıldığı uygulamada her bir parsel için mahalli, planlama, kent fonksiyonlarına 
erişim ve ulaşım özellikleri kriter kategorileri için parametrik değerler ve toplu 
değerlemeye esas parametrik parsel değeri hesaplanmıştır. Uygulama sonuçları, 
ilgili kriterleri temsil eden coğrafi veri altlıklarının mevcut olması durumunda, 
geliştirilen analitik analiz araçları ile yerel düzeyden birim alandaki mülkiyete kadar 
hesaplamaların toplu değerleme sürecinin otomasyonunda kullanılabileceğini açıkça 
göstermiştir. 
Anahtar Kelimeler: Coğrafi Analitik Araçlar, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Parametrik 
Değer, Toplu Taşınmaz Değerleme 

 
1. Giriş 
 
Taşınmazlar, tüm dünyada özel mülkiyet ve kamu alanları yönetiminin temel 
unsurlarından biri olarak değerlendirilmektedir. Taşınmazların gelir getiren bir yatırım 
aracı olması, teminat ya da karşılık olarak kullanılabilmesi taşınmazları oldukça cazip 
hale getirmektedir (Yalpir vd., 2021). Bu durum taşınmazların değer açısından önemini 
belirmekte olup, taşınmazların değerinin doğru tespit ve yönetiminin ihtiyacını açıkça 
göstermektedir. Bu bağlamda taşınmaz değerlemesi, değerlemenin gününün 
koşullarına göre bir taşınmazın, taşınmaz üzerindeki hak ve faydalarının ya da 
taşınmaz üzerindeki projenin taşınmaza ilişkin fayda, nitelik, mahalli özellikler, 
planlama özellikleri, konumsal özellikler, yapısal özellikler gibi farklı kriterlerin birlikte 
eş zamanlı değerlendirilmesi ile  olası değerinin objektif biçimde belirlenmesi olarak 
ifade edilmektedir (Yazıcı, 1997; The Appraisal Institute, 2001; Açlar ve Çağdaş, 2008; 
Kara vd., 2020; Aydinoglu vd., 2021). 

Farklı uygulama ihtiyaçlarına yönelik taşınmaz değerinin belirlenmesi söz konusu 
olduğunda tekil değerleme yaklaşımları olarak bilinen Karşılaştırma (Emsal), Gelir ve 
Maliyet olmak üzere üç yöntem kullanılmaktaydı. Fakat günümüzün gelişen ve değişen 
ihtiyaçları, artan veri yoğunluğu da dikkate alındığında, tekil değerleme yaklaşımları 
yetersiz kalmaktadır. (Pagourtzi vd., 2003; Grover, 2016). Bu yöntemler değer 
tespitinde yeterli objektifliği sağlayamamasının yanı sıra, değer üzerindeki etkin 
kriterler ile değer arasındaki ilişkiler yeterli ölçüde değerlendirilememektedir. Bu 
yüzden birden fazla sayıda taşınmazı daha fazla kriterle değerlendirerek değerleme 
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sürecinin otomasyonunu sağlayan toplu taşınmaz değerleme yaklaşımları ortaya 
çıkmıştır (Renigier-Biłozor vd., 2019; Kontrimas ve Verikas, 2011). Günümüzde 
taşınmazların toplu değerlemesi için Hedonik Değerleme, Çoklu Doğrusal Regresyon, 
Destek Vektör Makineleri (DVM), Yapay Sinir Ağları, Karar Ağaçları, Rastgele Orman, 
Nominal Değerleme, Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) tekniklerinden Analitik Hiyerarşi 
Proses (AHP) ve Bulanık Mantık gibi yöntemler yaygın biçimde kullanılmaktadır 
(Şişman, 2021; Şişman vd., 2021). Bu yöntemler içerisinde Coğrafi Bilgi Sistemleri 
(CBS) tabanlı en yaygın ve kolay biçimde uygulanabilen Nominal değerleme yöntemi 
olarak bilinmektedir. Nominal değerlemenin temeli ise taşınmaz değerleri üzerinde 
etkiye sahip kriterlerin puanlara dönüştürülmüş değerlerinin ağırlıklı toplanması 
sonucunda taşınmazlar için parametrik değer hesabına dayanmaktadır. Hesaplanan 
parametrik değerler, değerlemeye tabi tutulan taşınmazların birbirine göre değer 
dağılım farklılıklarını açıkça ortaya koymaktadır. Parametrik değerler piyasa 
örneklemleri de kullanılarak kolaylıkla gerçek piyasa değerlerine 
dönüştürülebilmektedir (Şişman vd., 2021).  

Diğer taraftan konum ile ilişkili verilerin toplanması, depolanması, analiz edilmesi ve 
analiz sonuçlarını yeni bilgiler olarak kullanıcılara sunumunu bütüncül bir yapı 
içerisinde gerçekleştiren CBS taşınmaz değerleme faaliyetleri için etkin biçimde 
kullanılmaktadır. CBS ile taşınmaz değerini etkileyen mahalli, planlama, kentsel ve 
ulaşım fonksiyonlara erişim gibi çeşitli kriterlere ilişkin verilerin yönetimi, analizi ve 
raporlanması gerçekleştirilebilmektedir (Bovkir ve Aydinoglu, 2018). Günümüzde CBS, 
çok sayıda coğrafi analiz tekniğinin yanı sıra analiz süreçlerinin otomatize duruma 
getirilebilmesi için etkili coğrafi analitik araçlarının geliştirilebildiği bir ortam olarak da 
değerlendirilebilir (Şişman, 2021). CBS tabanlı geliştirilen analiz araçları toplu 
taşınmaz değerlemesinde etkin biçimde kullanılabilir.  

Toplu değerleme sürecinin etkin biçimde otomasyonunu sağlamak için CBS tabanlı 
çalışabilen coğrafi analitik araçların geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu 
kapsamda mahalli, planlama, kentsel fonksiyonlara erişim, ulaşım, bina ve bağımsız 
bölüm özellikleri olmak üzere farklı kriterlerin analizine olanak tanıyan 6 coğrafi analitik 
analiz aracı geliştirilmiştir. Geliştirilen analitik araçlarla İstanbul ili Pendik ilçesinde 
nominal değerleme yöntemi de kullanılarak pilot toplu değerleme uygulaması 
gerçekleştirilmiştir. Analitik analiz araçları ile yerel düzeyden birim alandaki mülkiyete 
kadar hesaplanan parametrik değer puanlarının toplu değerleme sürecinin 
otomasyonunda kullanılabileceği açıkça görülmüştür. 

2. Materyal ve Metot 

2.1 Taşınmaz Değerini Etkileyen Kriterler 

Taşınmaza ilişkin gerçek değerin tam anlamıyla pratikte tespit edilmesi, taşınmazların 
sahip olduğu hukuki anlamdaki yasal özellikler, konumu ve kullanımı ile kişiden kişiye 
nitelik ve nicelik olarak değişkenlik gösteren birçok unsurdan dolayı pek mümkün 
değildir. Taşınmaz değerleme uygulamalarında incelenen çok sayıda kriter ve farklı 
kriter gruplamaları söz konusudur. Taşınmazların değerini büyük ölçüde etkileyen 
kriterler uluslararası standartlar ve detaylı literatür taraması ile tanımlanmıştır (TDUB, 
2011; Antipov ve Pokryshevskaya, 2012; IAAO, 2013; TEGoVa, 2016; IVSC, 2020; 
RICS, 2017; Chen vd., 2017; Bovkir ve Aydinoglu,2018; Ünel ve Yalpır, 2019; 
Dimopoulos ve Bakas, 2019; Aydinoglu vd., 2021; Yilmazer ve Kocaman, 2020; 
Şişman, 2021). Bu kapsamda çalışma amaçlarına uygun olarak taşınmaz değerini 
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etkileyen kriterlerin belirlenen kriterler Mahalli, Parsel, Kent Fonksiyonlarına Erişim, 
Ulaşım, Bina ve Bağımsız Bölüm olmak üzere 6 ana kriter grubu içerisinde 121 kriter 
ile tanımlanmıştır (Tablo 1). 
 

Tablo 1. Taşınmaz değerini etkileyen kriterlerin belirlenmesi 

1.Mahalli Özellikler 
Yerleşim Yoğunluğu, Gelir Düzeyi, 
Eğitim Düzeyi, Harcamalar vb. 

2.Planlama Özellikleri 
TAKS, KAKS, Parsel Alanı, Yapı Nizamı, Parsel 
Kullanım Tipi, Parsel Ön Cephe Uzunluğu, Eğim, 
Zemin Durumu, Mülkiyet Durumu, vb. 

3. Ulaşım Özellikleri 
Raylı Sisteme Erişim, Hava Yoluna 
Erişim, Deniz Yoluna Erişim, 
Karayoluna Erişim, Yollara Yakınlık, vb. 

4. Kent Fonksiyonlarına Erişim 
Eğitim Tesislerine Yakınlık, Sağlık Tesislerine 
Yakınlık, İlgi Noktalarına Yakınlık, Kamu Hizmeti 
Tesislerine Yakınlık, Sanayi Tesislerine Mesafe, 
Dini Tesislere Yakınlık, vb. 

5. Bina Özellikleri 
Bina Yaşı, Kat Adedi, Isıtma Sistemi, 
Isı Yalıtımlı Olması, Site İçinde Olma, 
Otopark Mevcudiyeti, Havuz 
Mevcudiyeti, Asansör Mevcudiyeti, vb. 

6. Bağımsız Bölüm Özellikleri 
Manzara, Cephe yönü, Bağımsız Bölümün 
Bulunduğu Kat, Alan, Oda Sayısı, Oda Tipi, 
Balkon Sayısı, Banyo Sayısı, vb. 

 
2.2 Analitik Hiyerarşi Prosesi 

1970’li yıllarda Thomas L. Saaty tarafından geliştirilmiş olan Analitik Hiyerarşi Prosesi 
(AHP) tekniği, karar verme sürecinde nicel ve nitel kriterleri beraber kullanabilen Çok 
Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemidir. AHP nicel ve nitel kriterleri beraber analiz 
ederken, ana kriter ve alt kriter hiyerarşik bir yapı sistematiği içerisinde 
değerlendirmektedir (Taherdoost, 2017; Sisman ve Aydinoglu, 2020). En yaygın 
kullanılan ÇKKV tekniği olan AHP ile kriter önem düzeylerinin hesaplanması 
probleminin tanımlanması, kriterlere ilişkin anlamlı kriter gruplarıyla ana ve alt 
kriterlerden oluşan hiyerarşik yapının oluşturulması, uzman/karar verici görüşlerine 
göre kriterler arası ikili karşılaştırmaların yapılması, kriter önem düzeylerinin 
(ağırlıkların) hesaplanması, tutarlılıkların test edilmesi gibi işlem adımlarının takip 
edilmesiyle mümkün olmaktadır (Chiang, 2019; Dmytrów ve Gnat, 2019; Şişman vd., 
2021). Taşınmaz değerini etkileyen kriterlerin önem düzeylerinin hesaplanmasında 
AHP tekniğinin kullanımına ilişkin matematiksel süreç Şekil 1’de verilmiştir.  

 
Şekil 1. AHP yöntemi iş akış süreci 
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3. Uygulama 

3.1. Çalışma Alanı ve Verisetleri 

Çalışma alanı olarak İstanbul ilinin Pendik ilçesi seçilmiştir. İstanbul ilinin Anadolu 
Yakası’nda, doğu yarısında bulunan Pendik Marmara Denizi'ne sahili olan ve Kocaeli 
Yarımadası'nda yer alan bir ilçedir. Doğusunda Gebze, güneydoğusunda Tuzla, 
kuzeyinde Şile ve Çekmeköy, batısında Kartal, Sancaktepe ve Sultanbeyli, güneyinde 
ise Marmara Denizi ile çevrilidir. İlçe 36 mahalleye sahip olup nüfus bakımından, TÜİK 
2020 verilerine göre 726.491 nüfusa sahiptir. İstanbul'un dördüncü, Anadolu 
Yakası'nın en büyük ilçesidir (TÜİK, 2020).Pendik, uluslararası kara, hava ve deniz 
yoluyla Türkiye’de üçü bir arada ulaşım olanakları bulunan nadir kentsel yerleşim 
alanlarından biridir. İstanbul Anadolu Yakasında metrosuyla, hem metrobüs hem de 
Marmaray’la Avrupa Yakasına entegre edilmiş bir ilçedir. Çalışma Pendik ilçe 
sınırlarının tamamı için gerçekleştirilirken, birim alanda parametrik değer hesabı 
yapılacak bölge ise ilçenin güneybatısında yer alan Sapanbağları, Yeşilbağlar ve Yeni 
mahallelerinin kesişimi olarak belirlenmiştir (Şekil 2).  

 
Şekil 2. Çalışma alanının belirlenmesi 
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Bölüm 2.1’de tanımlanan taşınmaz değerini etkileyen kriterlere ilişkin konumsal ve 
konumsal olmayan veriler TÜİK, TKGM (parsel sorgulama) ve İBB gibi kamu 
veritabanlarıdan ve Open Street Map (OSM) gibi açık kaynaklı veri portalları üzerinden 
temin edilmiştir. Elde edilen verisetleri ortak bir veritabanında düzenlenerek 
kullanılabilir duruma getirilmiştir. 

3.2. Kriter Ağırlıklarının Belirlenmesi ve Toplu Taşınmaz Değerleme Analiz 
Araçlarının Geliştirilmesi 

Mahalli, Parsel, Kent Fonksiyonlarına Erişim, Ulaşım, Bina ve Bağımsız Bölüm gibi 6 
ana kriter grubu içerisinde tanımlanan kriterlere ilişkin kriter ağırlıklarının belirlenmesi 
için uzmanlara anketler yapılmıştır. Anketler AHP tekniği ile analiz edilerek her bir kriter 
grubu ve içerdiği kriterler için önem düzeyleri hesaplanmıştır.  

Çalışma kapsamında toplu taşınmaz değerleme sistemlerinin otomasyonu için değer 
kriterlerinin analizi ve parametrik değer hesabına olanak tanıyan coğrafi analitik analiz 
araçları geliştirilmiştir. Araçlar ArcGIS Model Builder ortamında geliştirilmiş olup, arka 
planda çeşitli vektör ve raster tabanlı coğrafi analiz teknikleri kullanılmıştır. Bu 
kapsamda Mahalli Özellikler kriter grubu için yerleşim yoğunluğu, gelir düzeyi, eğitim 
düzeyi, harcamalar; Planlama Özellikleri kriter grubu için mahalli özellikler, imar 
özellikleri, kent fonksiyonlarına erişim, ulaşım özellikleri, bina özellikleri ve bağımsız 
bölüm özellikleri; Kentsel Fonksiyonlara Erişim Özellikleri kriter grubu için eğitim 
tesisleri, sağlık tesisleri, ilgi noktaları, kamu hizmeti tesisleri, sanayi tesisleri, dini 
tesisler; Ulaşım Özellikleri kriter grubu için raylı sistem, karayolu yollara yakınlık; Bina 
Özellikleri kriter grubu için bina fiziksel özellikleri, bina donatı unsuru ve Bağımsız 
Bölüm özellikleri kriter grubu için bağımsız bölüm fiziksel özellikleri ve iç mekân 
özellikleri olmak üzere toplamda 21 adet analiz aracı geliştirilmiştir.  

 

 
Şekil 3. Arcgıs model builder ortamında geliştirilen araç örnekleri 

3.3 Parametrik Harita Değerlerinin Üretilmesi 

Üretilen kategorik bazdaki parametrik değerleri kullanarak Şekil 4’deki örnekte 
görüldüğü gibi toplu değerlemeye esas parametrik değeri hesaplamak için değer 
hesaplama analiz araçları geliştirilmiştir. Geliştirilen coğrafi analitik analiz araçları ve 
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hesaplanan kriter ağırlıkları kullanılarak pilot çalışma bölgesindeki parsel tipindeki 
taşınmazlar için her bir ana kriter grubuna ilişkin parametrik değer hesapları yapılarak 
Şekil 5’deki haritalar üretilmiştir.  

 

Şekil 4. Hesaplama aracı ara yüzleri 

Geliştirilen analiz aracı kullanılarak Şekil 6’daki gibi parsel bazlı parametrik değerler 
hesaplanmıştır. 

4. Sonuçlar 

Günümüzde birden fazla sayıda taşınmazın konumsal ve konumsal olmayan 
kriterlerinin analiz edilmesiyle toplu taşınmaz değerleme uygulamaları yapılmaktadır. 
Fakat gelişen teknoloji, günümüzün değişen ihtiyaçları ve hızlı biçimde değerleme 
isteği gibi faktörlere paralel olarak toplu taşınmaz değerleme sürecinin otomasyonu 
ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada toplu taşınmaz değerleme sürecinin 
otomasyonunu sağlamak için taşınmaz değerini etkileyen kriterlerin analiz edilebildiği 
coğrafi analitik araçlar geliştirilmiştir. Araçların geliştirilmesi öncesinde taşınmaz 
değerini etkileyen kriterler detaylı literatür incelemeleri sonucunda Mahalli, Planlama, 
Kent Fonksiyonlarına Erişim, Ulaşım, Bina ve Bağımsız Bölüm gibi 6 ana kriter grubu 
içerisinde 121 kriter ile tanımlanmıştır. Kriterlerin değer üzerindeki önem düzeylerini 
tespit etmek için, doğrudan uzmanlara anketler yapılmıştır. Anketler çok kriterli karar 
verme yaklaşımlarından AHP tekniği kullanılarak değerlendirilmiş olup, her bir kriter 
grubu ve kriterler için ağırlık katsayıları hesaplanmıştır. Taşınmaz değerini etkileyen 
kriterler ve ilgili ağırlık katsayıları kullanılarak toplu değerlemeye esas parametrik 
değer hesaplama coğrafi analitik araçları geliştirilmiştir. Geliştirilen araçların test 
edilebilmesi için İstanbul Pendik ilçesinde örnek toplu değerleme uygulaması 
gerçekleştirilmiştir. Parsel tipindeki taşınmazların kullanıldığı uygulamada her bir 
parsel için mahalli, planlama, kent fonksiyonlarına erişim ve ulaşım özellikleri kriter 
kategorileri için parametrik değerler hesaplanmıştır. Hesaplanan kategorik bazdaki 
parametrik değerler kullanılarak toplu değerlemeye esas parametrik değer CBS 
ortamında hesaplanmıştır. Uygulama sonucunda ilgili kriterleri temsil eden coğrafi veri 
altlıklarının mevcut olması durumunda, geliştirilen analitik analiz araçları ile yerel 
düzeyden birim alandaki mülkiyete kadar hesaplanan parametrik değer puanlarının 
toplu değerleme sürecinin otomasyonunda kullanılabileceği açıkça görülmüştür. 
Ayrıca geliştirilen analiz araçları ile hesaplanan parametrik değer puanları, imar 
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uygulamaları, kentsel yaşam kalitesi değerlendirme, yatırım planlama, taşınmaz 
geliştirme gibi farklı uygulamalar için de atlık olarak kullanılabilir. 

 

Şekil 5. Ana kriter gruplarına ilişkin parametrik değer dağılımları 
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Şekil 6 Değerlemeye Esas Parsel Parametrik Değer Dağılımları 
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Özet: Türkiye’nin İç Anadolu bölgesinin güneydoğusunda bulunan Niğde ilinin rüzgâr 
karakteristiğinin belirlenmesi için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne ait 7 farklı gözlem 
istasyonundan temin edilen aylık ortalama rüzgâr hızı ve aylık ortalama hâkim rüzgâr 
yönü verileri değerlendirilmiştir. Niğde ili yüzölçümüne göre yaklaşık %90’ının 3m/sn. 
ve daha güçlü ortalamaların egemen olduğu, genel olarak kuzey sektörlü rüzgârların 
hâkim olduğu bulunmuştur. Kinetik enerji kanunlarına rüzgâr hızı için benzetim 
yapılmış, 10 metre için rüzgâr güç yoğunlukları hesaplanmıştır. Bir yükseklikteki rüzgâr 
hızları ile diğerleri arasındaki ilişkiyi tanımlayan rüzgâr profili güç kanunu uygulanması 
için önemli bir parametre olan pürüzsüzlük uzunluğu (𝛼) Niğde ili için haritalanmıştır. 
10 metre rüzgâr hızları 50 metre ve 100 metreye taşınmıştır. Elde edilen bu rüzgâr 
hızlarından 50 metre ve 100 metre için rüzgâr güç yoğunlukları bulunmuştur. Bulunan 
sonuçlar; Niğde ilinin Kuzeydoğu – Güneydoğu hattı boyunca ortalama rüzgâr hızları 
ve ortalama rüzgâr güç yoğunluklarının güçlü bir potansiyele sahip olduğunu 
göstermektedir.  
Anahtar Kelimeler: Rüzgâr, Güç yoğunluğu, Pürüzlülük uzunluğu, Rüzgâr profili güç 
kanunu  

 

Determination of Niğde province wind characteristics 
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Abstract: In order to determine the wind characteristics of Niğde province, located in 
the southeast of the Central Anatolian region of Turkey, monthly average wind speed 
and monthly average prevailing wind direction data obtained from 7 different 
observation stations belonging to the General Directorate of Meteorology were 
evaluated. According to the surface area of Niğde province, approximately 90% of it 
is 3m/sec. and stronger averages, generally north sector winds. The kinetic energy 
laws were simulated for the wind speed, and the wind power densities were 
calculated for 10 meters. The wind profile, which defines the relationship between 
wind speeds at one altitude and the others, is an important parameter for applying the 
power law, and the smoothness length (α) is mapped for the province of Niğde. Wind 
speeds of 10 meters were increased to 50 meters and 100 meters. Wind power 
densities were found for 50 meters and 100 meters from these obtained wind speeds. 
Results found; It shows that the average wind speeds and average wind power 
densities along the Northeast-Southeast line of Niğde province have a strong 
potential. 
Keywords: Wind, Power density, Roughness length, Wind profile power law 

 

Giriş 

Son yıllarda tüm dünyada küresel ısınmanın şiddetini giderek artırdığı ve korkutucu 
etkilerini gösterdiği hissedilmeye başlamıştır. Yeryüzündeki yaşamı tehdit eden küresel 
ısınma ve iklim değişikliğine tedbir almak isteyen kanun koyucular karbon ayak izini 
düşürmek, zararlı gaz emisyonları azaltmak ve diğer nice tedbirlerin yanında artık 
yenilenemeyen enerji kaynakları (kömür, petrol, doğalgaz, vb.) yerine yenilenebilir 
enerji (güneş, rüzgâr, biokütle, jeotermal, hidrolik, hidrojen, dalga) kaynaklarına 
yönelmeye başladılar.  
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Yeryüzündeki yaşamı tehdit eden küresel ısınmaya karşın alınacak en güçlü tedbir 
temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasıdır. Bu yenilenebilir enerji 
kaynaklarından birisi de rüzgârdır. Rüzgâr sürekli olması, enerjide dışa bağımlılığı 
olmaması, ucuz maliyet ile yüksek verim sağlaması ve iklim eylem planlarına tezatlık 
oluşturmaması ile öne çıkmaktadır.  

Dünyada rüzgâr enerjisi ile elektrik üretimi yapan yüzlerce ülke vardır. En fazla rüzgâr 
enerjisi kurulu gücüne sahip olan ülkelere bakıldığında Çin (281.993 MW), Amerika 
Birleşik Devletleri (117.744 MW) ve Almanya (62.184 MW) ilk 3 sırada yer alır. Türkiye 
(9.253 MW), rüzgâr enerji santrali kurulu gücü olarak Avrupa'da 7’nci, Dünyada ise 
13'üncü sırada bulunmaktadır(Wikipedia, 2022). 

Türkiye’de tüketilen enerji miktarları oranlarına bakıldığı zaman yenilebilir enerji 
tüketiminin yenilemeyen enerjiye göre oranlarının oldukça düşük olması Türkiye’de 
yenilenebilir enerji kaynaklarının öneminin yeterince anlaşılmadığını göstermektedir. 
Oysaki Türkiye mutlak ve coğrafi konumu gereği batı rüzgârları, kuzey ve güney 
sektörlü rüzgârlar, dağ ve deniz meltemlerinin etkisi altındadır. Yapılan bilimsel 
çalışmalar Türkiye’nin rüzgâr enerjisinin önemli bir potansiyel kaynak olduğunu ortaya 
koymaktır. 

Bilgili ve ark. (2010)’da Türkiye’nin güney, güneybatı ve batı kıyısında bulunan Akhisar, 
Bababurnu, Belen, Datça, Foça, Gelendost, Gelibolu, Gökçeada ve Söke 
kısımlarındaki rüzgâr enerjisi potansiyeli istatistiksel olarak analiz edilmiştir. WAsP 
paket programı, dağılım fonksiyonlarından Weibull ve Rayleigh kullanılmıştır Sonuç 
olarak incelenen bu bölgelerin rüzgâr enerjisi potansiyelleri oldukça yüksek bulunmuş 
ve rüzgâr türbini kurulmasına uygun bölgeler olduğu tespit edilmiştir. 

Özşahin ve Kaymaz, (2013)’de CBS metotları kullanarak Hatay için RES kurulumuna 
en uygun yeri bulmayı amaçlamışlardır. Çok kriterli karar verme yöntemi kullanarak 
elde ettikleri çeşitli haritalar ve veriler ile değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Bu 
değerlendirmeler sonucunda Hatay’ın RES yapımı için orta (%45,19) ve iyi (%25,64) 
duyarlılık düzeyinde bir yer olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında sıra dışı (%0,01) 
ve mükemmel (%1,13) arazilerin hemen hemen yok denecek düzeyde olduğu ilde, 
uygunluk açısından zayıf (%1,33) arazilerin de çok az yer kapladığı anlaşılmıştır. 

Dadaşer-Çelik ve Cengiz, (2014)’de Türkiye üzerindeki rüzgâr hızlarının mekânsal ve 
zamansal dinamiklerini incelemek için 206 meteoroloji istasyonundan 1975 – 2006 
yılları arasındaki 32 yıllık dönem için alınan yıllık, mevsimlik ve aylık ortalama rüzgâr 
hızı verilerinin eğilimi Mann – Kendall trend testi ile belirlenmiştir. Sen’in eğimi ile de 
eğilimin güçleri tahmin edilmiştir. 32 yıllık dönemde Türkiye istasyonlarının çoğunun 
(%73) rüzgâr hızlarının 1,6 ile 3,3 m/sn. arasında olduğu ve istasyonların %72’sinin 
ortalama rüzgâr hızlarında düşüş eğilimi olduğu ortaya konulmuş, rüzgâr hızı 
değişikliklerinin olası nedenleri tartışılmıştır. 

Faruk, (2020)’de, Bitlis Meteoroloji İstasyonu tarafından onar dakikalık olarak ölçülen 
rüzgâr verileri kullanılarak Bitlis’in rüzgâr enerji potansiyeli araştırılmıştır. Weibull 
dağılımı kullanarak rüzgâr hızı verilerinin istatiksel analizi yapılmıştır. Weibull 
dağılımına göre yıllık ortalama rüzgâr hızı ve güç yoğunluğu değerleri sırasıyla 3,2 m/s 
ve 49,7 W/m2 olarak bulunmuştur. Hâkim rüzgâr yönünün %27,5 frekans değerinde 
Güney – Güneybatı istikameti olduğu tespit edilmiştir. Yüksekliğe bağlı rüzgâr hızı ve 
güç yoğunluğu değişimi belirlenmiştir.  
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Bu çalışmada, Türkiye’nin İç Anadolu bölgesinin güneydoğusunda bulunan Niğde ilinin 
rüzgâr karakteristiğinin belirlenmesi için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne ait 7 farklı 
gözlem istasyonundan temin edilen aylık ortalama rüzgâr hızı ve aylık ortalama hâkim 
rüzgâr yönü verileri değerlendirilmiştir. Kinetik enerji kanunlarına rüzgâr hızı için 
benzetim yapılarak 10 metre için rüzgâr güç yoğunlukları hesaplanmıştır. Bir 
yükseklikteki rüzgâr hızları ile diğerleri arasındaki ilişkiyi tanımlayan rüzgâr profili güç 
kanunu uygulanması için önemli bir parametre olan pürüzsüzlük uzunluğu (𝛼) Niğde 
ili için haritalanmıştır. 10 metre rüzgâr hızları 50 metre ve 100 metreye taşınmıştır. Elde 
edilen bu rüzgâr hızlarından 50 metre ve 100 metre için rüzgâr güç yoğunlukları 
bulunmuştur. 

2. Çalışma alanının konumu ve rüzgâr özellikleri 

Niğde Türkiye’nin İç Anadolu bölgesinde 1299 m rakımda 2669,23 km2 alanda kurulu 
bir şehirdir. Niğde'de etrafının dağlarla çevrili olması, rakımının yaklaşık 1200 metre 
olması, denizden gelen rüzgârları alamaması ve kuzeyden gelen rüzgârlara açık 
olması sebebi ile karasal iklim görünür. Bu nedenle Niğde genel iklim özelliği olarak 
yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır.  Niğde İli coğrafi konum itibariyle 
380 58’- 370 10’ Kuzey enlemleri ile 350 25’- 330 10’ Doğu boylamları arasındadır.  
Şekil 1’de verilmiştir.  

Şekil 23. Niğde lokasyon haritası 

Çalışmada verilere altılık olması açısından hem 12,5 x 12,5 metre yüksek çözünürlüğe 
sahip olması hem de ücretsiz açık erişime sahip olması nedeniyle Alaska Uydu Tesisi 
(ASF) sitesinden (URL 1) indirilen veriler ile Niğde iline ait sayısal yükseklik modeli 
oluşturulmuştur. Bir bölgedeki rüzgâr karakteristiğinin üzerinde topografik yapının 
önemli bir etkisi olduğu için somutlaştırmak amacıyla sayısal yükseklik modelinden 
faydalanarak çalışma alanının eğim, bakı haritaları üretilmiştir. (Şekil 2) 
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Şekil 24. Eğim ve -bakı haritası 

Arazi coğrafyası ile rüzgâr arasında bir ilişki olduğundan dolayı topografik özellikler 
önemli göstergelerdir. Bu nedenle sayısal yükseklik modelinden faydalanarak çalışma 
alanının eğim, bakı haritaları üretilmiştir. Eğim derece cinsinden 5 sınıf altında 
toplanmıştır. (Şekil 2) 

ArcGIS 10.8 yazılımında üretilen sayısal yükseklik modeli altlık olarak seçilmiştir. 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne ait, istasyonlar nokta katmanı olarak eklenmiştir. Her 
bir istasyonun aylık ortalama rüzgâr hızlarının 12 aylık ortalaması alınarak yıllık 
ortalama rüzgâr hızı hesaplanmış ve esme sayısına göre hâkim olan rüzgâr yönleri 

kuzeyden esen rüzgârı 0 derece kabul edecek şekilde öznitelik tablosuna eklenilmiştir. 
Bu veriler ile Şekil 3’te Niğde rüzgâr haritası oluşturulmuştur. 
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Şekil 25. Niğde rüzgâr haritası 

Şekil 3’te görülmektedir ki; Niğde’nin güneyinde yükselen dağlar güneyden gelen 
rüzgârları engellemekte ve Niğde de kuzey sektörlü rüzgârlar hâkim olmaktadır. Ayrıca 
yüksek rakımlardaki rüzgâr şiddeti ve ortalama rüzgâr hızları daha yüksek 
seyretmektedir. 

Şekil 3’e göre ortalama rüzgâr hızları 1 m/sn. ile 6 m/sn. arasında basamaklara ayrılmış 
hücre sayısı yüzdelerine göre Niğde ili yüzölçümüne göre egemen oldukları alan tespit 
edilmiştir. (Tablo 1)  

Tablo 23. Rüzgâr hız dağılımının alan yüzdesi 

Ortalama Rüzgâr Hızı (m/sn.) % Alan (km2) 

1≤ Wort ≤2 0 0 

2≤ Wort ≤3 8,7 633,2 

3≤ Wort ≤4 73,2 5352,1 

4≤ Wort ≤5 17,9 1311,6 

5≤ Wort ≤6 0,2 15,1 

 

3 m/sn. ile 4 m/sn. arasındaki rüzgârın Niğde yüzölçümünün %73,2 (5352,1 km2) ile 
en fazla etkiye sahip olduğu, bunu 4 m/sn. ile 5 m/sn. arasındaki rüzgârın %17,9 
(1311,6 km2) takip ettiği, yüksek rakımların 5 m/sn. ile 6 m/sn. arasında %0,2  
(15,1 km2) olduğu, 2 m/sn. ile 3 m/sn. arasındaki rüzgârın %8,7 (633,2 km2) olduğu ve 
1 m/sn. ile 2 m/sn. arasındaki rüzgâr Niğde ili genelinde tespit edilmemiştir.  
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Materyal ve metot 

Çalışma kapsamında Niğde ilinde bulunan ve 7 meteoroloji gözlem istasyonuna ait 
aylık ortalama rüzgâr hızları ve aylık hâkim rüzgâr yönleri Meteoroloji Genel 
Müdürlüğünden temin edilmiştir. Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait istasyonların 
konumları Şekil 3’te verilmiştir.  

Rüzgâr atmosferdeki havanın ve diğer gazların, alçak basınç ile yüksek basınç 
arasında yer değiştirmesinin bir sonucudur.  

𝑉 hızıyla hareket eden 𝑚 kütlesinin kinetik enerjisi, joule cinsinden Eşitlik 1’de verilir.  

𝐾𝑖𝑛𝑒𝑡𝑖𝑘 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑗𝑖 =
1

2
.𝑚. 𝑉2 (1) 

Patel ve Beik (2021)’deki gibi rüzgâr enerjisinin denklemleri kinetik enerji 
denklemlerine benzetilecek olursa, 

𝐸𝑅: Rüzgârın kinetik enerjisi (Joule) 

𝑚ℎ:Havanın kütlesi (kg) 

𝑉𝑅:Rüzgâr hızı (m/sn.) olmak üzere; 

𝐸𝑅 =
1

2
.𝑚ℎ. 𝑉𝑅

2 (2) 

Havanın kütlesi (𝑚ℎ), havanın yoğunluğu (𝜌ℎ) ile havanın hacminin (𝑉ℎ) çarpımı 
olarak verilir.  

𝑚ℎ = 𝜌ℎ. 𝑉ℎ (3) 

Buradan havanın hacmi de rüzgârın bir 𝐴 alanını 𝑡 zamanında süpürmesi ile 
ilişkilendirilirse, 

𝑉ℎ = 𝑉𝑅. 𝐴. 𝑡 (4) 
olur. Eşitlik 2, 3 ve 4 düzenlenir birbirinde yerlerine yazılırsa, rüzgâr enerjisi Eşitlik 
5’teki gibi tanımlanır.  

𝑃𝑅 =
1

2
. 𝜌ℎ. 𝐴. 𝑡. 𝑉𝑅

3 (5) 

Ölçüm yüksekliğindeki güç yoğunluğu (𝑃𝑑) şu şekildedir. 

𝑃𝑑 =
𝑃𝑅

𝐴
=

1

2
. 𝜌ℎ. 𝑉𝑅

3 (6) 

 

“Rüzgâr profili güç kanunu, bir yükseklikteki rüzgâr hızları ile diğerleri arasındaki 
ilişkidir”.(Wikipedia, 2020) Rüzgar hızının ölçüldüğü yükseklikten hızın taşınmak 
istendiği yüksekliğe ve bölgenin yüzey pürüzlülüğüne bağlı olarak Hellmann eşitliği 

kullanılarak hesaplamalar yapılır (Tar, 2008). 𝑉𝑟 referans hız, ℎ𝑟 referans yükseklik, 
ℎ hızın hesaplanması istenilen yükseklik ve 𝛼 ölçüm yapılan lokasyonun özelliklerine 
bağlı olan Hellmann katsayısı olmak üzere denklem aşağıdaki Eşitlik 7’deki gibi şu 
şekildedir.  

𝑉

𝑉𝑟
= (

ℎ

ℎ𝑟
)
𝛼

 (7) 
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Hellman katsayısı (𝛼) yüzey pürüzlülük uzunluğu olarak da bilinir. Bölge rüzgâr 
enerjisini belirlemek için kullanılan önemli bir parametredir. Bir yükseklikteki rüzgâr hızı 
ile diğerleri arasında tahminde bulunmayı sağlayan Hellman katsayısı her çalışma 
bölgesi için özeldir (Yağcı, 2013). Farklı araziler için Hellman katsayıları Tablo 2’de 
verilmiştir.  

Tablo 24. Araziye göre hellman katsayısı (𝜶) (Koussa ve arkadaşları (2014)) 

Çok pürüzsüz, buz veya çamur 0.00001 

Sakin açık deniz 0.0002 

Üflemeli yüzey 0.0005 

Kar yüzeyi 0.003 

Çim 0.008 

Kaba mera 0.01 

Nadas alanı 0.03 

Ekinler 0.05 

Birkaç ağaç 0.10 

Çok ağaç, az bina 0.25 

Orman ve ormanlık alanlar 0.5 

Banliyöler 1.5 

Şehir merkezi, yüksek binalar 3.0 

 

Bulgular 

Arazi kullanım haritası pürüzlülük uzunluğu ile arazi kullanım şartlarının etkisinin 
görülmesi bakımından önemlidir (Özşahin ve Kaymaz, 2013). Bu bakımdan arazi 
kullanımı ve pürüzlülük uzunluğu ilişkisini somutlaştırmak için ücretsiz ve açık erişime 
sahip olan arazi kullanımına ait veri seti Konernik Arazi İzleme Hizmeti sitesinden  
(URL 2) ücretsiz olarak temin edilmiştir. Niğde iline ait arazi kullanım haritası Şekil 4’te, 
pürüzlülük uzunluğu haritası da pürüz cinsinden 4 sınıf altında toplanarak Şekil 5’te 
verilmiştir.  
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Şekil 26. Niğde arazi kullanım haritası 

 
Şekil 5. Niğde pürüzlülük uzunluğu haritası 
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Şekil 4 ve Şekil 5 birbirleri ile karşılaştırıldığı zaman kentsel alanların çok pürüzlü, tarım 
arazilerinin, ormanlık alanların pürüzlü, çayır alanlarının az pürüzlü, kayalık ve seyrek 
bitki örtüsüne sahip alanların pürüzsüz olduğu görülmektedir. 

Elde bulunan 10 metre ortalama rüzgâr hızlarına Eşitlik 7 uygulanarak rüzgâr hızları 
50 ve 100 metreye taşınmış, Eşitlik 6 kullanılarak ortalama rüzgâr hızlarının 10, 50 ve 
100 metre için ortalama rüzgâr güç yoğunlukları her bir istasyon için bulunmuştur. 
Değişen yüksekliklere göre ortalama rüzgâr hızları ve güç yoğunlukları Tablo 3’te 
verilmiştir.  

Tablo 25. 10, 50 ve 100 Metre yüksekliklere ait yıllık ortalama rüzgâr hızı ve güç 
yoğunlukları 

 

Tablo 3’te 10, 50 ve 100 metre yükseklikler için hesaplanan ortalama rüzgâr hızı ve 
ortalama rüzgâr güç yoğunlukları ArcGIS 10.8 yazılımında Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü istasyonlarına ait nokta katmanının öznitelik tablosuna eklenmiştir. 
Rüzgâr, topografya ilişkisini daha iyi görselleştirebilmek açısından sayısal yükseklik 
modelinden üretilen kabartma haritası farklı yükseklikler için üretilen ortalama rüzgâr 
hızı ve ortalama rüzgâr güç yoğunluğu haritalarına altlık olarak seçilmiştir.  

10, 50 ve 100 metre için üretilen ortalama rüzgâr hızı ve ortalama rüzgâr güç 
yoğunluğu haritaları Şekil 6, Şekil 7 ve Şekil 8’de verilmiştir.  

İstasyon 

Yıllık Ortalama  
Rüzgâr Hızı (m/sn.) 

Yıllık Ortalama  
Rüzgâr Güç Yoğunluğu (W/m2)   

10 
Metre 

 50 
Metre 

 100 
Metre 

 10 
Metre 

 50 
Metre 

 100 Metre  

Altunhisar 2,61 2,92 3,43 9,49 13,34 1273,81  

Bor 3,80 3,92 4,65 29,37 32,29 18039,88  

Çamardı 3,86 4,86 5,62 30,83 61,53 124849,15  

Çiftlik 4,21 5,11 5,63 40,00 71,52 196086,30  

Niğde 3,49 5,06 6,10 22,78 69,44 179479,07  

Ulukışla 4,51 5,15 5,70 49,17 73,21 210341,14  

Ulukışla\Bo
lkar 

5,03 5,79 6,29 68,21 104,04 603623,63  
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Şekil 6. Ortalama rüzgâr hızı ve güç yoğunluğu haritası (10 Metre) 
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Şekil 7. Ortalama rüzgâr hızı ve güç yoğunluğu haritası (50 Metre) 
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Şekil 8. Ortalama rüzgâr hızı ve güç yoğunluğu haritası (100 Metre) 
 

4.Sonuçlar  

Niğde ili rüzgâr karakteristiğinin belirlenmesi için Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait 7 
farklı gözlem istasyonundan temin edilen aylık ortalama rüzgâr hızı ve aylık ortalama 
hâkim rüzgâr yönü verileri değerlendirilmiştir.  
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İstasyon bazında aylık ortalama rüzgâr hızlarının 12 aylık ortalaması alınarak yıllık 
ortalama rüzgâr hızı bulunmuş, 1 m/sn. ile 6 m/sn. arasında basamaklara ayrılmış 
Niğde ili yüzölçümüne (7324 km2) göre 3 m/sn. ile 4 m/sn. arasındaki rüzgârın Niğde 
yüzölçümünün %73,2 (5352,082 km2) ile en fazla etkiye sahip olduğu, bunu 4 m/sn. ile 
5 m/sn. arasındaki rüzgârın % 17,9 (1311,637 km2) takip ettiği, yüksek rakımların 5 
m/sn. ile 6 m/sn. arasında % 0,2 (15,076 km2) olduğu, 2 m/sn. ile 3 m/sn. arasındaki 
rüzgârın % 8,7 (633,204 km2) olduğu ve 1 m/sn. ile 2 m/sn. arasındaki rüzgâr Niğde ili 
genelinde tespit edilmemiştir.  
Her bir istasyon için 16 yöne ait toplam esme sayıları ve aylara göre hâkim rüzgâr 
yönleri belirlenmiştir. Kuzeyi 0 derece kabul ederek 16 yöne 360 derece esasına göre 
açı tayin edilmiştir. Şekil 3’te görülmektedir ki; Niğde ili genelinde kuzey sektörlü 
rüzgârlar hâkimdir. Ayrıca Niğde topoğrafyasında yükselen dağlarda yüksekliğe bağlı 
olarak rakım arttıkça rüzgâr şiddeti artmaktadır. Bu da bize göstermektedir ki; rüzgâr 
coğrafi konuma bağlı olarak değişken bir yapı göstermektedir.  
Kinetik enerji kanunlarına rüzgâr hızı için benzetim yapılıp rüzgâr hızına uygulanmıştır. 
Elde bulunan 10 metre ortalama rüzgâr hızlarından 10 metre için ortalama rüzgâr güç 
yoğunlukları hesaplanmıştır. Bunlara ek olarak rüzgâr hızı yükseklik taşınımı için 
önemli bir faktör olan pürüzlülük uzunluğunun Niğde ili için durum haritası üretilmiş, 
ilgili harita Şekil 5’te verilmiştir. Bir yükseklikteki rüzgâr hızları ile diğerleri arasındaki 
ilişkiyi tanımlayan rüzgâr profili güç kanunu 10 metredeki rüzgâr hızları 50 metre ve 
100 metre yüksekliğe taşınmıştır. 50 metre ve 100 metre için elde edilen ortalama 
rüzgâr hızlarının rüzgâr güç yoğunlukları hesaplanmıştır. İlgili haritalar Şekil 6, Şekil 7 
ve Şekil 8’de verilmiştir. 
Yapılan çalışmalar göstermiştir ki; Niğde ilinin Kuzeydoğu – Güneydoğu hattı boyunca 
ortalama rüzgâr hızları ve ortalama rüzgâr güç yoğunlukları güçlü bir potansiyele 
sahiptir. 
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Özet: Kalsit, barit, bentonit, kireçtaşı vb. birçok endüstriyel minerallerin 
öğütülmesinde yaygın kullanılan sarkaç toplu değirmenlerin (pandüllü değirmen) 
enerji tüketimi açısından %40’lara varan avantajları söz konudur. Ancak, çok ince 
boyutlarda (10 mikron altı) ürün elde etmenin zorluğu, valslerin ve tablanın 
aşınmasının fazla olması ve baskı kuvveti uyguladığından malzeme içerisinde iç 
gerilme bırakması sebebiyle ürünün kullanılacağı sektörler açısından problem 
çıkarması gibi bazı dezavantajlara sahiptir. 
Anahtar Kelimeler: İnce Öğütme, Mikronize Mineral, Sarkaç Toplu Değirmen, 
Mekanik Yük, Aşınma 

 

Pendulum Roller Mills Used in Micronized Grinding  
 
Abstract: The advantages of pendulum roller mills (pendulum mills), which are 
widely used in grinding many industrial minerals such as calcite, barite, bentonite 
and limestone, are up to 40% in terms of energy consumption. However, it has 
some disadvantages such as the fact that it is difficult to obtain products in very fine 
sizes (less than 10 microns), the abrasion of the rollers and the table is high, and it 
causes problems for the internal stress in the mineral due to the application of 
pressure force. 
Keywords: Fine Grinding, Micronized Mineral, Pendulum Roller Mill, Mechanical 
Load, Wear 

 

1. Giriş 
 
Düşey (dik) valsli değirmen sınıfında olan bu değirmenler (Şekil 1) Raymond@ Roller 
mill veya pandüllü değirmen olarak da bilinir. Özellikle kalsit, bentonit, kalker, kil, jips, 
feldispat ve barit gibi endüstriyel hammaddelerin 250 mikron ve daha küçük tane 
boyutlarına öğütülmesinde kullanılmaktadır.  
 
Klasik değirmenlerde olduğu gibi öğütücü ortam bilyaların kullanılmadığı ve bu yüzden 
otojen öğütme imkânı sağlayan bu değirmenlerde öğütmeyi gerçekleştiren 2 temel 
bileşen vardır: 
 

 Öğütme tablası 
(Öğütmenin gerçekleştirildiği dairesel bölge) 
(Disk tabla, döner tabla, tabla haznesi) 

 Öğütücü rulolar 
(Öğütme silindiri, valsler, küreler, döner toplar)(2-6 adet) 

 
Bu değirmen döner topların çelik bir ringe (halka) yaslanarak dönmesi ve arada kalan 
malzemenin ezilerek öğütülmesi esasına dayanır. Ufalanan ince taneler üstten 
emilerek sistemden uzaklaştırılır. Ring sabit, toplar ise motorla döndürülür 
(Hacıfazlıoğlu, 2016).  
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Şekil 1. Sarkaç toplu değirmen (http://maseir.com) 

 
Bu değirmenlerin enerji masrafı açısından %40’lara varan avantajları vardır. Ancak, 
çok ince boyutlarda (10 mikron altı) ürün elde etmenin nispeten zor oluşu, valslerin ve 
tablanın aşınmasının fazla olması ve baskı kuvveti uygulaması sebebiyle malzeme 
içerisinde iç gerilme bırakması, ürünün kullanılacağı sektörler açısından problem 
çıkarması gibi dezavantajlara sahiptir (Deniz, 2018). 
 
Değirmenin boyutuna, malzeme türüne ve istenilen ürün inceliğe göre üretim 
kapasiteleri 80 ton/saat’e ulaşabilmektedir. Malzemeye bağlı olarak, %35’e varan 
nemli malzemenin (killi) öğütülmesi ve kurutulmasında kullanılabilmektedir  (Şekil 2). 
 

 
 

Şekil 2. Sarkaç toplu değirmen proses şeması (http://maseir.com) 
 
 
Sarkaç toplu değirmenler (STD) (Pendulum Mills, Pendulum Roller Mills) diğer öğütme 
sistemleri ile kıyaslandığında 3 işlevi aynı anda yapabilmesi bakımından açık bir 
avantaja sahip olmaktadır: 
 

 Öğütme (grinding) 
 Sınıflandırma (classification) 
 Kurutma (gerektiğinde) (drying) 
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2. Sarkaç toplu değirmen çeşitleri 
 
Bu çalışmada dünyada öne çıkan ve genellikle üretici firmanın ismi ile anılan 5 farklı 
değirmenle ilgili bilgi verilecektir (Tablo 1). 
 

Tablo 1. Sarkaç toplu değirmen üreticileri 
 

Değirmen Üretici Firma Ülke 

PoitteMill POITTEMILL Ing. Group Fransa 
Verdes Roller Mill Talleres Felipe Verdes SA İspanya 
NEA PM Pendulum Roller Mill Neuman Esser GmbH  Almanya 
Raymond Roller Mill Schenck Process Holding GmbH  Almanya 
Vipeak Hyper Pressure Mill Vipeak Co. Çin 

 
2.1. PoitteMill 
 
POITTEMILL Ing. Group (Fransa) tarafından üretilen bu değirmelerin karakteristik 
özelliği enerji verimliliğini sağlayan vurmalı (pulsate) yüksek basınçlı öğütme 
silindiri/merdanesi kullanılmasıdır. Vurmalı basınçlı öğütme silindirleri klasik öğütme 
sistemleriyle kıyaslandığında % 30 daha fazla enerji tasarrufu sağlamaktadır.  
 

150 ton/saat kapasite, %30 neme kadar çalışabilme imkânı vardır. Ayrıca; alümina, kil, 
kömür, fosfat, barit, çimento ve talk gibi malzemelerin öğütülmesi mümkündür.  

Bu değirmenlerde 80 mm’ye kadar besleme yapılabilmekte, 20-1000 mikron ürün elde 
edilebilmektedir (Şekil 3).  

 

Şekil 3. Poittemill (www.poittemill.com) 

 

Dünya genelinde tesis edilmiş 80’in üzerinde Poittemill değirmeni bulunmaktadır. 

 
2.2. Verdes Roller Mill 
 
İspanya’da üretilen bu değirmenlere 50 mm’ye kadar malzeme beslenebilmekte ve tek 
kademede 15-200 mikrona kadar ince malzeme elde edilebilmekte ve aşağıdaki farklı 
özelliklere sahip hammaddelere uygulanabilmektedir: 

 Özgül ağırlık 
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 Nem içeriği 
 Sertlik 

 
Ancak; en iyi sonuçlar orta ve düşük sertlikteki (<6 Mohs) aşağıda bazıları belirtilen 
malzemelerde elde edilmekte, yüksek plastisite indeksine sahip, yüksek nem içerikli 
malzemelerde yüksek verimlilikte öğütme sağlanmaktadır. 
 
Sarkaçların asılı olduğu yıldızın yüksek hızlı dönüşü sayesinde basınç 
oluşturulmaktadır (Şekil 4). Hava akışı malzemeyi yukarı taşıyarak nihai üründeki 
maksimum tane boyutunu kontrol eden sınıflandırıcıya ulaştırmakta, iri fraksiyon alt 
kısma düşerek yeniden öğütmeye maruz kalmaktadır. Sistemin verimliliği bu işlemin 
malzemenin içerde çok kısa sürede kalması ile gerçekleşmektedir. Tane yüzeyleri aynı 
zamanda hava akışına sürekli maruz kalmakta ve böylelikle eş zamanlı olarak kurutma 
gerektiğinde çok küçük ısı tüketimi elde edilmektedir (https://verdes.com). 
 

 
(a)                                       (b) 

Şekil 4. STD öğütme mekanizması (a) ve 3 toplu sarkaç (b) 
(https://verdes.com) 

 
Çalışma basıncını gerektiği kadar arttırmak veya aşınmadan kaynaklı ağırlık 
kayıplarını telafi etmek için tasarım rulolara takılacak karşı-ağırlıkların kullanımı ile 
etkinlik kazandırılmaktadır. Sarkaçların sayısı öğütme ihtiyaçlarına göre 
değişmektedir. Rulolar yüksek aşınma direncine sahip farklı malzemelerden temin 
edilebilmektedir. Verde STD devreleri 3 türlü olabilmektedir (Şekil 5):  
 

 Açık devre  

 Kapalı devre  

 Kurutmalı kapalı devre  
 

   
                   (a)                                             (b)                                          (c) 

Şekil 5. STD devreleri: Açık devre (a), kapalı devre (b) ve kurutmalı kapalı devre 
(c) (https://verdes.com) 

Verdes (İspanya) STD sağladığı avantajlar Tablo 2’de verilmiştir. 
 
 

 

https://verdes.com)/
https://verdes.com)/
https://verdes.com)/
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Tablo 2. Verdes STD sağladığı avantajlar (https://verdes.com) 
 

Faktör Sağladığı avantaj 

Değirmen içinde kalma süresi düşük Ton başına düşük aşınma ve enerji tüketimi 
Yüksek dispersiyon ve tanelerin hava 
akımına maruz kalması 

Eş zamanlı kurutma sebebiyle düşük enerji 
tüketimi 

Negatif basınçlı hava devresi Çevreye yayılan tozları önleyen toz geçirmez 
yerleşim 

Yüksek hava debisi Daha hızlı kurutma ve daha iyi sınıflandırma 
performansı 

Yüksek performans ve etkili sınıflandırma Nihai üründeki tane boyutunun mükemmel 
kontrolü 

Tasarım ve boyutlandırma Titreşimsiz ve sessiz çalışma 
Rulolarda ve öğütücü halkalarda 
minimum aşınma 

Düşük işletme maliyeti 

Taşıma üniteleri, gövde ve sarkaçların 
kolay bakımı 

Düşük bakım maliyeti 

 
2.3. NEA PM Pendulum Roller Mill 
 
Almanya’da Neuman Esser GmbH firması tarafından üretilen bu değirmenlerin genel 
özellikleri Tablo 3’te ve uygulamaları Tablo 4’de verilmiştir. Bu değirmende 50 mm’ye 
kadar malzeme beslenebilmekte ve 10 mikrona kadar ince ürün alınabilmektedir. 
 
Öğütücü rulolar ile öğütücü halka arasında merkezkaç kuvvetin etkisi ile öğütme 
gerçekleşir. Sistemde dolaşan hava öğütme bölgesinden öğütülmüş partikülleri 
sınıflandırcıya taşır. Sınıflandırıcıda ayrılan kaba (iri) malzeme yeniden değirmene 
beslenir, ince ürün ise sınıflandırıcıyı terk eder. 

 
Tablo 3. NEA PM Pendulum Roller Mill genel özellikleri (www.neuman-esser.de) 

 

Özellik Değer 

Besleme malı tane boyutu 0-50 mm 
Besleme malı nem içeriği %0-35 
Ürün tane boyutu, d98 10-1000 mikron 
Kapasite 0,5-150 ton/saat 
Değirmen gücü 10-600 kW 
Hava akışı 3000-210000 m3/saat 
Halka çapı 500-2700 mm 
Öğütücü rulo sayısı 1-5 

 
NEA PM Pendulum Roller Mill özellikle kalsiyum karbonat, barit, bentonit, kömür, talk, 
grafit gibi mineraller için kullanılabilmektedir. 
 

 
 
 
 
 
 

https://verdes.com/
http://www.neuman-esser.de/
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Tablo 4. NEA PM Pendulum Roller Mill uygulamaları (www.neuman-esser.de) 
 

Uygulama Hammadde 

Gübre Fosfat, kükürt, kalsiyum, karbonat, amonyum sülfat 
Petrol sahası (sondajcılık) minerali Bentonit, barit 
Pigment, boya Kalsiyum karbonat, talk, demir oksit, krom oksit, 

titanyum dioksit 
Kil, seramik Bentonit, kaolen, seramik hammaddeleri 
Kireç döngüsü karbonatlar GCC, CaCO3, CaO, Ca(OH)2 
Fosil yakıtlar Kömür, kok/petrokok, linyit 
Performans mineralleri Talk, grafit, sodyum bikarbonat, silika 

 
2.4. Raymond Roller Mill 
 
İnce öğütmede kullanılan hava süpürmeli dikey sarkaçlı bir değirmendir. Bu 
değirmende d50=10 mikron’a kadar ince ürün alınabilmektedir (Şekil 6). 
 

 
 

Şekil 6. Raymond Roller Mill (www.schenckprocess.com). 
 
Dikey bir şaft (mil) öğütme bölgesindeki öğütme rulolarını (merdane) döndürür ve 
oluşan merkezkaç kuvvetin etkisi ile rulolar öğütme halkasına doğru hareket eder. 
Besleme malzemesi öğütme bölgesinin üst kısmından değirmene girer ve yerçekimi ile 
değirmen tabanına iner. Daha sonra pulluklarla (plows) değirmen tabanından öğütme 
rulolarının ve öğütmenin gerçekleştiği halkanın kıstırma bölgesine kaldırılır. Pulluklar 
öğütücü rulolar ile birlikte merkez mil etrafında döner. Öğütülmüş malzeme proses 
hava akımıyla boşaltılır (www.schenckprocess.com). 
 
Raymond Roller Mill genel özellikleri Tablo 5’te verilmiştir. 

 
Tablo 5. Raymond Roller Mill genel özellikleri (www.schenckprocess.com) 

 
Değirmen Boyutu Hava Akışı Değirmen Gücü Fan Gücü 

760-1670 mm 5000-29400 m3/saat 20-120 kW 15-85 kW 

 

http://www.neuman-esser.de/
http://www.schenckprocess.com/
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2.5. Vipeak Hyper Pressure Mill 
 
Vipeak Co. tarafından Çin’de üretilen Hyper Pressure V tipi öğütücünün teknik 
özellikleri Tablo 6’da verilmiştir. Saatte yaklaşık 16 tona ulaşabilen kapasiteye sahip 
bu değirmen ile 25-180 mikron tane boyutunda mikronize ürün alınabilmektedir. 

 
Tablo 6. Hyper Pressure V tipi öğütücü* teknik özellikleri 

(https://www.cnvipeak.com) 
 

Kurulu 
güç, kW 

Hava akışı 
m3/saat 

Bilezik, 
mm 

Rulo, mm Mak. 
Besleme 
boyutu, 

mm 

Ürün 
boyutu, 

meş 

Rulo 
sayısı, 
adet 

Kapasite 
ton/saat 

75-90 16000 1280 400 ≤30 80-600 4 2,6-16 

*Model: YCV130-Z 

 
2.6. Yerli Sarkaç Toplu Değirmenler 
 
Değirmen ana yapısı maruz kaldığı mekanik yüklere ve aşınmaya dayanacak şekilde 
tasarlanmaktadır. Aşınmaya maruz kalan parça ve yüzeylerde uygun malzeme 
kullanılarak değirmen ömrü uzatılmaktadır. Bu kapsamda şu hususlara dikkat 
edilmelidir: 

 Değirmen ana ringleri, darbe ve aşınma dayanımı üst seviyede, krom oranı 
yüksek özel çelik dökümden imal edilmelidir. 

 Sarkaç top zırhları sertliği 500 HB üzeri nikel ve krom alaşımlı beyaz demir 
dökümden imal edilmelidir. 

 Değirmen hava kanalları ve ana gövde tabanları 400 HB veya üzeri sertlikte 
çelik plakalarla kaplanmalıdır. 

 Değirmen ana yataklama sistemi toz sızdırmaz olarak tasarlanmalıdır. 
  Sistem kullanım talimatlarına uygun işletildiği takdirde 25 yılın üzerinde hizmet 

verebilecek şekilde tasarlanmalıdır. 
 
Değirmenlere tümleşik olarak dinamik ayırıcı yerleştirilmektedir. Öğütülen malzemenin 
tane boyutu bu sayede sınırlandırılarak tek seferde istenen malzeme inceliği elde 
edilebilmektedir. Farklı malzeme özelliklerine ve talep edilen tane boyut analizine göre 
farklı dinamik ayırıcı tasarımları mevcuttur. Ayırıcılar standart kaçak parçacık önleme 
sistemi ile donatılmıştır (www.hafamakina.com). 
 
STD serisi değirmenler 4 temel bileşenden oluşmaktadır (Şekil 7); 
 
- Besleme Birimi: Küçük taneli yığın malzemenin sorunsuz şekilde beslenebilmesi için 
özel olarak tasarlanmıştır. 
- Tahrik Birimi: Ana motor, şanzıman ve kaplinlerin yer aldığı kısımdır. Kaplin tasarımı 
ve imalatı firmaya aittir. 
- Ana Gövde: Öğütme işleminin gerçekleştiği kısımdır. Hava girişi ve dağıtımı burada 
gerçekleşir. 
- Dinamik Ayırıcı: Tanecik boyutunun sınıflandırıldığı kısımdır. Ayarlanabilir rotor devri 
ile tek seferde istenilen malzeme inceliğine ulaşılır. 
 

https://www.cnvipeak.com/
http://(www.hafamakina.com/
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Şekil 7. Sarkaç toplu değirmen tesis yerleşimi (www.caglayanmakina.com.tr). 
 
Ülkemizde endüstriyel ölçekte, Barit Maden Türk A.Ş. Osmaniye-Bahçe konsantre ve 
mikronize tesisinde yıllık 30.000 ton mikronize barit öğütme kapasitesine sahip çeşitli 
değirmenler (bilyalı, valsli) yanı sıra Williams pandüllü değirmen de kullanılmaktadır 
(http://baritmaden.com).  
 
3. Sonuç 
 
Kalsit, barit, bentonit, kireçtaşı vb. birçok endüstriyel minerallerin öğütülmesinde 
yaygın kullanılan sarkaç toplu (pandüllü) değirmenlerin enerji tüketimi bakımından 
%40’lara varan avantajları bulunmaktadır. Ancak, çok ince boyutlarda (10 mikron altı) 
ürün elde etmenin nispeten zor olması, valslerin ve tablanın aşınmasının fazla olması 
ve baskı kuvveti uygulaması sebebiyle malzeme içerisinde iç gerilme bırakması 
sebebiyle ürünün kullanılacağı sektörler açısından problem çıkarması gibi 
dezavantajlara da sahiptir. Diğer öğütme sistemleri ile kıyaslandığında ise öğütme-
sınıflandırma-kurutma gibi üç farklı işlevi aynı anda yapabilmesi bakımından açık bir 
avantaja sahip olmaktadır.  
 
Kaynaklar 
 

 Hacıfazlıoğlu, H. (2016). Madencilik Sektöründe Kullanılan Değirmen (Öğütücü) 
Tipleri, ST Ağır Sanayi Çözümleri, Mayıs 2016, s.96-106. 

 Deniz, V. (2018). Mermer Atıklarının Mikronize Kalsit Olarak Değerlendirilme 
Potansiyeli, Mermer Madenciliğinde Çevresel Yaklaşımlar, Muğla Büyükşehir 
Belediyesi Kültür Yayınları-6, Akademik Yayın Dizisi-1, s.153-203, Muğla. 

 https://verdes.com/en/docs/Verdes-pendulum-mills.pdf (Erişim tarihi: 05 Nisan 
2022) 

 http://www.hafamakina.com/sarkac-toplu-degirmen  (Erişim tarihi: 13 Nisan 
2022) 

 http://www.caglayanmakina.com.tr/tr/?sayfa=urunler&urun=42  (Erişim tarihi: 
13 Nisan 2022) 

 https://www.cnvipeak.com/mill_series/hyper_pressure_v_type_grinder.html?gc
lid=CjwKCAiAzanuBRAZEiwA5yf4umS5N4WehA0D4eyENAsN5Z_BM96IeD1
MuuEmk8lEYmrnRl22MiELwBoCkXAQAvD_BwE  (Erişim tarihi: 05 Nisan 
2022) 

http://www.caglayanmakina.com.tr/tr/?sayfa=urunler&urun=42
https://verdes.com/en/docs/Verdes-pendulum-mills.pdf
http://www.hafamakina.com/sarkac-toplu-degirmen
http://www.caglayanmakina.com.tr/tr/?sayfa=urunler&urun=42
https://www.cnvipeak.com/mill_series/hyper_pressure_v_type_grinder.html?gclid=CjwKCAiAzanuBRAZEiwA5yf4umS5N4WehA0D4eyENAsN5Z_BM96IeD1MuuEmk8lEYmrnRl22MiELwBoCkXAQAvD_BwE
https://www.cnvipeak.com/mill_series/hyper_pressure_v_type_grinder.html?gclid=CjwKCAiAzanuBRAZEiwA5yf4umS5N4WehA0D4eyENAsN5Z_BM96IeD1MuuEmk8lEYmrnRl22MiELwBoCkXAQAvD_BwE
https://www.cnvipeak.com/mill_series/hyper_pressure_v_type_grinder.html?gclid=CjwKCAiAzanuBRAZEiwA5yf4umS5N4WehA0D4eyENAsN5Z_BM96IeD1MuuEmk8lEYmrnRl22MiELwBoCkXAQAvD_BwE
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 https://www.neuman-esser.de/fileadmin/user_upload/Broschueren/Fly-
Pendelm%C3%BChle_4-seitig_EN_2017.pdf  (Erişim tarihi: 05 Nisan 2022) 

 http://baritmaden.com/tesis/osmaniye/ (Erişim tarihi: 13 Nisan 2022) 

 http://maseir.com/index.php/project/pendulum-roller-mill/ (Erişim tarihi: 05 
Nisan 2022) 

 http://www.poittemill.com/equipment-pendulum-roller-mill.html (Erişim tarihi: 05 
Nisan 2022) 

 https://www.schenckprocess.com/products/Raymond-Fine-Grinding-Roller-Mill 
(Erişim tarihi: 05 Nisan 2022) 

 
 

  

https://www.neuman-esser.de/fileadmin/user_upload/Broschueren/Fly-Pendelm%C3%BChle_4-seitig_EN_2017.pdf
https://www.neuman-esser.de/fileadmin/user_upload/Broschueren/Fly-Pendelm%C3%BChle_4-seitig_EN_2017.pdf
https://www.schenckprocess.com/products/Raymond-Fine-Grinding-Roller-Mill


IV. Uluslararası Türk Dünyası Fen Bilimleri ve Mühendislik Kongresi  

23-24 Haziran 2022, Niğde - Türkiye 

 

1073 
 

 

Kalsitin Kuru Öğütülmesinde Öğütücü Ortam Performansının ve 
Öğütme Yardımcısının Etkisi 

 
Diler KATIRCIOĞLU-BAYEL 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Niğde, TÜRKİYE 
dkatircioglu@ohu.edu.tr 

 
Özet: Bu çalışma dikey karıştırmalı bilyalı değirmende kalsitin kuru öğütülmesinde 
yüksek yoğunluğa sahip itriya stabilizeli zirkonyum oksit (ZrO2) (1-3 mm) öğütme 
ortamı tasarımının ve iki farklı gruptan öğütme yardımcısının etkisini 
araştırmaktadır. Farklı miktarda ince bilya (%20 ve %80) ve farklı ince-iri bilya 
oranları (0,5 ve 0,67) kullanılarak mikron altı boyutta öğütme gerçekleştirilmiştir. 
Ayrıca, öğütücü ortamın yüzey alanlarının (Sbw, m2/kg) öğütme performansına etkisi 
araştırılmıştır. Deneysel sonuçlar ürün boyutu (d50) ve yüzey alanı dikkate alınarak 
değerlendirilmiştir. Sonuçlar, tek başına ince boyutlu öğütücü ortamın çok fazla 
etkili olmadığını göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: Karıştırmalı bilyalı değirmen, Kuru öğütme, Kalsit, Bilya 
boyutu, Öğütme yardımcısı. 

 

 
1. Giriş 

Kalsit bir kristalleşmiş kalsiyum karbonat (CaCO3) mineralidir ve en kararlı kalsiyum 
karbonat polimorfudur. Zeminde, boyalarda, gıda veya ilaç endüstrisinde ve kâğıt 
yapımında dolgu maddesi olarak yaygın şekilde kullanılan bir tuzdur. Kâğıt 
kaplamasının bir parçası olarak kullanıldığında kâğıda opaklık, basılabilirlik, mürekkep 
alma ve düzgünlük sağlar. Aynı zamanda plastik endüstrilerinde malzemelerin ısı 
direnci, sertliği, renk kalitesi veya stabilitesini arttırmak için dolgu maddesi olarak 
kullanılır. Öğütme mikron altı boyutta tane üretimine izin veren ve en çok kullanılan 
yöntemlerden biridir. Mikron altı malzeme üretiminde fiziksel ve kimyasal olmak üzere 
iki temel yöntem vardır. Fiziksel yöntemler kuru ve yaş öğütme işlemlerinden oluşur. 

Karıştırmalı bilyalı değirmenlerde öğütücü ortamın boyutu ürün inceliği açısından 
oldukça önemlidir. Öğütme ilerledikçe tane boyutu azalır fakat bilya sayısında herhangi 
bir değişim olmaz. Literatürde öğütücü ortam boyutunun etkisi üzerine yapılmış birçok 
çalışma bulunmaktadır (Kwade ve Schwedes, 2002; Kwade ve diğ. 1996; Zheng ve 
diğ. 1997; Jankovic ve Sinclair, 2006; Tüzün, 1994; Wang ve diğ. 2004; Katırcıoglu- 
Bayel, 2019). Yapılan bu çalışmalar ile elde edilen bilgiler ışığında ince boyutlu bilyalar 
kullanılması ile ürün tane boyutunun inceldiği ve bu eğilimin besleme tane boyutu ile 
orantılı olarak belli bir bilya boyutuna kadar devam ettiği, daha ince bilyaların 
kullanılması ile de iri tanelerin kırılmasında olumsuzluk yarattığı tespit edilmiştir. Farklı 
iri ve ince bilyaların karışımı karışık bilya boyut dağılımı (bimodal) olarak 
adlandırılmaktadır. Karışık bilya boyut dağılımı ürün incelik oranının yaklaşık 0,1 den 
daha az oranda olduğu, ince tanelerin toplam hacminin %30’unu oluşturduğu durumda 
etkilidir (Anderegg, 1931). Literatürde karışık bilya boyut dağılımı ile yapılmış 
çalışmalar bulunmaktadır (Chong ve diğ. 1971; Patel ve diğ. 2004). Bu çalışmada 
öğütme ortamı boyutlarının farklı kombinasyonları kullanılarak kalsitin mikron altı 
boyuta öğütülmesi hedeflenmiş olup iki farklı gruptan öğütme yardımcısının etkileri 
araştırılmıştır. Farklı miktarda ince bilya (%20 ve %80) ve farklı ince-iri bilya oranları 
(0,5 ve 0,67) kullanılarak mikron altı boyutta öğütme gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 
öğütücü ortamın yüzey alanlarının (Sbw, m2/kg) öğütme performansına etkisi 
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araştırılmıştır. Deneysel sonuçlar ürün boyutu (d50) ve yüzey alanı dikkate alınarak 
değerlendirilmiştir.  

2. Materyal ve Metot 

2.1. Materyal 

Deneysel çalışmalarda Niğde bölgesinde faaliyet gösteren Mertaş A.Ş firması 
tarafından üretimi yapılan kalsit örnekleri kullanılmıştır. Örneğin, XRF cihazı ile 
belirlenen kimyasal özellikleri ve fiziksel özellikleri Tablo 1’de, XRD analizi sonuçları 
Şekil 1’de verilmiştir. Kalsit numunesinin yoğunluk analizi piknometre ile tespit 
edilmiştir. 

Tablo 1.  Kalsit numunesinin kimyasal bileşimi ve temel fiziksel özellikleri 

Bileşenler İçerik(%) 

Kimyasal özellikler  

CaCO3 99.5 

MgCO3 0.2 

Fe2O3 0.01 

SiO2 0.01 

Al2O3 0.02 

Fiziksel özellikler  

Ortalama tane boyutu, d50 (μm) 11 

Yoğunluk (kg/m3) 2700 

 

 

Şekil 1. Kalsit numunesinin XRD analizi 

 

Beslemenin ve öğütülmüş ürünlerin tane boyutu analizi Malvern marka Mastersizer 
2000 (UK) model cihaz kullanılarak yapılmış ve elde edilen boyut dağılım eğrisi Şekil 
2'de verilmiştir.  
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Şekil 2. Kalsit numunesinin (besleme) boyut dağılım sonuçları 

Deneylerde, Cenotec Co. Ltd., Korea şirketinden satın alınan yüksek yoğunluklu (6000 
kg/m3) ve dayanımı yüksek (kimyasal bileşimi: %93 ZrO2, %5 Y2O3 ve %2 diğerleri) 
itriya stabilizeli zirkonyum oksit bilyalar kullanılmıştır. 

2.2. Metot 

Bu çalışmada öğütme işlemleri şematik görünümü aşağıda belirtilen Union Process 
(U.S.A.) tarafından üretilen Standart–01 model dikey pinli karıştırmalı değirmende 
gerçekleştirilmektedir (Şekil 3). Deneyler, 8,04 cm çapında ve 12,3 cm yüksekliğinde 
alümina bir tank ile gerçekleştirilmiştir. Aşınmaları azaltmak için öğütme haznesi 
seramikten yapılmıştır. Ayrıca öğütme haznesini soğutmak için içinde soğutma suyu 
olan su ceketi ile donatılmıştır. Sıcaklık PolyScience PP07R-20 (PolyScience, Illinois, 
ABD) su sirkülatörü kullanılarak 18 °C'ye ayarlanmıştır. Değirmende öğütücü ortamı 
karıştırmak için dikey bir şaft ve bu şaft üzerine monte edilmiş 4 adet karıştırma kolu 
vardır. Şaftın dönme hızı 100-600 d/dk arasında değiştirilebilmektedir. 

 

Şekil 3. Öğütme için kullanılan deney düzeneğinin şematik diyagramı 
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Bu çalışmada kullanılan deneysel koşullar Tablo 2'de görülmektedir. Örneğin, 2 
numaralı deneyde, ağırlıkça %20 ince (2 mm) öğütme ortamının daha iri ortama (3 
mm) karıştırılmasıyla gerçekleştirilmiştir. 

Bu çalışmada, öğütme ortamı boyutu (3 mm) daha iri ortam olarak kabul edilirken, 2 
mm ve 1 mm boyutlarındaki öğütme ortamı daha ince ortam olarak kabul edilmiştir. 
Ağırlıkça %20 ve %80 oranında daha ince ortamların farklı oranları kullanılmıştır. 

Karıştırılacak miktarda tartımı yapılan kuru malzeme dikey şaft tank içine 
yerleştirildikten sonra karıştırma kolları tamamen kapanacak şekilde önce bilyalar 
tanka doldurulmuş, ardından da öğütülmek üzere hazırlanan kuru malzeme ve öğütme 
yardımcısı değirmene eklenerek, değirmenin kapağı kapatılmıştır. Yapılan kuru 
öğütme deneylerinde öğütme süresi (15 dk), karıştırma hızı (600 d/dk), bilya doluluğu 
(% 70), katı oranı  (0,14) olarak belirlenmiştir. 

Tablo 2. Farklı çalışmalarda kullanılan deneysel koşullar 

 

Tablo 2 ‘de verilen deney koşullarında farklı gruptan iki öğütme yardımcısının türünün 
ürün boyutu üzerinde yarattığı etki incelenmiştir. Deneysel çalışmalarda, amin 
grubundan Trietanolamin (TEA), alkol grubundan Etanol (EtOH) öğütme yardımcısı 
olarak kullanılmıştır. Deneylerde kullanılan öğütme yardımcılarının özellikleri Tablo 
3’de verilmiştir. 

Tablo 3. Deneylerde kullanılan öğütme yardımcıları ve özellikleri 

Öğütme 
yardımcısı 

sınıfı 

İsim Molekül 
formülü 

Saflık 
[%] 

Molekül 
ağırlığı 
[gr/mol] 

 
     Aminler 

Trietanolamin 
(TEA) 

C6H15NO3 >99,0 149,19 

 
Alkoller 

Etanol 
(EtOH) 

C2H5OH >96,0 46,07 

 

2.3. Hesaplamalar 

Tek tip ve karışık bilya boyut dağılımlı öğütme ortamı için yüzey alanının (m2/kg) (Sbw). 
hesaplanması Denk. 1‘de. verilmiştir (Kotake ve diğ. 2014). 

Deney 
Numarası 

Bilya boyutu (mm) Bilya boyut oranı İnce bilya oranı 

  (ağ.%) 

K1 3 0 0 

K2 3+2 0.67 20 

K3 3+2 0.67 80 

K4 2 1 100 

K5 2+1 0.5 20 

K6 2+1 0.5 80 

K7 1 1 100 
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3. Bulgular 

3.1. Tek tip ve karışık bilya boyut dağılımının ürün boyutu (d50) ve yüzey alanı 
üzerindeki etkisi 
 
Şekil 4'te, TEA ve EtOH kullanılarak yapılan öğütme deneyi sonuçlarından elde edilen 
d50 ve yüzey alanı değerleri tek tip ve karışık bilya boyut dağılımının bir fonksiyonu 
olarak gösterilmektedir. 
 

 
 

 
Şekil 4. (a) TEA ve (b) EtOH kullanılarak yapılan öğütme deneyi sonuçları 

 
TEA ve EtOH ile yapılan öğütme deneylerinde, daha iri bilya kullanılmasıyla ürün 
boyutunun azaldığı, ince boyut miktarının artmasıyla ürün boyutunun arttığı yüzey 
alanının azaldığı tespit edilmiştir. Yapılan deneylerde, öğütme yardımcılarının 
kullanılmasıyla öğütme performansı üzerinde önemli iyileşmelerin sağlandığı 
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görülmüştür. Öğütme yardımcıları uygun dozajlarda kullanıldığında d50 boyutu kısa 
sürede azalmaktadır (Choi ve Choi, 2003). Yüzey alanı ve d50 açısından en iyi sonuçlar 
her iki kimyasal içinde K1 ile elde edilmiş olup,  EtOH için d50 4 µm, iken TEA için d50 
4,5 µm elde edilmiştir. Her iki öğütme yardımcısıyla elde edilen yüzey alanları da 
birbirine çok yakındır. Daha sonraki deneylerde ince ortamın artışıyla hızın yetersiz 
olmasından dolayı ürün boyutunda yeterli düşüş sağlanamamıştır. Jankovic (2003) 
karıştırma hızının öğütme performansı üzerine etkisini incelemek üzere yaptığı 
çalışmada, ince bilya kullanımıyla düşük hızlarda kırılma oranınında düşük olduğunu 
belirtmiştir. Sonuç olarak ince bilya kullanımıyla yüksek hızlarda öğütmenin verimi 
arttıracağını ifade etmiştir.  
 
 3.2. Öğütme ortamının yüzey alanının kalsitin tane boyutu üzerindeki etkisi 
 
Karıştırmalı bilyalı değirmende en etkili öğütme, öğütme ortamı ile taneler arasındaki 
artan sayıda çarpışma ile elde edilmektedir. Şekil 5, farklı deney koşullarının yüzey 
alanına (Sbw) karşı değişimini göstermektedir. Sonuçlardan, deneysel çalışma K7 ile 
maksimum yüzey alanı (Sbw) elde edilmiştir. Ancak 600 d/dk’da (değirmenin maks. 
hızı), 1 mm öğütme ortamı kullanıldığında değirmen içinde yeterli akış 
sağlanamadığından tane boyutunda yeterli azalma elde edilemez.  
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Şekil 5. Tek boyutlu ve karışık boyutlu öğütme ortamı için yüzey alanı (Sbw) 

 

4. Sonuçlar 

Bu deneysel çalışmada öğütme ortamı boyutlarının farklı kombinasyonları kullanılarak 
kalsitin mikron altı boyuta öğütülmesi hedeflenmiş olup iki farklı gruptan öğütme 
yardımcısının etkileri araştırılmıştır. Farklı miktarda ince bilya (%20 ve %80) ve farklı 
ince-iri bilya oranları (0,5 ve 0,67) kullanılarak mikron altı öğütme gerçekleştirilmiştir. 

TEA ve EtOH ile yapılan öğütme deneylerinde, daha iri bilya kullanımıyla ürün 
boyutunun azaldığı, ince boyut miktarının artmasıyla ürün boyutunun arttığı yüzey 
alanının azaldığı tespit edilmiştir. Deneysel sonuçlar, ince öğütme ortamının tane 
boyutu üzerinde çok etkili olmadığını göstermektedir. İnce bilya kullanımıyla düşük 
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hızlarda kırılma oranının düşük olduğu, yüksek hızlarda öğütmenin daha verimli 
olacağı tespit edilmiştir. 

 

Teşekkür  

Yazar, deneysel çalışmalarda kullanılan numunelerin temin edilmesinde ve tane boyut 
dağılımı analizlerinin yapılmasında Mertaş Mikronize A.Ş’ye sağlamış oldukları 
imkânlardan dolayı teşekkürlerini sunar. 
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Özet: Son yıllarda doğal çevre algısının yaygınlaşması sonucunda doğal taşlar 
özellikle yapı ve kaplama amaçlı olarak kullanılmasının yaygınlaşması, doğal taş 
üretiminin çeşitlenerek artmasına neden olmuştur. Kullanılan taşlar çok farklı 
litolojilerden oluşmakta ve değişik ortamlarda kullanılmaktadır. Kullanım yerlerine 
yönelik sorunlar kısa veya uzun zamanda ortaya çıkabilmektedir. Bunda taşın 
özellikleri ve kullanım yerine uygun olmayan yanlış taşların seçimi öne çıkmaktadır. 
Taşlarda meydana gelen bozunmalar çok çeşitli olabilmektedir. Bu çalışmada, 
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Merkez Yerleşke alanında yer döşemesi ve 
cephe kaplaması olarak kullanılan andezit, bazalt, traverten ve ignimbrit 
litolojilerinin kullanım yerlerinde yapılan gözlemlerde bu litolojilerde meydana gelen 
bozunmalar ve alınması gereken önlemlere ayrıntılı olarak değinilmiştir. Yapılan 
ayrıntılı incelemelere göre ana yerleşke alanında ocağın sağlam kesimden alınan 
andezitler ile bazalt ve traverten taşları nispeten en az sorunların gözlendiği 
litolojiler olmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Kaplama taşı, Andezit, İgnimbrit, Bozunma. 

 

 
1. Giriş 

Doğaltaşlar binlerce yıldır yapı malzemesi olarak kullanılmaktadır. Bunun 
nedenlerinden biri, taşın yerel olarak bulunabilirliğidir. Yapı taşları ayrıca çıkarma ve 
işleme için daha az enerji gerektirir (Bell, 2004). Ayrıca, kullanımdan önce yapılması 
gereken işleme, şekillendirme ve öğütme işlemleri dışında hemen hemen çıkarıldığı 
formda kullanılabilirler. Yapıların çoğunda kullanılan doğal taşlar çeşitli etkilerden 
dolayı bozunmaya uğramaktadırlar. Doğaltaşların bozunma mekanizmalarının doğru 
tanımlanması, güçlendirme ve restorasyon prosedürlerinin tasarlanması için temel 
öneme sahiptir. Bu çalışmada, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Merkez 
Yerleşkesinde bulunan farklı alanlarda kaplama taşı olarak kullanılan taşların seçimi 
ve kullanım yerindeki sorunların belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Son yıllarda dünya genelinde doğal çevre içerisinde yaşama isteğinin yaygınlaşmasına 
bağlı olarak, doğal taşların özellikle yapı ve dekorasyon malzemesi olarak 
kullanılmasındaki yaygınlaşma, doğal taş üretiminin çeşitlenerek artmasına neden 
olmuştur. Görülen bu artış, üretim ve işleme teknolojisindeki gelişmeleri de 
beraberinde getirmiştir. Günümüzde giderek daha gelişmiş hale getirilen işleme 
teknikleri ile doğal taşlara kolay ve ekonomik olarak istenen şekil verilebilmekte ve yeni 
kullanım alanları açılmaktadır. Doğal taşların öncelikle mimar ve tasarımcılar 
tarafından giderek daha fazla tercih edilmesi, Dünyadaki tüketicilerin yönlendirilmesini 
ve sayısının artmasını doğurmuştur. Üretim artışı önemli ölçüde fiyatları düşürmüş ve 
ekolojik niteliği ve estetik görünümü ile de farklılık yaratan doğal taş kullanımı giderek 
yaygınlaşmıştır. Özellikle çevre bilincinin gelişmesi ve doğaya geri dönüşümün 
başlamasıyla doğal taşın kullanım alanları da hızla artış göstermiş olup, doğal taşla 
kaplanan yüzeyler diğer alternatif malzemelere göre çok daha uzun ömürlü ve 
ekonomik olmasının yanı sıra daha estetik ve prestiji yüksek yapıları oluşturmaktadır 
(Yüzer vd. 2016). 
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Doğal taş uygulamaları (montaj) doğal taşın ocaktan çıkarılıp, fabrikada işlenerek 
yapıda yerine yerleştirilene kadar geçen uzun sürecin çok önemli olan son halkası 
kısaca uygulama (montaj) olarak adlandırılmaktadır (Birincioğlu, 2007). Bu aşamada, 
acemi ellerle yapılan bir uygulama ile çok güzel bir taşın değerini yitirdiği, buna karşın 
usta ellerle döşenen sıradan bir taşın görünüm açısından olağanüstü değer 
kazandığının örnekleri oldukça yaygındır. Doğal taş uygulamacıları ülkemizde son 
yıllarda sektörün gelişimine paralel olarak büyük atılım göstermiştir. Türk doğal taş 
uygulama şirketleri içinde, uluslararası inşaat piyasasında ün kazanmış, bu nedenle 
tercih edilen şirketler de bulunmaktadır. Türk ustalarınca gerek ülkemizde, gerekse 
yurt dışında çok büyük ve prestijli projeler gerçekleştirilmektedir. Ancak, vurgulanan bu 
önemine ve gelişimine rağmen ülkemizde doğal taş uygulamacılarına ilişkin yeterli 
mesleki eğitim veren kurumların yaygınlaşmadığı, pratik kazanımlarla yetinilmekte 
olduğu da bir gerçektir. 

Bilindiği gibi taşların jeolojik oluşumu sırasında geçirdiği süreçlerle gelişen yapısal 
sorunlar, taş bozunmalarının başlıca nedenleridir (Lourenço vd. 2006; Topal ve 
Doyuran, 1997; Topal ve Sözmen 2003; De Gennaro vd. 2001; Küçükkaya, 2004). 
Kullanım yerine ve amacına uygun olmayan yanlış taş seçimi veya aynı ocaklardan 
olmasına rağmen zayıf özellik gösteren kesimlerden taş seçimi ileride çok fazla 
bozunmaya neden olabilir [6]. Taş ocaklarından uygun olmayan taş çıkarma 
yöntemleri, kötü işçilikten kaynaklanan kusurlar ve olumsuz dış etkiler de yapısal 
bozulmaya neden olan faktörler arasındadır (Topal ve Doyuran, 1997; Küçükkaya, 
2004). 

Atmosferik hareket ve nem taşlar üzerinde olumsuz etkilere sahiptir. Rüzgar, taşıdığı 
parçacıklar nedeniyle zayıf kayaçlara büyük zararlar verebilirken, sıcaklık ve don 
etkileri nemli ortamlarda iç gerilmeler oluşturarak parçalanma ve ufalanmalara neden 
olmaktadır (Bell, 2004; Lourenço vd. 2006; Küçükkaya, 2004; Torraca, 1988; Trechsel, 
1994; Garcia-Talegon vd. 1999). Kirli atmosfer, su ve organizmaların (likenler, 
mantarlar, bakteriler ve yosunlar) etkisiyle kimyasal çözünme şeklinde kayacın 
bozunmasına neden olurken, kayacı kaplayan ince toz tabakaları genellikle birikerek 
kayacın tamamını etkileyen katmanlar oluşturur (Küçükkaya, 2004; Garcia-Talegon vd. 
1999; Uchida vd. 1999; Calcaterra vd. 2004). 

Geçmişten günümüze kadar kullanılan en eski yapı malzemesi doğal yapı taşlarıdır. 
Bu taşlar çok farklı kullanım alanlarına sahiptir. Kullanıldıkları yerlere, şartlara bağlı 
olarak farklı bozunmalar ve değişimler gözlenmektedir. Bu değişimler biyolojik, 
kimyasal ve fiziksel başlıklar altında incelenebilir. Bu değişimleri kontrol altına almak 
ve engellemek için kayacı çok iyi tanımalı ve ona göre kullanım için şartlar 
düşünülmelidir. Dal ve Öcal (2012), bu bozunmaların birbiri ile etkileşim içerisinde 
olduklarını ve birbirlerine ortam hazırladıklarını savunmuşlardır. Ayrıca, nemli ve sıcak 
bölgelerde kimyasal ayrışma yoğun ve daha hızlı, kurak bölgelerde ise fiziksel ayrışma 
daha yoğun ve daha yavaş olduğunu belirtmişlerdir. Bozunma süresince kayacı 
oluşturan minerallerin kimyasal değişiminde bazı değişimler meydana gelebilir. Bazen 
de ikincil mineral oluşumu mümkün olabilmektedir. Bunun yanında kayaç içerisinde 
bazı gözenekler meydana gelebilir ve suyun etkisiyle bu boşluklar büyüyüp 
gelişmektedir. Bunun sonucunda kayacın dayanıklılığında ve fiziksel olarak yüzeyinde 
bazı değişimler meydana gelmektedir.  

Price (1995), yaptığı çalışmada, kayacın özelliklerini değiştiren en önemli etkenlerin 
ayrışma ve bozunma olduğunu vurgulanmıştır. Çünkü kayacın üzerinde geri 
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dönüşümü mümkün olmayan bazı tepkimelere neden olurlar. Heinrichs (2008) ise, 
doğal yapı taşlarının korunması ve bozunmalarını kontrol altına almak için öncelikle 
bozunma haritasını oluşturmak gerektiğini belirtmiştir. Bu bozunmaların derecesini, 
bozunma kaynaklarını kontrol ederek çalışmaya başlamanın bozunmayı kontrol altına 
almayı kolaylaştırdığını savunmuştur. Bundan dolayı, bu çalışmada öncelikle 
yerleşkedeki kaplama olarak kullanılan taşların bozunma durumlarını kontrol ederek 
söz konusu çalışmalar yürütülmüştür.  

Tüm bu bilgiler ışığında, genel olarak taşların bozunması fiziksel, kimyasal ve biyolojik 
olmak üzere üç şekilde gerçekleşir. İnceleme alanını oluşturan Ana Yerleşke alanında 
kullanılan yüzey ve duvar kaplama malzemesi olarak kullanılan kayaçlar üzerinde 
meydana gelen bozunmalar; fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkilere bağlı bozunmalar 
şeklinde değerlendirilerek, görsellerle birlikte sunulmuştur. 

Bu çalışma, son yıllarda dış cephede ve yer kaplamasında yaygın kullanıma sahip 
farklı taşların kullanım yerindeki performans özelliklerini önemli ölçüde etkileyen 
unsurların neler olduğunu belirlemek için yapılmıştır. Ana Yerleşke alanının çalışma 
alanı olarak belirlendiği bu çalışmada, yer döşeme ve cephe kaplama taşı olarak 
kullanılan farklı kayaçlar (andezit, bazalt, ignimbrit, traverten) örnek litolojiler olarak 
seçilmiştir. Bu taşlarının jeolojik yapıları ile dış etkiler sonucu oluşan bozulmalar ile 
kullanım yerlerinin yanlış seçimine bağlı sorunların belirlenmesi amacıyla detaylı saha 
gözlemleri yapılmış ve bozunmalarına yönelik değerlendirmeler görsellerle birlikte 
değerlendirilmeye çalışılmıştır.  

2. Materyal ve Metot 

Bu çalışma, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin ana yerleşke alanlarında ve bazı 
binalarda kullanılan kaplama taşlarının kullanım alanlarına uygunluğu ve bu taşlarda 
görülen sorunları belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma kapsamında öncelikle 
yerleşkede cephe kaplaması olan binalarda ve yer döşemesi olarak kullanım yerlerinde 
ayrıntılı gözlemler yapılmış ve bozunma, süreksizlik özellikleri, kullanım yeri vb. bilgiler 
kapsamlı olarak belirlenmiştir (Tablo 1). 

Tablo 26. Merkez yerleşkede kullanılan başlıca kaplama taşları 

Uygulandığı kesim Kayaç özellikleri Litoloji türü 

Yer döşemesi (Anıt alanı, Rektörlük 
binası, Mimarlık Fakültesi) 

Pembe matriks içinde heterojen, orta-iri 
fenokristalli, sert 

Andezit 

Cephe kaplaması (Anıt alanı, 
Rektörlük binası, Mimarlık Fakültesi) 

Pembe matrislerde heterojen, orta ve ince 
fenokristalli, sert 

Andezit 

Yer döşemesi (Çınar Kafe ve yakını) 
İnce taneli, homojene yakın, koyu gri 
renkli ve yumuşak, iyi kaynaklanmış 

İgnimbrit özellikli 
İgnimbrite 

Yer döşemesi (Eğitim Fakültesi) 
İnce taneli, homojen, gri renkli ve 

yumuşak, iyi kaynaklanmış ignimbrit 
özellikli 

İgnimbrite 

Yer döşemesi (İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi-Kütüphane, Diş 

Hekimliği arası yaya yolu) 

Siyahımsı, homojen, yer yer gaz boşluklu, 
boşluklar kalsit dolgulu, sert 

Bazalt 

Yer döşemesi (Çınar Kafe ve yakını) 
Beyazımsı, yer yer boşluklu, yer yer 

homojen, sert 
Traverten 
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Bu çalışmada, kullanım yerlerindeki taşlarda meydana gelen bozunmaları tanımlamak 
için bulgular bölümünde başlıklar halinde aşağıdaki tanımlama prosedürleri 
uygulanacaktır. Bu bozunmalar önce tanımlamaları sonra da görsel bulguları ile 
desteklenerek tanımlanmaya çalışılmıştır.  

3. Bulgular 

3.1. Fiziksel bozunma 

Bilindiği gibi, fiziksel bozunma, taşları oluşturan minerallerin yapılarında herhangi bir 
değişme meydana gelmeden, içyapısı bozulmadan parçalanarak ufalanması olarak 
tanımlanmaktadır. Dal ve Öcal (2012)’ye göre fiziksel bozunma, yüksek sıcaklık farkı 
olan iklim koşullarıyla sıcaklık farkı, tuz, buz ve kök çatlatmasıyla kayaları oluşturan 
minerallerin bağlarının gevşemesi sonucu taşların fiziksel olarak parçalanmasıdır. 
Sıcaklık farkının artması, fiziksel bozunmayı hızlandırır. Donma ve çözünme, buz, tuz 
ve kök çatlaması, ıslanma ve kuruma, taşların büzülmesi ve gevşemesi çözünmeyi 
oluşturan başlıca faktörlerdir. Fiziksel bozunma da bitkilerin rolü de oldukça büyüktür. 
Ana yerleşkedeki incelenen alanlardaki kaplama taşlarında fiziksel bozunmaya neden 
olan faktörlerin, sıcaklık değişimleri, neme bağlı bozunmalar ve tuz kristallenmesine 
bağlı bozunmalar şeklinde oldukları düşünülmüştür. 

3.1.1. Sıcaklık değişimleri 

Dal ve Öcal (2012)’ a göre, bir yerin sıcaklığı mevsimlere ve günlere göre değişiklik 
gösterir. Sıcaklık durumlarına göre kayalar ısınır veya soğurlar. Isınan kayalar 
içerisindeki minerallerin genleşme katsayısı kadar genişlerler. Genleşme katsayısı 
farklı olan kayalar birbirlerine baskı yaparak diğerlerinin üzerinde baskı yaparlar. Bu 
baskı sonucunda da kayalar çatlar ve ayrıca yakıcı güneş ışınlarına maruz kalan taş 
yüzeyi oldukça yüksek bir sıcaklığa ulaşır. Gündüz güneş etrafı ısıtmaya başlarken 
kayaların ve taşların dış kısmı, içinden daha fazla ısınır ve genişler. Akşamüzeri de 
kayaların kabuk kısmı hemen soğuyarak iç kısımlardan daha çabuk büzülür ve kabuk 
küçük kalır. Sık sık tekrarlanan bu değişmeler sonunda kayanın dış kısımlarında 
çatlaklar meydana gelir. Sıcaklık değişimleri, yeni çatlak ve kırıkların oluşmasına 
neden olur. Giderek daha fazla hasar gören kayaç, fiziksel anlamda parçalanır ve 
ufalanır ve kayalarda düşmeler görülür. 

Kampüs alanında özellikle Rektörlük binasının kuzey kesimlerinde yer döşemelerinde 
kullanılan andezitlerin alındığı taş ocaklarından homojen olmayan porozitesi çok 
yüksek olan ve zayıf kesimden alınan taşların dikkat edilmeden ıslak alanda 
kullanılması sonucunda çatlak oluşumu ve parçalanmalar gözlenmiştir (Şekil 1). Çınar 
Kafe ve Eğitim Fakültesi çevresinde de ignimbritik özellikler sunan kayacın özellikle 
ıslak kesimlerde suyla temas eden dış alanlarda kullanılması sonucu sıcaklık 
değişimleri nedeniyle kopmalar ve çatlaklar gözlenmiştir. 

Sıcaklık farkları nedeniyle ve güneşin etkisiyle taşlar zamanla farklı renklere 
bürünürler. Erguvanlı (1955), bu renk değişimlerini kayacın içerisinde ince tanecikler 
halinde dağılmış olan piritin alterasyonundan kaynaklı olduğunu söylemiştir.  

3.1.2. Neme bağlı bozunma 

Kayaçtan yapılmış tüm yapı malzemeleri ve anıtlar su ile temas ettiklerinde, yapılarına 
bağlı olarak sudan etkilenirler. Yapı malzemesini etkileyen su, malzemeye basınç 
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etkisiyle girebileceği gibi, basınç olmaksızın malzeme ve yapı elemanı içinde kılcallık 
yoluyla zeminden yukarıya doğru yükselebilir (Şekil 2, 3). 

 

 
Şekil 1. Daha boşluklu kesimlerden alınan andezitlerin kullanım yerinde kayaçta 

meydana gelen çatlamalar 

  
Şekil 2. Neme bağlı olarak meydana gelen çiçeklenme 

Dal ve Öcal (2012)’ e göre nem, tüm ayrışma mekanizmaları içinde yer aldığından taş 
bozunmasında en fazla etkiye sahip tek faktördür. Gözenekli bir yapı malzemesinin 
içine su, malzemenin zemin suyunu emmesiyle zeminden, yağmur ve karla veya 
havadan su buharının difüzyonuyla ulaşır. Malzemeler hava yağışlı olmadığı zaman 
bile bir miktar nem içerir ve nem, taş ve hava arasında bir dengeye ulaşana kadar taşın 
içine veya dışına taşınır. 

3.1.3. Tuz kristallenmesi 

Çözünebilir tuzlar, yapılarda parçalanmalara, ufalanmalara ve dökülmelere neden olan 
faktörlerin başında gelmektedir. Doğal taşlar, bünyesinde çözünebilir tuzlar 
bulundururlar. Bu tuzlar havadaki asitlerden, topraktan kaynaklanabilir. Torraca (1982), 
çözünür tuzların ozmos yoluyla su çekerek taş duvarın kritik su içeriğini yükselterek 
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kurumasını geciktirdiklerini ve suyun buharlaşması sonucunda tuzların kristalleşerek 
duvar yüzeyinde leke, yama veya bant şeklinde hoş olmayan görünümler meydana 
getirdiğini belirtmiştir. Bu lekelenmeler çiçeklenme ve yüzey bozunmalarına neden 
olurlar.  

Kampüs alanında özellikle ignimbritik karakterli örneklerin kullanıldığı Eğitim Fakültesi 
ve Çınar Kafe etrafında çiçeklenme yapıları oldukça fazla görülmektedir. Bu 
kesimlerde daha fazla görülmesinin bir diğer nedeninin de çimlerin sulanması 
sırasında kaplama taşlarının suyla temasının fazla olmasıdır. Suya yakın kesimlerdeki 
döşeme taşlarında çiçeklenmeler daha fazla, suyla teması az olan yerlerde ise oldukça 
düşük olarak gözlenmiştir (Şekil 4.) 

 

Şekil 3. Farklı özellikler gösteren kesimden alınan andezit kaplama taşlarında 
renk değişimleri ve bozunmalar 
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Şekil 4. Kullanılan taş yüzeylerinde meydana gelen çiçeklenmeler 

Çiçeklenmelerin yanı sıra, taşta kabuklaşma ve oyuk şeklinde bozunmalar 
görülmektedir (Şekil 5). Bu çiçeklenme olayı sürekli tekrar ederek taşı parçalayıp, kırıp 
taşın daha çok bozunmasına neden olabilmektedir. 

Taş yapılarda çözünebilir tuzların mevcut olması, taşlarda yavaş yavaş mineralojik ve 
dokusal değişikliklere neden olmaktadır. Tuz kristalleşmesinin gözenekli yapıdaki 
taşlara verdiği zarar değişik etkenlere bağlı olarak gerçekleşmektedir (Şekil 5).  

  

Şekil 5. Çiçeklenmenin taş yüzeyinde oluşumunun ve yüzeysel kayıpların 
yakından görünümü 

3.2. Biyolojik bozunma 

Dal ve Öcal (2012)’ a göre, doğal yapıtaşlarının ayrışmasına neden olan faktörlerden 
bir diğeri de canlılardır. Çeşitli hayvanlar ve böcekler, salgıladıkları bazı asitlerle 
kimyasal ayrışmalara neden olurlar. Ayrıca kayaç içerisinde büyüyen bitkiler ve ya 
ağaç kökleri kayacı parçalayarak kayacın bozunmasına sebep olurlar. Sonuçta 
kayaçta büyük ve ya küçük oyuklar şeklinde değişimler ortaya çıkmaktadır. Kuşlar, 
sürüngenler, hayvanlar ve rüzgâr yardımıyla tohumlar uçuşarak kayaçlar arasına 
yerleşir. Zamanla bu tohumlar çimlenerek ve gelişerek kayaçta hızlı bir parçalanma 
süreci başlar. Bu şekilde kayacın bozunması hızlanmakta ve dayanıklılığı 
azalmaktadır. Ayrıca, yüksek sıcaklıkla çok yüksek bir bağıl nem ile mantarsı bitki 
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topluluğu oluşur. Bunun yanı sıra doğaltaş, kılcallıkla suyu emmekte ve bu suyun 
yükselmesinden dolayı alt kısımlar kuru iken üst kısımlar nemli kaldığından taş 
üzerinden yosunların birikmesine neden olduğunu belirtmektedir. Bunun nedeni ise, 
taş yüzeyinin sürekli ıslak kalması ve organizmaların yaşamı için uygun ortamın 
sağlanmış olduğundan kaynaklı olduğunu dile getirmiştir. 

3.2.1. Mikro-organizmalar 

Bilindiği gibi mikro-organizmaların yaşaması için en uygun ortam, yüksek sıcaklıkta 
çok yüksek bir bağıl nemin olduğu alanlardır. Yüksek nemin olduğu bölgelerde büyük 
mantarsı topluluklar gelişmektedir. Bunun sonucunda da taşlarda çürümeler, renk 
değişimleri, lekelenmeler ve ayrışmalar gözlenmektedir (Şekil 6). 

Dal ve Öcal (2012), liken ve alglerin taş yüzeyinde lekelenme ve oyulmalara neden 
olan değişik renklerde kabuk ve lekeler şeklinde fark edildiğini ve bakterilerin ürettikleri 
asitlerle mineralin yapısını bozduğunu dile getirmiştir. 

 

Şekil 6. İgnimbrit özelliğindeki kaplama taşlarının (Eğitim Fakültesinin kuzey 
kesiminde) taş yüzeyinde gözlenen mikro-organizmalar 

3.3 Yanlış doğaltaş seçimi ve kötü uygulanması 

Doğal taşın çıkarılması, işlenmesi, yapı elemanı olarak kullanıma hazır edilmesi ve 
yapıda kullanımı sırasında yapılan hatalardır. Doğal taş, ocaktan yanlış yöntemle 
çıkarılmışsa ya da özelliğine uygun olmayan bir şekilde, yanlış aletlerle işlenmiş ve 
yapıda yanlış alana yerleştirilmişse oluşacak bozunma hızlı ve etkili olacaktır (Hasbay 
ve Hattap, 2017). Özellikle taş ocağından nispeten kötü ve zayıf özellikler gösteren 
kesimlerden gelen taşların suyla temas eden bölgelerde kullanımı nedeniyle andezit 
örneklerde Rektörlük binası çevresi yer döşemelerinde bozunmalar çok belirgindir ve 
zamanla bu kesimdeki bozunmalar diğer yanındaki taşları da etkilemektedir. Ayrıca, 
yer döşemesi alanlarında araç giriş çıkışlarının da olması özellikle bu kaplamalarda 
ileri boyutta çatlak oluşumuna neden olmaktadır. 
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Doğal taşların taş seçimi ve kullanım alanları konusunda da bilinçli olunmalıdır. Yapılan 
yanlış uygulamalar ve bakımsızlık sonucu kısa zamanda bu uygulamalar zarar 
görmekte ve kullanılamaz hale gelmektedir. Ayrıca, çok büyük ekonomik kayıplar da 
söz konusu olabilmektedir. Bunun yanında görsel olarak da kötü görüntüler ortaya 
çıkmaktadır.  

Bir diğer olumsuzluk ise yöreye ve alana uygun olmayan taşların tercih edilmesi 
durumu söz konusudur.  Bölgenin iklim şartlarına göre taş seçilmesi gerekmektedir. Bu 
konuda gerekli araştırmalar yapılması zorunludur. Aşağıda doğal taşların kullanım 
alanlarına göre aranan nitelikler verilmiştir (Yüzer vd. 2016). 

Sert iklimde ve atmosfer şartlarının korozif olduğu ortamlarda, yapıların dış cephelerine 
kaplanması düşünülen doğaltaşların; gözeneksiz olması, renk verici (pas yapan) 
minerallerin (pirit, markasit, hematit vb.) bulunmaması, hacimce su emme ve 
porozitesinin düşük olması, don sonrası basınç dayanımının yüksek, ağırlıkça don 
kaybının düşük olması, Isıl (termal) genleşme katsayılarının bilinmesi oldukça 
önemlidir. 

Yaya trafiğinin çok yoğun olduğu otogarlar, tren istasyonları, havaalanları, hastaneler 
ile alışveriş merkezlerinin açık ve ıslak ortamlarında yer döşemesi olarak kullanılması 
düşünülen doğal taşların ise Mohs sertliğinin en az 5 ve üzerinde olması, yüzeysel 
aşınma dayanımının yüksek olması, hacimce su emme ve porozitesinin düşük olması, 
kuvars içeriğinin fazla olması, darbe ve eğilme dayanımlarının yüksek olması 
gerekmektedir. Basamakların ve rıhtların (basamak aynası) kaplanmasında düşünülen 
doğal taşların darbe ve aşınma dayanımlarının yüksek olması, su emme ve 
porozitesinin düşük olması, eğilme dayanımının yüksek olması taşların uzun ömürlü 
olmaları açısından oldukça önemli özelliklerdendir. 

4. Sonuçlar ve Öneriler 

Kampüs alanlarında yapılan incelemelerde 8-10 yıl önce kaplama malzemesi olarak 
kullanılan ignimbritik özelliklerdeki kaplama taşlarının donma çözünme ve tuz 
kristalisazyonun olumsuz etkilerine maruz kalmasına bağlı olarak parçalandığı, 
yüzeysel kayıpların gözlendiği birçok kesim bulunmaktadır. Rektörlük binasının kuzey 
kesiminde özellikle zayıf kesimlerden kesilen andezitlerin burada ıslak alanlarda 
döşeme olarak kullanıldığı kesimlerde taşta makroskobik boyutta gözlenen kusurlar 
(çatlak, damar vb.) nedeniyle kayacın donma çözünme sürecinden olumsuz 
etkilenmesi nedeniyle yeni çatlak oluşumu ve çatlaklarda açılma gibi durumlar 
gözlenmiştir. Bu taşların hemen yenileri ile değiştirilmesi gerekmekte, zira tahribat 
gittikçe daha fazla alanı etkilemektedir. Bu tür zayıf özellikler gösteren kesimlerden 
alınan taşların özellikle yer döşemesi olarak kullanılması durumunda suyla temas 
edecek yerlerde kullanılmaması gerektiği taş kullanıcıları, taş ticaretiyle uğraşanlar ve 
uygulayıcılar tarafından bilinmesi ve dikkat edilmesi gereken, çok temel ve basit bir 
önlem olarak ön plana çıkmaktadır. Kampüs alanında sağlam kesimden alınan 
andezitler ile bazalt ve traverten taşları nispeten en az sorunların gözlendiği litolojiler 
olmuştur. 
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Özet: Çimento esaslı seramik yapıştırma harçları (ÇSY) çimento ve çeşitli dolgu 
malzemelerinden (örneğin, kum ve kalsit) oluşan toz karışımlardır. Bu toz 
karışımlarının fiziksel ve mekanik özellikleri uygulamada önemli olmaktadır. Bu 
çalışmada; kalsit tane boyut dağılımının çimento esaslı seramik yapıştırma 
harçlarında mekanik özelliklere etkisi araştırılmıştır. Sonuç olarak, endüstride 
kullanılan numuneye (N1) göre, N3 numunesinin 7 günlük eksenel basınç 
mukavemetinde %13 ve 28 günlük eksenel basınç mukavemetinde %14 artış elde 
edilmiştir. Ayrıca, endüstride/üretimde kullanılan numuneye (N1) göre üretilen 
numunede Fuller dağılımına göre 7 günlük eğilmede çekme mukavemetinde %15 
ve 28 günlük eğilmede-çekme mukavemetinde %54 daha fazla iyileşme 
sağlanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Kalsit, Tane Boyut Dağılımı, Seramik Yapıştırma Harcı, 
Mekanik Özellikler 

 

 
The Effect of Calcite Particle Size Distribution on Mechanical 

Properties of Cement Based Ceramic Adhesive Mortars 
 
 

Abstract: Cement based ceramic adhesive mortars (CCS) are powder mixtures 
consisting of cements and various filling materials (for example, sand and calcite). 
The physical and mechanical properties of these powder mixtures are important in 
practice. In this study; the effect of calcite particle size distribution on the 
mechanical properties of cement-based ceramic adhesive mortars was 
investigated. As a result, compared to the sample used in the industry/production 
(N1), the 7-day axial compressive strength of the N3 sample increased by 13% and 
the 28-day axial compressive strength increased by 14%. Also, in the sample 
produced according to the sample used in the industry (N1) was achieved 15% 
more improvement in the flexural tensile strength at 7 days and 54% more 
improvement in the flexural tensile strength at 28 days according to the Fuller 
parabola. 
Key words: Calcite, Particle Size Distribution, Ceramic Adhesive Mortar, 
Mechanical Properties 

 

 
1. GİRİŞ 
 
Ana bileşenleri bağlayıcı ve agrega olan harç ve sıvalar, gerektiğinde doğal ve sentetik 
katkı maddeleri içerebilen karışımlardır. Ağırlıkça ya da hacimce belirlenen oranda 
bağlayıcı malzeme ile kum ve taş kırığı gibi dolgu malzemelerinin karıştırılmasıyla 
hazırlanan, belli miktarda su ile hidratasyon ve işlenebilme özelliği kazanan katılaşma 
özelliğine sahip bu karışımlar, içerdikleri bağlayıcı türüne göre kil, alçı, kireç, çimento 
ve melez harçlar olmak üzere beş ana gruptan oluşmaktadır. Harca gerekli olduğunda 
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mineral esaslı pigmentler de katılmaktadır. Öte yandan, polimer ilave edilmesiyle 
çimentolu malzemelerin özellikleri değişik uygulamalara uygun hale gelir. Kuru karışım 
harçların yaygınlaşması 1950’li yıllarda olmuştur. Terranova kuru karışım olan bileşime 
mineral sıva üretimi için ilk patenti almıştır. Kuru karışım harçlar tesislerde hazırlanan 
ve paketlenen kısmen de su ile karışmış halde uygulama alanına teslim edilen 
harçlardır. Seramik yapıştırma harçları da kuru karışım harç sınıfında yer almaktadır 
ve torbalar halinde yapı mahalline teslim edilmektedir (Angur, 2016). 
 
Çimento esaslı yapı malzemelerinde mekanik performansı belirleyici mekanizma olan 
hidratasyon reaksiyonu sırasında çimentonun suyla olan etkileşimine en büyük oranda 
etki eden bileşenler “su tutucu” malzemelerdir. Günümüzde çimento esaslı yapıştırma 
harçlarında yaygın olarak kullanılan su tutucu malzemeler ve ürünün işlenebilirliğini 
artırmak için yaygın olarak selüloz eterler kullanılır. Çimento esaslı seramik yapıştırma 
harçları (ÇSY) esas olarak (%90–95) çimento ve muhtelif dolgu malzemelerinden 
oluşan toz karışımlardır. Çimentonun görevi harç içerisinde bağlayıcılık sağlamak, 
dolgunun görevi ise yapıştırıcı malzemesine hacim ve sağlamlık katmaktır.  
 
Öte yandan, literatürde konuyla ilgili oldukça sınırlı çalışmalar bulunmaktadır. Kürklü 
ve ark. (2018) tarafından yapılan bir çalışmada, mermer fabrikalarından üretim atığı 
olarak ortaya çıkan mermer tozunun seramik yapıştırma harcı üretiminde hammadde 
olarak kullanılabilirliği araştırılmış, yapışmada çekme mukavemetine olan etkisi ve 
optimum kullanım oranının belirlenmesi üzerine yoğunlaşılmış ve sonuçta yapışmada 
çekme mukavemeti dikkate alındığında çimento ve kuma %30 mermer tozu ikamesinin 
en iyi sonucu verdiği belirlenmiştir. Yine, Büyüksağiş ve ark. (2016) tarafından çimento 
esaslı seramik derz dolgu harcında atık mermer tozlarının kullanımı üzerine yapılan bir 
çalışmada; derz dolgu harçlarının içerisinde farklı oranlarda mermer tozu katkısının 
kullanılabilirliği araştırılmıştır. Beş farklı oranda atık mermer tozunun derz dolgu harcı 
yerine kullanılmasıyla üretilen serilerin özelikleri karşılaştırılmış ve harçlar üzerinde 
basınç mukavemeti ve eğilme mukavemet özelikleri belirlenmiştir. Elde edilen 
sonuçlara göre, kontrol harcıyla karşılaştırıldığında, atık mermer tozunun derz dolgu 
harcında kullanılmasıyla harcın fiziksel ve mekanik özelikleri azalttığı, ancak ilave 
önlemler alınması durumunda seramik dolgu harcında %10 oranında atık mermer 
tozunun kullanılabileceği görülmüştür. 
 
Bu çalışmada; kalsit tane boyut dağılımının (granülometri) çimento esaslı seramik 
yapıştırma harçlarında mekanik özelliklere etkisinin araştırılmış, eğilmede-çekme ve 
basınç dayanım özellikleri belirlenerek optimum boyut grubu tespit edilmiştir. 
 
2. MALZEME VE METOT 
 
2.1. Malzeme 
 
Deneysel çalışmalarda; seramik yapıştırıcılarda yaygın olarak kullanılan dolgu 
malzemesi olarak bilinen kalsit, Mertaş Yapı Kimyasalları A.Ş. (Niğde) hammadde 
ocaklarından temin edilerek Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 
bölümü malzeme laboratuvarına getirilmiştir. Bağlayıcı olarak Niğde Çimsa A.Ş.’den 
temin edilen standart Portland Çimentosu (CEM I 42,5 R) kullanılmıştır.  
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Kalsitin hava kurusu Birim Hacim Ağırlığı (BHA) sırasıyla gevşek ve sıkışık olmak 
üzere; 1,35 ve 1,52 g/cm3 olarak belirlenmiştir. Su emme miktarı ise % 1,05 olarak 
ölçülmüştür. 
 
Temin edilen kalsit numunesi, 600 µm’lik elekten elenerek gerçekleştirilen elek analizi 
Şekil 1’de verilmiştir. 

 

 
Şekil 1. Üretim numunesine (N1) ait elek analiz grafiği 

 
2.2. Metot 
 
Numune üretiminde en kesitleri 40 x 40 x 160 mm ölçülerinde olan üç adet prizma 
şekilli (TS EN 196-1) çimento numune kalıpları kullanılmıştır. Numune karışımı 5 lt 
kapasiteli masa tipi mikserde hazırlanmıştır. Numune dökümünden önce iç 
bölmelerinin temiz olmasına dikkat edilmiş ve ince film tabakası halinde kalıp yağı 
sürülmüştür. Kalıplara yerleştirme esnasında kalıp sarma tablası kullanılmıştır. 
Kalıpların tamamı doldurulduktan sonra sarma tablasında 25 vuruş gerçekleştirilmiştir. 
Kalıplardaki fazla harç alınmış ve bir mala ile yüzeyi düzeltilmiştir. Çalışmada her bir 
numune için 9’ar adet numune hazırlanmıştır. Üst kenarlarda kalan harç silinerek 
temizlenmiş, standart şartlarda (Laboratuvar sıcaklığı 23±2oC ve bağıl nem %50±5) 24 
saat boyunca prizma kalıplarında bekletilerek kalıplardan çıkartılmış ve elde edilen 
numuneler deney günlerine kadar kür tankında kürlenmiştir. 
 
Çalışmada; yüksek kompasiteye sahip numune üretimini yapmak için laboratuvara 
getirilen kalsit 600, 500, 400, 300, 200 ve 100 µm açıklıklı eleklerden elenerek her elek 
üzerinde kalan numune yığınları oluşturulmuştur. Bu yığınlardan farklı tane dağılıma 
sahip ayrıca 7 adet (N2, N3, N4, N5, N6, N7, Fuller) numune karışımları hazırlanmış 
(Şekil 2) ve mekanik özelliklerinin belirlenebilmesi için numuneler üretilmiştir. Fuller 
yöntemine göre hazırlanan agrega tane dağılımı yüksek doluluk oranı verdiği için beton 
teknolojisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada da fuller dağılımı tercih 
edilmiştir. Üretimde kullanılan ve endüstriye sunulan numunenin üretiminde kullanılan 
çimento miktarı standart kabul edilerek bütün numunelerin üretiminde aynı çimento 
miktarı kullanılmıştır. 
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Şekil 2. Numune gruplarının elek analizi grafiği 

 
2.2.1. Eğilmede-çekme mukavemeti 
 
Kür tankından çıkartılan numuneler kurulandıktan sonra laboratuvar şartlarında 2 saat 
beklemeye bırakılmış, eğilmede-çekme mukavemeti belirlenmiştir (Şekil 3). 
Standartlara göre 7 ve 28 gün sonunda numunelerin (3’er adet) yan yüzeyleri mesnet 
silindirleri üzerine gelecek şekilde yerleştirilerek pres altına uygun bir şekilde konulmuş 
ve sabit hızla kuvvet uygulaması yapılmıştır. Numunelere kırılıncaya kadar kuvvet 
uygulamaya devam edilmiş, eğilmede-çekme kuvveti değerleri kaydedilmiş ve kırılan 
deney numunelerinin her bir parçası daha sonra basınç mukavemet deneyine tabi 
tutulmuştur. 
 

  
(a)                                      (b) 

Şekil 3. Eğilmede çekme testleri a) yüklemden önce b) yüklemeden sonra 
 
2.2.2. Basınç mukavemeti 
 
Eğilmede çekme deneyinde ikiye kırılmış deney numunelerinin yan yüzeyleri çimento 
presi kullanılarak basınç deneyine tabi tutulmuştur (Şekil 4). Pres yardımı ile uygun 
oturtulmuş prizmalara sabit hızla kuvvet uygulaması yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar 
otomatik olarak kayda alınmıştır. 
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Şekil 4. Basınç mukavemet testleri 

 
3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Üretimde kullanılan numunenin elek analizi değerine göre, dolgu malzemesi olan 
kalsitte ince malzeme miktarının fazla olduğu görülmüştür. Bu durum, beton 
teknolojisine göre ürünün fiziksel ve mekanik özelliklerine olumsuz etki edeceği 
bilinmektedir. Ancak bu durumun her üretim partisinde değişme ihtimali büyüktür. Bu 
nedenle, çalışmada kalsitin tane dağılımının üründe mekanik özelliklere etkisi 
incelenmiştir. Mekanik özelliklerinin belirlenmesi için 7 farklı tane dağılımına sahip 
numune grupları oluşturulmuş, eğilmede çekme ve basınç gerilmeleri tespit edilmiştir. 

3.1.1. Eğilmede çekme mukavemeti 
 
Numunelere ait eğilmede çekme gerilmesi sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. 
 

Tablo 1. Numunelerin eğilmede çekme mukavemeti sonuçları 
 

Numune 
Kodu 

7 Günlük 
Eğilmede çekme mukavemeti, 

MPa 

28 Günlük 
Eğilmede-çekme mukavemeti, 

MPa 

N1 3,76 4,96 
N2 4,41 5,54 
N3 4,76 6,12 
N4 4,03 5,31 
N5 3,61 4,15 
N6 3,02 4,03 
N7 2,46 3,70 
FULLER 4,36 7,64 

Tablo 1’de de görüldüğü gibi, endüstride/üretimde kullanılan numuneye (N1) göre 
üretilen numunede Fuller dağılımına göre 7 günlük eğilmede-çekme mukavemetinde 
%15 ve 28 günlük eğilmede-çekme mukavemeti değerinde %54 daha fazla elde 
edilmiştir. En iyi karışımın Fuller dağılımına göre olduğu görülmesine rağmen, 
numunelerin basınç mukavemetleri incelendiğinde diğer karışımlarda daha iyi sonuç 
elde edilmiştir. 7 günlük eğilmede çekme geriliminde N3 en iyi sonucu vermiş, yine 28 
günlük Fuller dağılımına en yakın sonucun yine N3 numune şartlarında elde edildiği 
tespit edilmiştir (Şekil 5). 
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Şekil 5. Farklı karışım oranlarına göre elde edilen eğilme mukavemeti sonuçları 
 
3.1.2. Basınç mukavemeti 
 
Numunelere ait basınç gerilmesi sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. 

 
Tablo 2. Numunelerin basınç mukavemeti sonuçları 

 
Numune 
Kodu 

7 Günlük 
Basınç mukavemeti, MPa 

28 Günlük 
Basınç mukavemeti, MPa 

N1 14,31 18,82 
N2 15,67 19,83 
N3 16,26 21,39 
N4 15,55 18,93 
N5 15,05 17,83 
N6 14,48 17,25 
N7 12,93 15,82 
FULLER 13,98 20,32 

Tablo 2’de de görüldüğü gibi, endüstride kullanılan numuneye (N1) göre N3 
numunesinin 7 günlük eksenel basınç mukavemetinde %13 ve 28 günlük eksenel 
basınç mukavemeti değerinde %14 daha fazla iyileşme elde edilmiştir. Standart 
numune Fuller dağılımına göre değerlendirildiğinde ise, 7 günlük sonuçlarda %2 düşüş 
göstermiş ve 28 günlük sonuçlarda ise %8 iyileşme görülmüştür. Her iki durumda da 
en iyi sonucun N3 karışımının tane dağılım şartlarında elde edildiği tespit edilmiştir 
(Şekil 6).  

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 Fuller

7 GÜN 3,76 4,41 4,76 4,03 3,61 3,02 2,46 4,36

28 GÜN 4,96 5,54 6,12 5,31 4,15 4,03 3,7 7,64
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Şekil 6. Farklı karışım oranlarına elde edilen basınç mukavemeti sonuçları 

 
4. SONUÇLAR 
 
Bu çalışmada, kalsitin tane dağılımının (granülometri) seramik yapıştırma harçlarında 
ürün mekanik özelliklere etkisi incelenmiş ve bu amaçla endüstride kullanıma sunulan 
ürün (N1) yanında, 7 farklı tane dağılımına sahip numune grupları oluşturularak 
eğilmede-çekme ve basınç mukavemetleri tespit edilmiştir. 
 
Teknolojide basınç gerilmelerine etki eden en önemli faktörün, betonun iskeletini 
oluşturan agregaların maksimum doluluk oranına sahip olmasıdır. Çalışmada, Şekil 2 
de görüldüğü gibi maksimum doluluk oranına ulaşmak için agrega tanelerinin iri ve ince 
tane miktarları artırılarak/azaltılarak deneme yöntemi ile ayarlanmıştır. İnce 
malzemenin azlığı veya fazlalığı gerilme özelliklerine etki ettiği bilinmektedir. Bu 
sebeple uygulamada optimum dizayn tercih edilmektedir. 
 
Çalışmada 7 ve 28 günlük eksenel basınç gerilme değerlerine göre agrega tane 
dağılımının en yüksek doluluk oranına N3 numunesinin sahip olduğu görülmüştür. N3 
numunesinin 7 ve 28 günlük eksenel basınç gerilme değerleri, endüstride kullanıma 
sunulan N1 numune gerilme değerinden yaklaşık ortalama %14 daha fazla değer elde 
edilmiştir.  
 
Laboratuvar ortamında agreganın yüksek doluluk oranına sahip olması amaçlanan 
numunelerin, eğilmede-çekme gerilme değerlerine göre en yüksek değerin fuller 
formülünden elde edilen numunede olduğu görülmektedir. Ancak beton teknolojisinde 
fuller parabolü tamamı ince malzemeli agregalarda endişe oluşturabilmektedir. Bu 
çalışmada da görüldüğü gibi fuller parabolünde ince malzeme miktarı azalmakta ve 
ince malzemenin yerini çimento almaktadır. Bu çalışmada olumlu sonuçlar alınsa da 
çakıl karışımlı numunelerde ince malzemenin yetersizliği sorun oluşturabilmektedir. 
 
Eğilmede-çekme gerilime değerinde en iyi karışımın Fuller dağılımına göre olduğu 
görülmesine rağmen, numunelerin basınç mukavemetlerinde N3 karışımda daha iyi 
sonuç elde edilmiştir. Beton teknolojisinde eğilmede-çekme gerilime değeri, basınç 
gerilme değerlerine göre önem sırasında ikinci derecede değerlendirilmektedir. 
 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 Fuller

7 GÜN 14,31 15,67 16,26 15,55 15,05 14,48 12,93 13,98

28 GÜN 18,82 19,83 21,39 18,93 17,83 17,25 15,82 20,32

0

5

10

15

20

25

B
as

ın
ç 

g
er

il
m

es
i 

(M
P

a)

Karışım oranına göre numune no



IV. Uluslararası Türk Dünyası Fen Bilimleri ve Mühendislik Kongresi  

23-24 Haziran 2022, Niğde - Türkiye 

 

1097 
 

 

Bu çalışmada sadece kalsit tane dağılımının (yüksek doluluk oranına sahip agrega 
dağılımı) mukavemet üzerindeki etkileşimi incelenmiştir. Ancak seramik yapıştırıcı 
olarak kullanılacak karışımlarda, polimer malzemeler ilave edilerek özellikle yapışma 
direnci ve mekanik özellikleri daha detaylı bir şekilde incelenmelidir. 
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 Angur, G.E., 2016. Çimento esaslı yapıştırıcı harçlarda sepiyolit katkılı malzeme 
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 Büyüksağiş, İ.S., Çetintaş, S., Uygunoğlu, T., Işıtır, A., 2016. Çimento esaslı 
seramik derz dolgu harcında atık mermer tozlarının kullanımı, El-Cezerî Fen ve 
Mühendislik Dergisi, 3(1), 66-74. 

 Kürklü, G., Görhan, G., Boğa A.R., 2018. Atık mermer tozlarının seramik 
yapıştırma harcı olarak değerlendirilmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve 
Mühendislik Bilimleri Dergisi, 18, 295-305. 

 TS EN 196-1 Çimento deney metotları – Bölüm 1: Mukavemet tayini. 
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Oksitli cevherlerin flotasyon atıklarının değerlendirilmesi 
 

1,*Emine Yoğurtcuoğlu 
1Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü 

*eyogurtcuoglu@ohu.edu.tr 
 

Özet: Kayseri-Yahyalı oksitli kurşun çinko yatakları Türkiye’nin özellikle kurşun 
açısından önemli yataklarından olup, çinko minerali de daha düşük tenörlerde 
kazanılabilmektedir. Cevher yapısı olarak, plumbojarosit, hidrozinkit, götit, kuvars, 
kalsit dolomit gibi mineraller bulunmaktadır. Bu çalışmada flotasyon atıkları 
(d90=113 μm) içerisinden kurşun çinkonun kazanımına yönelik olarak asit ve tuzla 
çözündürme işlemleri ile kazanımları araştırılmıştır. 200 g/L NaCl 

konsantrasyonunda, % 10 katı oranında, 1 saat süreyle 60 ℃ sıcaklıkta 
çözündürme gerçekleştirilmiştir. Ayrıca tuz liçine ilaveten 2M H2SO4 ile 2M HCl ile 
de deney yapılmıştır. Deney sonuçlarında gümüş, kurşun ve çinko kazanımları 
değerlendirilmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Oksitli kurşun-çinko, flotasyon atığı, gümüş, tuz liçi, asit liçi 

 

 
1. Giriş 

Kurşun-çinko Dünya çapında en yaygın kullanılan ve beraber bulunan demir dışı 
metallerdendir. Bu üretimin % 95’i sülfürlü cevherleşmeleri olan PbS (galen) ve ZnS 
(sfalerit) minerallerinden yapılmaktadır (Turan vd., 2004); (Kursunoglu vd., 2020); 
(Hussaini vd., 2021). 

Kayseri-Zamantı bölgesi karbonatlı kurşun çinko cevherlerinin bulunduğu Türkiye’nin 
önemli yataklanmalarından biridir (Şentürk vd., 1993).  

Bu cevherlerin yüzeyleri Na2S ile sülfürleştirilerek ksantat ile flote edilmektedir. 
Smitsonit kazanımında sodyum sülfür sonrası aminler kullanılmaktadır (Şentürk vd., 
1993; Önal vd., 2005). Bunlar haricinde pirometalurji ve çevre dostu hidrometalurjik 
proseslerle de oksitli çinko cevherlerinden kazanımlar mümkündür. Bu hidrometalurjik 
proseslerde, sülfürlü, oksitli-karbonatlı konsantrelerden üretilen kalsine çinko oksitler 
sıcak sülfürik asit liçi sonrası çinko iyonlarının çözeltiye geçmesi sağlanmaktadır. Daha 
sonra bu çözeltiler elektrokazanım ile metalik çinko olarak elde edilmektedir (Turan vd., 
2004). 

Sülfürik asitin sulu ortamda iyonlaşması (1) ve metal oksitlerle sülfatlaşması (2) 
aşağıdaki reaksiyonlarla gerçekleşmektedir:  

 

H2SO4 → SO3 (ya da SO2 + 1/2O2) + H2O      (1) 

MeO + SO3 (ya da SO2 + ½ O2) → MeSO4      (2) 

 

Smitsonitin (3) (Abkhoshk vd., 2014), çinko oksit (4) (Cengiç, 2007); (Swain vd., 2016) 
minerallerinin sülfürik asit liçi ile çözündürme, ve tuz/hidroklorik asit liçi (5) (Xia vd., 
2020) reaksiyonları aşağıdaki gibi gerçekleşmektedir: 
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ZnCO3 + H2SO4 → ZnSO4 + H2O + CO2      (3) 

ZnO + H2SO4 → ZnSO4 + H2O       (4) 

ZnO + iCl- + 2H+ → ZnCli2-i + H2O       (5) 

i=1, 2, 3, 4 

 

Kurşun oksit minerallerinin sülfürik asit liçi ile çözünme reaksiyonu (6) (Güler vd., 2011; 
Swain vd., 2016) ve ardından klor liçiyle (asit/tuz) çözünmesi (7) (Zhang vd., 1993; 
Turan vd., 2004; Liao ve Deng, 2004; Farahmand vd., 2009; Silwamba vd., 2020) ise 
aşağıdadır:  

 

PbO + H2SO4 → PbSO4 + H2O       (6) 

PbSO4 + 2Cl- → PbCl2 + SO4
2-       (7) 

 

Gümüşün tuz ve/veya hidroklorik asitle çözündürme reaksiyonu aşağıdaki gibidir (8) 
(Gammons ve Williams-Tones, 1995; Tagirov vd., 1997): 

 

Ag(s) + 2Cl- + H+ + ¼ O2(g) = AgCl2- + ½ H2O     (8) 

 

% 12,59 Zn, % 15,21 Pb, % 6,45 % Fe ve % 0,054 Cd içerikli Çinkur atıklarından su 
ve sülfürik asit liçi işlemleriyle metal kazanımının denendiği bir çalışmada, 2 saat, 95°C 
ve 250 g/l pülp yoğunluğunda gerçekleştirilen su liçinde % 10,26 verimle Zn 
kazanılmıştır. İkincil artıkta % 4,10 Zn, % 19,17 Pb, % 5,52 Fe ve 85 ppm Cd tespit 
edilmiştir. Sülfürik asit liçi araştırmasında 150 g/l H2SO4, 95°C, 2 saat, 250 g/l pulp 
yoğunluğu sonucunda % 74,87 Zn ve % 39,59 Fe verimleri elde edilmiştir. Sülfürik asit 
ardından NaCl liç çözeltisi 300 g/l NaCl konsantrasyonu, 20°C liç sıcaklığı, 20 g/l pülp 
yoğunluğu ve 15 dakika sürede % 82’lik Pb bir verimiyle kazanılmıştır. Nihai liç artığının 
analizinde % 7,87 Pb, % 6,86 Zn, % 8,79 Fe olarak bulmuştur (Sunkar, 2005). 

Aladağlar/Kayseri Bölgesi kurşun-çinko cevher numunesi (%10,17 Pb, %10,98 Zn, 57 
g/t Ag ve 164 g/t Cd) üzerine yapılan 350 g/t KAX, 250 g/t Aero 407 ve 4500 g/t Na2S 
flotasyon deneylerinde %77 Pb kazanımı ile % 66,42’lik Pb konsantresi üretilirken, Zn 
%98,7’lik kayıp ile %12,23 içerikli Zn atıkta kalmıştır. Flotasyon ardından gravite 
işlemleri ile de %86,5 Pb verimi ve %65,8 Pb içeriğiyle kazanımlar gerçekleşmiştir. 
Ancak her iki işlemde de çinko kazanımı gerçekleştirilememiştir (Önal vd., 2005). 

%12,43 Zn, %15,51 Pb, %6,27 Fe içerikli Çinkur atıklarına asit ve tuz liçi çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir. Asit liçi ile 150 g/L H2SO4, 95 °C, 120 dakika ve 200 g/L pülp 
yoğunluğu ile 71.9% Zn kazanılmıştır. Sülfürik asit liçi artığına yapılan HCl’li tuz liçi 
işleminde (10 dakika, 300 g/L NaCl, 95°C, 50g/L ve 30 ml/L HCl) % 98,9 Pb elde 
edilmiştir (Ruşen vd., 2008). 
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2. Materyal ve Metot 

Deneylerde kullanılan numuneler Belen Madencilik (Kayseri, Yahyalı) Tesisi oksitli 
kurşun-çinko cevherlerinin flotasyon atıklarından alınmıştır. Atıklar yaklaşık 105 ℃’de 
kurutulmuş, numune bölme işlemleri ile 100’er gramlık poşetlere ayrılmıştır. Bu atıklara 
asit liçi + tuz liçi ve tuz liçi uygulaması araştırılmıştır.  

Deney numunesinin XRF analizi ile kimyasal analiz sonuçları incelendiğinde (Tablo 1); 
%2,46 PbO, %7,82 ZnO ve 19,46 g/t Ag tespit edilmiştir. Ayrıca en yoğun bulunan 
bileşikler ise Fe2O3 ve SiO2 olarak tespit edilmiştir. 

 
Tablo 1. Deney numunesinin kimyasal analizi 

Bileşik % Bileşik % 

Fe2O3 55,48 PbO 2,46 

SiO2 9,39 As2O3 0,88 

ZnO 7,82 MgO 0,63 

Al2O3 3,68 SO3 0,59 

CaO 3,23 K2O 0,57 

Element g/t TiO2 0,27 

Ag 19,46   

  LOI 14,95 

 
Flotasyon işlemi ile numune ince boyuta öğütülmesi nedeniyle deney numunesinin 
tane boyut dağılımı analizinde (Tablo 2) d90= 113 μm olarak bulunmuştur. Bu sebeple 
deney öncesi tekrar öğütme gerekmemiştir. 
 

Tablo 2. Tane boyut dağılımı 

Boyut μm 

d90 113,0 

d50 38,8 

d10 24,1 

 
Deneylerde kullanılan kimyasallar ve özelikleri; HCl (hidroklorik asit) (%37’lik) Merck 
marka, H2SO4 (sülfürik asit) (%95-98’lik), ve NaCl (sodyum klorür) (%99,5’lik) Tekkim 

markadır. Deneylerin özellikleri 60 ℃, 1 saat, 750 rpm karıştırma hızında, 2M HCl + 
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200 g/L NaCl, 200 g/L NaCl, 2M H2SO4 + 200 g/L NaCl konsantrasyonlarında 3 farklı 
deney gerçekleştirilmiştir. 

Deneyler çeker ocak içerisinde, ısıtıcılı manyetik karıştırıcı ile gerçekleştirilmiştir. 
Çözündürme sonrasında sıvı çözelti ayrıldıktan sonra katı yıkanarak çöktürme işlemi 
gerçekleştirilmiştir. Kurutularak katılar analize gönderilmiştir.  

3. Bulgular 

Deney numunesine yaptırılan XRD analizinde (Şekil 1) plumbojarosit 
(PbFe6(So4)4(OH)12), hidrozinkit (ZnCO3.3Zn(OH)2), götit (FeO(OH)), kuvars (SiO2), 
kalsit (CaCO3), dolomit (CaMg(CO3)2) ve smitsonit (ZnCO3) mineralleri tespit edilmiştir. 

 

 
Şekil 1. Numunenin XRD görüntüsü (P: Plumbojarosit, H: Hidrozinkit, G: Götit, 

Kv: Kuvars, K: Kalsit, D: Dolomit, S: Smitsonit) 
 
Deney sonuçları katı numuneler üzerinden değerlendirilmiştir. Asit ve tuz liçi işlemleri 
sonucunda (Şekil 2), hidroklorik asit ve tuz liçi prosesinde Ag %53,56, Zn %84,25 ve 
Pb %69,36 olarak elde edilirken, tuz liçinde gümüş % 7,12 ve Pb %14,64 olarak elde 
edilebilmiştir. Direk tuz liçinde çinko kazanılamamıştır. Sülfürik asit ve tuz liçinde ise 
gümüş, çinko ve kurşun verimleri sırasıyla % 38,08-80,11-29,09 olarak kazanılmıştır.  
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Şekil 2. Deney sonucu elde edilen % Metal kazanımları 

 
Elde edilen sonuçlarda direkt tuz liçi ile çinkonun tepkimeye girememiş olması sulu 
ortamda mineralojik yapının bozundurulamamış olmasından kaynaklanmaktadır. 
Ancak asit işlemi ile yapılan tuz liçlerinin çözündürmede etkinliğinin ana sebebi çinko 
karbonat yapılı hidrozinkit ve smitsonit mineral yapısının etkilenmesi ve ardında Cl- 
iyonlarının çözünen Zn+2 mineral yapıları ile tepkimesinden kaynaklanmaktadır. Ancak 
gümüş mineralinin Cl- iyonundan etkilendiği dolayısıyla gümüş klorür yapısı 
oluşturabilmesi nedeniyledir. Bu durumun ana sebebi gümüşün ve yine benzer şekilde 
kurşunun sulu ortamda çözülebilir formda bulunması ile bağlantılıdır. Bu durumun diğer 
bir sebebi ise atık numunenin ham cevher yapısının sodyum sülfür ile 
sülfürleştirilmesinin (Şentürk vd., 1993; Önal vd., 2005) atıktaki kurşun ve gümüşü 
sülfür formuna getirmiş olmasından kaynaklı olarak klor iyonuyla tepkimesini 
açıklayabilmektedir. Dolayısıyla da çinkonun sülfürleştirilememiş ve asit ortamından 
etkilenerek iyon hale getirilebildiğini düşündürmektedir. Ayrıca bir başka elde edilmiş 
sonuç ise hidroklorik asitli tuz denemesinin bu üç metal için etkinliğinin daha belirgin 
şekilde gerçekleşmiş olduğudur.  

4. Sonuçlar 

Oksitli kurşun-çinko cevherlerinin flotasyon atıklarında bulunan yoğun çinko 
içeriklerinin ve diğer değerli içeriklerden kurşun ve gümüşün kazanılması amacıyla 
çözündürme işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu çözündürme işlemlerinde tuz liçi ve 
yanında asit liçleri araştırılmıştır. Kurşun-çinko içerikleri XRD analizleri ile 
plumbojarosit, smitsonit, hidrozinkit mineralleri olarak belirlenmiştir. Doğrudan tuz liçi 
işlemleri sonucunda çinko kazanılmazken, %7 Ag, %14 Pb kazanımı belirlenmiştir. Tuz 
liçinin yanı sıra hidroklorik asit liçi tüm metal kazanımlarının en yüksek sonuçlarını 
vermiştir. Sülfürik asit ve tuz liçi ise daha düşük verimlere sebep olmuştur. Tuz liçi söz 
konusu gümüş ve kurşun minerallerinin sulu ortamda düşükte olsa çözünebilecek 
formda olduğunu göstermektedir. Asit ise bu metaller ve çinko metalinin daha da fazla 
çözünebilmesine yardımcı olmaktadır. Çinko bakımından incelenecek olursa sülfürik 
asit yaklaşık % 4 civarında daha az etkilemiştir, direkt tuz liçi ile çinko 
kazanılamamıştır. Kurşun açısından ise, sülfürik asitli tuz liçinin % 50 civarında etkinliği 
daha fazladır.  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Ag Zn Pb

%
 V

e
ri
m

HCl+NaCl NaCl H2SO4+NaCl



IV. Uluslararası Türk Dünyası Fen Bilimleri ve Mühendislik Kongresi  

23-24 Haziran 2022, Niğde - Türkiye 

 

1103 
 

 

Söz konusu çalışma 3 farklı değerli metalin atıklardan geri kazanımı bakımından 
literatüre önemli bir katkı sağlamaktadır. İlerleyen çalışmalarda bu metal 
kazanımlarında optimum deneysel parametrelerin belirlenmesi araştırılabilecektir. 

Teşekkür 

Çalışmada kullanılan numunenin temini ve kimyasal analiz konusunda desteklerinden 
dolayı Belen Madenciliğe teşekkür ederim. 
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Abstract: This paper is aimed to investigate the grinding+surface 
modification/coating of talc with stearic acid (SA) as a modification agent and 
triethanolamine (TEA) as a grinding aid in a laboratory-type stirred mill (using a 
single unit). Experimental results were evaluated based on the stress intensity 
analysis, particle size, and floating test which measures the active ratio (AR). In the 
grinding+coating tests, the active ratio of approximately 98.66% was achieved at 
750 kJ/kg energy input (Em). At this energy input and active ratio, the d50 value was 
obtained 8.11 µm. The results indicate that the surface of talc was made more 
hydrophobic after the modification with SA and achieved good dispersibility with 
TEA.  
Key Words: Talc, Surface modification, Stirred ball mill, Grinding aid, Stearic acid. 

 
1. Introductıon 

Talc is a hydrous silicate mineral composed of magnesium (Mg), silicon and oxygen 
(SiO2, silica), and water. Its chemical formula is Mg3Si4O10(OH)2. Talc is the softest 
mineral, having a Mohs hardness of 1, compared to a diamond with a hardness of 10. 
Conventional open-pit mining techniques are used to produce usually talc. Typically, 
the ore is drilled, blasted, and partially crushed at the mine. Selective mining and (or) 
hand or machine sorting may be used to produce high-grade ore feed for the mill. 
Afterward, the ore is finely ground in the mill. In some instances, flotation processes 
are used to remove mineral impurities. Most companies produce dozens of talc 
products that differ primarily in particle size, particle size distribution, brightness, 
mineral composition, and bulk density (pubs.usgs.gov). 

Talc is used commercially because of its fragrance retention, luster, purity, softness, 
and whiteness. Other commercially important properties of talc are its chemical 
inertness, high dielectric strength, high thermal conductivity, low electrical conductivity, 
and oil and grease adsorption. Major markets for talc are ceramics (substrate of 
catalytic converters), paint, paper, and plastics (www.usgs.gov). Physico-mechanical 
properties of the polymers are improved (they show greater tensile strength and tearing 
strength, and they show higher modu-lus values). In this way, superior rubber products 
can be obtained for potential use. Moreover, improved processing of the rubber mixture 
is observed (shorter preparation time, higher plasticity, improved drawing, and injection 
properties) (Krysztafkiewicz and Domka, 1997). Polypropylene compounds are 
increasingly used by the automotive industry. This development has driven the need 
for higher performance from mineral-filled polypropylene, e.g., talc-filled polypropylene 
(Liu et al., 2016).  

Particularly, since it is a passive filler it has to be subjected to 
activation/modification/coating before application to a polymer mixture. Surface 
modification of talc powders can change the interaction between talc and the polymer 
matrix. In previous studies, organofunctional silanes, glycols, and stearates (Liu et al., 
2016; Krysztafkiewicz and Domka, 1997; Alonso et al., 1997), titanate-based coupling 
agents (Maiti and Sharma, 1992), have been used to improve dispersibility and 
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processing as well as to react with other components in a polymeric blend (Clark and 
Steen, 2003). 

In this study, both grinding and coating processes were carried out in a single unit 
using a stirred ball mill in a laboratory environment. The grinding+coating experiments 
were carried out within the framework of stress intensity analysis. The properties of the 
coated products obtained after grinding+coating processes carried out in batch 
conditions in the laboratory were determined by the analyses of particle size and active 
ratio (AR). 
 
2. Material and Method 

The talc sample used in the experiments was obtained from Micron’S Company (~30 
kg) in Niğde/Turkey. The density of talc was found to be 2.78 g/cm3 using a helium 
pycnometer. Feed size analysis of the samples is shown in Figure 1. 
 

 
Figure 1. The size distribution of the feed material 

 
Chemical analysis of the sample using XRF (X-Ray Fluorescence Spectroscopy-
Panalytical Zetium), mineralogical analysis using XRD, and image analysis using SEM 
was performed in the Central Research Laboratory of Niğde University. The result of 
the XRF analysis is shown in Table 1, the result of the XRD analysis is shown in Figure 
2 and the result of the SEM analysis is shown in Figure 3. 

 
Table 1. Chemical composition of the sample 

 SiO2 MgO CaO Fe2O3 Al2O3 Na2O BaO MnO K2O SO3 P2O5 LOI 

% 67.924 10.684 2.133 0.639 0.434 0.054 0.053 0.025 0.021 0.018 0.015 17.8 
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Figure 2. XRD patterns of feed sample 

 

  
Figure 3. Scanning electron microscope (SEM) photographs of the sample 

 
Laboratory grinding+coating tests were conducted in a laboratory batch-type stirred 
ball mill (Figure 4). It comprises a 1200 ml cylindrical steel grinding tank. For cooling 
purposes, the grinding chamber is also equipped with a water jacket. The stirrer axis 
is fitted with five slotted stainless-steel a shaft and arms. The shaft is stirred with a 
motor that has a power of 3 kW and runs at RPMs from 50 to 3000 and can be used 
for dry grinding. 
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Figure 4. Stirred ball mill 

 
The grinding+coating tests were carried out in a dry stirred ball mill with varying tip 
speeds, and media diameters. Surface modification and the grinding performances 
were also evaluated using the stress intensity model at different energy inputs (Em). 
The stress intensity “SIGM” has been varied by changing the stirrer tip speed vtip 
(between 1 m/s and 10 m/s) as well as the grinding media size “dGM” (between 3 and 
4 mm). The stress intensity “SI” is proportional to the kinetic energy of a grinding media 
(Eq. 1) (Kwade, 1999). 

𝑆𝐼∞𝑆𝐼𝐺𝑀 = 𝑣𝑡𝑖𝑝
2 ∗ 𝑑𝐺𝑀

3 ∗ 𝜌𝐺𝑀              (1) 

In this study, grinding+coating tests were conducted in a single unit (stirred mill), and 
process steps are illustrated in Figure 5. The grinding+coating tests were performed 
under the conditions given in Table 2. The commercial stearic acid (SA) 
(CH3(CH2)16COOH) was used as the surface modification agent in all tests. Pure 
grinding aid triethanolamine (TEA) (Merck, ≥ 99%, 1.11 g/cm3) was utilized, and the 
effect of dosage was investigated in the grinding+coating tests. 
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Figure 5. The grinding+coating process steps 
 

Table 2. Grinding+coating test conditions 

Parameter Value 

Mill volume (ml)   1200  
Stirrer design   5-pin 

Media type   Alumina, (3.6 g/cm3)  

Media filling (%)   60  

Material load (%)   80  

Stearic acid dosage (%) 1.2 

Grinding aid dosage (g/t) 0, 150, 250, 500 

Media size (mm)   3, 4  

Tip speed (m/s)   1, 2, 4, 8, 10  

Energy input (kJ/kg) 375, 750, 1500 

 

All grinding+coating tests were performed as a batch process in which samples were 
taken from the pot at the determined specific energy input. After each test, all of the 
media and ground+coated samples were removed from the mill and the media were 
separated from the products by sieving.   

A Wet Laser Diffraction Particle Sizer Malvern 2000 Ver. 2.00 with Hydro 2000 MU 
attachment (Malvern Co., Ltd., UK) was used for the particle size analysis of the feed 
and the ground+coated products. The effect of the surface modification was evaluated 
with a floating test, which measures the ratio of the floated product to the overall weight 
of the sample after they are mixed in water and stirred vigorously.  

AR%=(Mp/(Mp+Mt))*100                                                                                            (2) 

where AR is the active ratio (%), Mp is the mass of the floated product and Mt is the 
mass of the non-floated product (Eq. 2) (Sheng et al., 2004). A greater active ratio 
implies better surface modification effects (Wu and Lu, 2003; Sheng et al., 2004; Ding 
et al., 2007). 
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3. Results and Dıscussıon 

3.1. Effect of Stress Intensity on Talc Active Ratio 

In this section, the modification performances of talc at three energy inputs were tested 
under the same conditions. The change of the AR values as a function of the stress 
intensity (i.e., different tip speeds and media size) for a dosage of 1.2% SA is shown 
in Figure 6. 
 

 
Figure 6. The effect of stress intensity on AR at different energy inputs 

 
AR values increase with an increasing stress intensity down to a certain point and then 
slowly decrease for all energy inputs. When the energy input decreased, there was a 
significant increase in the active ratios. It was found that the best results were obtained 
at 750 and 1500 kJ/kg energy inputs. In the talc grinding+coating tests, the active ratio 
of approximately 92.33% were achieved at 750 kJ/kg energy input, as illustrated in 
Figure 6. 
 
3.2. Effect of Grinding Aid on Talc Active Ratio 

To increase the efficiency of the grinding and coating medium, the use of grinding aid 
together with stearic acid was also tested as illustrated in Figure 7. The mentioned 
experiments were carried out under experimental conditions where the highest active 
ratio and the finest particle size (optimal stress intensity range) were obtained. As can 
be also understood from the figure, higher coating rates are achieved with the use of 
a grinding aid. Especially the active ratio increases with an increasing grinding aid 
dosage (500 g/t). 
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Figure 7. Effect of grinding aid on the active ratio 

 
3.2. Effect of Stress Intensity on Particle Size of Talc 

The relationship between stress intensity and talc particle size of the experiments 
carried out under the grinding+coating operating conditions is shown in Figure 8 and 
Figure 9. It is seen from Figure 8 that as the stress intensity increases, the particle size 
decreases up to a certain range of value and then increases again. Among these 
values, the stress intensity is at its optimum value. This range was determined as 4-
9*10-3 Nm at 750 kJ/kg and 1500 kJ/kg energy inputs. An increase in particle size is 
also observed at high stress intensities. At the energy input of 375 kJ/kg, it was 
observed that the particle size remained lower values than the other energies. The 
results obtained from grinding and coating talc in a stirred ball mill using stearic acid 
(stress intensity-particle size) are in agreement with the stress intensity approach. 
 

 
Figure 8. The effect of stress intensity on product size at the different energy 
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In the talc grinding+coating tests, approximately 92.33% active ratio was achieved at 
an energy input of 750 kJ/kg. At this energy input and active ratio, a product with a d50 
size of 8.36 µm (stress intensity: 6.22*10-3 Nm) was obtained. With the use of the 
grinding aid (TEA), the active ratio reached 98.66% and the d50 value was reduced by 
8.11 µm (stress intensity: 6.22*10-3 Nm) (Figure 9). When three energy inputs are 
examined together, the energy input of 375 kJ/kg with an active ratio of 90% is the 
least efficient one was observed. This could be attributed to the fact that its naturally 
hydrophobic and plate-like structure. As a matter of fact, the feed talc sample was 
subjected to the floating test before the grinding+coating processes in the laboratory, 
and as a result, it was determined that it had an active ratio of 10-11%. With the use 
of a grinding aid, however, little difference could be obtained in terms of particle size, 
and a significant change was recorded in the active ratio. In addition, finer-sized 
products were obtained compared to the experiment without grinding aid (with stearic 
acid) (Figure 6). 
 

 
Figure 9. Effect of grinding aid on d50 size 

 
4. Conclusions 

Within the scope of the study, both grinding and coating processes were carried out in 
a single unit using a stirred ball mill in a laboratory environment. In this context, stearic 
acid (SA) as a modification agent and triethanolamine (TEA) as a grinding aid were 
performed. The results were evaluated by considering stress intensity analysis, active 
ratio, and particle size. The grinding+coating tests conducted showed that: 

-For all energy inputs, optimum stress intensities change to be in the range of 4*10-3 - 
9*10-3 Nm. 

-In the grinding+coating tests, the active ratio of approximately 98.66% was achieved 
at 750 kJ/kg energy input. At this energy input and active ratio, d50 value was obtained 
8.11 µm.  
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- The talc surface was made more hydrophobic after the modification with SA and 
achieved good dispersibility with TEA. 
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Elmas kaplamasının doğal taş şekillendirilmesinde kullanılan karot 
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Özet: Elmaslı kesiciler genel olarak toz metalurji yöntemi ile üretilirken son yıllarda 
elektroliz ve sert lehimleme gibi kaplama yöntemleri kullanılarak da üretilmektedir. 
Kaplama yöntemlerinin geliştirilmesi ile sinterleme yöntemi ile üretimi mümkün 
olmayan kesici uçların üretimi gerçekleştirilebilmektedir. Aktif lehimleme ile üretilen 
elmaslı kesiciler yüksek kesim hızları, yüksek kullanım ömürleri, saha 
çalışmalarında enerji tasarrufu ve kesim sırasında geniş talaş kaldırımı gibi 
avantajlar sunmaktadır. Aktif lehimlemede elmas taneleri metal esaslı lehimleme 
alaşımı ile çelik gövdeye yerleştirilmektedir. Vakum ortamda gerçekleşen ısıl işlem 
ile elmas taneleri- lehimleme alaşımı ve lehimleme alaşımı-çelik gövde arasında 
kimyasal ve metalurjik bağlar oluşmaktadır. Yapıda hem kimyasal hem de mekanik 
bağ oluşumu elmas tanelerine yüksek bir tutunma kuvveti sağlamaktadır. Bu bağı 
arttırmak için lehimleme alaşımı içerisinde karbon ilgisi yüksek olan titanyum ve 
krom gibi elementler ilave edilmektedir. Bu çalışmada amaç, kaplamasız ve krom 
kaplı elmaslar ile doğal taş deliminde kullanılan karotların karşılaştırmalı olarak 
incelenmesi ve ürünlerin saha performansının iyileştirilmesidir. Krom kaplı elmas 
içeren kesici numunede elmas-lehimleme alaşımı arasındaki karbon bağ yapısının 
kuvvetlendirilmesi hedeflenmiştir. Kimyasal ve mekanik bağların oluşumu X-ışını 
kırınım ölçer (XRD) analizleri ile tespit edilmiştir. Numunelerin mekanik özellikleri 
mikrosertlik ölçümü ve aşınma deneyleri ile belirlenmiştir. Saha çalışmalarında 
Bilecik Rose Mermer taşı kullanılmıştır. Saha çalışmaları sonrasında elmasların 
yapısı taramalı elektron mikroskop (SEM) ile incelenmiştir. Yapılan incelemeler 
sonucunda her iki numunede de karbür yapılar tespit edilmiştir. Krom kaplı elmaslar 
ile üretilen numunelerde daha yüksek sertlik ve daha düşük aşınma kaybı tespit 
edilmiştir. Kaplamasız ve krom kaplı elmaslar ile yapılan saha çalışmalarında aynı 
adet delme işlemi sonucunda kaplamasız elmas içeren numunede hasar meydana 
gelirken krom kaplı elmas içeren numunenin kullanımı ile karotların performansında 
artış sağlanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Elmaslı kesiciler, Kaplamalı elmas, Karot delim, Aktif 
lehimleme, Doğal taş. 

 

 
1.Giriş 

Mükemmel fiziksel ve kimyasal özellikleri nedeniyle, şu anda bilinen en sert aşındırıcı 
madde olan elmaslar, uzun süredir parlatma solüsyonlarında ve ayrıca testere veya 
dairesel aletler gibi kesme ve taşlama aletlerinde tanecik olarak kullanılmaktadır. Bu 
nedenle sert metaller, cam, kaya ve beton gibi çok sert malzemelerin taşlanması ve 
kesilmesi için son derece uygundur. Bir metal matris içinde gömülü elmas tanecikleri 
ile üretilen metal matris takviyeli kompozitler, kayaların kesilmesi, öğütülmesi, 
delinmesi ve parlatılması için elmas kesici aletlerin imalatında yaygın olarak tercih 
edilmektedir. Elmas ile metalin bağlanması genellikle elmas ile metal matris arasındaki 
reaksiyon ile mümkün olmaktadır. Bu reaksiyonun kapsamı, metal tozlarının 
bileşimine, partikül boyutuna, partikül dağılımına ve proses sıcaklığına ve süresine 
bağlıdır [Bulut, 2021; Sung,2009].  
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Elmas kesici aletlerinin performansı çoğunlukla elmasın matriste kalma yeteneklerine 
ve matrisin aşınma direncine bağlıdır. Kesme derinliği, çevresel hız, yük, basınç, hız, 
kesme modu, kaya özellikleri, tasarım ve çalışma koşulları dâhil olmak üzere çalışma 
koşulları elmas kesici aletlerin aşınma hızını belirler. Elmas kesme aletlerinin çoğu, toz 
metalurjisi yöntemleriyle metalik bir matrise gömülü, tipik olarak hacimce % 5–10 olan 
elmas taneciklerinden oluşmaktadır. Sinterleme yöntemi ile üretimi mümkün olmayan 
kesici uçların üretimini elektroliz ve sert lehimleme gibi kaplama yöntemi ile elde etmek 
mümkündür. Elektroliz ve sert lehimleme yöntemi matriks ile elmas tanecikler arasında 
yüksek bağlanma mukavemeti, matristen yüksek tane çıkıntısı ve daha büyük talaş 
depolama gibi avantajlar sunmaktadır. Bu tür avantajlar, taşlama sıcaklığını ve taşlama 
kuvvetini önemli ölçüde azaltarak elmas kesici aletin hizmet ömrünü uzatabilir [Hou, 
2014; Lia, 2019]. Ti ve Cr gibi aktif elementler, sert lehim elmas teknolojisinde yaygın 
olarak kullanılmaktadır [Zhao, 2020; Mukhopadhyay, 2019; Xiao, 2019; Shena, 2019].  

Bu çalışmada doğal taşların delinmesi işleminde kullanılan vakum sert lehimlenmiş 
karot delicilerin mikroyapı ve mekanik özelliklerine krom kaplamanın etkisi 
incelenecektir. Kaplamasız ve krom kaplı elmas içeren numunelerin sertlik değerleri 
kesit boyunca ölçülmüş ve numunelerin aşınma deneyi pim-disk düzeneği kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Saha performansları ise karot delme prosesiyle gerçekleştirilmiştir.  

2. Materyal ve Metot 

Bu çalışmada kaplamasız ve krom kaplı sentetik elmas olmak üzere iki çeşit elmas 
kullanılmıştır. Elmasların tane boyutları 450-500 µm aralığındadır. Elmaslar 1045 
çeliğine lehimlenmiştir ve lehimleme alaşımı olarak bronz esaslı titanyum içeren alaşım 
tercih edilmiştir. Lehimleme alaşımının elmasa tutunma kabiliyetini arttırıcı özellikte 
olması adına karbon afinitesi yüksek olan titanyum metal tozu içermesi tercih edilmiştir. 
Lehimleme öncesince çelik altlıklar kir ve yağlardan arındırmak için ilk olarak 
kumlanmıştır. Kumlama sonrası çelik altlıklar aseton ile ultrasonik banyoda 
temizlenmiştir. Temizlik sonrasında macun kıvamındaki lehimleme alaşımı çelik gövde 
yüzeyine uygulanmıştır ve ardından lehimleme alaşımı üzerine elmas taneleri 
yerleştirilmiştir. Bu işlemler sonucunda üç katmanlı (elmas taneleri, lehimleme alaşımı- 
çelik gövde) kompozit yapı oluşturulmuştur. Lehimleme prosesi vakum ısıl işlem 
fırınında yüksek vakum altında gerçekleştirilmiştir. Lehimleme sıcaklığı 880 °C ve 
vakum seviyesi 5 x 10 -6 Pa olarak uygulanmıştır.  

Elde edilen numunelerin mikroyapısal ve mekanik özelliklerinin belirlenebilmesi için 
optik mikroskop, taramalı elektron mikroskop (SEM), x-ışını difraksiyonu (XRD), 
mikrosertlik ölçümü, aşınma deneyi ve saha testleri gerçekleştirilmiştir. Mikroyapı 
incelemeleri için kaplamasız ve krom kaplı numunelerin kesiti standart metalografik 
yöntemle hazırlanmıştır. Numunelere ait mikroyapısal görünümler Nikon marka Eclipse 
LV150 model optik metal mikroskobundan (OM) elde edilmiştir. Yüzey görüntüleri ise 
Zeiss Evo 18 model SEM ile incelenmiştir. Elmas-lehimleme alaşımı ve lehimleme 
alaşımı-çelik altlık arasındaki oluşan fazların belirlenebilmesi için Panalitical XRD 
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. XRD ölçümlerinde λ= 1,54059 Å dalga boyuna sahip 
CuKα ışınımı kullanılarak her bir numune 2θ = 5 - 110° tarama aralığında, 3 derece/dk 
tarama hızında ve 0,05 derece tarama adımında incelenmeye tabi tutulmuştur. 
Mikrosertlik ölçümleri kaplanan yüzeye dik yöndeki kesit buyunca kesilip metalografik 
işlemlerle hazırlandıktan sonra Shimadzu HVM mikrosertlik cihazında Vickers batıcı 
uç kullanılarak 50 g yük altında yapılmıştır. Aşınma deneyleri 30 N yük altında oda 
şartlarında (nem=30±5, sıcaklık=25±2) doğrusal zıt yönlü düzlem-pim aşınma 
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(reciprocating pim-on-flat) yöntemi kullanılarak gerçekleştirildi. Kayma hızı ve mesafesi 
1,9 cm/s ve 230 m olarak seçilmiştir. Pim olarak 5,5 mm çapa ve 20 mm yüksekliğe 
sahip kaplamasız ve krom kaplı silindirik numuneler hazırlanmıştır. Düzlem olarak 
20x30 mm boyutlarında hazırlanan mermer grubu taş (doğal taş sertliği 4 Mohs) 
kullanıldı. Sürtünme kuvveti bilgisayar tarafından aşınma cihazındaki yük hücresi 
(loadcell) ile sürekli olarak kaydedildi. Aşınma deneyleri sonrası yüzey görünümleri OM 
kullanılarak incelendi. Saha performansları için karot delim numuneleri hazırlanmıştır. 
6x76 mm boyutlarındaki karotlar ile Bilecik Rose Mermer taşı delinmiştir. Freze ucuna 
bağlanan elmaslı kesici karotlar 2330 d/dk bir hızda, soğutma suyu ile delim işlemlerini 
tamamlamıştır. Saha testlerinin ardından numuneler SEM incelemesine tabi 
tutulmuştur. Aşınma ve saha sonrası elmaslarda ve kesici uçlarda meydana gelen 
hasar mekanizmaları tespit edilmiştir ve kesici uçların performans ve kullanım ömürleri 
karşılaştırmalı olarak irdelenmiştir. 

3. Bulgular 

Kaplamasız ve krom kaplı elmas içeren numunelere ait OM ve XRD analiz sonuçları 
sırasıyla Şekil 1 ve Şekil 2'de verilmiştir. Kaplamasız ve krom kaplı elmas içeren 
numunelerde hemen hemen benzer kalınlık elde edilirken elmas taneleri, lehimleme 
alaşımı ve çelik gövdeden oluşan üç katmanlı kompozit yapı gözlenmiştir (Şekil 1). 
Kaplamasız elmas içeren numunelerde elmas, titanyum karbür (TiC), demir karbür 
(Fe2C) ve bronz (CuSn) fazlar tespit edilirken krom kaplı elmas içeren numunelerde 
ise krom karbür (Cr2C), krom demir karbür (Cr2Fe14C) ve CuSn belirlenmiştir (Şekil 2). 
OM ve XRD analizinde her iki numunede de elmas-lehimleme alaşımı ve lehimleme 
alaşımı-çelik altlık arasında vakumla lehimleme sonucunda kimyasal bağların oluştuğu 
tespit edilmiştir. Çelik altlıktan gelen demir karbür titanyum içeren lehimleme alaşımı 
ve karbon ile bağ yapmıştır. Aynı zamanda elmastan gelen karbon bağlarının oluştuğu 
XRD analiz sonuçları ile teyit edilmiştir.  

    

                                (a)                                                              (b) 

Şekil 1. (a) Kaplamasız ve (b) krom kaplı elmas içeren numunelerin OM kesit 
görüntüleri. 
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(a) 

 

(b) 

Şekil 2. (a) Kaplamasız ve (b) krom kaplı elmas içeren numunelerin XRD analiz 
sonuçları 

Şekil 3 (a-b) ve (c-d) kaplamasız ve krom kaplı elmas içeren numunelerin SEM 
görüntüleri verilmektedir. SEM görüntüleri incelendiğinde lehimleme alaşımlarının 
elmasları ıslatma kabiliyetinin yüksek olduğu ve her iki elmas kaplamasında da 
alaşımın elmas yüzeyini kapladığı görülmektedir. Kaplamsız ve krom kaplı elmas 
içeren numuneler karşılaştırıldığında krom kaplı elmaslı numunelerde ıslatmanın daha 
yüksek olduğu ve elmasların tamamına yakınının lehimleme alaşımı ile kuvvetli bağlar 
yaptığı görülmektedir. Her iki numune türünde de elmas ile lehimleme alaşımı arasında 
çatlak ya da boşluk bulunmadığı gözlemlenmektedir. Numunelerin saha kesimine 
uygun olduğu SEM görüntüleri ile tespit edilmiştir.  
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Şekil 3. (a)-(b) Kaplamasız elmas içeren numune ve (c)-(d) krom kaplı elmas 
içeren numuneye ait düşük ve yüksek büyütmeli SEM görüntüleri. 

Kaplamasız ve krom kaplı elmas içeren kesici numunelerin mikrosertlik ve aşınma 
kayıp sonuçları Şekil 4’de verilmiştir. Mikrosertlik sonuçları incelendiğinde krom kaplı 
elmas içeren kesici numunenin ortalama sertliği 625 ± 104 HV0,5 iken, kaplamasız 
elmas içeren kesici numunenin ortalama sertliği ise 436 ± 131 HV0,5 olarak ölçülmüştür. 
Krom kaplı elmas içeren numunede ıslatmanın daha yüksek olmasından ve elmasların 
lehimleme alaşımı ile güçlü bağlar oluşturmasından dolayı matris sertliği de daha 
yüksektir (kaplamasız elmas içeren numunenin matris sertliği 160 ± 28 HV0,5 iken krom 
kaplı elmas içeren numunenin matris sertliği 234 ± 92 HV0,5). Aşınma kayıpları 
sonuçları incelendiğinde ise sertlik sonuçları ile uyumlu olacak şekilde sertliği yüksek 
olan krom kaplı elmas içeren numunenin daha az aşındığı tespit edilmiştir. 
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                                       (a)                                                            (b) 

Şekil 4. Kaplamasız ve krom kaplı elmas içeren kesici numunelerin                               
(a) mikrosertlik ve (b) aşınma kaybı sonuçları. 

Şekil 5’de kaplamasız ve krom kaplı elmas içeren numunelerin aşınma öncesi ve 
sonrası yüzey görüntüleri verilmiştir. Aşınma yüzey görüntüleri beraber incelendiğinde 
kaplamasız elmas içeren kesici numuneye nazaran krom kaplı elmas içeren kesici 
numunelerin aşınma yüzeyinde halen elmasların yüzeyde kaldığı gözlenmiştir. 

 

 Aşınma Görüntüleri 
Aşınma Öncesi Aşınma Sonrası 

Kaplamasız 
elmas 

  

Krom kaplı 
elmas 

  

Şekil 5. Kaplamasız ve krom kaplı elmas içeren kesici numunelerin aşınma 
öncesi ve sonrası temas yüzey görüntüleri. 
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Saha çalışmaları ile kaplamasız ve krom kaplı elmas içeren kesici karotların delme 
performansları ve kullanım ömürleri karşılaştırılmıştır. Saha çalışmalarında delme 
sırasında freze tezgahı kullanılmıştır. Frezede uç olarak bağlanan vakumla lehimlenen 
elmaslı kesici karotlar ile Bilecik Rose Mermer (doğal taş sertliği 4 Mohs) delimi 
gerçekleştirilmiştir. Delim işlemleri sırasında soğutma suyu kullanılmıştır. Şekil 6’da 
saha çalışmalarına ait örnekler sunulmuştur. Her iki numuneyle de 21 adet delik 
delinmiş ve delme işlemi sonrası numunelerin yüzey görüntüleri SEM ile incelenmiştir. 
Delme işlemi sonrası kaplamasız ve krom kaplı elmas içeren karotların SEM 
görüntüleri Şekil 7’de verilmiştir. 

   
Şekil 6. Kaplamsız ve krom kaplı elmas içeren kesici karotlarla yapılan saha 

çalışmaları. 

Saha çalışması sonrası numunelerin SEM görüntüleri incelendiğinde kaplamasız 
elmas içeren numunelerde yoğun elmas dökülmesi görülmüştür (Şekil 7). Elmas 
dökülmesinin yanı sıra kırık elmaslar da mevcuttur. Aynı delme sayısında krom kaplı 
elmas içeren numunelerde elmas dökülmelerinin daha az olduğu gözlemlenmektedir. 
Elmaslarda herhangi bir kırılma gözlemlenmemiştir. Aynı delme sayısında krom kaplı 
elmas içeren numunede daha az hasar gözlemlendiğinden dolayı vakumlu sert 
lehimlenen elmaslı karotlarda krom kaplı elmas içeren numune kullanımının daha 
uygun olduğu, bu elmas tipi ile daha yüksek performans elde edileceği belirlenmiştir. 
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 Saha Çalışması 
Düşük Büyütme Yüksek Büyütme 

Kaplamasız 
elmas 

  

Krom kaplı 
elmas 

 
 

Şekil 7. Kaplamasız ve krom kaplı elmas içeren kesici karotların saha çalışması 
sonrası düşük ve yüksek büyütmeli SEM görüntüleri. 

4.Sonuçlar 

Deneysel sonuçlardan aşağıdaki sonuçlar çıkarılabilir; 

1. Kaplamasız ve krom kaplı elmas içeren numunelerde karbür yapıların oluştuğu 
gözlenmiştir.  

2. En yüksek sertlik (625 ± 104 HV0,5) ve en düşük aşınma kaybı (0,0021 gr) krom 
kaplı elmas içeren kesici numunede elde edilmiştir. 

3. Saha çalışmalarında aynı adet delme işlemi sonrası krom kaplı elmas içeren 
numunede elmas dökülmeleri daha az olduğundan ve daha yüksek performans 
elde edildiğinden krom kaplı elmas içeren kesici numunenin zaman ve maliyet 
açısından teknolojik avantaj sunması beklenmektedir. 
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Özet: Mekanize kazıcılar kullanılarak yapılan madencilik ve tünel kazılarında, kazı 
performansının değerlendirilmesinde önemli parametrelerden birisi kesici uç 
tüketim miktarıdır. Kesici uç tüketim oranı üretim maliyetinin hesaplanmasında 
oldukça önemli olup projeye başlamadan önce yapılacak laboratuvar ve arazi 
çalışmaları yardımıyla tahmin edilebilmektedir. Ancak arazi şartlarında kazıcı 
performansını olumsuz etkileyip kesici uç tüketim miktarını artırabilecek farklı 
etkenler olabilmektedir. Bu etkenlerden birisi de kazılan formasyonun su içeriğinin 
değişmesi sonucu özellikle düşük dayanımlı ve kil içerikli kayaların kazısında 
kazılan malzeme kesici kafaya ve kesici uçlara yapışmasıdır. Kesici uçlara yapışan 
malzeme kesici uçların bloke olmasına sebep olmakta ve kesicilerin tek taraflı ve 
beklenenden fazla şekilde aşınmasına sebep olmaktadır. Yapılan bu çalışmada 
kesici uçlara yapışan bu malzemelerin kesici uç tüketimine etkileri kollu galeri açma 
makineleri için araştırılmıştır.   
Anahtar Kelimeler: Kollu galeri açma makinesi, kesici uç, mekanize kazı. 

 

 
1. Giriş 

Mekanize kazı yönteminin uygulandığı projelerde kazıcıların formasyona uygun olarak 
seçimi ve tasarımı projenin başarısı için oldukça önemlidir. Bu kapsamda 
projelendirme aşamasında kazılacak formasyon ve kayaç özelliklerinin önceden 
belirlenmesi gerekmektedir. Laboratuvar ve arazi çalışmaları ile formasyonun RQD ve 
RMR, GSI, Q değerleri ve kayaç malzemesine ait yoğunluk, tek eksenli basınç 
dayanımı ve dolaylı (Brazilian) çekme dayanımı gibi fiziksel – mekanik özellikleri 
belirlenmektedir. Belirlenen bu parametreler yardımıyla seçilen kazıcıların 
performansları da tahmin edilebilmektedir (Gehring, 1989; Thuro & Plinninger, 1999; 
Ocak ve Bilgin, 2010; Tumaç vd., 2007; Çopur vd., 1997, 1998; Bilgin vd., 2004, 1990; 
Ebrahimabadi vd., 2011). Kazıcıların kazı performansları kadar önemli bir hususta 
kesici uç tüketim miktarıdır ve bu da yine arazi ve laboratuvar çalışmaları yardımıyla 
tahmin edilebilmektedir (Johnson & Fowell, 1986; Özdemir, 1998).   

Projelendirme aşamasında mekanize kazıcıların seçimi ve tasarımında arazi ve 
laboratuvar çalışmaları her ne kadar önemli olsa da, kazı işlemine başlandıktan sonra 
arazi karşılaşılan farklı durumlar da kazı performansını etkileyebilmektedir (Bilgin vd., 
2014). Arazide karşılaşılan beklenmedik durumlardan birisi kayaların su içeriğindeki 
değişikliklerdir. Artan su içeriği kayaçların tek eksenli basınç dayanımı gibi mekanik 
özelliklerini değiştirmektedir (Luo, 2020; Vásárhelyi & Davarpanah, 2018; Zhou vd. 
2016; Yılmaz, 2010). Tek eksenli basınç dayanımı ise mekanize kazıcıların performans 
tahmininde kullanılan önemli bir parametre olup kayaların aşındırıcılığını da 
etkilemektedir (Er & Tuğrul, 2016; Moradizadeh vd. 2016). Yapılan önceki çalışmalarda 
genel olarak artan su içeriğine bağlı olarak kayaçların dayanımlarının düştüğü 
görülmektedir. Buna bağlı olarak ta kayaların kazılabilirliğinin artması beklenilen bir 
durumdur (Abu Bakar vd. 2014). Ancak arazi şartlarında artan su içeriğinin kazı 
performansı ve kesici uç tüketimi üzerindeki etkileri olumsuz olabilmektedir (Çomaklı, 
2019).  
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Özellikle kil içerikli ve düşük dayanımlı kayaların kazısında kesici kafaya ve kesici 
uçlara yapışan kayalar kazı performansını olumsuz etkilemektedir. Su muhtevası 
killlerin mühendislik davranışlarını etkileyen en önemli unsurdur ve killi zemin veya kil 
içerikli kayaçlarda yapılacak mühendislik çalışmalarında, su etkisiyle killerin 
davranışlarında meydana gelecek değişimlere bağlı olarak birçok problem 
yaşanabilmektedir (Mahdi vd., 2019; Zhou vd., 2015) Düşük dayanımlı kayaçlarda ise 
kazı esnasında çok küçük boyutlara gelen kaya malzemeleri de yine kil gibi 
davranmaktadır.  

Killi zemin ve kil bakımından zengin kayaçların kazısı sırasında yeraltı suyu veya kazı 
sırasında kullanılan su ile birlikte kil minerallerinin davranışlarında farklılıklar 
oluşmaktadır. Nitekim Mollamahmutoğlu (2000) yaptığı çalışmada killerin şişmesi 
olayına etki eden parametrelerden birisinin de yeraltı suyunun olduğunu özellikle 
belirtmiştir. Makine ile kazı sırasında karşılaşılan bu problemler genel olarak kil 
şişmesine bağlı olarak kesici kafanın veya keskilerin sıkışması şeklinde olmakta olup 
bu konu üzerine özellikle tünel açma makinesi (TAM) kazıları için yapılmış birçok 
çalışma vardır (Hollmann, 2014; Zumsteg vd., 2016). Özelikle TAM kazıları için killerin 
keskilere yapışma durumu/oranı birçok araştırmacı tarafından laboratuvar ortamında 
araştırılmıştır (Zumsteg & Puzrin, 2012). Keskilere yapışan malzeme zamanla 
keskilerin sıkışmasına ve bu sıkışma da keskilerin bloke olarak keskilere etki eden 
kuvvetlerin anormal şekilde artmasına, dolayısıyla verimsiz bir kazının oluşmasına 
sebep olacaktır (Roxborough, 2004). Ayrıca bu durum keskilerin aşınmasını 
hızlandıracak ve keskilerde tek taraflı aşınmanın meydana gelmesine sebep olacaktır 
(Bilgin vd., 2012, 2014; Çomaklı, 2018; 2019).  

Yapılan bu çalışmada yine Kapadokya bölgesinde soğuk hava deposu kazılarında 
kullanılan kollu galeri açma makineleri (KGAM) için kazı esnasında kesici uçlara 
yapışan kayaların kesici uç aşınmasına etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla 3 farklı proje 
sahası için kuru ve suya doygun koşullar için KGAM arazi kesici uç tüketim değerleri 
kaydedilmiştir. Elde edilen arazi verileri arasındaki ilişkiler istatistiksel olarak analiz 
edilmiş ve kesici uçlara yapışan malzemenin aşınmaya etkisi belirlenmiştir.   

 
2. ARAZİ ÇALIŞMALARI  
 
Yapılan bu çalışma kapsamında Niğde Aktaş bölgesinde bulunan iki farklı soğuk hava 
deposu kazısında KGAM kesici uç tüketim değerleri kaydedilmiştir. Çalışma sahasında 
kazısı yapılan formasyon tüflerden (ignimbirit) oluşmaktadır. Genel olarak düşük 
dayanımlı ve gözenekli yapıya sahip olan bu formasyonlarda kazı işlemleri KGAM 
kullanılarak yapılmaktadır. Ancak bu formasyonlarda stabilite problemlerinden dolayı 
kazı esnasında KGAM’ larda su kullanılmamaktadır. Ancak genellikle iklimsel 
etkilerden kaynaklı olarak kazı yapılan formasyon su ile temas edebilmektedir. Şekil-
1’ de görüldüğü gibi kazısı yapılan depo sahasında tabandan su gelişi olmuş ve üst 
seviyelere doğru ilerlemiştir.  
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Şekil 1. Su akışı olan depo sahası. 

 
Su ile temas eden kazılmış kaya malzemeleri yapışkan bir hal alarak kesici kafaya ve 
kesici uçlara yapışmaktadır (Şek. 2). Kazılan malzemenin yapışması genel olarak kil 
içeriklerinden veya kazı esnasında oldukça küçük boyuta gelen malzemelerden 
kaynaklanmaktadır. Yapışan bu malzemeler kesici uçları bloke ederek daha fazla 
aşınmalarına sebep olmaktadır. Bu doğrultuda 3 farklı soğuk hava deposu kazısında 
KGAM kesici uç tüketim değerleri hem kuru hem de sulu şartlar için kaydedilmiştir. 55 
ton ağırlığında 370 kW kesici kafa gücüne sahip Paurate E 134 model KGAM’ lar için 
elde edilen arazi kesici uç tüketim değerleri Tablo 1’ de verilmiştir.  

 
Şekil 2. Kesici kafaya ve kesici uçlara yapışan kaya malzemeleri. 
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Kapadokya bölgesindeki soğuk hava deposu kazılarında projeler bir ana galeri ve bu 
galerinin kenarlarında açılan odalardan oluşmaktadır. Bölgede açılan soğuk hava 
depolarında genel olarak oda uzunlukları 20-30 metre arasında değişirken odaların 
genişlikleri 4-7 metre olarak planlanmaktadır. Depo boyutları genellikle formasyon 
özelliklerine göre belirlenmektedir. Tablo-1’ de görüldüğü gibi yeraltı depolarının 
boyutları üç bölgede de farklılıklar göstermektedir. Ayrıca kuru ve doygun şartlarda 
kaydedilen kazı miktarlarının aynı olmadığı da görülmektedir. Genel olarak suya 
doygun formasyonlarda makine kullanım oranları düşmekte buna bağlı olarak ta kazı 
verimi azalmaktadır. Suya doygun formasyon kazılarında makine bakımı için harcanan 
zaman artmaktadır.    

 

Tablo 1. KGAM arazi verileri 

Proje Adı Aktaş Nar Sulusaray 

Formasyon Özelliği Kuru Sulu Kuru Sulu Kuru Sulu 

Ana Koridor sayısı 1 1 1 2 2 2 

Depo (Oda) Sayısı 40 40 24 44 46 46 

Depo Uzunluğu (m) 20 20 24 25 20 20 

Depo Yükseklik x Genişlik 
(m) 

5 x 6 5 x 6 6 x 7 6 x 7 5x4,5 5x4,5 

Kazı Süresi (saat) 6 5 6 5,5 5,5 5 

Net Kazı Hızı (m3/g) 426 312 576 258 425 278 

Kesici Uç Tüketim (keski/g) 19 15 15 10 17 13 

Kesici Uç Tüketim Oranı 
(keski/m3) 

0.045 0,048 0,029 0,039 0,040 0,047 

 
3. LABORATUVAR ÇALIŞMALARI 

3.1 Fiziksel ve mekanik testler  

Fiziksel ve mekanik testler yardımıyla kayaçların kuru ve suya doygun şartlardaki tek 
eksenli basınç ve dolaylı (Brazilian) çekme dayanımı değerleri belirlenmiştir. Suya 
doygun şartlarda yapılan deneylerde kullanılan numuneler 24 saat boyunca suda 
bekletilmiştir.    

Karot numunelerin kullanıldığı deneysel çalışmalar ISRM (2007) standartlarına uygun 
olarak yapılmıştır. 3 farklı proje sahasından temin edilen numunelerin tamamı tüf 
(ignimbrit) türü kayaçlardır. Fiziksel ve mekanik testler her bir proje sahası için en az 5 
farklı numune kullanılarak yapılmış olup, elde edilen ortalama değerler Tablo 2’ de 
verilmiştir. İlgili tabloda görüldüğü gibi suya doygunluk etkisiyle kayaçların dayanım 
değerleri azalmaktadır, bu da beklenilen bir durumdur.  
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2.2 Cerchar aşınma indeks (CAI) deneyleri 

ISRM standartlarına uygun olarak yapılan bu deneyde, tek eksenli basma ve dolaylı 
çekme dayanımı deneylerinde kullanılan ve taze kırılmış düzgün olmayan yüzeye 
sahip numuneler kullanılmıştır. Proje sahalarından elde edilen numunelerin Cerchar 
aşındırıcılık değerlerinin belirlenmesi amacıyla deneyler öncelikle standart olarak 1 cm’ 
lik kazı uzunluğunda yapılmıştır. Kuru ve suya doygun koşullarda en az 5 farklı deney 
yapılmış olup elde edilen ortalama değerler Cerchar aşınma indeks değerleri olarak 
belirlenmiştir.  

Cerchar aşınma deney seti kullanılarak kuru ve doygun koşullarda 5 cm kazı hattı 
uzunluğunda da ayrıca deneyler yapılmıştır. Bu deneylerin yapılmasındaki amaç 
kazılan malzemelerin kesici uçlara yapışmasını gösterebilmektir. Aktaş proje 
sahasından alınan numune üzerinde kuru ve doygun şartlarda yapılan aşındırıcılık 
testleri sonucunda deney uçlarına yapışan malzemeler Şekil 3’ te gösterilmektedir.  

5 cm kazı uzunluğu içinde kuru ve doygun şartlar için her bir kayaç türü için 5 farklı 
deney yapılmış ve bu değerlerin ortalamaları alınarak kayaçların aşındırıcılık değerleri 
belirlenmiştir. Kuru ve doygun şartlar için 1 ve 5 cm kazı uzunluklarında elde edilen 
ortalama Cerchar aşındırıcılık değerleri Tablo 2’ de verilmiştir.   

 

 

 
Şekil 3. Kuru ve doygun şartlarda 5 cm kazı uzunluğunda yapılan Cerchar 

aşınma deneyleri sonrası deney uçları 
 
 
 
 
 
 

Kuru 

Doygun 



IV. Uluslararası Türk Dünyası Fen Bilimleri ve Mühendislik Kongresi  

23-24 Haziran 2022, Niğde - Türkiye 

 

1128 
 

 

Tablo 2. Proje sahalarından alınan kayaçların fiziksel ve mekanik özellikleri 

 Aktaş Nar Sulusaray 

 Kuru Sulu Kuru Sulu Kuru Sulu 

UCS 8,14 4,77 5,82 3,27 9,90 4,40 

BTS 1,07 0,66 0,80 0,67 1,25 1,04 

CAI1 1,13 0,63 0,98 0,69 1,22 0,64 

CAI5 1,33 1,01 1,24 1,04 1,57 1,27 

UCS; Tek eksenli basınç dayanımı, BTS; Brazilian (endirekt) çekme dayanımı, CAI1; 
1 cm kazı uzunluğu için Cerchar aşındırıcılık değeri, CAI5; 5 cm kazı uzunluğu için 

Cerchar aşındırıcılık değeri. 
 
 
4. BULGULAR ve TARTIŞMA 
  
Suyun etkisiyle kesici uçlara ve kesici kafaya yapışan kaya malzemelerinin kesici uç 
aşınmasına etkisini belirlemek amacıyla kuru ve suya doygun şartlar için arazi 
çalışmaları ve laboratuvar deneyleri sonunda elde edilen değerler arasındaki ilişkiler 
incelenmiştir. Bu kapsamda öncelikle KGAM arazi kesici uç tüketim oranları arasındaki 
ilişkiler irdelenmiştir. Şekil 4’ te 3 farklı proje sahası için kuru ve sulu kazı şartlarındaki 
kesici uç tüketim oranları verilmiştir. İlgili şekilde görüldüğü gibi su varlığının olduğu 
kazı şartlarındaki kesici uç tüketim değeri kuru ortamdakine oranla daha fazladır. 
Oysaki suyun etkisiyle kayaçların dayanımlarının düştüğü laboratuvar deneyleri 
sonucunda görülmektedir ve buna bağlı olarak da kesici uç tüketiminin sulu formasyon 
kazısında azalması beklenebilir. Ancak arazi verileri düşük dayanımlı tüf 
formasyonlarının kazılarında su varlığının kesici uç tüketimini arttırdığını göstermiştir. 
Bu durum da kazılan çok ince boyutlu kaya malzemelerinin artan su içeriği etkisiyle 
kesici uçlara ve kesici kafaya yapışmasıyla açıklanabilir.  
 

 
Şekil 4. Kuru ve sulu formasyon şartlarında KGAM kesici uç tüketim değerleri 

0,000

0,010

0,020

0,030

0,040

0,050

0,060

Kuru Sulu Kuru Sulu Kuru Sulu

Aktaş Nar Sulusaray

K
es

ic
i 

U
ç 

T
ü

k
et

im
 O

ra
n

ı 

(k
es

k
i/

m
3
)

Proje Sahası / Formasyon Durumu



IV. Uluslararası Türk Dünyası Fen Bilimleri ve Mühendislik Kongresi  

23-24 Haziran 2022, Niğde - Türkiye 

 

1129 
 

 

Proje sahalarından alınan tüflerin CAI değerlerinin suya doygun şartlarda nasıl 
değişeceğinin belirlenmesi amacıyla da kuru ve doygun şartlarda elde edilen CAI 
değerleri arasındaki ilişkiler analiz edilmiştir. Kuru ve suya doygun şartlarda 1 ve 5 cm 
kazı uzunluğu için elde edilen CAI değerlerinin değişimini gösterir grafik Şekil 5’ te 
verilmiştir. İlgili şekle bakıldığında hem 1 cm hem de 5 cm kazı uzunluğu için kayaçların 
CAI değerlerinin suya doygun durumlarda azaldığı görülmektedir. Bu durum arazi 
kesici uç tüketim oranlarındaki değişimin tam tersi olarak görülmektedir. Şöyle ki; arazi 
kesici uç tüketim oranı değerleri sulu ortam kazılarında artarken CAI değerlerinin ise 
suya doygun şartlarda düştüğü görülmektedir.  
 

 
Şekil 5. 1 ve 5 cm kazı uzunluklarında kuru ve suya doygun şartlar için elde 

edilen CAI değerleri 
 
Diğer taraftan hem kuru hem de suya doygun şartlarda, 1 ve 5 cm kazı uzunluklarında 
elde edilen CAI değerlerine bakıldığında kazı uzunluğu arttıkça CAI değerinin de arttığı 
görülmektedir. Kuru ve suya doygun şartlarda elde edilen CAI değerlerindeki yüzdelik 
artış oranları Şekil 6’ da verilmiştir. Şekil 6’ da görüldüğü gibi kuru şartlarda 1 ve 5 cm 
kazı uzunlukları arasındaki değişim Aktaş Nar ve Sulusaray proje sahalarından alınan 
numuneler için sırasıyla %17.70, %26.53 ve %28.69 olarak belirlenmiştir. Buna karşın 
suya doygun şartlarda elde edilen yüzdelik değişim oranları ise sırasıyla %60.32, % 
50.72 ve % 98.44 olarak belirlenmiştir.  Elde edilen değişim oranlarına bakıldığında 
suya doygun şartlarda 1 ve 5 cm kazı uzunluklarında elde edilen CAI değerleri 
arasındaki yüzdelik değişim kuru şartlardakine oranla oldukça fazladır.  Bu durumda 
suya doygun şartlarda yapılan Cerchar aşındırıcılık deneyleri esnasında deney ucuna 
yapışan malzemelerin etkisiyle açıklanabilir.5 cm kazı uzunluğunda değişim oranları 
bu kadar farklıyken daha uzun kazı uzunluklarında bu oranın daha da artması 
beklenebilir. Arazi şartlarında sürekli kazı yapıldığı düşünüldüğünde CAI değerleri için 
elde edilen değişim oranları arasındaki farklılık, arazi şartlarında kesici uçlara yapışan 
malzemenin kesici uç aşınmasına etkisini desteklediği söylenebilir.   
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Şekil 6. Kuru ve doygun şartlarda 1 ve 5 cm kazı uzunluklarında CAI 

değerlerinin değişim oranları 
 

5. Sonuçlar 

Yapılan bu çalışma sonucunda elde edilen KGAM arazi kesici uç tüketim değerlerine 
bakıldığında sulu formasyonda yapılan kazılarda kesici uç tüketim oranının kuru 
ortama oranla arttığı görülmektedir. Bu duruma kesici uçlara yapışan malzemelerin 
sebep olduğu söylenebilir. Bununla beraber laboratuvar ortamında yapılan 
deneylerden elde edilen CAI değerlerine bakıldığında kazı uzunluğu arttıkça kesici uç 
aşınma oranının, suya doygun şartlarda kuru şartlara oranla daha fazla arttığı 
görülmektedir. Bu durumunda yine deney ucuna yapışan malzemelerden 
kaynaklandığı söylenebilir. Bununla birlikte bu çalışma sonunda elde edilen sonuçlar, 
mekanize kazıcıların kesici uç tüketimi değerlerinin tahminin de laboratuvar deneyleri 
ile birlikte kazılacak formasyon özelliklerinin ve bu özelliklerde meydana gelen 
değişimlerin de detaylı olarak analiz edilmesi gerektiğini göstermiştir.   

Teşekkür 

Bu çalışmada kullanılan arazi verilerinin bir kısmı TÜBİTAK 120M145 No’ lu proje 
kapsamında HÖYÜK inşaat firması proje sahalarından temin edilmiştir. Yazar 
TÜBİTAK’ a ve firma yetkililerine teşekkür eder. 
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Özet: Alüminyum alaşımları diğer metal alaşımlarıyla kıyas edildiğinde, üstün 
mukavemeti, elektriksel özellikleri, işlenebilirliği, korozyon direnci ve yeniden 
işleme alınabilmesi gibi özelliklerinden dolayı günümüz endüstrisinde büyük bir 
paya sahiptir. Buna bağlı olarak üretim yöntemlerinde büyük ilerlemeler 
katedilmiştir. Ekstrüzyon yöntemi de bunlardan birisidir. Ekstrüzyon yönteminde 
hammadde sıcaklığı, zımba hızı, kovan sıcaklığı, soğutma hızı ve şekil faktörü gibi 
kontrol edilebilen değişkenler bulunmaktadır. Ekstrüzyon işlemi sonrası, bazı 
alüminyum alaşımlarıyla üretilen profiller, isteğe uygun olarak yaşlandırma 
işlemlerine de tabii tutulabilir. Yaşlandırma prosesine uygun olan alaşım 
türlerinden birisi de 6xxx serisi alaşımlardır. Yapılan bu deneysel çalışmada, 6xxx 
alaşım serilerinden biri olan 6060 alaşımının, aynı üretim koşullarında ve sabit 
zımba hızında, değişken hammadde sıcaklık aralıklarında doğal ve yapay 
yaşlandırma prosesi sonucu ortaya çıkan sertlik değerleri karşılaştırılmıştır. 
Çalışmanın amacı, üretim sırasında sık karşılaşılan, hedeflenen sertlik değerlerine 
ulaşılamama problemine hammadde sıcaklığının etkisi incelemektir. Yapılan 
çalışma sonucunda, farklı hammadde sıcaklıklarıyla üretilen numunelerden 
çıkarılan bulguların karşılaştırılması sonucu sıcaklık-sertlik arasındaki ilişki 
gösterildi. Elde edilen bulgulara göre, ideal hammadde sıcaklığın sağlanmasıyla 
ekstrüzyon ve yaşlandırma sonucunda AA6060 alaşımının sertlik değerinde 
dikkate değer bir gelişme sağlanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Alüminyum alaşımı, Sıcak Ekstrüzyon, Yaşlandırma, 
Hammade Sıcaklığı 

 

 
1. Giriş 

Alüminyum ekstrüzyon teknolojileri günümüz endüstrisinin büyük bir gereksinimidir. 
Özellikle mimari ürünler ve malzeme pazarındaki talepler giderek artmaya devam 
etmektedir. AA6060 ekstrüzyon ürünleri, çoğunlukla otomotiv, mimari (pencere ve kapı 
doğrama, cam balkon sistemleri, mobilya parçaları) ve yapı sektörlerinde üstün 
mekanik özellikleri ve fiziksel karakteristiklerinden dolayı tercih edilmektedir. Saf 
haldeki alüminyum düşük dayanım değerlerine sahipken, alaşımlandırılarak çekme 
dayanımı 690 MPa’a kadar arttırılabilmektedir. Ancak bu özellikler alaşım 
elementlerinin etkisine bağlı olarak değişebilmektedir (Aluminium Association, 1975). 
Alüminyum alaşımları, Demire kıyasla 3 kat hafif olmasına rağmen alaşımlandırma 
sayesinde benzer mukavemet özellikleri göstermektedir. 

Sertliği etkileyen faktörlerden biri olan ekstrüzyon oranı, profilin prese uygunluğunu ve 
sertlik alma durumu hakkında bilgi verir. Uygulamada ideal ekstrüzyon oranı 70 olarak 
belirlenmiştir. Bu oranın, 70 altına düşmesi üretimi kolaylaştırırken 70 üzerine çıkması 
da üretimi zorlaştırır. 12 altında orana sahip bir profilin üretiminde biyet yapısındaki 
Mg2Si kristalleri yeterli uzama değerine ulaşamayacağı için işlemler sonunda profil 
biyet şartlarına dönüşür. Bundan dolayı, profilin yeterli sertlik alması mümkün olmaz 
(Li vd., 2004). Ektrüzyon oranı, 12-20 arasında olan profillere azot (12-16) veya sulu 
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(16-20) soğutma ile istenilen sertlikler aldırılabilir ancak imalat şartlarının çok dikkatli 
ve kontrollü yapılması zorunludur, 20-100 arasındaki orana sahip profiller sorunsuz 
üretilir, 100-140 arasındaki profillerin üretim miktarları düşük, imalat problemleri fazla 
(ölçü ve yüzey kalitesi), kalıp ömürleri kısadır (Li vd., 2004). 140 oran üzerindeki 
profiller çok zorunlu olmadıkça imalata alınmamalıdır. Ekstrüzyon oranının prese olan 
uygunluğu belirlemek ekstrüzyon işlemlerine başlamadan önce kontrol edilmesi 
gereken ilk basamaktır. 

Alüminyum alaşımları sınıflandırılırken ilave edilen metallere göre sınıflandırma yapılır. 
6xxx serisi alaşımlarında en fazla ilave edilen elementler Magnezyum (Mg) ve 
Silisyum’dur (Si).  Mg yüksek mukavemet, süneklik ile korozyon mukavemeti sağladığı gibi 

malzeme yoğunluğunu da düşürmez. Magnezyum Silisit (Mg2Si) yapacak miktarda Mg ve Si 

ihtiva eden alaşımlar ısıl işleme tabi tutulabilen ve kolay işlenebilen alaşımlardır (Fayomi vd., 
2012). Si miktarı artıkça çekme ve akma mukavemeti artış gösterir. Alaşımın içerisinde 
Si ihtiva eden fazın şekli ve dağılımı önemlidir. Küçük ve yuvarlak primer faz veya 
ötektik yapı yüksek mukavemet ve süneklik verir. İğne şeklindeki Si’li faz çekme 
mukavemetini arttırmakla beraber süneklik, darbe ve yorulma mukavemetini düşürür 
(Coşkuner, 2001). 

Mukavemet kazandırma derecesi alaşımın ısıl işlem görebilir olmasına göre ‘’T’’ ile 
gösterilir. ‘’T’’ yi takip eden numaralar pekleşme miktarını, gerçek ısıl işlem tipini 
gösterir (Kvande, 1999). Temper seri numaraları Tablo 1’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 1. Alüminyum alaşımları için temper seri numaraları (Metal Handbook, 
1979) 

Temper Açıklama 

T Yaşlandırılmış 

T1 İmalat sıcaklığından soğutulmuş ve doğal olarak yaşlandırılmış 

T2 İmalat sıcaklığından soğutulmuş, soğuk işlenmiş ve esas olarak 
kararlı bir duruma doğal yaşlandırılmış 

T3 Çözelti ısıl işlemi uygulanmış, soğuk işlenmiş ve esas olarak 
kararlı bir duruma doğal yaşlandırılmış 

T4 Çözelti ısıl işlemi uygulanmış ve esas olarak kararlı bir duruma 
doğal yaşlandırılmış 

T5 Çözelti ısıl işlemi görmüş ve yapay yaşlandırılmış 

T6 Çözelti ısıl işlemi görmüş ve kararlılaştırılmış 

 

Uygulamada, 400-480 °C ön ısıtmaya tabii tutulan biyetler istenilen boya getirilerek bir 
konveyör aracılığıyla prese aktarılır. Ardından biyet, kovan hizasına bir yükleme 
arabası ile kaldırılır ve zımba (ıstampa) tarafından yüksek basınçta itilerek karşı 
kısmında bulunan kalıbın içinden biyetin kesiti küçültülerek şekil alması sağlanır.  
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Presten çıkan ekstrüzyon ürününün ani olarak soğutulması ile, Mg2Si partiküllerinin 
çökelmeden katı çözelti içinde kalması hedeflenir. Ekstrüzyon ürününde aşırı doymuş 
bir katı çözelti elde etmek için, Mg2Si çökelmeden kalmalıdır. Bunun için presten çıkan 
sıcak ürün, en az 95°C/dk hızla, 260°C' ye kadar soğutulmalıdır. Bu durumda, daha 
sonraki yapay yaşlandırma işleminde en yüksek mekanik değerlerin elde edilmesi 
mümkün olabilir (Bjørnbakk vd., 2002). 

Yapılan bu deneysel çalışmada, kalıp tavlama sıcaklık ve süresi, kalıp çelik türü, 
ekstrüzyon hızı, kovan sıcaklığı ve soğutma faktörleri sabit olmak koşuluyla, AA6060 
alaşımında değişken hammadde sıcaklığının, doğal ve yapay yaşlandırma prosesleri 
sonuçlarına göre sertliğe etkisi Brinell sertlik ölçüm metodu kullanılarak araştırılmıştır. 
Çalışmanın amacı, uygulamada sıklıkla karşılaşılan sertlik problemlerine, hammadde 
sıcaklığının etki derecesini, deneysel olarak ölçmektir.  

2. Materyal ve Metot 

2.1. Çalışmada kullanılacak hammadde spektrometre analizi 

Yapılan bu çalışmada, NN firmasından alınan, deneyde kullanılacak olan, alüminyum 
hammaddenin, AA6060 Al-Mg-Si standartlarına uygunluğunu ölçmek amacıyla, S3 
MiniLAB 300 marka-model optik emisyon spektrometre kullanıldı.  

2.2. Biyet ön ısıtma ve ekstrüzyon işlemleri 

Alüminyum biyetlere ön ısıtma uygulanmasının amacı, yapı içindeki Mg2Si bileşiğinin 
tam olarak çözünmesinin sağlanmasıdır (Rendigs, 1997).  

Yüksek sıcaklıklara çıkılması halinde çökeltiler çözünür ve daha sonra kütük birkaç 
dakika içerisinde istenilen son sıcaklığa düşürülür. Ekstrüzyon süresince matriste elde 
edilen Mg2Si partikülleri, çözelti miktarını, yaşlandırmadan sonra elde edilen 
mukavemeti etkiler (Langkruis vd., 2001). 

Buna göre çalışmada kullanılacak AA6060 hammaddesinin Şekil 1’de gösterilen biyet 
fırınında ön ısıtma süreci tamamlandı. Hammadde sıcaklıkları K tipi termokupl ve Fluke 
51 marka-model termometre ile ölçüldü. 

 

 
Şekil 1. Ön ısıtma işlemi için kullanılan biyet fırını 

Biyetlerin bir transfer arabası aracılığıyla Tablo 2’de özellikleri belirtilen YUANCHANG 
XJ 1540 UST marka-modeline sahip alüminyum ekstrüzyon presinde 7 mm/sn hızla ve 

https://www.scientific.net/author-papers/k-h-rendigs
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410 °C kovan sıcaklığı şartlarında profil haline getirilerek üretilmesi sağlandı. Deney 
süresince profilin üretimi için kullanılan ekstrüzyon pres Şekil 2’de gösterildi. 

, 
 

Tablo 2. YUANCHANG XJ 1540 UST alüminyum ekstrüzyon pres özellikleri 

Tanım Özellik 

Toplam güç (UST) 1540 

Biyet çapı (mm) 152 

Biyet uzunluk aralığı (mm) 300-880 

Kovan çapı (mm) 158 

Kovan uzunluğu (mm) 900 

Ekstrüzyon hızı (mm/ sn) 1,2-18 

Tavsiye edilen ekstrüzyon oranı 12-72 

 
 

 
Şekil 2. Deney profilinin elde edilmesinde kullanılan ekstrüzyon pres 

Ekstrüzyon preste 7 mm/sn sabit hız ve 410°C kovan sıcaklığı ile üretilen profillerin 
kalıp çıkışı sıcaklıklarını ölçmek amacıyla K tipi termokupl ve Fluke 51 model 
termometre kullanıldı. Üretim esnasında doğrudan hammadde sıcaklığının etkileri 
araştırıldığından herhangi bir soğutma işlemi uygulanmadı. 

2.3. Doğal yaşlandırma, yapay yaşlandırma ve Brinell sertlik ölçümü 

Presten çıkan deney numuneleri 4 saat doğal yaşlandırmaya bırakıldı. Doğal 
yaşlandırma sonrası Brinell sertlik ölçümleri için numuneler kesilip ayrıldı. Numuneler 
bir sonraki işlem olan yapay yaşlandırma için Şekil 3’te gösterilen termik fırınına alındı. 

En son aşama olan yapay yaşlandırma ısıl işleminde ürünler, 185°C'de 300 dk süre ile 
bekletilerek aşırı doymuş katı çözeltiden, iğne şeklindeki Mg2Si çöktürülerek en yüksek 
mekanik özellikler ve eloksal kalitesi elde edilir (Kanoko vd., 2002). 

Deney numunelerine termik fırınında 185°C’de 300 dk ısıl işlem uygulandı. Yapay 
yaşlandırma sonrası, sertlik ölçümü amacıyla numuneler kesildi. 
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Şekil 3. Yapay yaşlandırma (termik) fırını 

Doğal yaşlandırma ve yapay yaşlandırma sonrası ayrılan numunelerin sertlikleri 
Reicherter BL3 Brinell sertlik ölçüm cihazıyla ölçüldü.  

3. Bulgular 

AA6060 Al-Mg-Si alaşımının spektrometre analizi sonunda standartlara uygun olduğu 
doğrulandı. Standartlarda referans alınan kimyasal bileşenler ve ölçülen spektrometre 
analizi değerleri karşılaştırmalı olarak Tablo 3’te belirtildi.  

 

Tablo 3.  AA6060 alüminyum alaşımı için kimyasal bileşen değerleri (European 
Standard, 2007) 

Element 
European Standart 
Bileşim oranları (%) 

Hammadde Optik Emisyon 
Spektrometre Ölçülen 
Bileşim oranları (%) 

Demir (Fe) 0,1-0,3 0,2205 

Manganez (Mn) 0-0,1 0,0421 

Magnezyum (Mg) 0,35-0,6 0,4755 

Silisyum (Si) 0,3-0,6 0,4066 

Bakır (Cu) 0-0,1 0,0202 

Çinko (Zn) 0-0,15 0,0165 

Titanyum (Ti) 0-0,1 0,0189 

Krom (Cr) 0-0,05 0,0069 

Alüminyum (Al) Dengeli 98,7561 

Diğer  0-0,15 0,0367 
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Ekstrüzyon oranı, kovan kesit alanının üretimi yapılacak profilin kesit alanına 
bölünmesiyle bulunur. Kovan kesit alanı için gerekli parametre olan kovan çapı Tablo 
2’de belirtildiği üzere 158 mm’dir. Deney aşamasında kullanılacak tek figürlü kalıp 
profilinin teknik resmi Şekil 4’te gösterildi. Buna göre kovan kesit alanının profil kesit 
alanına bölünmesiyle Ektrüzyon Oranı (E.O), 15,295 olarak hesaplandı (Eşitlik 1) 

 

 
Şekil 4. Deneyde kullanılan profil kesiti 

                          

𝐸. 𝑂 =

𝜋 × 𝐷𝑘
2

4
𝜋 × 𝐷𝑝

2

4

=

𝜋 × 1582

4
𝜋 × 40,42

4

= 15,295 
 

(Eş.1) 
                                                     

 

Dk (mm), kovan çapı, Dp (mm) profil çapıdır. 

Sonuca bakıldığında ekstrüzyon oranın prese uygun olduğu fakat yeterli sertliklere 
ulaşılabilmesi için azot ile soğutma gerektirdiği anlaşılmaktadır. Ancak deneyde 
hammadde sıcaklığının yapay yaşlandırma sonrası sertliğe etkileri araştırılacağından, 
azot ile soğutma işlemi uygulanmadı. Bu durumda 15,295 E.O  değeri 12-72 aralığını 
sağladığından deneyde kullanılacak profilin prese uygun olduğu doğrulandı.  

Kalıp çıkışı deney profillerinin sıcaklıkları ve ön ısıtma sonrası AA6060 alüminyum 
biyet sıcaklıkları Tablo 4’te gösterilmiştir. 

 
Tablo 4. Ön ısıtma ve kalıp çıkışı sıcaklık ölçüm tablosu 

Deney Numune 
Numarası 

Ön Isıtma Sıcaklığı (°C) Ekstrüzyon Sıcaklığı (°C) 

1 430,4 482,6 

2 450,3 497,7 

3 470,1 514,4 
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Doğal yaşlandırma ve yapay yaşlandırma işlemleri sonrasında sertlikler, Brinell (HB) 
cinsinden ölçüldü. Sertlik ölçümleri, sonucun doğruluğunu artırma amacıyla 3 farklı 
noktadan yapıldı ve Tablo 5’te deney numuneleri için ölçülen her üç değer de gösterildi.  
 

 
Tablo 5. Deney numunelerinin sertlik ölçümleri 

Deney Numune 
Numarası 

Doğal Yaşlandırma 
Sonucu Sertlik (HB) 

Yapay Yaşlandırma 
Sonucu Sertlik (HB) 

1 23,9-25,5-24,7 36-38-37,1 

2 24,2-25,1-24,8 41,9-42,6-42,9 

3 25,8-25,3-25,9 43,7-46,7-43,7 

 
Tablo 4 ve Tablo 5’te gösterilen sonuçlara göre, ön ısıtma sıcaklığının ve ekstrüzyon 
sıcaklığının artmasıyla doğal yaşlandırma sonucu sertlikte kayda değer bir artış 
gözlemlenmemesine rağmen yapay yaşlandırma sonucu sertlik değerlerinde dikkat 
çeken bir fark oluşmuştur. AA6060 alaşımında, ön ısıtmada 430,4°C sağlanmasıyla en 
yüksek sertlik değeri 38 HB iken, 450,3°C için 42,9 HB ve 470,1°C için 46,7 HB 
ölçülmüştür. Ekstrüzyon sıcaklık aralığı 500°C-540°C aralığına ulaştığında çökelme 
sertleşmesi oluşur. Tablo 4’e bakıldığında 3 numaralı deney numunesinin 514,4°C ile 
bu aralığı sağladığı görülmektedir. Deney ölçüm sonuçları incelendiğinde ön ısıtma 
sıcaklığının ve dolayısıyla ekstrüzyon sıcaklığının artmasıyla AA6060 alaşımı için 
yapay yaşlandırma sonrası en yüksek sertlik sonucu 46,7 HB ile 470,1°C’de 
ölçülmüştür.  
 
Sonuç olarak AA6060 alaşımının ön ısıtma sıcaklığı arttıkça yapay yaşlandırma 
işlemleri sonucu sertlik değerleri de artmıştır.  
 
4. Sonuçlar 

Yapılan çalışmada AA6060 alaşımlarında ekstrüzyon yöntemiyle üretilen profillerde ön 
ısıtma sıcaklığının değişmesiyle doğal ve yapay yaşlandırma sonrası sertlik 
değerlerindeki değişim incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar aşağıda belirtilmiştir. 

Biyetlerde ön ısıtma sıcaklığının artmasıyla doğal yaşlandırma sonrası sertlik 
değerlerinde fazla bir değişim olmazken, yapay yaşlandırma işlemi sonrasında deney 
numuneleri arasındaki sertlikler büyük oranda değişmiştir. 430,4°C, 450,3°C ve 
470,1°C biyet sıcaklıklarında en yüksek sertlik değerleri sırasıyla 38 HB, 42,9 HB ve 
46,7 HB olarak bulunmuştur.  

Hammadde sıcaklığı-sertlik ilişkisi göz önüne alındığında ve yapılan bu çalışma 
çerçevesinde düşünüldüğünde bu durum biyet ön ısıtma sıcaklığı faktörünün sertlik 
üzerinde önemli olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Buna göre ön ısıtma sıcaklığı 
doğru aralıklarda yapılırsa, ekstrüzyon sıcaklığı Mg2Si’nin çökelmeden kalabileceği 
aralığa ulaşabilmektedir. 

Sonraki çalışmalarda, hammadde sıcaklığı, soğutma, sertlik arasındaki ilişki ve 
hammadde sıcaklığı, yapay yaşlandırma sıcaklık ve süresi, sertlik ilişkileri incelenebilir.  
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Abstract:The prognostication of surface finish all through the metal cutting 
process is important for determining the need for machining condition changes. 
The current work methodology classifies surface finish during milling into three 
categories: good, satisfactory, and poor. The time-domain, frequency-domain, 
and Fast Fourier transform (FFT) image features of force signal data during 
milling were used to determine surface quality. The Bayesian optimized Support 
Vector Machine (SVM) model was used to compare these characteristics. 
Confusion matrix, Receiver Operator Characteristic (ROC) curve, and accuracy 
are among the comparative metrics taken into account. With FFT image 
characteristics and cutting settings as input, the model achieves an accuracy of 
84.84 percent. However, employing the model with frequency-domain 
characteristics and cutting settings, 91.90 percent accuracy was observed. One 
factor at a time (OFAT) analysis was used to validate the variation of cutting 
parameters in relation to the response variable, and it was determined to be 
adequate. The prediction of distinct surface roughness categories based on 
Force data will aid in the automation of quality management to approve or 
disapprove the product. 
Keywords: Milling, Inconel X-750, Force, Surface Roughness, Support Vector 
Machine  

1. Introduction 

Metal cutting produces an excellent surface quality and is a commonly utilized industrial 
technique for the removal of material in industries. Among several machining techniques, 
Milling has long been regarded as one of the most versatile procedures for productively 
machining a wide range of engineering materials. Milling is a process utilized to remove metal 
from a work surface where the workpiece is fed against a rotating cutter having multiple cutting 
edges. The milling can be employed for processing the flat or curved surfaces by cutting them 
with good accuracy and surface finish. Dimensional accuracy and surface finish are used to 
assess product quality following machining. The machined surface profile is made up of several 
spatial frequencies. Surface roughness refers to the surface's high frequency and short-
wavelength components. The total spaced imperfections on the surface are measured as 
surface roughness. Surface roughness is particularly important in determining how a product 
interacts with its surroundings. A product's finish shows the performance of its components. In 
addition, the amount of roughness might have an impact on a product's efficacy. Varghese et 
al. [1] predicted tool life in micro-milling from force signals using various Machine learning 
algorithms. It has been reported that in comparison to SVM and LR, the RF model delivers the 
most reliable prediction of the tool life stage, with 88.5 percent prediction accuracy. 
Chaijareenont and Tangjitsitcharoen.[2] compare cutting forces and surface roughness profiles 
when turning Al6063 with a coated carbide tool using FFT. The author indicates that the cutting 
force frequency and surface roughness profile frequency appear to be related. Line et al.[3] 
used vibration data to predict surface roughness in the milling process and tested multiple 
deep learning algorithms (FFT-Long Short-Term Memory Network (FFT-LSTM), one-
dimensional convolutional neural network (1-D CNN)), and FFT-Deep Neural Networks (FFT-
DNN). S45C medium carbon steel was machined using a constant cutting parameters Al-Ti-N 
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carbide insert. For surface roughness prediction in the milling process, the author suggested 
1D CNN with FFT-LSTM. 

Nickel-based superalloys have a wide range of applications due to their superior performance 
under harsh conditions, high mechanical strength at high temperatures, fracture toughness, 
and corrosion resistance. However, due to their extraordinary properties, it is recognized as 
one of the most difficult materials to treat. Inconel X-750, a nickel-based superalloy, is 
particularly well suited to high-temperature applications such as rocket engines, gas turbines, 
and jet engine blades [4]. Furthermore, it is widely used in industry due to its strong corrosion 
and oxidation resistance, as well as its high fracture toughness [5]. The Inconel X-750 alloy is 
widely used in nuclear power plants, gas turbines, and the aerospace industry [6]. The superior 
material properties of the Inconel X-750 alloy, such as high strength, low thermal diffusivity, 
and high nickel and carbide concentration, result in high cutting zone temperatures and tool 
wear during machining [7][8]. However, because of their strain hardening, great ductility, low 
heat conductivity, strong mechanical resistance, presence of hard carbide particles, and 
chemical proximity to cutting tools, machining such superalloys is difficult. This condition 
reduces milling productivity and significantly boosts production costs[9]. 

In this study the methodology is proposed for predicting the surface roughness in face milling 
of INCONEL X-750 superalloy by using force signals. The model was created with the help of 
a machine learning algorithm i.e., Support Vector Machine. a Bayesian optimized SVM 
algorithm has been used to classify the surface roughness in three different classes i.e., good 
(Fine High quality, High quality, Refined, Most refined, High grade).  Furthermore, the optimum 

algorithm for TCM in the milling problem is discovered. In addition, an algorithm is 
being developed to recognise the machining data and to automatically extract force 
attributes from the force data.  

2. Material and Method 

The material used for the workpiece is INCONEL X750. To level the surface and 
ensure minimum deviations of perpendicularity and parallelism, the samples were 
milled at the top face anterior to the face milling tests, using a HURCO CNC vertical 
milling center with a 9-KW power and a maximum spindle speed of 10,000 rpm. The 

cutting tool inserts used are the APKT 09T308R-EM TT9030 TiAlN PVD coated Tungsten 
carbide inserts. The test specimen is a 60 mm x 60 mm x 3 mm block. The assessment was 
conducted on the top face of the specimen (60 mm × 60 mm) as indicated in Figure 1. Table 
1 summarises the various cutting speed, feed rate, and cutting depth settings utilised in the 
study. 

Table 1. Various level for Cutting speed, Depth of cut and Feed rate. 

Process 
parameter 

Unit Level 
1 

Level 
2 

Level 
3 

Level 
4 

Level 
5 

Level 
6 

Cutting 
speed (v) 

mm/min 10 20 30 40 50 60 

Feed rate 
(f) 

mm/rev 0.025 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 

Depth of 
cut (d) 

mm 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
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Cutting force is measured using a piezoelectric Kistler dynamometer (Model 9257B). A 

connecting cable connects the piezoelectric dynamometer's output to the multichannel 
charge amplifier. It is then connected to an analog-to-digital converter and a data-
gathering system. The cutting tool is held in place by a tool retaining device on the 
force dynamometer. Figure 1 depicts the Methodology used in this research. 

 

Figure 1. Research Methodology used. 

 Ra is determined using a Mitutoyo SJ 301 Surface roughness tester, which offers an 
x-axis measurement range of 12.5 mm and a y-axis measurement range of 350 m. 
After each milling session, the roughness of the workpiece surface parallel to the 
direction was measured. Figure 2 shows a schematic representation of the 
experimental setup. 

 

Figure 1. Schematic depiction of the experimental setup 

3. Result and Discussions 
The impacts of varied process parameters for the coated carbide inserts on the target 
function of X-750 Inconel alloy are depicted. Cutting forces were calculated in the form 
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of Fx, Fy, Fz and Mz through Kristler 9257B. A one factor at a time approach was used 
in which one input parameter was changed while the other two parameters remained 
constant. Table 2 represents the design table with the results. 

Table 2. Experimentation Design with Responses 

Sr 
No. 

Input variables Output variables 
CS 

(mm/min) 
FR 

(mm/rev) 
DOC 
(mm) 

Fx (N) Fy (N) Fz (N) Ra(µm) Classification of 
surface finish 

1 10 0.15 0.30 0.0061 0.0042 0.0079 0.40 High quality 
2 20 0.15 0.30  0.0051 0.0040 0.0078 0.38 High quality 
3 30 0.15 0.30 0.0040 0.0042 0.0081 0.29 Fine High quality 
4 40 0.15 0.30 0.0040 0.0042 0.0077 0.35 High quality 
5 50 0.15 0.30 0.0034 0.0040 0.0084 0.14 Refined 
6 60 0.15 0.30 0.0035 0.0037 0.0075 0.22 Fine High quality 
7 40 0.025 0.30 0.0040 0.0041 0.0085 0.27 Fine High quality 
8 40 0.05 0.30 0.0041 0.0042 0.0088 0.31 High quality 
9 40 0.10 0.30 0.0037 0.0039 0.0078 0.20 Fine High quality 
10 40 0.15 0.30 0.0044 0.0038 0.0080 0.26 Fine High quality 
11 40 0.20 0.30 0.0038 0.0041 0.0087 0.37 High quality 
12 40 0.25 0.30 0.0037 0.0046 0.0077 0.30 High quality 
13 40 0.15 0.05 0.0033 0.0038 0.0077 0.27 Fine High quality 
14 40 0.15 0.10 0.0038 0.0042 0.0082 0.28 Fine High quality 
15 40 0.15 0.20 0.0687 0.0646 0.0580 0.23 Fine High quality 
16 40 0.15 0.30 0.1520 0.0630 0.1741 0.08 Most refined 
17 40 0.15 0.40 0.3313 0.3530 0.3481 0.50 High grade 
18 40 0.15 0.50 0.0037 0.0038 0.0088 0.51 High grade 

3.1 One Factor at a Time Approach (OFAT) 
The responses of forces and surface roughness values were analysed through OFAT. 
The experimental results showed that the Depth of cut had the maximum impact on 
the forces as compared to other input parameters. The max force component Fx, Fy, 
and Fz was found at 0.4 mm depth of cut, 40 mm/min cutting speed, and 0.15 feed 
rate. Further, the maximum surface roughness was found at 0.5 mm depth of cut, 40 
mm/min cutting speed, and 0.15 feed rate.  

3.2 SVM Classifiers 
SVM is a well-known classification technique, three distinct SVM models have indeed 
been constructed, each with its own set of time-domain, frequency-domain, and FFT 
image attributes. The number of iterations has remained unchanged at 50, and the 
acquisition function has remained 'Expected improvement per second'. Because SVM 
parameters affect classification accuracy, they must be chosen carefully. To achieve 
the aforementioned goal, the suggested technique incorporates Bayesian optimization. 
For categorizing surface roughness, the best modeling terms of classification accuracy 
have been proposed. 

The findings are depicted in figure 9. Following hyperparameter adjustment, the 
minimal classification error plot was produced. The best hyperparameter settings are 
shown in the minimal classification error charts. The values in the cells of the diagonal 
of confusion matrix a11, a22, and a33 show the model's correct predictions for surface 
roughness classes 1, 2, and 3. As a result, the model predicted 24 out of 33 samples 
correctly, with a 72.7 percent accuracy. The anticipated class for the remaining 
samples differs from the real class. The ROC curve shows that the classifier chosen 
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after optimization has a false positivity rate of 0.50 and a true positivity rate of 0.08. 
The ROC graph has an area under the curve of 0.83. 

After optimising the SVM hyperparameters, the quadratic kernel function with a box 
constraint level of 3.1012 was produced. The confusion matrix was chosen, with a false 
positive rate of 0.00 and a true positive rate of 0.75. The number of correct guesses in 
classes 1, 2, and 3 is 6, 20, and 4, for a total of 90.91 percent accuracy. The ROC 
graph has an area under the curve of 0.97. For the hyperparameters, a cubic kernel 
function with a box constraint level of 0.17917 is shown to be best. Seventeen (17) and 
four (4) samples out of 33 were correctly categorised in classes one, two, and three. 
This results in an accuracy of 84.84 percent. The confusion matrix with a false positive 
rate of 0.04 and a true positive rate of 0.88 was chosen. The ROC graph has an AUC 
of 0.98. In this situation, the AUC is about comparable to that of SVM utilising frequency 
domain features. Thus, among the three aforementioned situations, the model 
developed using frequency domain characteristics appears to be the most significant, 
with a classification accuracy of 90.91 percent, followed by the one based on FFT 
image features (84.84 percent), and the time domain features (84.84 percent) (72.72 
percent). Table 3 summarises the findings of the comparison. 

 

Figure 3. Various results for different cases. 



IV. Uluslararası Türk Dünyası Fen Bilimleri ve Mühendislik Kongresi  

23-24 Haziran 2022, Niğde - Türkiye 

 

1147 
 

 

Table 3. Result Summary 

Input features to 
SVM 

Optimal 
hyperparameters 

AUC Accuracy (%) 

Time-domain Multiclass 
Method—One 
versus all  

0.83  72.72 

Box Constraint 
Level—0.41776 
Kernel Function - 
Linear 

Frequency domain Multiclass 
Method—One 
versus one 

0.97  90.91 

Box Constraint 
Level—3.1012 
Kernel Function - 
Quadratic 

FFT image Multiclass 
Method—One 
versus all  

0.98  84.84 

Box Constraint 
Level- 0.17917 
Kernel Function - 
Cubic 

4. Conclusion 
There has been a lot of research done on the modeling, prediction, and optimization 
of surface roughness during milling. The surface finish of the INCONEL X-750 during 
milling is classified in this study using optimal SVM. The categorization is based on 
characteristics extracted from several domains of vibration data, including the time 
domain, frequency domain, and FFT image features. The surface finish classification 
will allow operators to simply accept or reject the machined workpiece based on the 
projected class (Fine High quality, High quality, Refined, Most refined, High grade). 
The limits of the classes can also be changed, as can the number of classes. This 
research leads to the following conclusion. 

 The SVM parameters are important in identifying surface roughness, and their 
best selection is determined via Bayesian optimization. 

 With 84.84 percent accuracy, the FFT of a force signal was converted into an 
image, followed by feature extraction and use of the features as input to the 
SVM model for classification. 

 The model acquired using frequency-domain characteristics appears to be the 
most dominating, with a classification accuracy of 90.91 percent, followed by 
the model created using FFT image features (84.84 percent), and the model 
obtained using time-domain features (84.84 percent) (72.72 percent). 

 The AUC in the ROC graph derived from FFT image features and frequency 
domain features is nearly identical, indicating that FFT image features may 
likewise deliver good results. 
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 Among the three cutting parameters, the depth of the cut had a huge influence 
on the surface finish. 
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Özet: Bu çalışmada, Polilaktik Asit (PLA) tabanlı termokromik özellikler gösteren bir 
malzemenin sıcaklık ile renk değişimi MatLab ve K-ortalama kümeleme algoritması 
kullanılarak RGB cinsinden deneysel olarak analiz edilmekte ve elde edilen bulgular 
malzemenin sıcaklıkla renk değiştirme karakteristiğinin tespiti için kullanılmaktadır. 
PLA malzemenin RGB renk histogram analizi MatLab ile gerçekleştirilmişken, belirli 
sıcaklık değerlerindeki değişen renk dağılımı ise K-ortalama kümeleme algoritması 
ile tespit edilmiş ve malzeme yüzeyindeki en baskın beş rengin RGB değerleri 
oransal olarak belirlenmiştir. Elde edilen bulgular malzemenin ani bir renk değişimi 
sergilemediğini, renk değişiminin yumuşak bir geçişle gerçekleştiğini, sıcaklık 
değişimlerine karşı hassas bir tepki verdiğini göstermektedir. Renk geçişlerinin 
kademeli olarak gerçekleşmesi, malzemenin 0°C ile 40°C arasındaki sıcaklık 
değişimlerini özel tasarlanmış optik bir algılayıcı ile algılayabileceğini 
göstermektedir. Elde edilen parametrik renk verilerinin derin öğrenme ve yapay 
zekâ teknikleri kullanılarak yenilikçi algılayıcı tasarımları yapılmasında kullanılması 
da mümkündür.  Malzemenin sergilediği özellikler, hassas sıcaklık algılama 
uygulamalarında kullanılabileceğini göstermektedir. Analizi yapılan malzemenin 
dağcılık, askeri faaliyetler, biyo algılayıcı sistemler gibi çok sayıda alanda 
uygulanabileceği ön görülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Termokromizm, PLA, biyo algılayıcı, RGB renk histogramı, K-
ortalama kümeleme algoritması 

 
 

1. Giriş 

Renkler; canlıların, görme duyusu üzerinden, ses ya da başka bir araç kullanmadan 
iletişim kurmalarını, insanın çevresini tanımasını ve onunla etkileşim kurmasını sağlar. 
Renkleri yapısal olarak temelde ikiye ayırmak mümkündür; belirli dalga boylarındaki 
ışıkları emerek maddelere renk veren pigmentlerden kaynaklanan kimyasal renkler ve 
canlılardaki mikro yapılar üzerindeki Bragg saçılmasından kaynaklanan yapısal 
renkler. Canlı yaşamın devamlılığı için önemi çok büyük olan renkler, sadece estetik 
açıdan fonksiyon üstlenmezler bunun da ötesinde önemli miktarda bilgi sağlarlar 
(Vukusic vd., 2003; Zhang vd., 2011; Zhao vd.,2012). 

Güncel teknolojik gelişmeler sayesinde üretimi yaygınlaşan akıllı malzemeler, çevresel 
etkileşim içerisinde oldukları ortamın sıcaklık, basınç, nem, renk, manyetizma gibi 
parametrik niteliklerinde meydana gelen değişimleri algılayabilmekte ve bu değişimlere 
tepki verebilmektedirler. Bu özellikleri sayesinde, akıllı malzemeler savunma 
sanayiinden evsel kullanıma kadar birçok alanda uygulama sahası bulabilmişlerdir 
(Sadiku vd. 2017). 

Akıllı malzemeler kendi içerisinde aktif ve pasif olmak üzere ikiye ayrılırlar (Qader vd. 
2019). Pasif akıllı malzemeler enerji aktarımı yeteneğine sahiptirler; örneğin optik 
fiberler elektromanyetik dalgaları aktarabilirler. Aktif akıllı malzemeler ise kendi 
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içerisinde ikiye ayrılırlar. Bunlardan ilki dış uyaran etkisinde yapısal özellikleri 
değişmeyen malzemelerdir, ultraviyole ışık altında renk değiştiren malzemeler buna 
örnek olarak gösterilebilir. Aktif akıllı malzemelerin ikinci türü ise enerji türleri arasında 
dönüşüm yapabilmektedir. Piezoelektrik malzemelerin, baskı altında elektrik üretmeleri 
bu malzeme türüne örnek olarak verilebilir (Bahl vd. 2020). 

Aktif akıllı malzemeler sergiledikleri benzersiz özellikler sayesinde gündelik yaşamda 
önemli uygulama alanları bulmuşlardır. Aktif akıllı malzemeleri yapısal olarak beş 
kategori altında incelemek mümkündür: piezoelektrik özellik gösteren malzemeler, 
manyetostriktif özellik gösteren malzemeler, şekil hafızalı malzemeler, sıcaklık duyarlı 
malzemeler ve renk değiştiren malzemeler (Mekhzoum vd. 2020). Renk değiştirme 
yeteneğine sahip malzemelerin bu özellikleri tersinirdir, yani değişen renk bu değişime 
neden olan etken ortadan kalktığında eski haline döner, bu olaya kromizm de 
denilmektedir. Kromizm özelliği sergileyen malzemelerin genel olarak katı ve sıvı 
oldukları bilinmektedir (Akira vd., 1970; Bloomquist vd., 1982). Akıllı malzemelerdeki 
renk değişimi çevresel uyaran etkisi altında gerçekleşir, bu uyaranlar ışık, sıcaklık, 
kimyasal etki, elektrik etkisi, mekanik etki olabilir. Uyaran kaynağına bağlı olarak, akıllı 
malzemelerdeki renk değişimine fotokromizm, elektrokromizm, termokromizm, 
mekanokromizm, solvatokromizm, kemokromizm ve biyokromizm denilmektedir 
(Elyasian, 2015; Li, 2013). 

Optik özellikleriyle renk değiştiren akıllı malzemeler, harici bir etkiye maruz 
kaldıklarında, optik özelliklerini değiştirerek bu etkiye tepki vermektedirler. Söz konusu 
malzemeler gerçekte var olan yapısal renklerini değiştirmemektedirler. Ancak ışık, ısı, 
kimyasal ortam gibi çeşitli dış kaynaklı uyarıcılar nedeniyle optik özelliklerini 
değiştirmekte, bu da insan gözü ya da algılayıcılar ile renk değişimi olarak 
algılanmaktadır. İnsan, renkleri ışığın yansıması ile optik olarak algılayabilmektedir. Bu 
nedenle bir malzemenin optik özellikleri değiştikçe insan gözünün o malzeme için 
oluşturduğu renk algısı da değişmektedir. Söz konusu renk değiştiren akıllı 
malzemelerin ışık etkisiyle renk değişimi yapan türlerine fotokromik, sıcaklık etkisiyle 
renk değişimi yapan türlerine termokromik, elektrik etkisiyle renk değişimi yapan 
türlerine elektrokromik, mekanik etki ile renk değişimi yapan türlerine mekanokromik, 
ve kimyasal ortam uyaranlarına bağlı olarak renk değiştiren türlerine ise kemokromik 
akıllı malzemeler denilmektedir (Addington vd., 2005; Avella-Oliver vd., 2016).  
 
Bu çalışmada sıcaklık ile renk değiştiren termokromik özellikler sergileyen malzeme 
kullanılmaktadır. Üç boyutlu yazıcı kullanılarak prototipi üretilen bu termokromik 
malzemenin sıcaklıkla renk değişimi incelenmiştir. MatLab ortamında standart deney 
düzeneği üzerinden ölçülen sıcaklıklar için temin edilen görseller RGB renk histogram 
kodları kullanılarak analiz edilmiştir. PLA malzemenin belirli sıcaklık değerlerindeki 
renk dağılımı ise K-ortalama kümeleme algoritması ile tespit edilmiş ve en baskın beş 
rengin RGB değeri olarak malzemedeki dağılımı oranının belirlenmesi amaçlanmıştır. 
 
2. Termokromik Malzemeler ve Termokromik PLA 

Termokromizm ve termokromik malzeme araştırma ve geliştirmeleri, enerji verimli bina 
yapıları, tekstil endüstrisi, antika bakım işlemleri, sağlık uygulamaları gibi alanlarda 
uygulama imkânı bulabilmelerinden dolayı büyük ilgi görmektedirler. Termokromik 
malzemeler, benzersiz malzeme özelliklerine ve çalışma koşullarına göre inorganik, 
organik, polimerik ve hibrit sistemler olmak üzere dört kategoride sınıflandırılırlar. 
Termokromik malzemeler, sıcaklıkları değiştiğinde tersine çevrilebilir bir biçimde 
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renklerini değiştirirler. Renk değişimi, malzemeye etki eden termal etkinin, malzemenin 
moleküler yapısında değişikliklere neden olması ile gerçekleşmektedir. Termokromik 
malzemelerin sıcaklıkla renkleri değişmekte bunu takiben malzemenin spektral 
özellikleri de değişmektedir. Termokromik malzemeler, genellikle ısıtma ve soğutma 
döngüleri kullanılarak tersine çevrilebilir bir renk değişimi gösterirler ve termokromizm 
özelliğine sahiptirler (Hakami vd. 2022). 

Son yıllarda üç boyutlu yazıcılar yaygınlaşmış ve bu yazıcılar ile üç boyutlu baskılar 
almak oldukça kolaylaşmıştır. Üç boyutlu yazıcıların edinim ve kullanım maliyetleri son 
yıllarda azalmıştır, bu sayede bu yazıcılar sadece hızlı prototipleme gibi profesyonel 
amaçlar için değil, aynı zamanda akademik ve evsel amaçlarla da yaygın olarak 
kullanılır hale gelmişlerdir (Gordeev vd. 2018). Termoplastik polimer türlerinden olan 
PLA malzemeler, üç boyutlu yazıcılarda, eriyik yığma modelleme baskıda, ekonomik 
olmaları, farklı uygulamalara kolayca adapte edilebilmeleri nedenleriyle yaygın olarak 
kullanılmaktadırlar. Bununla birlikte PLA malzemeler biyolojik olarak 
parçalanabilirdirler ve baskı işlemi sırasında zehirli gazlar çıkarmazlar. Üç boyutlu 
yazıcılarda kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş PLA malzemelere PLA filament 
de denilmektdir. PLA filamentlerin yapısı incelendğinde mısır nişastası ve şeker 
kamışından üretilen organik biyopolimer ve termoplastik içerikli oldukları 
görülmektedir. Bu yapıları sayesinde, PLA filamentler insan sağlığına zararlı değildir 
ve gündelik kullanım için uygundur. PLA filamentlerin ultraviyole ışık altında renk 
değiştiren ve sıcaklıkla renk değiştiren türleri de mevcuttur (Coppola vd., 2018; Fatihah 
vd., 2020; Punpongsanon vd., 2018). Çoğu kromojenik malzemenin toksik veya 
kanserojen olduğu bilinmektedir ve bu nedenle tıp veya gıda endüstrisinde kullanım 
için uygun olmadığı kabul edilir. PLA malzemeler toksik değillerdir ve biyolojik olarak 
parçalanabilirdirler, bu özellikleri sayesinde sağlık başta olmak üzere birçok alanda 
uygulama sahası bulabilmektedirler (Djukanovic vd., 2021; Sadoh vd., 2021; Seeboth 
vd., 2013). 
 
Son yıllarda, güncel teknolojiler sayesinde, esnek algılayıcılar konusunda oldukça 
önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Bu esnek algılayıcılar veya algılama yüzeyleri, insan 
vücudunda da yaygın olarak kullanılmakta, insanın gündelik yaşam kalitesini 
düşürmeden bedenine entegre edilebilmektedirler. Bu algılayıcıların yaygınlaşması ve 
gelişmesi, insan vücut sıcaklığının takibinde kullanılmalarına da yol açmıştır. 
Sağlıklı bir metabolizma için, sabit bir vücut sıcaklığı gereklidir. Yetişkin bir bireyde 
normal vücut sıcaklığı 36,1°C – 37,2°C derece arasında kabul edilmektedir. Hipertermi 
(sıcak çarpması) veya hipotermi (vücut sıcaklığının 35 °C’nin altına düşmesi), vücuttaki 
enzimlerin aktivitesini etkiler, böylece insan vücudunun düzenli çalışmasını engeller. 
İnsan sağlığı izlemede, vücut sıcaklığı göz ardı edilemeyecek temel bir faktördür ve 
vücut sıcaklığının gerçek zamanlı ve doğru bir şekilde izlenmesi önemlidir (Khan vd., 
2016; Lee vd., 2018). 
 
İnsan vücut sıcaklığı değişiklikleri insan sağlığı hakkında çok değerli bilgiler içerir ve 
anormal vücut sıcaklığı değişiklikleri genellikle sağlık durumunun kötü olduğunu 
gösterir. Vücut sıcaklığı ortamdan bağımsız olmasına rağmen, vücut yüzey sıcaklığı 
çevredeki ortamdan kolayca etkilenir ve vücut sıcaklığı izleme ekipmanının işini 
zorlaştırır. İnsan vücudunun çeşitli bölümlerinin sıcaklığının gerçek zamanlı ve hassas 
bir şekilde algılanmasını sağlamak için araştırmacılar birçok farklı türde yüksek 
hassasiyetli esnek sıcaklık algılayıcısı geliştirmişler ve ayrıca birçok pratik uygulama 
önermişlerdir (Su vd. 2020). 
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İnsan vücut sıcaklığının gerçek zamanlı izlenmesini gerçekleştirmek için sıcaklık 
duyarlı malzemeler kullanılmaktadır (Li vd. 2017). Geleneksel sıcaklık ölçüm 
cihazlarının kullanımı, beden üzerinde taşınmalarının zorlayıcı olmaları, maliyetlerinin 
yüksek olması, insan hareketlerini kısıtlamaları ve belirli bölgelerin (yaralar gibi) 
izlenememesi özellikleri nedeniyle sınırlıdır. Ayrıca bu tarz geleneksel aletler yanlış 
veya kusurlu ölçüm sonuçlarına yol açabilmektedirler. Bu sorunları çözmek için 
giyilebilir, esnek ve ince sıcaklık algılayıcıları geliştirilmesi konusu araştırmacılar için 
değerli bir bilimsel araştırma konusu haline gelmiştir (Gwo-Bin vd. 2004). 
 
3. Kullanılan Malzeme ve Metot 
Bu çalışmada, insan bedeni ile uyumlu, insan vücut sıcaklığı değişimlerine hızlı yanıt 
veren, esnek ve giyilebilir özelliklere sahip bir algılayıcı geliştirilmesi için 
kullanılabilecek termokromik PLA türünden aday bir malzeme incelenmektedir. 
İncelenen malzeme üç boyutlu yazıcı kullanılarak ürünleştirilmiş ve deneysel 
çalışmaya konu edilmiştir. Deneysel kullanım için 5 cm x 5 cm yüzey alanına sahip ve 
5 mm derinliğe sahip bir prototip üretilmiştir. Ardından termokromik malzemenin 
sıcaklık değişimlerine karşı ortaya koyduğu renk değişimi standart deney düzeneği 
ortamında incelenmiştir. MatLab ortamında standart deney düzeneği üzerinden 
ölçülen sıcaklıklar için temin edilen görseller RGB histogram kodları kullanılarak analiz 
edilmiştir. PLA malzemenin belli sıcaklık değerlerindeki renk dağılımı ise K-ortalama 
kümeleme algoritması ile tespit edilmiş ve en baskın beş rengin RGB değeri olarak 
malzeme yüzeyindeki oransal dağılımı belirlenmiştir. 

Tablo 1. Deney düzeneği donanımları 

Yazıcı Creality Ender 5 Plus 3D Yazıcı 

Fotoğraf Makinesi Canon EOS 500D ve Canon 50 mm Makro Lens 

Termometre Thermopro TP01H 

Yazılım MatLab ve Python 

 

4. Analiz ve Bulgular 

4.1. RGB Renk Histogram Analizi 

Çalışmanın bu aşamasında, kırmızı ile beyaz renkleri arasında değişim sergileyen özel 
termokromik PLA malzemenin, standart deney düzeneği üzerinden fotoğraf makinesi 
ile RAW ve JPEG formatından çekilen dijital görüntüleri bilgisayar ortamına aktarılmış, 
ardından MatLab ortamında belirli sıcaklıklar için temin edilen görseller RGB histogram 
kodları kullanılarak analiz edilmiştir. Sağlıklı bir insanın vücut sıcaklığının normal 
değeri 36,1°C – 37,2°C arasında olduğu için (Asgarpour vd. 2010; Khan vd., 2016; Lee 
vd., 2018) kullanılan malzemenin 0°C-40°C sıcaklıklardaki renk değişimi 
karakteristiğinin RGB renk histogram analizi ile belirlenmesi amaçlanmıştır. 
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(a) 

 
(b) 

Şekil 1. 0°C’de çalışmaya konu olan termokromik malzeme (a) ve RGB renk 
histogramı (b) 

 

 
(a) 

 
(b) 

Şekil 2. 25°C’de çalışmaya konu olan termokromik malzeme (a) ve RGB renk 
histogramı (b) 
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(a) 

 
(b) 

Şekil 3. 31°C’de çalışmaya konu olan termokromik malzeme (a) ve RGB renk 
histogramı (b) 

 

 
(a) 

 
(b) 

  
Şekil 4. 37°C’de çalışmaya konu olan termokromik malzeme (a) ve RGB renk 

histogramı (b) 
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(a) 

 
(b) 

Şekil 5. 40°C’de çalışmaya konu olan termokromik malzeme (a) ve RGB renk 
histogramı (b) 

Şekillerdeki RGB histogram renk analizleri incelediğinde termokromik malzemenin 
0°C’den 40°C’ye ısıtıldığında renk geçişinin kırmızıdan beyaza doğru olduğu 
görülmektedir. 0°C’de kırmızı tayfın daha yüksek yoğunluk alanında yüksek 
kümelenme oluşturduğu görülmektedir, daha dar bir Gauss dağılımı oluşturmaktadır 
ve daha yüksek oranda kırmızı piksel sayısına sahiptir. 31°C’den sonra malzeme 
beyaz renge dönüşmekte ve histogram sonuçlarından da görüldüğü üzere RGB renk 
yoğunlukları ve piksel sayıları birbirine yakın olmaktadır. Sıcaklık değeri 40°C’ye 
yaklaştıkça kırmızı renk yoğunluğunun ve piksel sayısının azaldığı görülmektedir. 

4.2. K-Ortalama Algoritması ile Analiz 

Çalışmanın ikinci aşamasında bir makine öğrenimi algoritması olan K-ortalama 
algoritması kullanılmıştır. K-ortalama kümeleme, piksel tabanlı yöntemlerde önemli bir 
tekniktir. K-ortalama kümelemeye dayalı piksel tabanlı yöntemler basit olduğundan ve 
diğer bölge tabanlı veya kenar tabanlı yöntemlere kıyasla hesaplama karmaşıklığı 
nispeten düşük olduğundan, uygulama daha pratiktir. Bu çalışmada PLA malzemenin 
belirli sıcaklık değerlerindeki renk dağılımını K-ortalama kümeleme algoritması ile 
tespit edip en baskın beş rengin RGB değeri olarak ve PLA malzemedeki dağılımı 
oransal olarak belirlenmesi amaçlanmış ve bulgular aşağıdaki görsellerde belirtilmiştir. 
Prototip malzeme kare boyutunda olduğu için malzeme görselleri, kullanılan 
programdaki dikdörtgen sınırlara yerleşmemektedir.  Prototip malzeme, ayırt ediciliği 
yüksek ve malzemenin sıcaklıkla değişen renk skalası ile karışmayacak olan siyah 
renkli parçalarla resim düzenleme yazılımları kullanılarak sınırlandırıldıktan sonra 
dikdörtgen çerçeveye alınmıştır. İlk beş baskın renk K-ortalama algoritması ile 
hesaplanmıştır. Siyah renkler azınlıkta kaldığından dolayı ortalama renk yoğunluğu 
hesaplanırken doğru bir sonuca varmak adına siyah bölgeler hesaba katılmamıştır. 
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Şekil 6. 0°C derecedeki çalışmaya konu olan termokromik malzemenin baskın 
renklerinin K-ortalama algoritması ile analizi 

K-ortalama kümeleme algoritması ile yapılan 0°C derecedeki termokromik malzemenin 
baskın renklerinin analizinde en baskın rengin %42 ile [234 119 75] RGB değerlerinde 
olan renk olduğu görülmektedir. Bu renk değeri sıcaklık 25°C’ye geldiğinde daha da 
artarak Şekil 7’de görüldüğü gibi %38, %21, %32’lik renk değerlerine doğru daha açık 
hale gelmiştir.   

 

Şekil 7. 25°C derecedeki çalışmaya konu olan termokromik malzemenin baskın 
renklerinin K-ortalama algoritması ile analizi 

31°C derecedeki termokromik malzemenin baskın renklerinin analizi Şekil 8’de 
görülmektedir. Burada renklerin daha da açıldığını ve rengin beyaz renk ile karışımlı 
daha açık bir renge döndüğünü gözlemlenebilmektedir.  
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Şekil 8. 31°C derecedeki çalışmaya konu olan termokromik malzemenin baskın 
renklerinin K-ortalama algoritması ile analizi 

 

Şekil 9. 37°C derecedeki termokromik malzemenin baskın renklerinin analizi 
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Şekil 10. 40°C derecedeki termokromik malzemenin baskın renklerinin analizi 

Tablo 2.’de dört sıcaklık değerindeki termokromik malzemenin renkleri için baskın 
renklerin ortalama renk değerleri verilmektedir. 

Tablo 2. Çalışmaya konu olan termokromik malzemenin renkleri için baskın 
renklerin ortalama renk değerleri 

 

Daha iyi bir fikir vermesi açısından ilgili sıcaklık değerleri için RGB değerlerinin HSL 
(Ton, Doygunluk ve Parlaklık) karşılığı Şekil 11’de verilmektedir. Burada da görüleceği 
üzere yaklaşık aynı parlaklık değerleri için 25°C 31°C geçişte doygunluk ve ton 
değerlerinde önemli artışlar gözlemlenmiştir. 0-25 arası derecelerde farklılığa pek 
rastlanmamıştır. 

 

Şekil 11. Sırası ile 0, 25, 31, 37 ve 40 derecelerdeki RGB değerlerinin HSL 
karşılığı 

5. Sonuçlar 

Bu çalışmada, insan bedeni ile uyumlu, insan vücut sıcaklığı değişimlerine hızlı yanıt 
veren, esnek ve giyilebilir özelliklere sahip bir algılayıcı geliştirilmesi için 
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kullanılabilecek termokromik PLA türünden aday bir malzeme incelenmiştir. Üç boyutlu 
yazıcı kullanılarak hazırlanan prototip termokromik malzemenin sıcaklıkla renk 
değişimi incelenmiştir. Elde edilen bulgular malzemenin ani bir renk değişimi 
sergilemediğini, renk değişiminin kademeli bir geçişle gerçekleştiğini göstermektedir. 
Bu kademeli geçişin 25oC ile 31oC arasında daha yoğun gerçekleştiği ancak bu aralıkla 
sınırlı kalmadığı, sağlıklı insan vücut sıcaklığına renk değişimi tepkisi verdiği ve 
sıcaklık değişimine hızlı yanıt verdiği tespit edilmiştir. 

Çalışma sonucunda elde edilen neticeler aday malzemenin başta insan vücut 
sıcaklığının anlık takibi olmak üzere birçok farklı alanda uygulama imkânı 
bulabileceğini göstermektedir. İncelenen malzeme, insan vücut sıcaklığının kritik 
öneme sahip olduğu yatan hastalarda, hipotermi riski ile faaliyet yürüten sporcularda, 
zorlu koşullarda çalışan güvenlik görevlilerinde kullanım alanı bulma potansiyeline 
sahiptir. Önerilen malzemenin farklı koşullarda uygulanması için malzemeye özel 
algılayıcı tasarımı yapılması da gerekmektedir. Gerek kullanım alanları gerekse 
algılayıcı geliştirilmesi konularında çalışmalar devam etmektedir. 
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Özet: Bu çalışmada, düşük yoğunluğa sahip Al-Mg alaşımlarının üretimindeki bazı 
değişkenlerin ham yoğunluk üzerindeki etkileri Taguchi deney tasarımı yöntemi ile 
incelenmiştir. Kullanılan Taguchi deney tasarımında, ağırlıkça %Mg oranı ve 
sıkıştırma basıncı parametreleri bağımsız değişken, sıkıştırma sonrası elde edilen 
ortalama ham yoğunluk ise bağımlı değişken alınarak deneyler planlanmıştır. Toz 
metalurjisi yöntemi ile hazırlanan, ağırlıkça %1, 3 ve 7 Mg içeren Al-Mg 
alaşımlarına ait toz karışımları, 200, 300 ve 500 MPa sıkıştırma basınçlarında 
sıkıştırılarak ham yoğunlukları belirlenmiştir. Belirlenen parametre ve seviyelere en 
uygun olarak Taguchi L9 ortogonal deney tasarımı seçilmiştir. S/N oranı yanıtları 
incelendiğinde, alaşımın ham yoğunluğu üzerinde sıkıştırma basıncının, ağırlıkça 
%Mg oranına göre daha yüksek etkiye sahip olduğu belirlenmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Al-Mg alaşımları, Toz metalurjisi, Ham yoğunluk, Taguchi 
yöntemi. 

 

 
1. Giriş 

Alüminyum ve alaşımlarının kullanımı, otomobil, inşaat, uzay ve havacılık gibi ticari 
sektörlerde yaygınlaşmaktadır (Satyanarayana ve ark., 2000; Ramesh ve ark., 2005). 
Alüminyum ile alaşım oluşturan elementler ile alüminyumun sahip olduğu iyi korozyon 
direnci ve süneklik gibi özelliklerini etkilemeden dayanımını arttırmak 
amaçlanmaktadır. Yaygın kullanılan alaşım elementlerinden Mg ile alüminyum 
alaşımının mekanik özelliklerinin geniş bir aralıkta değişmesi sağlanmaktadır. Özellikle 
sağladığı iyi dayanım, korozyon direnci, işlenebilirlik, kaynaklanabilirlik ve hafiflik gibi 
özelliklerden dolayı Al-Mg alaşımları, havacılık gibi özel alanlarda büyük bir uygulama 
beklentisine sahiptir (Tımaç ve Samur, 2006; Zhao ve ark., 2016; Şimşek,1997; Asm 
Handbook, 1993; Court ve ark., 2001). Al-Mg alaşımlarının üretiminde, difüzyonla 
bağlama, haddeyle bağlama ve toz metalurjisi yaygın olarak kullanılan yöntemlerdir 
(Wang ve ark., 2020a; Peng ve ark., 2006; Liu ve ark., 2020).  

Toz metalurjisi, basit ve esnek bir üretim yöntemi olmasının yanı sıra çok faklı kompozit 
malzemenin üretimi kolayca gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca, yüksek performans ve 
düşük maliyetli metal kompozitlerin elde edilmesine de olanak sağlamaktadır (Wang 
ve ark., 2020b). Toz metalurjisi yönteminin önemli işlem aşamalarından biri olan 
tozların sıkıştırılması aşaması ile toz karışımlarının ham yoğunluğunun arttırılması 
sağlanmaktadır. Sıkıştırma sürecinde ulaşılan ham yoğunluğun mertebesinin 
sinterleme sonrası elde edilecek yoğunlukta etkin olması ve boyutsal değişimin az 
olmasını sağlaması nedeniyle sıkıştırma önemli bir süreçtir. Sıkıştırma işlemi, 
hazırlanan toz karışımları, kullanılan yağlayıcı türü, uygulanan basınç ve uygulama 
tekniği gibi parametrelere bağlıdır (German, 2005).  

Kompozit ve alaşımların toz metalurjisiyle üretiminin tasarlanması aşamasında 
eniyilenmesi gereken çok sayıda değişken vardır.  Bu değişkenlerin birçoğu birbirileri 
ile etkileşim durumundadır. Deney tasarımı (Design of Experiment, DoE); bir süreçteki 
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bağımlı değişkenin (süreç çıktısı) bir ya da birden fazla bağımsız değişkeninden nasıl 
etkilendiğini saptamaya yarayan bir yaklaşımdır. Deney tasarımı temelli, deneylerin 
yapılması değerlendirilmesinde verimliliği arttıran yöntemlerden biri de Taguchi 
yöntemidir. Japon Bilim Adamı Genichi Taguchi tarafından geliştirilen Taguchi yöntemi, 
geleneksel deney tasarımında denetlenemeyen ve açıklanamayan değişkenlerin 
denetimini sağlar. Taguchi yönteminin esas amacı; en az deney ve en düşük maliyetle 
kaliteli ürün ve süreç geliştirmektir (Özdemir, 2018).  

Taguchi yönteminde deney sonuçlarının yorumlanmasında sinyal gürültü oranı (S/N) 
adı verilen bir katsayı kullanılmaktadır. Sinyal/Gürültü (SN) analizi, sonuçların 
değişimleri göre işlem koşulları için en etkin grubu belirler. Taguchi yönteminde 
hedeflenen çıktının türüne göre problemler, en küçük en iyi, en büyük en iyi, hedef 
değer en iyi olmak üzere parametrelerin en uygun seviyelerini belirlemek üzere üç 
gruba ayrılmıştır. Burada amaç; S/N oranını üç her tür problemde en yüksek değere 
çıkarmaktır (Sirvancı, 1997). 

Yapılan çalışmada, toz metalurjisi yöntemi ile hazırlanan Al-Mg alaşımlarının ham 
yoğunluğuna, alaşım içerindeki ağırlıkça % Mg oranın ve sıkıştırma basıncının etkisinin 
Taguchi yöntemi ile incelenmesi amaçlanmıştır. 

2. Materyal ve Metot 

2.1. Materyal 

Çalışmada, deneyler sırasında ağırlıkça %1, 3 ve 7 Mg içeren Al-Mg alaşımlarına ait 
toz karışımları, Sigma Aldrich firmasından tedarik edilen ve %90 üzeri saflığa sahip Al 
ve Mg toz parçacıkları kullanılarak hazırlanmıştır. Hazırlanan Al-Mg alaşımlarının 
homojen bir dağılıma sahip olabilmesi için Şekil 1’de verilen TURBULA T2F karıştırıcı 
ile 3 saat karıştırılmıştır. Daha sonra pres ve kalıp kullanılarak 200, 300 ve 500 MPa 
sıkıştırma basınçları uygulanmıştır (Şekil 1). 

 

     
Şekil 1. Karıştırıcı ve sıkıştırma için kullanılan pres ve kalıp 

 
Taguchi yöntemi ile tasarlanan deneyler sonucu elde edilen sıkıştırılmış haldeki 
alaşımların sıkıştırma sonrası ortalama ham yoğunlukları ise hassas teraziye bağlı bir 
Arşimet kiti ile Arşimet ilkesine (ASTM B962-17, 2017) göre ölçülmüştür.  

2.2. Metot 

Al-Mg alaşımlarının toz metalurjisi ile üretiminde, en iyi sıkıştırma basıncı ve ağırlıkça 
%Mg oranın belirlemede Taguchi yöntemi kullanılmıştır. Ağırlıkça %Mg oranı ve 
sıkıştırma basıncı parametreleri bağımsız değişken, sıkıştırma sonrası elde edilen 
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ortalama ham yoğunluk ise bağımlı değişken alınarak deneyler planlanmıştır. 
Alaşımların üretimde kullanılan deney parametreleri ve seviyeleri Tablo 1'de verilmiştir. 
Bu parametrelerin en uygun değerlerinin seçilmesi ile alaşımların ham yoğunluğunun 
iyileştirilmesi mümkün olabilecektir. 

 

Tablo 1 Deney parametreleri ve seviyeleri 

Parametre Sembol Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 

Ağırlıkça Mg Oranı (%) A 1 3 7 

Sıkıştırma Basıncı (MPa) B 200 300 500 

 
Tablo 1’de verilen parametre ve seviyelere en uygun olarak Taguchi L9 ortogonal 
deney tasarımı seçilmiştir. L9 deney tasarımı ile önerilen deneyler sonucunda ölçülen 
ham yoğunluk değerleri Tablo 2’de verilmiştir. 
 

Tablo 2 Deney parametreleri ve seviyeleri 

Deney 
Numarası 

A B 
Ham Yoğunluk  

(𝒈/𝒄𝒎𝟑) 

1 1 200 2,3862 

2 1 300 2,5215 

3 1 500 2,5871 

4 3 200 2,3591 

5 3 300 2,4971 

6 3 500 2,5634 

7 7 200 2,3492 

8 7 300 2,4653 

9 7 500 2,5448 

 

3. Bulgular 

Taguchi yöntemi ile önerilen matrise uygun deneyler gerçekleştirilmiş ve ham yoğunluk 
değerleri elde edilmiştir. Değişkenlerin sonuçlar üzerindeki etkinliğini belirlemek için 
S/N oranlarından faydalanılmıştır. Buna göre sıkıştırma sonrası ortalama ham 
yoğunluk değerleri ve sıkıştırma sonrası ortalama ham yoğunlukların S/N oranları için 
ana etki grafikleri sırası ile Şekil 2 ve 3’te gösterilmiştir.  Ayrıca, ham yoğunluk değerleri 
ve sinyal/gürültü oranları için elde edilen yanıtlar Tablo 3’te verilmektedir. 
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Şekil 2. Sıkıştırma sonrası ortalama ham yoğunluk değerleri için ana etki grafiği 
 

 
Şekil 3. Sıkıştırma sonrası ortalama ham yoğunlukların S/N oranları için ana 

etki grafiği 
 

Tablo 3 Ortalama ham yoğunluk ve sinyal/gürültü oranları için yanıtlar 

Ortalama Ham Yoğunluklar 

Ortalama yoğunluklar için yanıtlar  Sinyal/Gürültü oranları için yanıtlar 

Seviye 
Ağırlıkça 

Oran 
Sıkıştırma 

Basıncı 
  Seviye 

Ağırlıkça 
Oran 

Sıkıştırma 
Basıncı 

 

1 2,498 2,365   1 -7,948 -7,476  
2 2,473 2,495   2 -7,860 -7,940  
3 2,453 2,565   3 -7,790 -8,182  

Delta 0,045 0,200   Delta 0,158 0,706  
Rank 2 1   Rank 2 1  

 

Tablo 3’de etki önceliği sıralamaları (rank) delta değerlerine göre verilmiştir. Delta 
değerleri, kontrol faktörünün değerindeki genel değişikliği temsil eder. Ortalama 
yoğunluk ve S/N oranı yanıtları bakımından sıkıştırma basıncının delta değeri en büyük 
olduğu için süreçte en fazla etkiye sahip olduğu söylenebilir. Genel olarak, elde edilen 
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alaşımın ham yoğunluğu üzerinde sıkıştırma basıncının en yüksek etkiye, Mg oranının 
da görece düşük etkiye sahip olduğu gözlenmektedir. Her bir faktör için elde edilen en 
iyi sonuçlar koyu renkle belirtilmiştir. Buna göre, A3B1 denklemi (eşleşme) optimum 
şartların sağlandığı değerlerdir. Dolayısıyla, Mg oranının 3. seviyesi olan ağırlıkça %7 
Mg oranı ve sıkıştırma basıncının 1. seviyesi olan 200 MPa seçilmesi halinde optimum 
seviyeye ulaşılmaktadır. En önemli faktör olan B faktörünün (basınç) seviyesi 
değiştiğinde yanıtta da önemli bir değişme meydana gelecektir. Ortalama yoğunluk ve 
S/N oranı yanıtlarına bakıldığında Delta değeri (maksimum ve minimum değerler 
arasındaki fark) en düşük olan faktör görece daha az etkiye sahip faktördür. Başka bir 
deyişle, bu faktörün seviye değerleri arasındaki değişim, yanıtları en az seviyede 
etkilemektedir. Yapılan deneylere göre en az etkiye sahip faktör 0,045 ve 0,158 
değerleri ile A faktörü (ağırlıkça oran) olarak görülmektedir. Bu sonuçlar, Şekil 2’de 
ortalama ham yoğunluk değeri için ana etki grafiğinde en düşük yoğunluk değerlerini 
işaret etmektedir. Benzer şekilde, değişken için hesaplanan S/N oranlarının en yüksek 
olduğu durumları gösteren seviyeler Şekil 3’te görülmektedir. Her bir faktör için en 
düşük yoğunluğu ve en yüksek S/N oranını veren seviyeler (ortalama yoğunluğun en 
düşük olduğu deney sonucu) içi boş dairelerle ile gösterilmiştir.  

Faktör arasındaki etkileşimin sıkıştırma sonrası ham yoğunluk üzerindeki etkisini daha 
net gözlemleyebilmek için ise Şekil 4’te verilen üç boyutlu yüzey grafiği çizdirilmiştir. 
İncelenen ağırlıkça %Mg oranı-sıkıştırma basıncı etkileşim grafiğine göre %7 oranında 
Mg elementi ile hazırlanan toz karışımları ve 200 MPa sıkıştırma basıncında elde 
edilen alaşımda en düşük yoğunluk değerinin elde edildiği gözlemlenmiştir. En yüksek 
yoğunluğa ise %1’lik Mg oranı ve 500 MPa sıkıştırma basıncında ulaşılmaktadır.  

 

 
Şekil 4. Faktörlerin sıkıştırma sonrası ortalama ham yoğunluk üzerine etkisi 

 

Taguchi deneylerinde elde edilen sonuçlar için yapılan regresyon analizi, amaca en 
uygun değerlerin tespitinde kullanılan bir analiz tekniğidir. Bağımlı ve bağımsız 
değişkenler arasındaki ilişkiyi, tahminler yapabilmek için matematiksel bir denklem 
olarak sunar (Çetin, 2010). Farklı Mg oranlarına göre alaşımların sıkıştırma sonrası 
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ham yoğunluk tahminini yapan bir denklem regresyon analizi kullanılarak 
hesaplanmıştır. Yoğunluk için tahmini lineer regresyon denklemi ise Denklem (1) 
verilmektedir. Burada;  𝜌 ham yoğunluk, w ağırlıkça % Mg oranını ve P ise sıkıştırma 
basıncını ifade etmektedir. 

𝜌 = 2,2936 − 0,00717 𝑤 + 000623 𝑃                                                                            (1) 

R-sq = 87,71% ve R-sq(adj) = 83,61%        

 

Bu denklem kullanılarak, faktörlerin sayısal değerleri için deney yapmadan tahmini bir 
yoğunluk değeri elde edilebilir. Ayrıca, R-sq değerlerine göre faktörler arasında yüksek 
düzeyde bir ilişki olduğu görülmektedir. Parametrelerin deney sürecine katkı oranları 
incelendiğinde ise sıkıştırma basıncının %83,61 (P-Value=0,0007) ile en yüksek etkiye 
sahip olduğu belirlenmiştir. Bu değer ağırlıkça oran için %4,42 (P-Value=0,1923) 
olarak elde edilmiştir.  

Taguchi deneylerinden alınan sonuçlar kullanılarak, yoğunluk tahmini ile yaklaşık 
yoğunluk kestirimi yapabilmek için regresyon analizinden faydalanılmıştır. Deney 
sonuçlarından elde edilen regresyon modeli Şekil 5’te verilmiş ve %95 güven aralığın 
içinde olduğu belirlenmiştir. Mor kesikli çizgiler tahmini değerlerin sınırlarını, yeşil 
kesikli çizgiler güven aralığını ve kırmızı düz çizgi ise deney sonuçlarının regresyon 
modelini temsil etmektedir (Nas, 2020). Modele göre tahmini yoğunluk için R-sq değeri 
99,78% olarak elde edilmiş olup, tahmin için deney sonuçlarından elde edilen model 
oldukça uygundur. 

 

 
Şekil 5. Deney sonuçlarından tahmini yoğunluk eldesi için ikinci dereceden 

regresyon modeli 
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4. Sonuçlar 

Toz metalurjisi ile hazırlanan Al-Mg alaşımlarının sıkıştırma sonucu ulaşılan ham 
yoğunluk değerleri Taguchi deney tasarımı kullanılarak incelenmiştir. Kullanılan toz 
karışımları (Al-ağrılıkça %1, 3 ve 7 Mg) ve sıkıştırma basıncı parametreleri ve 3 farklı 
seviye için L9 ortogonal dizilimi ile analizler yapılmıştır. Bu analizler sonucunda, S/N 
oranı yanıtları incelendiğinde, alaşımın ham yoğunluğu üzerinde sıkıştırma basıncının, 
ağırlıkça %Mg oranına göre daha yüksek etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca 
belirlenen ham yoğunluklarında, ağırlıkça %7 Mg oranı ve 200 MPa sıkıştırma 
basıncında elde edilen alaşımın en düşük yoğunluk değerine sahip ve en yüksek 
yoğunluğa ise %1’lik Mg oranı ve 500 MPa sıkıştırması basıncında hazırlanmış 
alaşımın ulaştığı gözlemlenmiştir. Yapılan regresyon analizi sonucunda elde edilen 
regresyon modelinin %95 güven aralığın içinde olduğu belirlenmiştir. 
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Deneysel Ejektörlü Soğutma Sisteminin Kurulumu, Farklı 
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Özet: Bu çalışmada iki evaporatörlü ejektörlü soğutma çevriminin  
deneysel olarak kurulması ve farklı çalışma konfigürasyonlarında  
çalıştırılmasında geçici rejim çalışma şartlarında performans parametrelerinin 
değişimi deneysel olarak incelenmiştir. Soğutma çevrimlerinde ejektör kullanımının 
amacı kompresör giriş basınçlarını yükseltmek suretiyle, kompresörün iş yükünü 
azaltmak ve bu sayede sistem COP değerini  
yukarıya çekmektir. Ancak, ejektörlü soğutma sistemlerinde kullanılan sıvı-buhar 
ayırıcının tam olarak görevini yerini getirememesinden dolayı ejektörün sisteme 
olan katkısı azalmaktadır. Bundan dolayı ejektörlü soğutma çevrimlerinde sıvı 
buhar ayırıcı yerine ikinci bir buharlaştırıcı kullanılarak sistem iki evaparatörlü 
olarak çalıştırılabilir. Bu çalışmada deneysel olarak kurulmuş ejektörlü soğutma 
çevriminin performansı farklı çalışma konfigürasyonları için incelenmiştir. Buhar 
sıkıştırmalı soğutma (BSS) (evaporatör#1 aktif), BSS (evaporatör#2 aktif), iki 
evaporatörlü buhar sıkıştırmalı soğutma (İEBSS) ve iki evaporatörlü ejektörlü 
soğutma (İEES) modları olmak üzere; toplam 4 farklı modda aynı geçici rejim 
koşullarında evaporatör#1 hava çıkış sıcaklığı ve evaporatör#2 su çıkış sıcaklığının 
değişimi incelenmiştir. Sonuç olarak ejektör kullanıldığı çalışma modunda 
evaporatör#2’deki suyun sıcaklığındaki değişime etkisinin kullanılmadığı duruma 
göre daha yüksek olmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Soğutma Sistemi, Ejektör, İki Evaporatör 

 

 
1. Giriş    

Konutlarda, taşımacılıkta ve endüstriyel soğutma uygulamalarında genel  
olarak mekanik buhar sıkıştırmalı soğutma (BSS) çevrimi prensibine göre çalışan 
sistemler kullanılmaktadır. Klasik BSS sistemleri kompresör, buharlaştırıcı, 
yoğuşturucu, genleşme valfi ve yardımcı ekipmanlardan oluşur. BSS sistemlerinde 
basınç düşümünü gerçekleştirmek için termostatik veya elektronik genleşme  
valfi veya kapiler tüp kullanılır. Ancak, kısılma prosesindeki tersinmezliklerden  
dolayı çevrimde termodinamik kayıplar meydana gelmektedir. Bu kayıplardan  
dolayı birim soğutma kapasitesi başına kompresörde soğutucu akışkana verilen enerji 
tüketimini ifade eden soğutma tesir (STK) değeri azalmaktadır (Lawrence & Elbel, 
2014). Bahsedilen kayıpları azaltabilmek amacıyla geleneksel  
BSS sistemlerinde çeşitli düzenlemeler yapılabilmektedir. Bu düzenlemelerden biri de 
kısma valfi yerine ejektörün kullanımıdır. Böylece kısma kayıpları tekrar  
geri kazanılabilir ve verimlilik değerleri yükseltilebilir. Basit yapısı, düşük maliyeti ve 
uzun ömürlü olmasından dolayı son yıllarda ejektörün soğutma sistemlerinde kullanımı 
ile ilgili araştırmalar artış göstermiştir (Jeon ve ark. 2018, Zhenying  
Zhang ve ark. 2020). Bu konu üzerine çalışmalar devam etmektedir. Literatür 
incelendiğinde ejektör kullanılmasıyla soğutma sistemlerinin enerji verim değerlerinin 
%5 ile %25 aralığında arttığı görülmüştür. (Bilir Sağ ve ark. 2015, Bilir Sağ ve ark. 
2016) 
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Ejektörlü soğutma sistemlerinin ana elemanlarından birisi sıvı-buhar ayırıcıdır.  Ancak 
ejektörlü soğutma çevrimlerinde kullanılan sıvı buhar ayırıcının ayırma verimi %85 
değerini geçememektedir (Lawrence & Elbel, 2012). Bundan dolayı sistem soğutma 
kapasitesi ve verimlilik değerleri azalmaktadır. Bu probleme çözüm olarak Oshitani vd., 
(2007) ve Kim vd., (2018) ejektörlü soğutma çevrimlerinde sıvı-buhar ayırıcı yerine 
ikinci bir evaporatör kullanılmasını önermişlerdir. Seperatör yerine sistemde ikinci bir 
evaporatör kullanılabilir ve böylece ikinci buharlaşma sıcaklığı elde edilir (Boumaraf ve 
ark., 2014). Brodie ve ark., (2012) iki evaporatörlü ejektörlü soğutma (İEES) sisteminin 
COP değerini BSS sistemine göre %25 daha yüksek olduğunu tespit etmiştir. 
Lawrence & Elbel, (2014) gerçekleştirdikleri çalışmalarda R134a ve R1234yf soğutucu 
akışkanı kullanabilen İEES sisteminin COP değerinin İki evaporatörlü buhar 
sıkıştırmalı soğutma (İEBSS) sistemine göre %8 ve %12 oranlarında daha yüksek 
olduğunu tespit etmişlerdir. Gao ve ark., (2020) çalışmalarında İEES çevrimini BSS’li 
ile teorik olarak karşılaştırmışlardır. COP değerinin % 26,5 - % 44,8'e kadar ve ekserji 
verimliliğinin ise % 32,4 - % 41,7 e kadar arttığını belirlemişlerdir. İşkan & Direk, (2022) 
deneysel İEES sisteminde R134a’nın yerine düşük GWP değerin sahip beş farklı 
soğutucu akışkanı test etmişlerdir. Sonuç olarak R516a’nın R134a’ya çok yakın 
sonuçlar verdiğini bu sistemler için kullanılabileceğini önermişlerdir.  

Açık literatür incelendiğinde İEBSS sistemlerinde ejektörün kullanımı ile ilgili deneysel 
çalışmaların oldukça sınırlı olduğu görülmüştür. Ejektör soğutma sistemleri istenilen 
soğutma kapasitelerine bağlı olarak farklı konfigürasyonlarda kullanılabilir. Bu 
çalışmada ejektörlü soğutma sistemi deneysel olarak dizayn edilmiş ve ölçüm cihazları 
ile donatılmıştır. Ayrıca sistem, farklı konfigürasyonları için tasarlanmış ve her 
konfigürasyon için sistemin çalışma prensibi açıklanmıştır. Son olarak, deneysel 
sistem farklı konfigürasyonlarda aynı geçici rejim koşullarında test edilmiş ve 
evaporatör çıkışında hava ve su sıcaklıklarının değişimleri karşılaştırmalı olarak 
incelenmiştir.  

Tablo 1. Alternatif soğutucu akışkanların özellikleri (Lemmon ve ark., 2014) 

Akışkan  R134a 

Karışımların kritik basınç (kPa) 4059,3 
Kritik sıcaklık (K)  374,2 
25°C buhar yoğunluğu (kg/m3) 13,83 
25°C sıvı yoğunluğu (kg/m3) 1206,7 
Gizli ısı değerleri 216,9 
GWP 1300 
ASHRAE Güvenlik Sınıfı A1 

2. Materyal ve Metot 

2.1.Sistem Ekipmanları 

Şekil 1’ de sistemin genel görünümü Şekil 2’ de ise çevrimin şeması verilmiştir.  
Sisteme ait ekipmanların özellikleri Tablo 2’de verilmiştir. Sistemde iki adet evaporatör 
kullanılmıştır. Birinci evaporatör (evaporatör#1) hava kanalı içerisine yerleştirilmiş ve 
hava ile şartlandırılmıştır. Kullanılan ikinci evaporatör (evaporatör#2) ise su çevrimi ile 
şartlandırılmıştır. 
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Şekil 1. Deneysel sistem ve ölçüm cihazlarının görünümü 

 

Şekil 2. Deneysel sistem şematik görünümü 
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Sistemde kullanılan yarı hermetik kompresör kızgın buhar halindeki soğutucu  
akışkanı sıkıştırarak basınçlandırır. Basıncı artan soğutucu akışkan kondenserde 
yoğuşmaktadır. Hava, kondenser ve evaporatör#1 kanallarının içinde bulunan fanlar  
ve elektrikli ısıtıcılar tarafından istenilen sıcaklık ve hız değerlerine getirilmektedir. Fan 
hız kontrol devresi ve PID ısıtıcı devresi sayesinde kondenser giriş havası istenilen 
sıcaklıkta tutulmaktadır. Evaporatör#2’de soğutucu akışkanı şartlandırmak  
için kullanılan su çevriminde kullanılan su deposundaki su PID kontrollü bir  
elektrikli ısıtıcı ve devirdaim pompası ile şartlandırılmaktadır. Genleşme  
valflerinin sistem üzerindeki konumları Şekil 2’de verilmiştir.  

Tablo 2. Deneysel sistemde kullanılan ekipmanların özellikleri 

Ekipman Tipi Özellikler 

Kompresör 
Hermetik,  

değişken frekanslı 
Danfoss, 2,9 kW   

Kondenser Hava soğutmalı 6,6 m2, 

Evaporatör#1 Hava soğutmalı 9,9 m2, 

Kısılma Vanası (TXV) 
Değişken orifisli dıştan 

dengelemeli 
Danfoss TEN 2 

Evaporatör#2 Plakalı ısı değiştiricisi Isı transfer alanı:0,5 m2 

 

2.2. Ölçüm Cihazları 

Sistemde soğutucu akışkan debisinin ölçülebilmesi amacıyla türbin ve  
Coriolis tipi olmak üzere iki adet debimetre kullanılmıştır. Krohne  
marka (Optimss 6400 model) coriolis debimetre ejektörün difüzör çıkışına 
yerleştirilmiştir. Su çevriminde debinin ölçülmesi amacıyla elektromanyetik debimetre 
kullanılmıştır. Sistemde her ekipmanın öncesi ve sonrasındaki K-tipi termokupıllarla 
sıcaklıklar ölçülmüştür. Ayrıca basınç ölçümü için elektronik manifold ve basınç 
transmitterleri kullanılmış, kontrol amacıyla bourdan tip manometrelerden de değerler 
okunmuştur. Kondenser ve evaporatör kanalları çıkışında hava hızları anemometre ile 
ölçülmektedir. Ölçülen sıcaklık ve basınç değerleri veri toplama sistemi vasıtasıyla  
bilgisayara aktarılmaktadır. Tablo 3’de kullanılan ölçüm cihazlarının ölçüm aralıkları  
ve hassasiyetleri verilmektedir.  

Tablo 3. Sistemde kullanılan ölçüm cihazlarının özellikleri 

Ölçülen Değer Ölçüm Cihazı Ölçüm Aralığı Hassasiyet 

Sıcaklık K-tipi termokupl -100 – 1370 ºC ± 0,8 
Basınç Elektronik Manifold -1 – 60 bar ± % 0,5 
Basınç Basınç transmitteri 4 – 20 mA ± % 0,5 
Basınç Bourdan manometre -1 – 55 bar ± % 0,5 
Hava akış hızı Anemometre 0 – 30 m s-1 ±% 2 
Soğutucu akışkan debisi Coriolis kütlesel debi ölçer 0 – 5 kg s-1 ±% 0,1 
Su debisi Elektromanyetik debimetre 0 – 1 m3 s-1 ±% 0,3 
Güç Wattmetre 0 – 600 kW ±% 2 
Kompresör hızı Frekans inverteri 10 – 50 Hz ±% 0,2 
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2.3.Deneysel Çalışmada Kullanılan Ejektörün Özellikleri 

 

Şekil 3. Deneysel Sistemde Kullanılan Sabit Alanlı Ejektörün Teknik Resmi 

Deneysel sistemde imalatı sanayide hizmet alımı yoluyla yaptırılan sabit basınçlı 
ejektör kullanılmıştır.  İmal ettirilen ejektörün ölçüleri Şekil 3'te verilmiştir. Sistemde 
kullanılan ejektör N. Bilir Sağ ve ark., (2015) modeline göre tasarlanmıştır. 

 

2.4. Soğutucu Akışkan Şarj Miktarının Belirlenmesi 

Deneysel çalışmalarda soğutucu akışkan olarak R134a kullanılmıştır. Superheat ve 
subcooling (superheat 8-10 K, subcooling 3-5 K) değerleri göz önüne alınarak 1000 
gram soğutucu akışkan şarjı yapılmıştır.  REFPROP 9.1 programı kullanılarak 
soğutucu akışkanın belirli noktalardaki doyma sıcaklıkları elde edilmiştir (Lemmon ve 
ark., 2014).  

 

2.5.Standart Ejektörlü ve Seperatörlü Sistemin Çalışma Prensibi 

Şekil 4’te sistemin standart ejektörlü soğutma çevrimi olarak çalıştırılması durumu 
gösterilmiştir. Bu durumda sistem kondenser, evaporatör, kompresör, ejektör ve 
separatörden oluşturulmuştur.  

Bu sistemde seperatörün görevi ejektörden çıkan doymuş sıvı-buhar  
karışımı halindeki soğutucu akışkanı doymuş sıvı ve doymuş buhar olarak  
ikiye ayırmaktır. Doymuş sıvı ejektörün ikinci girişine girmektedir. Doymuş buhar ise 
seperatörden çıkıp kompresöre giderek çevrimi tamamlamaktadır. Ancak bu  
sistemde giriş bölümünde açıklandığı gibi separatör verimli çalışmadığından dolayı 
sıvı-buhar ayrımı tam olarak yapılamamakta ve evaporatördeki soğutma kapasitesi 
olumsuz etkilenmektedir. Sistemin çalışma prensibi Şekil 4’de verilmiştir.  
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Şekil 4. Standart ejektörlü soğutma çevriminde 
soğutucu akışkanın izlediği yollar 

 

2.6.Deneysel İki Evaporatörlü Ejektörlü Soğutma Sisteminin Farklı 
Konfigürasyonlarda Çalıştırılarak Performansının İncelenmesi 

Bu bölümde deneysel ejektörlü soğutma sisteminin farklı konfigürasyonlarda 
çalıştırılması durumunda soğutucu akışkanın izlediği yollar ve sistemin çalışma 
prensibi açıklanmıştır. Sistem iki evaparatörlü ejektörsüz (İEBSS), iki evaporatörlü 
ejektörlü (İEES), standart buhar sıkıştırmalı soğutma (BSS) çevrimi olarak 
çalıştırılmıştır. Ayrıca, sistemin BSS olarak çalıştırılması durumunda evaporatör#1 ve 
evaporatör#2’nin çalıştırılması durumu ayrı ayrı incelenmiştir. 

2.6.1. Soğutma Sisteminin İEES Sistemi Olarak Çalıştırılması 

Literatür bölümünde belirtildiği gibi sıvı-buhar ayırıcının tam olarak görevini yerini 
getirememesinden dolayı ejektörün sisteme katkısı azalmaktadır. Çevrimde ejektörün 
çıkışına ikinci bir evaporatör eklenerek bu problem çözülebilir (Lawrence ve Elbel 
2012, İşkan ve Direk 2022). Böylece sistem iki evaparatörlü olarak çalıştırılabilir ve 
düşük ve yüksek basınçta olmak üzere iki farklı basınçta buharlaşma sıcaklığı elde 
edilebilir. Şekil 5’te deneysel sistemin İEES modunda çalışmasına ait çevrim şeması 
görülmektedir. Bu çalışma modunda sistemin çalışması; kondenser çıkışında yüksek 
basınçlı sıvı haldeki soğutucu akışkan iki kola ayrılır. Bu kollardan ilki vanalar 
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sayesinde ejektörün birinci (primer) girişine yönlendirilir. Ejektörün birinci girişinde 
akışkanın basıncı düşürülüp hızı arttırılır ve emme odasına düşük basınçlı fakat daha 
yüksek hızda gönderilir. Ejektör girişinde düşük statik basınç olduğundan dolayı 
soğutucu akışkanın hızı yükselir, oluşan momentum değişimi ile evaporatör#1’den 
çıkan soğutucu akışkan sürüklenir. Evaporatör#1’den çıkarak sürüklenen akış, karışım 
bölümüne ulaşmakta hız kazanır. İki akış karışır, yüksek hızlı iki fazlı akış, difüzör 
boyunca ilerlerken izantropik olarak yavaşlatılır ve böylece difüzör çıkışındaki akışkan 
basıncı, buharlaştırıcının çıkışındaki akışkan basıncından daha yüksek bir değere 
gelir. Kütle akış hızı ile meydan gelen sıkıştırma nedeniyle, kompresörün net işi azalır 
ve sistemde soğutma kapasitesi ve COP artışı yönünde etki yapar (İşkan & Direk, 
2021). Ejektör çıkışındaki sıvı-buhar karışımı soğutucu akışkan TXV#2’den geçerek 
daha düşük basınca ulaşır. Basıncı düşen soğutucu akışkan evaporatör#2’ye gider. 
Burada daha düşük basınçta tekrar buharlaşır. Soğutucu akışkan ısı enerjisini burada 
suya vermektedir. Evaporatör#2’de buharlaşan düşük basınçlı soğutucu akışkan 
sıkıştırılmak üzere kompresörün alçak basınç kısmına girer ve çevrim devam eder. 

 

Şekil 5. Deneysel sistemin İEES sistemi olarak çalıştırılması durumunda  
soğutucu akışkanın izlediği yollar 
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2.6.2. Soğutma Sisteminin İEBSS Sistemi Olarak Çalıştırılması 

Deney sisteminin İEBSS modunda çalışma durumunda akışkanın izleyeceği yollar 
Şekil 6’da verilmiştir. Bu çalışma durumunda ejektör devre dışı bırakılmıştır. Bu 
durumda ejektör kullanılmadığı için kondenserden gelen soğutucu akışkan önce 
TXV#1’e gelir. TXV#1’de basıncı düşürülen soğutucu akışkan evaporatör1’den geçen 
hava akımından ısı çekerek buharlaşır. Soğutucu akışkan daha sonra TXV#2 ve 
evaporatör#2’den geçerek kızgın buhar halinde kompresöre gelir ve böylece çevrim 
tamamlanmış olur.  

 

Şekil 6.Deneysel sistemin İEBSS sistemi olarak çalıştırılması durumunda  
soğutucu akışkanın izleyeceği yollar 

 

2.6.3. Soğutma Sisteminin BSS Sistemi (evaporatör#1 aktif) Olarak Çalıştırılması 

Deney sisteminin BSS-EVAP#1 modunda çalıştırılması durumunda  (evaporatör#1 
aktif) soğutucu akışkanın izleyeceği yollar Şekil 7’de verilmiştir. Kondenserden çıkan 
soğutucu akışkan TXV#1’de kısılmaya uğrar. Soğutucu akışkan TXV#1’den sonra 
evaporatör#1’e girmektedir. Hava kaynaklı olan evaporatör#1’den çıkan akışkan 
TXV#2 ve evaporatör#2’nin devre dışı bırakılmasıyla doğrudan kompresöre giderek 
çevrimi tamamlamaktadır. 



IV. Uluslararası Türk Dünyası Fen Bilimleri ve Mühendislik Kongresi  

23-24 Haziran 2022, Niğde - Türkiye 

 

1177 
 

 

 
Şekil 7. Deneysel sistemin BSS sistemi (evaporatör#1 aktif) olarak çalıştırılması 

durumunda soğutucu akışkanın izleyeceği yollar 

 

2.6.4. Soğutma Sisteminin BSS Sistemi (evaporatör#2 aktif) Olarak Çalıştırılması 

Deney sisteminin BSS-EVAP#2 modunda çalıştırılması durumunda (evaporatör#2 
aktif) soğutucu akışkanın izleyeceği yollar Şekil 8’de verilmiştir. Kondenserden çıkan 
soğutucu akışkan TXV#1 ve evaporatör#1’in devre dışı bırakılmasıyla doğrudan 
TXV#2’ye gelmektedir. TXV#2’de basıncı düşürülen soğutucu akışkan su kaynaklı olan 
evaporatör#2’de buharlaşma işlemi görmektedir. Daha sonra akışkanın kompresöre 
gitmesiyle çevrim tamamlanmaktadır. 
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Şekil 8. Deneysel sistemin BSS sistemi (evaporatör#2 aktif) sistemi olarak 
çalıştırılması durumunda soğutucu akışkanın izleyeceği yollar 

3. Bulgular 

Şekil 9’da evaporatör#2 çıkış su sıcaklığının zamana bağlı değişimi verilmiştir. BSS-
EVAP#1, BSS-EVAP#2, İEBSS ve İEES modları olmak üzere 4 farklı modda aynı 
geçici rejim koşullarında evaporatör#2 çıkışındaki su sıcaklıklarının değişimi 
incelenmiştir. 950 saniye boyunca her 10 saniyede bir deney verileri kaydedilmiş ve 
Şekil 9 oluşturulmuştur. Şekil 9 incelendiğinde 950 saniye sonunda İEBSS modunda 
su sıcaklığı yaklaşık %13,5 azaldığı, İEES modu deneyinde ise çevrim suyu 
sıcaklığının yaklaşık %25,5 azaldığı görülmektedir. Sistem BSS-EVAP#2 modunda, su 
sıcaklığı yaklaşık % 60,2 azalmıştır. BSS-EVAP#1 modunda çevrim suyu devre dışı 
olduğu için su sıcaklığında bir değişim gözlenmemiştir. 

 
Şekil 9. Evaporatör#2 çıkış su sıcaklığının zamana bağlı değişimi 
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İkinci deney setinde ise aynı konfigürasyonlarda; aynı geçici rejim koşulları dahilinde 
evaporatör#1 çıkışındaki hava sıcaklıkları incelenmiştir. Şekil 10’da sistemin farklı 
modlarda çalıştırılması durumunda evaporatör#1’in çıkışında hava sıcaklıklarının 
değişimi verilmiştir. 950 saniye boyunca her 10 saniyede bir deney verileri kaydedilmiş 
ve Şekil 10 oluşturulmuştur. Şekil 10 incelendiğinde sistem İEES modunda 
çalıştırıldığında 950 saniye sonunda evaporatör#1’deki hava sıcaklığının %3,6 
azaldığı görülür iken İEBSS modunda hava sıcaklığı %25,68 azalmıştır. Deney sistemi 
BSS-EVAP#1 modunda çalıştırıldığında, hava sıcaklığının yaklaşık %12,2 azaldığı 
görülmektedir. BSS-EVAP#2 modunda evaporatör#1 devre dışı bırakıldığı için hava 
sıcaklığında değişim gözlenmemiştir. 

 

 
Şekil 10. Evaporatör#1 çıkışındaki hava sıcaklığının zamana bağlı değişimi 

 
4. Sonuçlar 

Bu çalışmada farklı konfigürasyonlarda çalışabilen ejektörlü soğutma sisteminin 
deneysel tasarımı karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Farklı sistem 
konfigürasyonlarında soğutucu akışkanın çevrim içerisinde izlediği yollar ve ejektörün 
katkısı açıklanmıştır. Ayrıca farklı konfigürasyonlar için sistem geçici rejim koşullarında 
test edilmiş ve elde edilen sonuçlar karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Ejektörlü 
deney sistemi farklı konfigürasyonlar için başarılı bir şekilde çalıştırılmış ve yapılan ön 
denemelerden elde edilen sonuçlar birbiriyle karşılaştırılmıştır. Bu, çalışmada elde 
edilen en önemli sonuç olmuştur. Sistem iki evaporatörlü olarak çalıştırıldığı durumda 
ejektör devreye girdiğinde evaporatör#2’deki su sıcaklığının daha düşük değerlere 
ulaştığı belirlenmiştir. Bu ejektörün doğru bir şekilde çalıştığını ve sisteme olan 
katkısını açıklamıştır. Yapılan deneyler sonucunda 950 saniye sonunda İEBSS ve 
İEES modlarında su sıcaklıkları sırasıyla %13,5 ve  %25,5 azalmıştır. İki evaporatörlü 
olarak çalıştırıldığında ejektör kullanılmadığı durumda her ne kadar hava sıcaklığına 
olan etkisi daha yüksek görülse de bu çalışma modunda evaporatör#2’deki suyun 
sıcaklığındaki değişime etkisi düşük olmuştur.  
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Mobil Tarım Robotunun Tasarımı, Modellenmesi ve Örnek 
Simülasyon Çalışması 
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Özet: Bu çalışmada arkadan itişli ve önden direksiyonlu bir mobil robot  modeli olan 
araba benzeri ( car-like) üzerinde durulmuştur. Tarımsal araziler doğası gereği 
robotlar için zor koşullara sahiptir. Bu sebeple bu çalışmada tarımsal robotik 
uygulamalarında car-like modelin uygulanmasına dair çeşitli tasarım yaklaşımları 
ve standartları tartışılmıştır. Kinematik modeli ve tasarımı verilen araç modelinin 
Matlab Mobile Robotics Simulation Toolbox ortamında örnek simülasyon çalışması 
yapılmıştır. Elma depolarına erişimi için mobil robotun otonom hareket senaryosu 
oluşturulup simülasyonu tamamlanmıştır. Simülasyon sonucunda öngörü mesafesi 
temelli benzetim sonuçlarına yer verilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Car-like mobil robot, tarım , tasarım standartları, Pure Pursuit, 
Vector Field Histogram  

 

1. Giriş 

Sürdürülebilirlik hayatın her alanında daimi olma yeteneği olarak adlandırılabilir. 21. 

yüzyılda ise genel olarak doğanın ve uygarlığın bu alandaki becerisiyle alakalı 

kullanılır. Enerjiyle ve buna bağlı olarak kaynakların tüketim alışkanlıklarıyla 

doğrudan ilişkilidir. Ayrıca hayatın her alanında kazanılan verimlilik anlayışı 

sürdürülebilirliğe katkı sağlar. Tarımsal israfın önüne geçmek ve tarımsal arazilerde 

enerji kaynaklarının yanlış kullanımını önlemek, aşırı tüketimi sınırlandırmak ve 

yönetmek; tarımsal sürdürülebilirliğin temel çıktılarındandır. Son yıllarda iş gücü ve 

zaman israfının önüne geçmek ve daha bilinçli tarımsal üretim yapmak amacıyla 

kullanılan dijital tarım uygulamaları popülerlik kazanmıştır. Dijital tarım, tekrar eden 

operasyonlardan sürekli otomatikleştirilmiş süreçlere geçiş için sensörler, robotik 

ve veri analizi gibi modern teknolojilerin uygulamasıdır. (Shamshiri vd., 2018)  

Klasik tarım yöntemlerinde mahsul kalitesine etki eden pek çok parametrenin 

kontrol edilmemesi sebebiyle düşük verimli üretim gerçekleştirilir. Kaynakların 

kontrolsüz kullanımı ürün maliyetini yükseltir ve daha uzun vadede çevre 

sorunlarına neden olur. Tarımsal arazilerde robotik uygulamaların kullanımıyla 

doğası gereği zor olan işleri kolaylaştırmak mümkündür. Tarım robotlarıyla mahsul 

toplama ve saha keşif görevleri yaklaşık olarak 40 yıldır tarım endüstrisinin bir 

parçasıdır ancak son 10 yılda teknolojinin her alanında olduğu gibi tarım 

robotlarında da çeşitli yenilikler görülmektedir. Özellikle kameralı teknolojilerde 

yeniliklerin hız kazanması ve yeni ihtiyaçlara binaen farklı sürüş yöntemlerinin 

denenmesiyle beraber son yıllarda tarımsal arazilerde kullanılmak üzere özelleşmiş 

pek çok robot tasarımı sunulmuştur(Hashim vd., 2013), (Liu vd., 2015), (Pham vd., 

2019). Tarımsal uygulamalarda uygulamanın türüne göre değişen ihtiyaçları 

karşılayabilecek farklı mekanik modeller kullanılmıştır. Bu modeller temelde aracın 

yönlendirilmesi probleminin çözümüne farklı bir yaklaşım sunar. Aracın yol 

şartlarına karşı dayanıklılığı, yük taşıma kapasitesi ve diğer görev esaslı fiziksel 

parametreleri araç modelinin seçiminde önemlidir.  
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Yakın zamanda üretilen birkaç yeni araç modeli haricinde tüm modern otomobillerin 

temel sürüş sistemine göre arka tekerlekler sadece aracın ileri geri hareketini 

sağlayabilecek şekilde tasarlanmıştır. Araba benzeri (Car-like) araç modelinde ön 

tekerlekler aracın anlık konumuna göre farklı açılarla yönlendirilerek araç hareketi 

sağlanır (Kondo vd., 2005), (Asensio vd., 2002). Holonomik olmayan hareket 

grubunda incelenen bu temel sürüş sisteminde araç arkadan itişli önden sürüşlü 

olarak isimlendirilir. Tarımsal arazilerde ön tekerlerin eş zamanlı ve aynı açıyla 

yönlendirilmesi için çeşitli mekanik sistemler kullanılmıştır. Bu direksiyon 

sistemlerinden en yaygın kullanılan bileşenler akslar ve güç aktarım unsurlarıdır. 

Bu sistemlerde zincirler ve kayışlar gibi güç aktarım elemanlarıyla da araç 

yönlendirilebilir(Leena vd., 2016), (Valero vd., 2017).  

Bu çalışmada, İngilizce “Car-like model” olarak bilinen araba benzeri arkadan itişli 

önden direksiyonlu (rear wheel - drive front wheel steering) robot modelinin tarımsal 

arazide kullanımı kurgulanmıştır. Çalışmamızın materyal ve metot bölümünde 

matematiksel modellemeler ve tasarım detayları verilmiştir. Bulgularda tasarım 

standartları verilmiş ve tarımsal arazide temel tasarım fikirleri ele alınmış ve örnek 

bir simülasyona yer verilmiştir. Sonuçlar kısmında ise tasarım öncesi hareket 

senaryoları değerlendirilmiş ve çalışmanın sonuçlarına yer verilmiştir. 

     2. Materyal ve Metot 

    A. Model 

  Arkadan itişli car-like mobil robot kinematiği Şekil.1’de gösterilmiştir ve dört farklı         

durum  x(t) = [x(t) y(t) ψ(t) v(t) ] T ve 2 farklı kontrol girişi  u(t) = [δ(t) a(t)] T  içerir (Majd 

vd., 2020). Denklem.1’de ki Gösterimde t zamanken l aracın ön ve arka aksları 

arasındaki uzunluktur. (x, y) arka tekerleklerin ekseninin orta noktasının boylamsal ve 

yanal konumlardır. V aracın hızıdır ve arka tekerlek ekseninin ortasından gösterilmiştir 

çünkü tarım robotunda ileri geri hareket aracın arka tekerleklerinden elde edilir. ψ ∈ 

[−π, π] ise aracın yönelim açısıdır. δ aracın konumuna göre ön tekerleklerin direksiyon 

açısıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil.1- Mobil robotun kartezyen koordinat sisteminde gösterimi 
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ẋ(𝑡) = 𝑣(𝑡)𝑐𝑜𝑠(𝜓(𝑡))     

ẏ(𝑡) = 𝑣(𝑡)𝑠𝑖𝑛(𝜓(𝑡)) 

𝜓̇(𝑡) =
1

𝑙
𝑣(𝑡)𝑡𝑎𝑛(𝛿(𝑡))            

                                                           �̇�(𝑡) = 𝑎(𝑡)                                                            (1) 

B. Tasarım       

Tarımsal arazilerde görev yapan tarım robotları tasarlanırken amaca yönelik 

donanımlar ve mekanik bileşenler kullanılmalıdır (Rubio vd., 2019). Car-like kinematik 

modeli esas alınan tasarım, sonraki çalışmalarda yörünge takibi amacıyla 

kullanılacaktır. Bu çalışmalar esnasında hareketlerden ya da zeminden kaynaklı 

problemlerden, ekili arazilerin daha az zarar görmesi adına görece diğer tarımsal saha 

keşif robotlarına göre daha hafif bir prototip tasarlanmıştır. Bu prototipe tüm mekanik, 

elektronik ve güç birimleriyle beraber maksimum 10 kg olması kısıtlaması getirilmiştir. 

Ayrıca dönüş hareketlerindeki olası problemlerin önüne geçmek adına robotun boyu 

kısa tutulmuştur. Tarımsal arazilerde mahsul sıra ile ekilir ve saha keşif robotları 

arazide devriye hareketlerini yaparken iki sıra arasında konumlanır.  Ortalama iki sıra 

arası mesafenin 60-75 cm olduğu gözlemlenmiş ve araç genişliği için bu ölçüler baz 

alınmıştır. Mobil ve kompakt tasarım zorlu arazilerde hareket için daha avantajlıdır. 

Mahsulü araç gövdesinin altında konumlandırarak mahsule zarar vermemek adına ve 

olası taş, boru vs. gibi yabancı maddelerden kaçınma adına robot gövde yüksekliği en 

az 25 cm olarak tasarlanmıştır. Robotun genel tasarımının görüntüsü Şekil.2’de 

verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil.2 – Tasarımın Genel Görüntüsü 

Robot yüksekliğine etki eden bir başka faktör de tekerlek çapıdır. Belirlenen 

standartlara uygun, tekerlek kaymasına karşı dirençli ve geniş yüzey alanlı kalın 

tekerlekler tekerlek standardı olarak belirlenmiştir. Prototip tasarımında sigma profil 

kullanılmıştır. Modüler yapısı ve dayanıklılığıyla arazi şartlarına son derece uyumlu 
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olan sigma profiller kolay montajlanabildiği için tercih edilmiştir. Temel gövde 

oluşturulurken elektronik ekipmanları, aküyü ve deneyde kullanılacak tekerlek 

odometresi birimlerini kolaylıkla taşıyabilecek bir kafes modeli tercih edilmiştir.  

Tarım robotunun mekanik tasarımında görev ve tarımsal ihtiyaçlar göz önünde 

bulundurularak tasarım gerçekleştirilir. Ağırlık, boyut, tekerlek çapı ve tipi, aracın 

yerden yüksekliği gibi fiziksel parametreler tarım arazisinde dolaşım esnasında 

mahsule ve diğer sabit yapılara verdiği zararı minimuma indirmek için özenle 

seçilmelidir. 4 tekerlekli tasarımda 2 arka teker, aracın ileri-geri hareketi için 

kullanılırken; ön tarafta direksiyon açısı tek bir step motor tarafından kontrol edilen 2 

yön tekerleği konumlandırılmıştır. Ön tekerleklere güç aktarımı için dişli mekanizması 

ya da mekanik bir bileşen kullanılabilir. Burada amaç tek bir step motorla iki tekerleği 

birden yönlendirerek motorlar arasında oluşabilecek farklılıkların harekete etkisini 

engellemektir. Bizim tasarımımızda ince dişli kullanılarak bu problemin giderilmesi 

amaçlanmıştır. 

C. Robot Modeline Ait Örnek Simülasyon Çalışması 

Car-like mobil tarım robotu, Vector Field Histogram (VFH) algoritmasını kullanarak 

engellerden kaçınırken Pure Pursuit algoritmasını kullanarak bir dizi yol noktasında 

gezinir. Bir tarlada toplanan meyvelerin belli noktalarda depolandığı ve otonom robotun 

bu noktalara giderek kasaları topladığı bir hareket senaryosu uygulanmıştır. 

Simülasyon çalışması Matlab Mobile Robotics Simulation Toolbox yardımıyla 

oluşturulmuştur ve 4 farklı öngörü mesafesi (lookahead distance) değeri seçilerek 

simülasyon oluşturulmuştur. Çalışmaya dair simülasyon özellikleri Tablo 1, Tablo 2 ve 

Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 1  Araç Özellikleri                                                                                                                                            

Araç Özellikleri Değerler (m) 

Tekerlek Çapı(m) 0.15 

Ön aks uzunluğu (Ağırlık merkezinden ön tekerlerin aksına kadar) 0.25 

Arka aks uzunluğu (Ağırlık merkezinden arka tekerlerin aksına kadar) 0.2 

 

              
Tablo 2  Pure Pursuit Algoritması 

Algoritma Verileri Değerler 

Öngörü mesafesi (Lookahead Distance)   0,6 ;   1,6 ; 

 2,6 ;   3,6 

Doğrusal Hız (Desired Linear Velocity) 1.50 

Maksimum Açısal Hız (Max. Angular Velocity) 1.50 
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Tablo 3 VFH (Vector Field Histogram)  

Veriler Değerler 

Uzaklık Limiti (Distance Limits) [0.05 3] 

Açısal Sektörlerin Sayısı ( Number of angular 
sectors) 

36 

Histogramın Eşik değerleri ( Histogram 
Tresholds) 

[5 10] 

Robot Yarıçapı (Robot Radius) 0.5 

Güvenlik Mesafesi ( Safety Distance) 0.5 

Minimum Dönüş Yarıçapı( Min. Turning 
Radius) 

0.20 

 

C.1. Pure Pursuit Algoritması 

Geometrik olarak yol izlemeye çalışan bir denetleyicidir. Geometrik yol izleme 

denetleyicisi, araç kinematiğinin geometrisini ve referans yolunu kullanarak bir referans 

yolunu izler. Aracın önündeki referans yolu üzerinde sabit bir mesafe olan bir Öngörü 

mesafesi (Lookahead Distance) kullanır. Aracın, hesaplamamız gereken bir direksiyon 

açısı kullanarak o noktaya ilerlemesi gerekiyor. Bu yöntemde arka aksın merkezi araç 

üzerinde referans noktası olarak kullanılır. Pure pursuit basit bir kontrolcüdür. Araçlar 

üzerindeki dinamik kuvvetleri yok sayar ve tekerleklerde kaymama durumunun geçerli 

olduğunu varsayar. Ayrıca, düşük hız için ayarlanmışsa, kontrolör yüksek hızlarda 

tehlikeli derecede agresif hız cevabına sebep verebilir. Uzun (geniş) Öngörü 

mesafeleri, yola daha yavaş ve daha az salınımla yaklaşma eğilimindedir. Kısa (küçük) 

Öngörü mesafeleri daha fazla salınım yapma eğilimindedir. 

 

C.2. Vector Field Histogram Algoritması 

Yerel yol planlama için önerilen çok sayıda yöntemden biri de Vektör Alanı 

Histogramı(VFH)’dır. Bu navigasyon yönteminin arkasındaki ana fikir, robotun 

sensörleri aracılığıyla nesneleri ve boşlukları tespit edebilmesidir. Bu nesnelerin robota 

göre açılarına ve robota olan uzaklıklarına göre konumlandırabilir. Yapılan benzetim 

uygulamasında [π/2, π/2] aralığında π/50 çözünürlükte bilgi veren ve 5 metre algılama 

mesafesi olan bir lidar kullanılmıştır.  

                                                                                                                                                                            

Simülasyona harita oluşturularak başlanmıştır. Pure pursuit algoritması ve VFH 

(Vector Field Histogram) yardımıyla senaryo ile eşleşen deney simülasyonu 

tamamlanmıştır. Simülasyonda 4 farklı ön görü mesafesi denenmiştir. çalışma 
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sonucunda Car-like model mobil tarım robotuna dair benzetim sonuçları Şekil.3, 

Şekil.4 , Şekil.5 ve Şekil.6’da verilmiştir. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Şekil.3 Öngörü mesafesi (Lookahead Distance) = 0.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil.4 Öngörü mesafesi (Lookahead Distance) = 1.6 
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Şekil.5 Öngörü mesafesi (Lookahead Distance) = 2.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil.6 Öngörü mesafesi (Lookahead Distance) = 3.6 

 

3. Bulgular 

Tarımsal araziler, doğası gereği zor zemin şartları ile temel robotik görevler için 

elverişsiz bir ortam olarak nitelendirilebilir. Bu sebeple hareket senaryoları ve tarımsal 

görevlere getirilen çözümler özenle tasarlanıp uygulanmalıdır. Yaklaşım temelli bir 

yöntem olan pure pursuit bu sebeple seçilip elma kasası taşıma görevi senaryosunda 

simüle edilmiştir. Ayrıca tasarımsal anlamda tasarlanacak olan bir mobil robotun 

tasarım kısıtları, kısıt sebepleriyle beraber görev ve arazi türüne göre çıkarılmalıdır. Bir 

çapalama makinesi olarak kullanılması planlanan mobil robotun görev temelli 

standartları, fiziksel standartlarını oluşturur. Çünkü tarım sahasında devriye görevi 

yapan mobil bir robot sahanın bir parçası olup; ergonomik olarak tarım sahasında 

çarpışmadan kaçınmalı ve hareketinin sürekliliği bozmadan kesintisiz olarak devam 

edebilmelidir. Fiziksel standartlar, tarım arazilerinin ve görevin getirdiği gerekliliklerle 

oluşturulur, isimlendirilir ve belirlenir. Tarımsal kullanım için özelleşmiş ve tarımsal 
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arazilerin çetin şartlarına karşılık verebilecek bir robot tasarımı için çeşitli fiziksel 

standartlar ve tasarım kısıtları sebepleri ile birlikte belirlenerek Tablo.4’te listelenmiştir.  

Tablo 4 – Tarım robotuna ait fiziksel kısıtlar 

Fiziksel 
Standartlar 

Tasarım Kısıtları Kısıt Sebebi 

Kütle Max 10 kg Ekili araziye verilebilecek zararı minimize 
etmek 

Boy 80-100 cm Dönüş hareketlerinde mobiliteyi artırmak 

Genişlik 60 - 75 cm Ekili arazilerdeki sıra genişliğine uyum 
sağlamak 

Yükseklik Min 25 cm Robotu zemindeki yabancı maddelerden 
korumak 

Tekerlek 
Çapı 

25-30 cm Yükseklik sağlamak ve mobilite kazandırmak 

Tekerlek 
Kalınlığı 

Kalın, Dişli Zeminde tutuşun sağlanması 

Gövde 
Yapısı 

Kafes Dayanıklılığın artırılması ve elektronik ekipman 
taşımada kolaylık sağlamak 

Materyal Alüminyum 
sigma profil 

Modüler, dayanıklı ve yeniden kurulabilir 
olması tasarımda esneklik sağlaması 

4. Sonuçlar 

Bu çalışmada tarımsal sahalarda arkadan itişli car-like robotun kinematik modeli 

sunulmuş ve tasarımsal standartları açıklanarak tasarım yaklaşımından bahsedilmiştir. 

Car-like model mobil araçların tarımsal arazilerdeki hareket senaryolarının 

planlanması ve anlaşılması açısında örnek bir simülasyon çalışmasına yer verilmiştir. 

Simülasyon çalışmalarında tarım robotu elma kasalarını varsayılan konumdan alıp 

hedef konuma taşımak üzere pure pursuit ve VFH algoritmaları altında denenmiştir. 

Çalışmanın temel amacı tarımsal araziler için tasarlanması planlanan bir mobil robotta 

tasarım öncesinde ve tasarım esnasında görev özelinde hangi fiziksel standartların 

uygulandığını, tasarımı henüz tamamlanmamış bir robot örnek göstererek anlatmak ve 

diğer görevler için de benzer yaklaşımların nasıl geliştirilebileceğini göstermektir. 

Çalışmada fiziksel standartlar ihtiyaçların tanımlanmasından ve hareket 

senaryosundan ayrı düşünülemez. Bu araştırma, bu yönüyle tarımsal deney 

düzeneklerindeki saha gezginlerinin kavramsal tasarımı için bir rehber niteliğindedir. 
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Abstract: The current study examines the experimental evaluation of heat transfer 
rate of fluids in shell and tube type of heat exchanger with oval shaped serpentine 
tubes of constant pitch in longitudinal flow. The results obtained with present 
research are further compared with the conventional of heat exchanger with oval 
shaped straight tubes. The comparison is done for same inlet fluid parameters as 
kept with the serpentine tubes. To evaluate precise results, a highly specified test 
rig is designed and fabricated. Experiments were performed using oval shaped 
serpentine tubes and straight tubes with water flowing through the tube bundle and 
heated air flowing over the tubes.  In a turbulent regime (4000 Re 16000) water 
was employed as the test fluid. The findings of the experiment reveal that for given 
Re, Nu, h and performance of HE systems is consistently higher for fluid flowing 
through serpentine tubes as compared to straight tubes. Also, it is found from 
experimental results that the friction factor (f) and hence pressure drop for fluid 
flowing through serpentine oval shaped tubes is slightly greater than that of 
conventional straight tubes. However, serpentine tube bundle improves the overall 
thermo- hydraulic performance of modified HE with its reduction in fouling factor. 
Keywords: Serpentine tube, Straight tubes, Heat transfer coefficient, Heat 
exchanger, Temperature difference. 

 

1. Introduction 

In the introduction section, basic information, literature information (knowledge of 
previous studies), scientific gap (requirement) and purpose should be written. To 
exchange heat from one fluid to another without directly mixing the fluids, the various 
types of heat exchangers are widely used for industrial engineering application. In the 
heat exchangers the heat transfer takes place owing to the temperature gradient 
between the fluids. The transfer of heat takes place from fluid which is at high 
temperature to the fluid at low temperature. The importance of HE is moreover to heat 
or cool the fluid as per the industrial requirement. The rate of heat transmission is 
determined by the overall h, the exposed area, and ∆T between the fluids. The several 
experiments have been conducted to increase the Q̇ between the fluids. The present 
research deals with the experimentation where the experimental investigation was 
made with use of serpentine oval shaped tube bundle instead of straight oval shaped 
tube bundle to investigate the effect of serpentine tubes on Q̇ and f for fluids passing 
through a HE. In addition, h, f and rate of Q̇ for serpentine tubes and straight tubes HE 
were evaluated for both types of tubes. Luai m. al-hadhrami et al., investigated use of 
twisted tubes on fouling characteristics in a tube and concluded that with time different 
heat input levels conditions, fouling in twisted tube increases progressively. They 
observed the time series co-relations for the fouling resistance is logarithmic in nature. 
They concluded that this conduct of fouling rate due to increase in fluid velocity, 
turbulence of flow resulted to flushes the fouling particles. Sheng Yang et.al, carried 
out experimental investigation on use of twisted elliptical tubes on Nu and f of fluid flow. 
They determined that the improved heat transmission is due to the twisted tube wall 
creates a longitudinal vortex, which improves the velocity vector and temperature 
gradient synergy. Ozden Agra et. Al., investigated that the use of Number of enhanced 
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tubes as a result of the rise in pressure resulted with decrease Reynolds number. They 
concluded that the pressure drop penalty for the investigated tubes is significant at low 
Re for given operating conditions. They stated that the for enhanced tubes ratio of h to 
the pressure drop are lower than that of smooth tubes due to higher drop in enhanced 
tubes. Xiang-hui Tan et.al [4], studied the findings obtained with the rod HE and 
examined the overall performance of the twisted oval tubes. They evaluated that 
twisted tube HE have a higher h than rod baffle HE. They also investigated that the 
twisted tube HE had a lower pressure drop than the rod with baffle HE. Ciofalo M. et. 
al., studied Numerical investigation of fully developed laminar flow of HE with 
serpentine pipes. They calculated the results for Prandtl Number ranging from 1 to 100 
and compared them to the experimental data for friction coefficient and Nu. They also 
proposed literature correlations with the acquired data. Noorani A. et.al., direct 
numerical simulations were used to study fully developed stable turbulent flow in 
straight and curved pipelines at moderate Re values (DNS). They offered a comparison 
of turbulent properties for curved pipe at various Re and curvature factors. For the 
same flow rate, they observed a prominent bulge near to the pipe center for high 
curvature and a reduced friction factor for mild curvature. They made all of the 
statistical data for turbulence model development and validation in curved geometries 
available. Cioncolini A. et. al., the transition from laminar to turbulent flow was studied 
experimentally in helically coiled pipes. They used twelve coils with different coil 
diameter to tube diameter ratios to study the link between turbulence emergence and 
coil curvature. They compared the experimental results to earlier studies and 
developed new characteristics that had not been observed previously. 

2. Materials and Methods 

 

Figure 1. Experimental setup with serpentine tubes inserted in the duct 

Aluminum and copper are the two most usually chosen materials for heat exchangers. 
The highest thermal characteristics and corrosion resistance are found in both metals, 
with the majority of the variations being application-specific. The experimental setup, 
as illustrated in Figure 1, consists of a shell containing a serpentine oval-shaped tube 
bundle. The six tubes are used which are arranged with rectangular pitch.  Water which 
is to be heated is made to circulate through the tubes and hot air is made to circulate 
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over the tubes inside the shell. Heating coil is provided to heat the air, which is 
circulated by means of blower over the tubes arranged inside a shell. A centrifugal 
pump is used for circulating the water under pressure inside the tubes. The oval 
shaped copper tubes are used with major axis of 6 mm as outer radius and minor axis 
of 4.625 mm as outer radius having thickness of 8 mm. The rotameter was used to 
measure the mass flow rate of water flowing through the tubes and an anemometer 
was utilised to measure the velocity of air. To monitor the pressure drop across the 
test section, digital pressure gauge is mounted. The K-type thermocouples calibrated 
before use with a digital temperature indicator are used to monitor the temperatures of 
fluids flowing through the heat exchanger. Also, temperature of fluid at inlet and exit 
were calculated. 

Experiments were carried out in the first phase of the research using a traditional 
straight oval shaped tube bundle with varied for Re rates of water flowing through the 
test section. The temperature of the water at the inlet, outlet i.e (Tw,i & Tw,o) & hot air 
reading at inlet, outlet i.e (Ta,i & Ta,o) were noted for each testing. Experiments were 
carried out in the next step with serpentine oval shaped tube bundle for the same 
operating parameters as that used for first phase. And noted down the readings 
obtained from the experiment works.To examine the performances of thermos 
hydraulic characteristics of modified and conventional HE, the following equations 
must be solved. 

2.1. Design Methodology 

The performances of HE from hot air to the cold water flowing through tube bundle is 
evaluated as 

�̇� = 𝑚 ̇ × 𝐶𝑃,𝑤 × (𝑇𝑤,𝑜 − 𝑇𝑤,𝑖)        (1) 

Where, 

Tw,i & Tw,o  represents inlet & outlet water temperature.  

 �̇� = 𝑚 ̇ × 𝐶𝑃,𝑎 × (𝑇𝑎,𝑜 − 𝑇𝑎,𝑖)        (2) 

Where, 

 m is the flow rate of air,  Cp,a is the heat capacity of air, Ta,i and  Ta,o  are inlet and 
outlet air temperature respectively. 

 
ℎ×𝐷ℎ

𝑘
= 0.023 𝑅𝑒0.8 × 𝑃𝑟0.4         (3) 

The Nu is calculated by using following equation. 

𝑁𝑢 =
ℎ×𝐷ℎ

𝑘
           (4) 

Dittus-Boelter correlation used to evaluate Nu variation with Reynolds Number 

Nu 𝐷ℎ = 0.023 𝑅𝑒0.8 × 𝑃𝑟0.4        (5) 

Petukhov correlation used to evaluate Nu variation with Reynolds Number 

 f = (1.82 log𝑅𝑒 − 1.64)−2        (6) 
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2.2. Data Reduction 

The aim of the experiment is to investigate the Nu in square, house shaped and boot 
shaped ribbed channels. The independent parameters are Re and ribs pitch ratios. 
The Re is calculated using the Dh of the channel. 

𝑅𝑒 =
𝜌𝑉𝐷

𝜇𝑎𝑖𝑟
           (7) 

The local heat h are evaluated from the measured temperatures and heat inputs. With 
heat added uniformly to fluid (Qair) and the temperature difference of wall and fluid 
(Tw−Tb). 

3. Results 

Before conducting investigation on heat exchanger with oval shaped serpentine tube 
bundle, the reliability and validation of experimental set up was verified by conducting 
the experiments on HE with straight tube bundle and results obtained for Nu and f were 
compared with two correlations Dittus-Boelter  and Petukhov, provided to evaluate the 
Nu and pressure drop variation with Reynolds number respectively. The experimental 
results appeared to be deviated by 9% from the results obtained using correlation, 
which indicates the reliability and validation of existing experimental set up. The flow 
behaviour and heat transfer characteristics of fluids in shell and tube HE were 
investigated experimentally with oval shaped serpentine tubes in longitudinal flow and 
compared with the straight oval shaped tubes. Based on results obtained through 
experimentation and calculations, following graphs are plotted to examine the 
performance of conventional and modified HE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Variation of reynolds number versus nusselt number 

For both serpentine and straight tube bundles, as illustrated in Figure 2, the Nu rises 

as the Re rises. As Nu grows, so does h, and so does the rate of Q between the fluids. 

It has founds that the Nu for serpentine tube bundle is more than the straight tube 

bundle for all the Reynolds number, this is due to the fact that the serpentine tube 

bundle provides more turbulence for both fluids flowing through shell and tubes. 
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The Figure 3 (a) Figure 3(b), shows that as the Re rises, so does the pressure drop. 
The pressure drop for the fluid flowing through serpentine tube bundle is slightly higher 
compared to that with straight tube bundle for all the Re. This is because geometry of 
serpentine tubes provides more friction to the fluids flowing through shell and tubes as 
compare to straight tubes. This increases the friction factor in serpentine tubes which 
in turn increases the pressure drop. 

      

   (a)       (b) 

Figure 3. Variation of (a) pressure drop (δp) versus re. (b) representation of 

overall heat transfer coefficient versus reynolds number. 

For HE with both serpentine and straight tubes, the rise in overall h with increasing Re 

is seen in the above graph. It has been noted that the overall h using serpentine tubes 

is greater than that with straight tubes for all RE as serpentine tubes geometry creates 

more turbulence to the fluids flowing through shell and tubes which is responsible to 

flush the fouling particles over the tubes and this in turn reduces the fouling resistance.   

Figure 4, depicts that the serpentine tubes provide more temperature difference for 

given flow rate compared to straight tubes. For serpentine tubes with increase in flow 

rate, turbulence of fluid also increases on both shell and tube side of heat exchanger 

which in turn vary the temperature difference between the fluids flowing through the 

heat exchanger. 
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Figure 4. Variation of mass flow rate versus temperature difference (δt). 

     

   (a)       (b) 

Figure 5. Heat transfer validation for (a) Nu versus Reynolds Number (b) 

Friction factor versus Re. 
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Figure 5 (a) Figure 5 (b), shows that the result for both Nu and f validates the working 

conditions of the experimental results. 

4. Results 
The heat transfer characteristics of fluids passing through a heat exchanger with 
serpentine tube bundle and straight tube bundle for multipass fluid flow are evaluated 
in this experimental investigation. The modified heat exchanger with serpentine tube 
bundle gives more turbulence to the fluid flow to the conventional heat exchanger with 
straight tube bundle for fully developed flow. The present study depicts that the overall 
thermal–hydraulic performance of heat exchanger with serpentine tubes is better at 
maximum Re range compared with heat exchanger with straight tubes. This is due to 
turbulence and swirl created by serpentine tubes which results in increase in rate of 
heat transfer. 
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Partikül boyutunun katı oksit yakıt pili elektrot performansına olan 
etkisinin sentetik mikroyapılar üzerinde incelenmesi 
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Özet: Farklı ortalama partikül boyutuna sahip katalizör, elektrolit ve gözenek 
fazlarından oluşan katı oksit yakıt pili (KOYP) elektrot mikroyapıları açık kaynaklı 
bir program olan Dream.3D yardımı ile sentetik olarak üretilmiştir. Elde edilen 
mikroyapılar COMSOL Multiphysics® programına aktarılarak her bir fazın ortalama 
partikül boyutunun üçlü faz sınırı (ÜFS) üzerindeki etkileri hesaplanmıştır. Bu 
kapsamda partikül boyutları olarak ±%0,5 sapma ile 0,25, 0,50 ve 0,75 µm 
tanımlanmış ve bunların farklı kombinasyonlarına sahip sentetik mikroyapılar 
üretilmiştir. Fazların hacim oranları ise aynı tutulmuştur. Aynı hacim oranına sahip 
eşit partikül boyutları için, azalan yüzey alanı nedeniyle ortalama parçacık 
boyutunun artmasıyla aktif ve toplam ÜFS yoğunluğunun azaldığı bulunmuştur. 
Bununla birlikte, her ikisinin de ortalama parçacık boyutunun karesiyle ters orantılı 
olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, ortalama partikül boyutundan bağımsız olarak toplam 
ÜFS yoğunluğunun ~%94'ünün aktif olduğu görülmüştür. Aynı hacim fraksiyonuna 
sahip farklı ortalama partikül boyutları için ise ÜFS genel olarak artan ortalama 
partikül boyutu ile azalan bir eğilim göstermiştir. Araştırılan en büyük partikül boyutu 
için bile aktif olmayan ÜFS oluşumlarında önemli bir değişiklik gözlenmezken, her 
fazın hacim oranı eşit olduğunda neredeyse tamamen birbirine bağlı fazların elde 
edilebileceği tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Katı oksit yakıt pili, Elektrot, Mikroyapı, Sentetik mikroyapı 
üretimi, Üçlü faz sınırı. 

 

 
1. Giriş 
Katı oksit yakıt pili (KOYP) anot ve katot elektrotları ilgili elektrokimyasal reaksiyonların 
gerçekleşmesi için uygun alanlar sağlayan basit heterojen yapılardır. Bununla birlikte, 
gözenek, iyon iletken (elektrolit) ve elektron iletken (katalizör) fazlar olmak üzere üç 
farklı faz içerdiklerinden ve kararlı bir hücre performansı için gaz, iyon ve elektron 
transferlerinin sürekli olarak gerçekleşmesi gerektiğinden aynı zamanda oldukça 
karmaşıktırlar. Gözenek, iyon iletken ve elektron iletken fazların buluştuğu bölgeler 
üçlü faz sınırı (ÜFS) olarak adlandırılmakta ve elektrokimyasal reaksiyonların bu 
bölgelerde gerçekleşmesi beklenmektedir. Bununla birlikte, herhangi bir ÜFS'nin hücre 
performansına katkıda bulunması için, her faz için elektrot içinde sürekli bir ağa da 
sahip olması gerekmektedir. Bunları gerçekleştirerek, yoğunluğu aslında gaz 
difüzyonu ile birlikte elektrot performansını belirleyen aktif ÜFS'ler 
oluşturulabilmektedir. Aktif ÜFS'lerin oluşumu elektrotların mikroyapısal özellikleri ile 
doğrudan ilişkili olduğundan, elektrot mikroyapısının elektrot performansı üzerindeki 
etkisinin nicel olarak araştırılması gerekmektedir. Bu bağlamda, odaklanmış iyon ışını 
taramalı elektron mikroskobu (focused ion beam-scanning electron microscopy, FIB-
SEM) ve X-ışını nanotomografi yöntemleri literatürde üç boyutlu elektrot mikroyapı 
yeniden yapılandırması için yaygın olarak kullanılmaktadır (Wilson vd., 2006; Vivet vd., 
2011; Lee vd., 2013; Karen Chen-Wiegart vd., 2012; Kennouche vd., 2016; Shearing 
vd., 2010). Gerçek mikroyapıların enine kesitsel iki boyutlu görüntülerinin FIB seri 
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kesitleme yoluyla elde edildiği ve daha sonra üç boyutlu mikroyapıları yeniden 
oluşturmak için istiflendiği ilk yöntem, tahrip edici bir prosedürdür. Bu nedenle, 
mikroyapısal değişikliklere neden olan herhangi bir olgunun yerinde analizi bu 
yöntemle mümkün olmamaktadır. İkincisi ise istenen yapının tam ölçekte bile 
tahribatsız bir şekilde üç boyutlu olarak yeniden oluşturulmasına izin vermektedir. Bu 
iki teknik de elektrot mikroyapısal özelliklerini elektrot performansı ile ilişkilendirme 
fırsatı sunsa da bu yöntemler tamamen deneyseldir. Bu nedenle, analiz edilmek 
istenen her parametre için sadece yeni bir numune üretmeyi değil, aynı zamanda bu 
numunelerin her seferinde görüntülenmesi ve yeniden oluşturulmasını da 
gerektirmektedir. Bu zorunluluklar nedeni ile söz konusu yöntemler ne zaman ne de 
maliyet etkin bir yaklaşım sunmayıp ayrıntılı bir parametrik çalışma yapmayı da 
sınırlamaktadır. Bu nedenle literatürde deneysel mikroyapı yeniden yapılandırmaya 
odaklanan çalışmalarda sadece birkaç parametre aynı anda dikkate alınabilmiş veya 
belirli bir elektrot için mikroyapısal özellikler tahmin edilebilmiştir.  

Sanal mikroyapılarla ilgili temel endişeler gerçek mikroyapıların kopyalanmasının ve 
elde edilen sonuçların doğrulanmasının zorluğu olmakla birlikte, deneysel yöntemlere 
alternatif olarak sayısal üç boyutlu mikroyapı üretimi de mümkün olmaktadır. Bu 
çalışmaların birçoğu, her bir faza ait küresel parçacıkların kübik bir hacme 
paketlenmesine dayanmaktadır. Literatürde yer alan mevcut sayısal çalışmaların 
(Abbaspour vd., 2008; Zheng ve Ni, 2016; Kenney vd., 2009; Cai vd., 2011; Sanyal 
vd., 2010) aksine, bir önceki çalışmamızda KOYP elektrotlarında aktif ve aktif olmayan 
ÜFS oluşumlarını hesaplayabilen sayısal bir araç önerilmiştir (Timurkutluk vd., 2021). 
Literatürdeki deneysel olarak yeniden yapılandırılmış mikroyapılar ile doğrulanan bu 
yöntem; KOYP elektrot mikroyapılarının üretilmesi ve analizi için doğruluk, esneklik, 
zaman ve maliyet açısından avantajlı bir araç olarak değerlendirilmiştir. Bu çalışmada, 
aynı yöntem, tipik bir KOYP elektrotunda üç fazın (katalizör, elektrolit ve gözenek) 
parçacık boyutunun bir fonksiyonu olarak ÜFS'lerin yoğunluğunu tahmin etmek için 
kullanılmıştır. Bu bağlamda, çeşitli mikroyapısal özelliklere sahip KOYP elektrot 
mikroyapıları üretilmiş ve elde edilen ÜFS'ler, her fazın partikül boyutunun rolünü 
araştırmak için ölçülmüştür. Partikül boyutunun ÜFS'ler üzerindeki bireysel etkileri 
kabaca bir artış veya azalışla sonuçlanacak şekilde öngörülebilir olsa da bu çalışmada 
elde edilen sonuçlar sadece her bir partikül boyutunun veya özellikle çeşitli 
kombinasyonlarının ÜFS'lerin yoğunluğunu tam olarak nasıl etkilediğine dair net bir 
rakam vermekle kalmaz, aynı zamanda aktif ÜFS'leri geliştirmek için belirli bir elektrot 
bileşimi için parçacık boyutları sunarak KOYP elektrotlarını tasarlamak için 
kullanılabilecek bilgiler de sağlaması yönüyle mevcut literatürden ayrılmaktadır.  

2. Materyal ve Metot 
 
Açık kaynaklı bir yazılım olan Dream.3D (BlueQuartz Software, Springboro, OH), farklı 
partikül boyutlarına sahip gözenek, elektrolit ve katalizör fazlarından oluşan sentetik 
KOYP elektrot mikroyapılarını yeniden oluşturmak için kullanılmıştır. Program, 
lognormal tip parçacık boyutu dağılımı uygularken, her faz için ortalama parçacık 
boyutu ve parçacık boyutu dağılımı, uygun σ kesme ve µ değerleri atanarak 
ayarlanabilmektedir. Önceki çalışmamızda (Timurkutluk vd., 2021), α ve β olarak iki 
boyutsuz parametre tanımlanmış ve güvenilir sonuçlar için α ≥ 10 ve β ≥ 5 olması 
gerektiğini gösterilmiştir. Bu çalışmada çözüm süresini kısaltmak için bu parametrelerin 
minimum değerleri kullanılmıştır. Bu noktada α en yüksek ortalama parçacık boyutu, β 
ise mikro yapıdaki en düşük ortalama parçacık boyutuna göre belirlenmektedir. Öte 
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yandan aynı parametreler tanımlansa bile yazılım her seferinde farklı bir mikroyapı 
oluşturmaktadır. Bu rastgelelikten kaynaklı olası hatayı en aza indirmek için ÜFS'lerin 
ölçülmesinde her durum için 10 mikroyapı oluşturulmuş ve elektrolit/interkonnektör 
konumuna göre 6 farklı yön de dikkate alınmıştır. Dolayısı ile bu çalışmadaki ÜFS’ler, 
her bir durum için 60 datanın ortalamasına dayanmaktadır. ÜFS'lerin ölçümü ise 
COMSOL Multiphysics® ile sağlanmıştır. Tüm voksel kenarlarının toplamına dayanan 
yöntemin detayları önceki çalışmamızda yer almaktadır (Timurkutluk vd., 2021). 

Ortalama parçacık boyutunun etkisini incelemek için, neredeyse tek tip parçacık 
boyutu dağılımlarına sahip üç farklı parçacık boyutu (0,25, 0,50 ve 0,75 µm) üzerinde 
çalışılmıştır. Her faz için seçilen parametreler ve bunlara göre elde edilen parçacık 
boyutu dağılımları sırası ile Tablo 1 ve Tablo 2'de listelenmiştir. Göz önüne alınan 
durumlar ise PB partikül boyutunu ifade etmek üzere Tablo 3’te verilmiştir. Bu noktada, 
listelenen bazı durumların aslında birbirine benzer olduğuna dikkat edilmelidir. 
Örneğin, PB5_7, PB5_8 ve PB5_9'un aynı ÜFB yoğunluklarını vermesi 
beklenmektedir. Ancak ortalama parçacık boyutuna bağlı olarak aktif olmayan ÜFS 
yoğunlukları birbirinin içinde yer değiştirmesi söz konusu olmaktadır. Diğer bir deyişle, 
PB5_7'deki izole gözenek fazlar, PB5_8'deki izole elektrolit fazlar ve PB5_9'daki izole 
katalizör fazlar nedeniyle aktif olmayan ÜFS yoğunluğunun, aktif veya toplam ÜFS 
yoğunluğunu değiştirmeden eşit olması beklenmektedir. Bu aynı partikül boyutundaki 
diğer izole edilmiş fazlar için de geçerlidir. Bu nedenle benzer durumlar için tek bir 
mikroyapı oluşturulmuş ve benzer sonuçlar sunulmuştur.  

 

Tablo 1. Bütün partikül boyutları için seçilen Dream.3D parametreleri 

Mean 
ESD (µm) 

𝝁 𝝈 
Bin step 

size 
Min cut off 

Max 
cut off 

Bins to be 
created 

0,25 -1,386294 0,001 0,0010 5 5 3 

0,50 -0,693147 0,001 0,0020 5 5 3 

0,75 -0,287682 0,001 0,0030 5 5 3 

 

 

Tablo 2. Seçilen parametreler neticesinde elde edilen partikül boyutları 

Mean ESD (µm) Min feature ESD (µm) Max feature ESD (µm) ±% 

0,25 0,248754 0,251254 0,5 

0,50 0,497506 0,502506 0,5 

0,75 0,746259 0,753759 0,5 
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Tablo 3. Göz önüne alınan durumlar (C: Katalizör, E: Elektrolit ve P: gözenek) 

Durum İsim 
Hacim oranı  
(C-E-P, %) 

Ortalama partikül boyutu 
(C-E-P, µm) 

1 PB1 33,333-33,333-33,334 0,25-0,25-0,25 

2 PB2 33,333-33,333-33,334 0,50-0,50-0,50 

3 PB3 33,333-33,333-33,334 0,75-0,75-0,75 

4 PB4_4 33,333-33,333-33,334 0,25-0,25-0,50 

5 PB4_5 33,333-33,333-33,334 0,25-0,50-0,25 

6 PB4_6 33,333-33,333-33,334 0,50-0,25-0,25 

7 PB5_7 33,333-33,333-33,334 0,25-0,25-0,75 

8 PB5_8 33,333-33,333-33,334 0,25-0,75-0,25 

9 PB5_9 33,333-33,333-33,334 0,75-0,25-0,25 

10 PB6_10 33,333-33,333-33,334 0,25-0,50-0,50 

11 PB6_11 33,333-33,333-33,334 0,50-0,25-0,50 

12 PB6_12 33,333-33,333-33,334 0,50-0,50-0,25 

13 PB7_13 33,333-33,333-33,334 0,25-0,50-0,75 

14 PB7_14 33,333-33,333-33,334 0,25-0,75-0,50 

15 PB7_15 33,333-33,333-33,334 0,50-0,25-0,75 

16 PB7_16 33,333-33,333-33,334 0,50-0,75-0,25 

17 PB7_17 33,333-33,333-33,334 0,75-0,25-0,50 

18 PB7_18 33,333-33,333-33,334 0,75-0,50-0,25 

19 PB8_19 33,333-33,333-33,334 0,25-0,75-0,75 

20 PB8_20 33,333-33,333-33,334 0,75-0,25-0,75 

21 PB8_21 33,333-33,333-33,334 0,75-0,75-0,25 

22 PB9_22 33,333-33,333-33,334 0,50-0,50-0,75 

23 PB9_23 33,333-33,333-33,334 0,50-0,75-0,50 

24 PB9_24 33,333-33,333-33,334 0,75-0,50-0,50 

25 PB10_25 33,333-33,333-33,334 0,50-0,75-0,75 

26 PB10_26 33,333-33,333-33,334 0,75-0,50-0,75 

27 PB10_27 33,333-33,333-33,334 0,75-0,75-0,50 

 
3. Bulgular 
 
Değerlendirilen durumlar için ölçülen ÜFS yoğunlukları Tablo 4'te karşılaştırılmıştır. 
İzole katalizör, elektrolit ve gözenek fazlarından kaynaklanan aktif olmayan ÜFS 
oluşumları, aktif ÜFS yoğunluğunun toplam ÜFS yoğunluğuna yüzdesi ile birlikte bu 
tabloda ayrıca belirtilmiştir. Elde edilen ÜFS yoğunluk değerleri üzerinde ortalama 
partikül boyutunun çok etkili olduğu görülmektedir. Aktif ÜFS yoğunluğunun azalan 
yüzey alanına bağlı olarak ortalama partikül boyutunun artmasıyla azalma eğiliminde 
olduğu belirlenmiştir. Şekil 1 ve Şekil 2, her biri aynı hacim oranına ve aynı ortalama 
partikül boyutuna sahip üç fazdan oluşan elektrot mikroyapılarının (PB1-PB3) ÜFS 
yoğunluğu ve uzunluğu, üretilen sentetik mikroyapılar ve ÜFS haritaları açısından 
karşılaştırmasını göstermektedir. ÜFS uzunluk değerlerine bakıldığında (Şekil 1) aktif, 
toplam ve inaktif ÜFS uzunluklarının ortalama partikül boyutu ile belirgin şekilde arttığı 
görülmektedir. Bu davranış, her yönde temsili hacim elemanının uzunluğu (yani, 
PB1:2,5x2,5x2,5 µm3, PB2: 5x5x5 µm3 ve PB3: 7,5x7,5x7,5 µm3) eşit olacak şekilde 
seçildiğinden anlaşılır bulunmuştur (Şekil 2). Bununla birlikte, aktif olan ÜFS uzunluğu 
bile, elektrot performansını değerlendirmek için tek başına uygun bir metrik değildir, 
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çünkü ÜFS uzunluğunun, aynı partikül boyutları ve bileşimi için bile ilgilenilen hacmin 
artmasıyla artması beklenmektedir. Bu nedenle, makul bir karşılaştırma için aktif ÜFS 
uzunluğu yerine, hacimden bağımsız bir parametre olarak aktif ÜFS yoğunluğu (birim 
hacim başına ÜFS uzunluğu) kullanılmalıdır.  

Tablo 4. Ölçülen ÜFS detayları 

Durum İsim 

ÜFS yoğunluğu (µm·µm-3) 
Aktif 
(%) 

Aktif İzole katalizör İzole elektrolit İzole gözenek 
Toplam 
inaktif 

Toplam 

1 PB1 37,62 0,78 0,87 0,67 2,31 39,97 94,12 

2 PB2 9,27 0,24 0,16 0,17 0,57 9,86 94,02 

3 PB3 4,11 0,07 0,10 0,08 0,25 4,36 94,27 

4 PB4_4 24,64 0,42 0,44 0,68 1,53 26,22 93,97 

5 PB4_5 24,64 0,42 0,68 0,44 1,53 26,22 93,97 

6 PB4_6 24,64 0,68 0,42 0,44 1,53 26,22 93,97 

7 PB5_7 13,79 0,14 0,14 1,49 1,78 15,59 88,45 

8 PB5_8 13,79 0,14 1,49 0,14 1,78 15,59 88,45 

9 PB5_9 13,79 1,49 0,14 0,14 1,78 15,59 88,45 

10 PB6_10 15,39 0,41 0,32 0,31 1,04 16,45 93,56 

11 PB6_11 15,39 0,32 0,41 0,31 1,04 16,45 93,56 

12 PB6_12 15,39 0,32 0,31 0,41 1,04 16,45 93,56 

13 PB7_13 8,33 0,07 0,32 0,64 1,03 9,38 88,81 

14 PB7_14 8,33 0,07 0,64 0,32 1,03 9,38 88,81 

15 PB7_15 8,33 0,32 0,07 0,64 1,03 9,38 88,81 

16 PB7_16 8,33 0,32 0,64 0,07 1,03 9,38 88,81 

17 PB7_17 8,33 0,64 0,07 0,32 1,03 9,38 88,81 

18 PB7_18 8,33 0,64 0,32 0,07 1,03 9,38 88,81 

19 PB8_19 5,23 0,04 0,54 0,40 0,97 6,23 83,95 

20 PB8_20 5,23 0,54 0,04 0,40 0,97 6,23 83,95 

21 PB8_21 5,23 0,40 0,54 0,04 0,97 6,23 83,95 

22 PB9_22 7,70 0,10 0,13 0,22 0,45 8,15 94,48 

23 PB9_23 7,70 0,10 0,22 0,13 0,45 8,15 94,48 

24 PB9_24 7,70 0,22 0,13 0,10 0,45 8,15 94,48 

25 PB10_25 5,69 0,11 0,14 0,11 0,36 6,06 93,89 

26 PB10_26 5,69 0,14 0,11 0,11 0,36 6,06 93,89 

27 PB10_27 5,69 0,11 0,14 0,11 0,36 6,06 93,89 

 
Şekil 1 ve Şekil 2'de, partikül boyutunun azalmasıyla aktif/toplam ÜFS yoğunluğunun 
önemli ölçüde arttığı görülmektedir ki bu durum sabit bir bileşim için ÜFS'lerde partikül 
boyutunun önemini açıkça ortaya koymaktadır. Bu artış, yüzey alanının parçacık 
boyutuyla ters orantılı olmasıyla açıklanabilir. Bununla birlikte, süzülme eşiğindeki 
hacim fraksiyonuna göre her fazın hacim fraksiyonu da önemlidir. Bu açıdan herhangi 
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bir fazın bitişik zincirinde herhangi bir kırılma veya araya farklı bir fazın gelmesi 
nedeniyle oluşan inaktif ÜFS'ler de dikkate alınmalıdır. PB1-3'teki izole fazlar nedeniyle 
aktif olmayan ÜFS yoğunlukları çok küçük görünmektedir (Tablo 4) ve bu da ÜFS'ler 
içindeki her fazın seçilen hacim oranlarında neredeyse birbiri ile sürekli bir ağ yaptığını 
göstermektedir. Yapılan çalışmalar neticesinde PB1-3 için sırası ile 37,62, 9,27 ve 4,11 
µm·µm-3 aktif ÜFS yoğunlukları hesaplanmıştır. 

 

Şekil 1. PB1-3 için ölçülen ÜFS detayları 

 
Ayrıca, ÜFS uzunluğu veya yoğunluğunun, Costamagna vd. (1998) çalışmasında 
olduğu gibi ortalama partikül boyutunun karesi ile ters orantılı olduğu belirlenmiştir. Bu 
nedenle, bu çalışmada ele alınan tüm durumlar arasında PB1, en küçük boyutlu 
parçacıklara sahip olduğu için en yüksek aktif ve toplam ÜFS yoğunluğunu 
sergilemiştir. PB1-3'te, aktif ÜFS yoğunluğunun toplam yoğunluğa oranının, değişen 
ortalama partikül boyutuna rağmen Tablo 4'te verildiği gibi %94 civarında neredeyse 
sabit kaldığı da belirlenmiştir. Bu nedenle, ÜFS uzunluğu gibi, sadece aktif ÜFS'lerin 
oranını dikkate almak da sonuçların yanlış yorumlanmasına neden olabileceği 
sonucuna varılmıştır. PB1-3 için ÜFS'lerin ayrıntıları Şekil 2(b)'de görselleştirilmiştir. 
Elektrolitin ve gözenek ortalama parçacık boyutunun (De ve Dp), katalizör fazının 
ortalama parçacık boyutunda (Dc) aktif ÜFS yoğunluğu üzerindeki etkileri ise Durum 1-
27 için Şekil 3'te gösterilmiştir. 
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(a) 

 

   

(b) 

Şekil 2. (a) PB1-3 için (soldan sağa) üretilen mikroyapı örnekleri (yeşil: 
katalizör, sarı: elektrolit ve siyah: gözenek) ve (b) PB1-3 için (soldan sağa) ÜFS 
haritaları (yeşil: aktif, mavi: izole gözenek, kırmızı: izole katalizör ve siyah: izole 

elektrolit)  

Aktif ÜFS yoğunluğu, De ve Dp'den bağımsız olarak, beklendiği gibi artan Dc ile azalan 
bir eğilim göstermektedir. Ancak düşüş oranının düşük De ve Dp değerlerinde daha 
belirgin olduğu görülmektedir. İncelenen tüm Dc değerlerinde hem De hem de Dp 
minimum olduğunda maksimum aktif ÜFS yoğunluk değeri elde edilmiştir. Bu nedenle, 
37,62 µm·µm-3'lük en yüksek aktif ÜFS, bu çalışmada ele alınan tüm fazların 
0,25 µm'lik en küçük ortalama partikül boyutuna sahip olduğu PS1'de meydana 
gelmektedir. Dc 0,5 µm'ye (PB4_6) yükseltildiğinde, aktif ÜFS yoğunluğunun değeri 
~%35 azalarak 24,64 µm·µm-3'e düşmektedir. Dc'de 0,75 µm'ye (PB5_9) ilave bir artış, 
aktif ÜFS yoğunluğunda PB1'dekine kıyasla ~%63 azalma ile sonuçlanmaktadır. 
Buradaki tartışmalar Dc'ye dayansa da her fazın hacim oranı aynı olduğu için De veya 
Dp benzer şekilde değiştirildiğinde benzer sonuçlar elde edilebilir. 
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Şekil 3. Aktif ÜFS yoğunluğunun Dc= 0,25 µm (a), Dc=0,50 µm (b) ve Dc=0,75 µm 
(c) olması durumunda De ve Dp ile değişimi 
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4. Sonuçlar 
 
Bu çalışmada çeşitli partikül boyutları için hacim fraksiyonları sabitlenerek bir dizi 
sentetik KOYP elektrot mikroyapısı üretilmiştir. Elektrotlar, bir KOYP elektrotu içindeki 
her fazın partikül boyutunun etkilerini araştırmak için aktif/aktif olmayan/toplam ÜFS 
yoğunluğu ölçülerek karşılaştırılmıştır. Aktif olmayan ÜFS'lerin oluşumunun nedeni, 
her faz için izole edilmiş parçacıkların miktarı belirlenerek de ele alınmıştır. Çalışılan 
durumlar arasında, 37,62 µm·µm-3 ile en yüksek aktif ÜFS yoğunluğu, aynı hacim 
fraksiyonuna ve 0,25 µm ortalama parçacık boyutuna sahip parçacıklardan oluşan 
elektrot yapısından elde edilmiştir. Artan partikül boyutu ile azalan yüzey alanına bağlı 
olarak toplam ve aktif ÜFS yoğunluğunun da azaldığı belirlenmiştir. Bu nedenle tahmin 
edilebileceği gibi göz önüne alınan durumlar arasında her fazın ortalama partikül 
boyutunun 0,75 µm olduğu durum 4,11 µm·µm-3 ile en düşük aktif ÜFS yoğunluğunu 
vermiştir. Fakat aynı ortalama partikül boyutuna sahip mikroyapılarda ÜFS 
yoğunluğunun ortalama partikül boyutunun karesi ile ters orantılı olduğu ve aktif 
ÜFS’nin toplam ÜFS’ye olan oranının partikül boyutundan bağımsız olarak ~%94 
civarında olduğu tespit edilmiştir. Göz önüne alınan bütün durumlar için aktif, inaktif ve 
toplam ÜFS yoğunlukları sayısal olarak bu çalışmada ayrıca ortaya konmuştur. İleriki 
çalışmalarda her bir fazın hacim oranlarının da dikkate alınması planlanmıştır. 
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Özet: Son zamanlarda mikro frezeleme takımları, seramikler, polimerler ve 
kompozitler dâhil olmak üzere çeşitli malzemelerde verimli bir şekilde istenen 
özelliklerin elde edilmesinde büyük önem taşır. Mikro frezeleme takımları geometrik 
olarak geleneksel boyutlarda kullanılanlara benzer, ancak genellikle kesme işlemi 
açısından farklı davranışlar gösterir. Mikro kesici takımlarının temel boyutları talaş 
kaldırma veya çapak oluşturma süreçlerinin temel boyutları ile genellikle aynı 
büyüklük derecesindedir. Mikro kesici takımı nispeten incedir ve bu da genellikle 
tahmin edilmesi zor bir işleme neden olur. Yüksek titreşimlere ve düşük takım 
ömrüne yol açmaktadır. Bu kapsamda bu çalışmada, mikro frezeleme için kesici 
takım geometrileri ve kaplamaları incelenmekte ve tartışılmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Mikro freze takımları, mikro işleme, mikro frezeleme 

 

 
1. Giriş 

Takım aşınması, öncelikle takım kenarı geometrisinden ve kaplama tipinden etkilenir; 

ancak, birincil teknolojik parametrelerin etkisi de önemlidir (Manso vd., 2019). 

Araştırmacılar, kesme hızının takım aşınması üzerinde en önemli etkiye sahip 

olduğunu, ardından sırasıyla ilerleme, kesme derinliği ve kesme genişliği olduğunu 

bulmuşlardır (Oliaei ve Karpat, 2014). Kesici takımın eğilmesinin de aşınmayı 

azaltacağı görülmüştür (Aurich vd., 2017). Farklı frezeleme stratejilerinin takım 

aşınmasını etkileyeceği görülmüştür.  Düşük ilerleme hızları ve yüksek iş mili hızları 

durumunda yukarı frezeleme önerilir ve aşağı frezeleme yüksek ilerleme ve iş mili 

hızında daha uygundur (Kuram ve Ozcelik, 2016). Bu stratejilere ilaveten doğru takım 

seçilmesi ve doğru kaplamaların kullanılması büyük önem taşır. Bu bildiride, mikro 

frezeleme için kesici takım geometrileri ve kaplamaları üzerine çalışmalar 

yorumlanacaktır. 

2. Gerçekleştirilen Çalışmalar 

2.1. Mikro-freze takımları 

Parmak frezeler, geometrisi makro boyutlarda kullanılanlara benzer olan mikro 
boyutlarda yaygın olarak kullanılmaktadır (Balázs vd., 2017). Ticari olarak bir, iki veya 
çok yivli versiyonları mevcuttur. Daha fazla sayıda kesme kenarının genellikle kesici 
takımın sertliğini önemli ölçüde azalttığını vurgulamak gerekir bu nedenle mikro 
frezeleme için daha düşük kesme kenarı sayısı önerilir. Buna karşın, daha fazla sayıda 
kesici takım kenarı malzeme kaldırma oranını önemli ölçüde artırabilir. Bu tür kesici 
takımlarla yarı keskin köşelere sahip yapılar üretmek için uygundur. Buna karşın bu 
geometrinin birçok zorluğu vardır. Aşınma nedeniyle köşe nispeten kısa süre içinde 
dönmeye başlar, bu da takım geometrisinde, süreçte ve üretilen mikro yapılarda önemli 
değişikliklere neden olur. Tek yivli geometriler genellikle yapay elmastan  yapılır ve bu 
çok keskin bir kesme kenarına neden olabilir; ancak, genellikle daha yüksek 
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titreşimlere neden olur (Chen vd., 2020; Saptaji ve Subbiah, 2017; Biermann ve 
Baschin, 2009). 

Bir köşe yarıçapına sahip bir mikro düz uçlu parmak frezeler son zamanlarda, artan 
kenar stabilitesi sağladığı için çok yaygındır. Köşe yarıçapı, önceki tasarımlara göre 
aşınmaya çok daha dayanıklıdır. Ayrıca, bu frezeleme takımları karmaşık üç boyutlu 
eğimli yüzeyler oluşturabilir. Ek olarak, bu yapı, daha küçük kesme derinliği değerleri 
olması durumunda daha yüksek ilerleme hızlarıyla kullanılabilir. Bu senaryoda, ana 
kesme kenarı açısı daha küçüktür ve bu da talaş inceltme olgusuna neden olur. 
Yarıçap nedeniyle, artan bir eksenel kuvvet bileşeni vardır. Bu durum takımda kesme 
kuvvetinden daha az bükülme yönlü deformasyona neden olur ve ayrıca titreşimi 
azaltmak için uygundur (Balázs ve Takács, 2020). 

Bilimsel literatürde de yaygın olarak bulunan küresel uçlu mikro freze, özellikle 
karmaşık üç boyutlu geometriler üretmek için uygundur (Zhou vd., 2020; Venkata, 
2019). Buna karşın, aynı zamanda zorlukları da vardır, örn. düz yüzeyleri işlerken, 
takım merkez noktasının yakınında kesme hızı çok düşüktür ve talaş inceltme 
fenomeni nedeniyle minimum talaş kalınlığı sorunu ortaya çıkar. Konik mikro frezeleme 
takımları geniş çapta uygulanmaktadır ve bu da çapak oluşumunu azaltmak için 
uygundur. Ek olarak, işlemin optimizasyonu için özel mikro takımların kullanıldığı 
birçok çalışma vardır (Oliaei ve Karpat, 2017).  

Daha iyi yüzey için kaliteli, yuvarlatılmış kesme kenarları veya yivli geometriler tercih 
edilir. Ayrıca farklı talaş açılarının kesme kuvvetlerine, takım aşınmasına ve kararlı 
kesme derinliklerine etkileri üzerine çalışmalar mevcuttur (Gilbin vd., 2013). Takım 
aşınması, mikro frezeleme işleminin en önemli sınırlamalarından biridir, çünkü tahmin 
edilmesi zordur ve aynı zamanda boyutları, yüzey kalitesini ve takım ömrünü etkiler 
(De Cristofaro vd., 2012). Bu nedenle birçok bilimsel araştırmanın konusu freze 
takımlarının geometrisinin incelenmesi ve performanslarının artırılmasıdır. Daha büyük 
kesme kenarı yarıçapı daha uzun takım ömrü sağlar (Oliaei ve Karpat, 2017). 

2.2. Mikro freze kaplamaları 

Mikro kesici takımlar genellikle kaplanır çünkü kaplamanın, takım ömrünü uzatmak 
veya kesme kuvvetini ve titreşimleri azaltmak gibi işleme süreci özellikleri üzerinde 
birçok olumlu etkisi vardır. Bununla birlikte, kaplama uygulaması, kesici takımın kenar 
yarıçapını arttırır, buna genellikle izin verilmez çünkü sürtünme etkisini ve kesme 
kuvvetini artırabilir ve böylece takım ömrünü kısaltır. Araştırmacılar TiN, TiCN, TiAlN, 
CrN ve CrTiAlN kaplamaların, kaplamasız ultra ince karbür freze takımına kıyasla 
kenar talaşlarını azaltmaya ve kenar yuvarlamayı artırmaya yardımcı olduğunu 
gösterdiler (Aramcharoen vd., 2008). Ayrıca araştırmacılar, TiN ve AlCrN 
kaplamalarda, bir nanokristalin elmas veya kaplanmamış kesici takıma göre daha az 
aşınma, çap değişiklikleri ve çapaklar gösterdi (Aslantaş vd., 2016). Başka bir 
araştırma grubu tek katmanlı, nano yapılı ve düşük silikon kaplamayı en iyisi 
bulmuşlardır. Bu kaplama, üretkenliği ve güvenilirliği artırırken aşınmayı azaltmak ve 
keskin bir kesme kenarı oluşturmak için uygun görülmüştür. Buna ilave olarak 2 μm 
kalınlığında nano yapılı TiAlN kaplama durumunda, kaplamasız takıma kıyasla 
aşınma, çap azalması ve yüzey bütünlüğü açısından olağanüstü performans 
gözlemlenmiştir (Saklakoglu ve Kasman, 2011). 
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3. Sonuçlar  

Bu çalışmada, mikro frezeleme için kesici takım geometrileri ve kaplamaları 

incelenmekte ve tartışılmaktadır. Mikro frezeleme işleminin doğruluğu, önemli ölçüde 

takım tezgâhının temel unsurlarına bağlıdır (Huo vd., 2010; Cheng ve Huo, 2013). 

İleride masa tipi ultra hassas makineler gelecekteki gelişme eğilimlerinden biri 

olacaktır. Ayrıca, mikro frezeleme takım imalatı, fikstürle bağlama ve takım durumu 

izleme yöntemlerini optimize etmek ve geliştirmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç 

duyulacaktır. 
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Delaminasyona sahip petek yapılı sandviç kompozit plakanın ses 
iletim kaybı analizi 
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Özet: Kompozit malzemeler yüksek rijitlik/ağırlık oranı gibi özelliklerinden dolayı 
kullanımı günümüzde yaygın olan malzemelerdendir. Sandviç kompozitler 
mukavemetli ve hafif yapılarından ötürü bir çok sektörde kullanılır. Bundan dolayı 
kompozitler üzerine yapılan araştırmalar her geçen gün artmaktadır. Bu çalışmada, 
bal peteği formunda plastik ve alüminyum kompozitler kullanılmıştır. Ses iletim 
kaybı ölçüm düzeneği ASTM E1050-08 test stardardına bağlı olarak tasarlanmıştır. 
Petek yapılı kompozit plakalar farklı basma yükleri altında deleminsayonlu hale 
getirilerek, makro/mikro yapıları akustik analizi yapılmıştır. Bu analizler sonucu 
plastik ve alüminyum numuneler üzerindeki hasar boyutu arttıkça ses iletim 
kaybının arttığı gözlemlenmiştir. Plastik numunemizde alüminyum numuneye göre 
daha fazla hasara maruz kaldığı anlaşılmıştır. Buda alüminyum numunenin plastik 
numunemize göre daha mukavemetli olduğu anlaşılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Bal Peteği kompozit, Empedans Tüpü, Ses İletim Kaybı, 
Kompozit 

 

1. Giriş 

Kompozitler iki veya daha fazla malzemenin bir araya gelmesi ile oluşan 

mukavemetleri oldukça yüksek ve hafif yapıdaki malzemelerdir.  

Tabiatta sınırlı sayıda bulunan ana malzemelerin ve bu malzemelerin özelliklerinin 

teknolojinin gelişmesiyle, yetersiz kaldığı görülmektedir. Bu yüzden ekonomik, yüksek 

mukavemetli ve çok hafif malzemelerin üretilmesi için yapılan çalışmalar artmıştır. Bu 

sayede, değişik özelliklere sahip birden fazla malzemenin özel yöntemlerle fiziksel 

olarak birleştirilmeleri suretiyle, elde edilen kompozit malzemeler günümüzde büyük 

önem kazanmıştır. Teknolojinin ilerlemesi ile geleneksel malzemeler kullanılarak 

ihtiyaçlar karşılanmamaktadır. Bu sebeple araştırmalar farklı malzemelerin 

birleştirilmesi ile ortaya çıkan kompozit malzemelere yönelmiş ve bu alanda 

kaydadeğer bir ilerleme kat edilmiştir (Akkuş, 2016). Kompozit malzemeler yaygın 

kullanım alanlarından dolayı birçok sektörde tercih edilmektedir. 

Kompozit malzemeler iki grup altında incelenmektedir. Bunlardan ilki takviye edilen 

malzemenin geometrisine göre (fiber, parçacık veya pul şeklinde oluşuna göre), ikincisi 

ise matris yapısının türüne göre (karbon, metal, seramik veya polimer oluşuna göre) 

sınıflandırılmaktadır. 

Takviye elemanının yerleşim ve şekline göre üç çeşit kompozit malzeme gurubu 

bulunmaktadır. Bunlar; elyaf takviyeli kompozit malzemeler, parçacık takviyeli 

kompozit malzemeler ve tabakalı kompozit malzemelerdir (Akbulut, 2018). 

Bal peteği kompozit paneller, yapılarda dış cephe kaplamasında, çatı panelleri, tavan 

panellerinde, ıslak zeminlerde, duvarlarda, levhalarda, kapılarda, gemilerin ve yatların 

güvertelerinde, kamara bölmelerinde ayrıca iç dekorasyon panellerinde, metro ve raylı 

sistemlerin iç dekorasyonlarında, yürümeye el verişli zemin panellerinde ve iyi 
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izolasyon özelliği ile spor salonlarında ve havaalanlarında kullanılabilmektedir 

(Berktaş, 2019). 

Bu çalışmamızda bal peteği formundaki farklı kompozit malzemeler üzerinde ses iletim 

kaybı hesabı empedans tüpü yardımı ile yapımıştır. 

Literatürde empedans tüpü yardımı ile ses iletim kaybı hesabı bir çok malzeme 

üzerinde yapılmıştır. Suchao Xie, Shichen Yang, Chengxing Yang, Da Wang, Petek 

yapılı kompozit yapılardaki dolgu maddesinin gözenekliliği ve kalınlığı, ses yutma 

özelliklerini etkiler. Dolgu yoğunluğunun ve kalınlığının artmasıyla orta veya düşük 

frekanslardaki ses yutma katsayısı artar ve ses yutma kabiliyeti artar (Xie, Yang, Yang, 

& Wang, 2020). 

B.Balakrishnan, S.Raja, D.Dwarakanathan ve Amirtham Rajagopal, Gönderici ile alıcı 

oda arasına yerleştirilmiş alüminyum panelli empedans tüpünün sayısal modeli 

yapılmış vibroakustik prosedürü doğrulanmıştır. Sonuç olarakta fiber metal laminat 

nispeten daha düşük ses basınç seviyesi ileterek iyi bir vibroakustik performans 

göstermiştir. Delaminasyon modlarının varlığı 10 ila 50 Hz’lik dar bir bant genişliğinde 

doğal frekansları etrafındaki ses iletim kaybını önemli ölçüde değiştirmiştir. İki 

delaminasyon modu sesi iletmede farklı bir eğilim göstermiştir (Balakrishnan, Raja, 

Dwarakanathan, & Rajagopal, 2016) 

Yacoubou Salissou, Raymond Panneton ve Olivier Doutres, Simetrik homojen ve 

simetrik homojen olmayan numuneler üzerinde vibroakustik çalışma yapılmıştır. Üç 

mikrofonlu bir konfigürasyonun, akustik malzemelerin ses iletim kaybını ve aktarım 

matrisini ölçmek için ASTM E2611-09 standardı ile uyumlu olduğunu göstermiştir. 

Aslında, dalga sadece bir yönde yayılıyor olsa bile, bir akışkandaki akustik basıncın 

neden olduğu stres, tüm uzay yönlerinde aynıdır (Salissou, Panneton, & Doutres, 

2012) 

2. Materyal ve Metot 

Bu çalışmada alüminyum ve plastik bal peteği formundaki kompozitler kullanılmıştır. 

Malzemeler temin edilip alüminyum ve plastik kompozitlerden toplamda 84 ( 42 plastik, 

42 alüminyum ) adet 50mm yarı çaplı 10mm kalınlığında kesilmiştir. 

Çalışmamızda ses iletim kaybı hesabı için 3 mikrofonlu empedans tüpü ASTM E1050-

08 standartlarında olacak şekilde; 274mm uzunluğunda, dış çap 90 mm iç, çap 45 mm 

numune konulacak kısım için iç çap 50 mm ve mikrofon boşlukları için 13mm çap 

olacak biçimde tasarlanıp torna makinesinde imal edilmiştir. 

3 mikrofonlu empedans tüpü giriş odasında G.R.A.S 46AE 1/2" CCP Free-field 

microphone set ve PCE-322ALEQ desibel metre, çıkış odasında ise yine G.R.A.S 

46AE 1/2" CCP Free-field microphone set kullanılmıştır. 
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Şekil 1. Deney için kullanılacak empedans tüpü 

 

2.1 Deneyin Yapılışı 

Plastik ve alüminyum kompozit plakalardan panç yardımı ile kesilen numunelere 

serbest düşme deney düzeneği ile tepe açıları ve ağırlıkları farklı 13 adet çelik kurşun 

yardımı ile hasarlar verilmiştir. 

 

 
Şekil 2. 13 farklı tepe açısı ve ağırlıktaki çelik kurşunlar 

 

Çelik kurşunlar şekil 2 deki fotoğrafa göre sol baştan sırasıyla aşağıdaki tablo 1‘da tepe 

açıları ve ağırlıkları belirtilmiştir. 
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Tablo 1 Çelik kurşunların tepe açıları ve ağırlıkları 

Çelik kurşunlar Tepe açısı Ağırlık (g) 

1 numara 20° 122.7 

2 numara 30° 133 

3 numara 40° 140.5 

4 numara 50° 142.3 

5 numara 60° 151 

6 numara 70° 140 

7 numara 80° 145.4 

8 numara 90° 149.6 

9 numara 100° 146.2 

10 numara 120° 150.5 

11 numara 130° 149.8 

12 numara 140° 143.7 

13 numara 160° 151.9 

 

Empedans tüpümüzde deney ses seviyesi 150 hz’lik düşük frekansta yapılmıştır. 

ASTM E1050-08 standartlarında üretilen empedans tüpümüze önce hasarsız 

numunelerden sonrasında 13 ayrı çelik kurşun tarafından hasar verilen numunelerden 

ses basınç verileri Somat marka eDAQ Lite modeli veri toplama cihazına bağlanılarak 

bilgisayardaki InField programı yardımı ile ses basıncı verileri alınmıştır. 

3. Bulgular 

Deneyler sonucunda elde edilen ses basınç verileri İnfield programından alınarak 

aşağıdaki formülden hesaplanarak Excel ortamına girilmiştir. 

 

 

Denklem 1 ses iletim kaybı formülü (Barnard & Rao, 2004) 
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Grafik 1 hasarsız alüminyum numune ses iletim kaybı grafiği 

 

 
Grafik 2 alüminyum hasarlı 1 numaralı numune ses iletim kaybı grafiği 
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Grafik 3 hasarlı alüminyum 7 numaralı numune ses iletim kaybı grafiği 

 

 
Grafik 4 hasarlı alüminyum 13 numaralı numune ses iletim kaybı grafiği 
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Grafik 5 hasarsız plastik numune ses iletim kaybı grafiği 

 

 
Grafik 6 hasarlı plastik 1 numaralı numune ses iletim kaybı grafiği 
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Grafik 7 hasarlı plastik 7 numaralı numune ses iletim kaybı grafiği 

 

 
Grafik 8 hasarlı plastik 13 numaralı numune ses iletim kaybı hesabı 

 

5. Sonuçlar 

Bu çalışmada empedans tüpü yardımı ile ses iletim kaybı hesabı seçilen malzemeler 

üzerinde denenmiştir. Plastik ve alüminyum bal peteği formundaki kompozitler 

empedans tüpü yardımı ile ses basıncı seviyeleri bulunmuştur. Bulunan veriler ses 
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iletim kaybı hesabı yapılarak Excel ortamında grafik halinde sunulmuştur. Grafik 

sonuçları göz önüne alındığında plastik ve alüminyum kompozitlerin hasar geometrisi 

arttıkça ses iletim kaybının arttığı gözlemlenmiştir. Plastik numunelerde alüminyum 

numuneye göre daha fazla deformeye maruz kaldığı gözlemlenmiştir. buda plastik 

numunede alüminyum numuneye göre daha fazla ses iletim kaybı olduğu görülmüştür. 

Bu sebeple alüminyum kompozitler, plastik kompozitlere göre rijit yapılarından ötürü 

tercih edilebilir.  
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Visko-elastik mesnetler üzerine oturan Tımoshenko konsol 
kirişlerinin minimum titreşimi 
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Özet: Visko-elastik mesnetler üzerine oturan Timoshenko tipi konsol kirişlerin 
titreşimi visko-elastik mesnetlerin özelliklerine ve lokasyonlarına göre değişiklikler 
göstermektedir. Bu tür mesnetlenen kirişlerin titreşimleri esnasında minimum 
davranışı sağlamak için özelliklerinin ve yerinin tasarımı pek çok mühendislik 
probleminde önemlidir. Bu çalışmada visko-elastik mesnetlere oturan Timoshenko 
tipi bir konsol kiriş sonlu elemanlar ile modellenmiş, hareket denklemine Fourier 
dönüşümü uygulanarak, frekans uzayında yönetici denklemler türetilmiş ve 
yerdeğiştirmelere ait transfer fonksiyonu türetilmiştir. Transfer fonksiyonuna bağlı 
olarak konsol kirişin uç yerdeğiştirmesinin genliği amaç fonksiyonu olarak 
düşünülmüş ve kirişin oturduğu visko-elastik mesnetlerin yay ve sönüm sabitleri 
tasarım değişkenleri olarak alınmıştır. Rijitlik ve sönüm için ayrı ayrı olmak üzere, 
tasarım değişkenlerinin toplamında aktif kısıtlamalar ve her biri için de üst ve alt 
sınırlar pasif kısıtlamalar olarak alınmıştır. Optimallik kriterleri türetilmiş ve 
optimizasyon problemini çözmek için gradyan temelli bir yöntem kullanılmıştır. 
Kirişin birinci mod davranışına karşı gelen optimum tasarım bulunmuş ve bulunan 
optimum tasarımlar harmonik yükler altında zaman tanım alanında hesaplar ile test 
edilmiştir. Geliştirilen yöntemin visko-elastik mesnetlerin optimum yay ve sönüm 
katsayılarının bulunmasında oldukça etkili olduğu gösterilmiş ve minimum titreşim 
davranışları için nasıl mesnetlenmeleri gerektiği ortaya konulmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Timoshenko kirişi, transfer fonksiyonları, visko-elastik mesnet, 
kiriş titreşimleri 

 
1. Giriş 

Kirişler pek çok mühendislik probleminde yaygın olarak kullanılırlar. Mesnet ve bağ durumları 
da onların dinamik davranışlarında önemlidir. Bu durum, bütün yapısal mühendislik 
tasarımlarında, özellikle bina tipi yapılarda, makine elemanlarında, inşaat, deniz ve uçak 
yapılarının kaynak veya perçin bağlantılarında görülebilir. Mesnet koşulları yapı analizinde 
önemli rol oynar. Mesnet pozisyonlarında ve koşullarındaki değişimler yapısal performansı da 
önemli ölçüde değiştirebilir. Dikkatli bir biçimde tasarlanmalıdır. Mesnetlerin yapıyı sadece sıkı 
bir şekilde tutması beklenmez, aynı zamanda yapısal performansı iyileştirmek içinde yeniden 
tasarlanabilir. Yapısal yerdeğiştirmeleri azaltmak için mesnet konumu optimizasyonu 
araştırmaya açık bir alandır. Timoshenko ve diğ. (1974) elastik yaylardan oluşan değişken 
winkler zeminine oturan kirişlerin serbest titreşim frekanslarını göstermiştir. Wei ve Yida (1992, 
1994) visko-elastik Winkler temel destekli elastik kirişin dinamik tepkisini araştırmışlardır. 
Chung ve diğ. (1993) iki ucundan elastik olarak mesnetlenmiş ortasından kısıtlanmış olan 
kirişlerin doğal frekanslarını bulmak için analitik bir çözüm metodu sunmuşlardır. Chen ve Sheu 
(1993) visko-elastik bir temel üzerinde eksenel olarak yüklenmiş sönümlü bir Timoshenko 
kirişini çalışmışlardır. Metrikine ve Dieterman (1997), bir visko-elastik temel üzerinde eksenel 
olarak sıkıştırılmış bir Euler-Bernoulli kirişi boyunca bir kütlenin düzgün hareketini 
araştırmışlardır. Lee ve diğ. (1999) winkler modelini kullanarak elastik zemine kısmi olarak 
çakılmış kazıkların serbest titreşimleri üzerine çalışmışlardır. Zhen-yu ve diğ. (2006) noktasal 
visko-elastik mesnetlerin visko-elastik kazıkların dinamik stabilitesi üzerindeki etkisini 
araştırmışlardır. Chen ve Huang (2000) çeşitli kiriş, temel ve yükleme koşulları için visko-elastik 
Winkler temeli üzerindeki Timoshenko kirişini, Chen ve diğ. (2001) visko-elastik bir temel 
üzerindeki Timoshenko kirişinin harmonik hareketli bir yüke tepkisini incelemişlerdir. Ansari ve 
diğ. (2010) hareketli bir yükün geçtiği lineer olmayan visko-elastik temel tarafından 
desteklenen sonlu bir Euler-Bernoulli kirişinin titreşimi incelediler ve lineer olmayan kısmi 

mailto:eaydin@ohu.edu.tr
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diferansiyel hareket denklemini ayrıklaştırmak için Galerkin yöntemini kullanmışlardır. Zhen ve 
diğ. (2020) harmonik hareketli yüke maruz kalan lineer olmayan bir visko-elastik winkler temeli 
üzerindeki sonsuz Euler-Bernoulli kirişinin kararlı durum tepkileri için analitik olarak 
incelemişlerdir. Zheng ve diğ. (2000) visko-elastik bir temel üzerine oturan ve hareketli kütle-
yay-sönüm sistemine maruz kalan bir kirişin kararsızlık analizini incelemişlerdir. Vostroukhov 
ve Metrikine (2003) bir demiryolu hattının hareket eden bir trene kararlı durum dinamik 
tepkisinin teorik bir çalışmasını yapmışlardır. Demiryolu hattı modeli, visko-elastik bir 3D 
katman üzerine monte edilmiş, periyodik olarak yerleştirilmiş mesnetler üzerindeki iki kirişten 
oluşmaktadır. Metrikine (2004) lineer olmayan visko-elastik bir temel üzerindeki sonsuz bir 
yayın hareketli noktasal yükleme altında kararlı hal tepkisini incelemiştir. Majorana ve Pomaro 
(2011) visko-elastik öteleme ve dönme mesnetleri ile elastik bir kirişin dinamik kararlılığını 
incelemişlerdir. Basu ve Rao (2013) visko-elastik bir temel üzerine oturan, kayma etkileşimli 
yaylar kullanılarak modellenen ve sabit hızla hareket eden konsantre bir yüke maruz kalan 
sonsuz bir kirişin kararlı hal tepkisi için analitik çözümler geliştirmiştir. Froio ve diğ. (2020) 
hareketli yük altında visko-elastik destek üzerindeki gergin bir yayın kararlı durum yanıtı için 
Süreksiz En Küçük Kareler Sonlu Elemanlar Yöntemi formülasyonunu sayısal olarak elde 
etmişlerdir. Dimitrovová (2021) Pasternak kirişi üzerinde iki yakın kütle hareket ederken, 

sönüm ters yönde hareket edebilir ve kararsızlığın başlangıcını kritik altı hız bölgesine 
kaydırabileceğini incelemiştir. 

Rozvany (1974), Mroz ve Rozvany (1975) ve Prager ve Rozvany (1975) tarafından elastik ve 
plastik davranışlar için kirişlerin optimum mesnet yerleşimi araştırılmıştır. Akesson ve Olhoff 
(1988) birinci doğal frekansı maksimize eden minumum rijitlik tasarımını araştırmışlardır. Hou 
ve Chuang (1990) bir konsol kirişte optimum mesnet durumunu bulmak için doğal frekansın 
mesnet pozisyonuna göre duyarlılıklarını türetmişlerdir. Daha sonra Wang (1993) bir Euler-
Bernolli kirişi için klasik normal modal metot kullanarak, frekansın mesnet pozisyonuna göre 
duyarlılığını kapalı formda türetmiştir. Wang ve Chen (1996) farklı sınır koşulları için optimum 
mesnet pozisyonlarını bulmak amacı ile genetik algoritma kullanmışlardır. Won ve Park (1998) 
mesnet rijitliğine bağlı olarak optimum mesnet yerleşimini göstermişlerdir. Aristizabal (1993) 
prizmatik olmayan kirişlerin serbest titreşimini çalışmış ve çözümü için bir matris yöntemi 
önermiştir. Sinha ve Friswell (2001) bir kiriş elemanda bir mesnet lokasyonunu ve global rijitlik 
matrisini formüle etmek için eleman şekil fonksiyonların göstermişlerdir. Aydın (2014), yapısal 
doğal titreşim altında bir konsol kirişin uç deplasman veya ivmesini en aza indirmek için 
optimum mesnet rijitliğini ve konumunu belirlemiştir. Aydın ve diğ. (2020) farklı harmonik 
titreşimlerde bir kirişin kesme kuvveti minimizasyonu için rijitliklerin ve konumların mesnet 
koşullarının optimizasyon problemini çözmüşlerdir. Aydın ve diğ. (2018) elastik temel 
tarafından desteklenen konsol kirişler için optimal elastik yayların belirlenmesini çalışmışlardır. 
Wang ve Wen (2022) visko-elastik mesnetlerin optimal konum tasarımı, harmonik bir uyarı 
altında bir kirişin titreşimini azaltmak için incelenmişlerdir.  

Roznany ve Mroz (1977), Olhoff ve Taylor (1978) ve Olhoff ve Akesson (1991) burkulma 
yükünü maksimize eden kolon mesnetlerinin optimizasyonunu çalışmışlardır. Chen ve Sheu 
(1995) visko-elastik bir temel ve katmanlı bir kirişin serbest titreşimi, dinamik tepkisi ve statik 
burkulmasını ele almışlardır. Lee ve diğ. (2002) tarafından kirişlerin genel sınır koşulları için 
serbest titreşimlerini bulmak amacı ile çözümler gösterilmiş ve merkezinden elastik bir yay ile 
mesnetlenen prizmatik kolonların burkulma yükleri ve doğal frekanslarının bulunması için yeni 
bir yöntem geliştirilmiştir.  

Huang ve Huang (1971) Laplace dönüşüm yöntemi ile visko-elastik kirişlerin tepkisini 
ve mekanik özelliklerini analiz etmişlerdir. Liu ve diğ. (1996) Rayleigh prensibine dayanan 

kapalı form frekans duyarlılıklarını, Lagrange Çarpanları metodu kullanarak türetmişlerdir. 
Viskoz sönümleyiciler üzerine oturan bir ankastre kirişte sönümleyicilerin yer ve miktarlarının 
optimizasyonu için Takewaki (1998) tarafından, transfer fonksiyonlarının kullanıldığı bir metot 

gösterilmiştir. Sun (2002) hareketli yüklere maruz kalan visko-elastik taban üzerinde 
kirişin deplasmanını Green fonksiyonu ve Fourier dönüşümü ile kapalı formda 
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inceleşmiştir. Kargarnovin ve diğ. (2005) doğrusal olmayan visko-elastik temeller 
üzerindeki kirişlerin harmonik hareketli yüklere tepkisini incelemişlerdir. Çalım (2009) 
zamana bağlı yüklere maruz kalan Pasternak tipi visko-elastik temel üzerindeki 
kirişlerin dinamik davranışını analiz etmiştir. Mazilu (2013) hareketli harmonik yük 
altında visko-elastik mesnet üzerindeki sonsuz kablonun tepkisini Green fonksiyon 
yöntemiyle ele almştır. Abdelghany ve diğ. (2015) hareketli yüke maruz kalan ve 
doğrusal olmayan visko-elastik temel üzerine oturan düzgün olmayan kirişin dinamik 
tepkisini incelemişlerdir. Dimitrovová (2018) homojen olmayan başlangıç koşullarını 

dikkate alarak hareketli bir kütleye maruz kalan klasik bir Pasternak temel üzerine 
oturan sonsuz bir kirişin dinamik tepkisini, integral dönüşüm ve kontür integral 
yöntemlerini kullanarak araştırmıştır. Roy ve diğ. (2018) homojen bir visko-elastik 
katman tarafından desteklenen sonsuz yay ile tümü aynı sabit hızda hareket eden bir 
dizi ayrık mekanik sistem arasındaki etkileşim, altyapı sentez yöntemiyle analiz 
etmişlerdir. Dimitrovová (2017) homojen başlangıç koşullarını varsayarak iki 
parametreli visko-elastik bir temel üzerinde bir kiriş üzerinde düzgün hareket eden bir 
kütle için yeni yarı analitik çözüm yapmıştır ve Dimitrovová (2019) iki parametreli visko-
elastik bir temel üzerinde bir kiriş üzerinde düzgün hareket eden bir kütle için yarı 
analitik bir çözüm elde etmiştir. 

Bu çalışmada, visko-elastik yaylar ile alttan mesnetlenmiş bir konsol kirişin mesnetindeki 
eğilme momentinin transfer fonksiyonu genliğinin minimize edilmesi için yayların yerlerinin ve 
miktarlarının optimizasyonu araştırılmıştır. Zaman tanım alanında yazılan hareketin 
denklemine Fourier Dönüşümü uygulanmış ve davranış transfer fonksiyonları ile ifade 
edilmiştir. Takewaki tarafından optimum sönümleyici probleminin çözümü için kullanılan SDSA 
(Stepest Direction Search Algorithm) metodu optimum yay dağılımı için adapte edilmiştir. 

2. Visko-Elastik Mesnetlere Oturan Konsol Kiriş Probleminin Formülasyonu 

Visko-elastik mesnetler üzerine oturtulmuş bir konsol kiriş Şekil 1’de görülmektedir. Burada kn 
ve cn n. düğümdeki visko-elastik mesnetin rijitlik ve sönüm katsayılarını ifade eder. Konsol kiriş 
n adet çubuk sonlu elemana bölündüğü ve uç noktasına da bir toplu kütle eklendiği 
düşünülürse, 2n serbestlik dereceli visko-elastik mesnetlerin olmadığı durumda Timoshenko 
tipi konsol kirişe ait hareketin denklemi, 

 

𝐌�̈�(t) + 𝐂�̇�(t) + 𝐊𝐮(t) = −𝐌𝐫üg(t)    (1) 

 

olarak ifade edilebilir. Burada 𝐮(t), �̇�(t) ve  �̈�(t) yerdeğiştirme, hız ve ivmeyi; M, C ve 
K kirişin kütle, sönüm ve rijitlik matrisini; r ise mesnet hareketinin yönünü gösteren 
elemanlarının bir olduğu etki vektörünü, üg(t) düşey mesnet hareketinin ivmesini 

tanımlar. 

 

 
Şekil 1. Visko-elastik mesnetler üzerine oturan konsol kiriş 
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Denklem (1)’e Fourier Dönüşümü uygulanır. 𝐔(ω) ve Üg(ω); 𝐮(t) ve üg(t)’nin Fourier 

dönüşümü olmak koşulu ile bu denklem, 

 

(𝐊 + iω𝐂 − ω2𝐌)𝐔(ω) = −𝐌𝐫Üg(ω)    (2) 

şeklinde tekrar düzenlenebilir. Burada  dış etkinin dairesel frekansını, i ise 1 ’i ifade 

eder. Şekil 1’de görüldüğü gibi kirişin alttan visko-elastik mesnetler ile desteklenmesi 
durumunda denklem (2), 

 

((𝐊 + 𝐊𝐚𝐝) + iω(𝐂 + 𝐂𝐚𝐝) − ω2𝐌)𝐔𝐚𝐝(ω) = −𝐌𝐫Üg(ω)   (3) 

 

şeklinde değişir. Burada Kad ve 𝐂𝐚𝐝 visko-elastik mesnetlere ait terimlerin olduğu ek 
rijitlik ve sönüm matrislerini gösterir. 𝐔ad(ω) ise mesnetler eklendikten sonraki 
yerdeğiştirmeleri Fourier dönüşümünü ifade etmektedir. Yeni bir parametre, 

 

�̂�(ω) =
𝐔𝐚𝐝(ω)

Üg(ω)
      (4) 

 

şeklinde bir transfer fonksiyonunu olarak tanımlanabilir (Takewaki, 1998). Burada 

frekans değeri kirişin n. mod davranışına karşı gelen frekansa eşit ( = n) olarak 

alınırsa, mesnet hareketi, frekansı n olan harmonik bir hareket olarak tanımlanmış 
olacaktır. Denklem (4) kullanılarak, denklem (3) tekrar aşağıdaki gibi düzenlenebilir. 

 

𝐀�̂�(ωn) = −𝐌𝐫     (5) 

 

Burada �̂�(ωn) yapının n. doğal frekansında hesaplanan yerdeğiştirmelerin transfer 
fonksiyonunu ifade etmektedir. Tasarım değişkenleri olan yay rijitlik katsayılarını (k1, 
k2,…, kn) ve sönüm katsayılarını (c1, c2,…, cn) ihtiva eden A matrisi, 

 

𝐀 = (𝐊+𝐊𝐚𝐝) + iωn(𝐂+𝐂𝐚𝐝) − ωn
2𝐌    (6) 

 

şeklinde yazılabilir. Burada K, M ve C bilinmektedir. Tasarım değişkenlerini ihtiva eden 
Kad ve Cad matrisleri içindeki katsayıların optimum değerleri bulunacaktır. Denklem (5) 
aşağıdaki gibi tekrar yazılırsa, 

 

�̂�(ωn) = −𝐀−1𝐌𝐫     (7) 
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şeklinde n. mod için yerdeğiştirmelerin transfer fonksiyonu bulunmuş olur.  

3. Visko-Elastik Mesnet Optimizasyonu Problemi 

Yapı veya yapı elemanlarının optimum tasarımları aşamasında problemin doğasına 
uygun olarak pek çok farklı amaç fonksiyonları ve kısıtlamalar tanımlanmaktadır. 
Yapısal sistemin ağırlığı, frekansı, burkulma yükü, belirli yerdeğiştirmeleri, ivmeleri, 
enerji vb. gibi büyüklükler bazen minimizasyon bazen de maksimizasyon 
problemlerinde amaç fonksiyonu olarak karşımıza çıkabilir. Bunların dışında pek çok 
amaç fonksiyonu da sayılabilir. Problemin doğasına uygun olan amaç fonksiyonu 
tasarımcı tarafından seçilebilir. Ankastre bir kirişi destekleyen visko-elastik mesnetlerin 
optimizasyonu için kirişin uç deplasmanının transfer fonksiyonu genliği bu çalışmada 
amaç fonksiyonu olarak seçilmiştir. Kullanılan amaç fonksiyonunun matematiksel 
gösterimi, 

 

Min    f(𝐊𝐚𝐝, 𝐂𝐚𝐝) = f(k1, k2, k3, … , kn, c1, c2, c3, … , cn)    (8) 

 

şeklinde yazılabilir. Burada f amaç fonksiyonu kirişin uç deplasmanının transfer 
fonksiyonu genliği olarak aşağıdaki gibi tanımlanır. 

 

f(𝐊𝐚𝐝, 𝐂𝐚𝐝) = |Ûn(ωn)|  (i=1, 2,..., n)   (9) 

 

Burada |Ûn(ωn)| kirişin uç noktasındaki düşey yerdeğiştirmenin transfer fonksiyonu 

genliğinin mutlak değerini ifade eder. Ayrıca her bir yay ve sönüm katsayısı için, 

 

0 ≤ ki ≤ k̅i   (i=1,2,…,n)        (10) 

0 ≤ ci ≤ c̅i (i=1,2,…,n)        (11) 

 

şeklinde pasif kısıtlamalar verilebilir. Burada  k̅i yay katsayısının üst sınırını ve c̅i 
sönüm katsayısının üst sınırını gösterir. Yay ve sönüm katsayılarının toplamlarında da 
birer aktif kısıtlama, 

 

∑ ki = K̅n
i=1       (12) 

∑ ci = C̅n
i=1       (13) 

 

şeklinde yazılabilir. Burada  K̅ eklenecek olan yay katsayılarının toplamını ve C̅ 
eklenecek olan sönüm katsayılarının toplamını ifade eder. 

 



IV. Uluslararası Türk Dünyası Fen Bilimleri ve Mühendislik Kongresi  

23-24 Haziran 2022, Niğde - Türkiye 

 

1226 
 

 

4. Optimallik Kriterleri 

Burada gradyan temelli bir optimizasyon yaklaşımı kullanılır. Optimallik kriterleri 
Lagrange Çarpanları metodu kullanılarak türetilebilir. Genelleştirilmiş Lagrangian 
fonksiyoneli amaç fonksiyonuna, kısıtlama fonksiyonlarına ve Lagrange çarpanlarına 

(,  ve ) bağlı olarak, 

 

L(ki, ci, λ, μi, υi, αi, βi) = f(ki, ci) + λ1(∑ (ki − K̅n
i=1 )) + λ2(∑ (ci − C̅n

i=1 )) + ∑ μi(0 −n
i=1

ki) + ∑ υi(ki − k̅i
N
i=1 ) + ∑ αi(0 − ci

n
i=1 ) + ∑ βi(ci − c̅i

N
i=1 )   (14) 

 

şeklinde yazılabilir. Denklem (14)’ün tasarım değişkenleri ve Lagrange Çarpanlarına 
göre türevi alınırsa,  

 

∂f

∂ki
+ λ1 = 0  (i = 1,2, … , n)   0 < ki < k̅i     (15) 

∑ ki − K̅N
i=1 = 0      (16) 

∂f

∂ci
+ λ2 = 0  (i = 1,2, … , n)   0 < ci < c̅i     (17) 

∑ ci − C̅N
i=1 = 0      (18) 

 

şeklinde optimallik kriterleri türetilir. Burada 
∂f

∂ki
 ve 

∂f

∂ci
 amaç fonksiyonunun i. tasarım 

değişkeni ki. ve ci’ye göre kısmi türevini ifade eder. Alt ve üst kısıtlamalar için denklem 
(15) ve denklem (17) aşağıdaki gibi değiştirilir. 

 

∂f

∂ki
+ λ ≥ 0              ki = 0         (19) 

∂f

∂ki
+ λ ≤ 0              ki = k̅i         (20) 

∂f

∂ci
+ λ ≥ 0              ci = 0         (21) 

∂f

∂ci
+ λ ≤ 0              ci = c̅i         (22) 

 

Bu denklemler Takewaki (1998) tarafından verilen SDSA’nin modifiye edilmiş bir 
versiyonu ile çözülebilir. 

5. Çözüm Algoritması 

Denklem (5)’in tasarım değişkenlerine tasarım değişkenlerine göre kısmi türevi alınır 
ise,  
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𝛛𝐀

𝛛𝐤𝐣
�̂� + 𝐀

𝛛�̂�

𝛛𝐤𝐣
= 𝟎  (j=1…,n)   (23) 

𝛛𝐀

𝛛𝐜𝐣
�̂� + 𝐀

𝛛�̂�

𝛛𝐜𝐣
= 𝟎  (j=1…,n)   (24) 

 

şeklinde bulunur. �̂�’nun birinci dereceden kısmi türevleri denklemler (23)-(24)’den 
bulunarak aşağıdaki gibi yazılabilir. 

 

𝛛�̂�

𝛛𝐤𝐣
= −𝐀−𝟏 𝛛𝐀

𝛛𝐤𝐣
�̂�         (25) 

𝛛�̂�

𝛛𝐜𝐣
= −𝐀−𝟏 𝛛𝐀

𝛛𝐜𝐣
�̂�         (26) 

 

Denklem (5) içinde bulunan kuvvetlerin transfer fonksiyonu değerleri,  

 

Ûi = Re[Ûi] + Im[Ûi]        (27) 

 

şeklinde kompleks formdadır. Denklemler (25)-(26)’dan hesaplanan türevli terimlerin 
her biri de aşağıdaki gibi gösterilebilir. 

 

∂Ûi

∂kj
= Re [

∂Ûi

∂kj
] + Im[

∂Ûi

∂kj
]         (28) 

∂Ûi

∂cj
= Re [

∂Ûi

∂cj
] + Im[

∂Ûi

∂cj
]         (29) 

 

Ûi’nin mutlak değeri, 

 

|Ûi| = √(Re[Ûi])2 + (Im[Ûi])2    (30) 

 

şeklinde hesaplanabilir. Denklem (30)’un j. tasarım değişkenine göre türevi alınırsa, 

 

∂|Ûi|

∂kj
=

1

|Ûi|
{Re[Ûi] (Re [

∂Ûi

∂kj
]) + Im[Ûi] (Im [

∂Ûi

∂kj
])}   (31) 

∂|Ûi|

∂cj
=

1

|Ûi|
{Re[Ûi] (Re [

∂Ûi

∂cj
]) + Im[Ûi] (Im [

∂Ûi

∂cj
])}   (32) 
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şeklinde amaç fonksiyonun j. tasarım değişkenine göre birinci mertebeden kısmi türevi 
bulunmuş olur. 

 

Çözüm Algoritması (kj < k̅j ve cj < c̅j): 

Adım1. Başlangıçta visko-elastik mesnetlerin bütün rijitlik ve sönüm katsayılarını kj=0 

ve cj=0  (j=1,...,n) olarak al. ∆K =
K̅

m
 ve  ∆C =

C̅

m
 olarak her adımdaki eklenecek toplam 

rijitlik ve sönüm katsayısını farz et ve tasarım adım sayısını (m) seç. 

Adım2. Denklemler (28)-(29)’yi kullanarak 
∂f

∂kj 
 ve 

∂f

∂cj 
  değerlerini hesapla. 

Adım3.  −
∂f

∂kp
= Max(−

∂f

∂kj
) ve −

∂f

∂cr
= Max(−

∂f

∂cj
)koşulunu sağlaya p ve r indislerini bul. 

Adım4. Amaç fonksiyonu f’yi  f +
∂f

∂kp
∆kp +

∂f

∂cr
∆cr şeklinde yenile, burada ∆kp = ∆K ve 

∆cr = ∆C olarak al. ∆kp ve ∆cr  o tasarım adımında eklenecek rijitlik ve sönüm katsayısı 

miktarıdır. 

Adım5.  Kısıtlamalar ∑ ki
n
i=1 = K̅ ve ∑ ci

n
i=1 = C̅ gerçekleşinceye kadar Adım2 ve Adım5 

arasını tekrar et. 

Bu algoritmada Takewaki (1998) tarafından optimum sönüm katsayılarını bulmak için 
amaçlanmış olan yöntem, sadece birinci dereceden türevlerin kullanıldığı bir hale 
indirgenmiştir. Çözüm algoritmasının uygulanması için A matrisinin rijitliği gösteren 
tasarım değişkenlerine (ki) göre türevinin bulunması gerekir.  

Titreşen bir mekanik sistemde, özdeğer-özvektör probleminin formülasyonu, 

 

𝐊𝐓(k)𝚽𝐧 = Ωn(k)𝐌𝚽𝐧      (33) 

 

şeklinde ifade edilebilir. 𝐊T = (𝐊 + 𝐊ad) olarak belirtilebilir. Burada n=n
2 ve n 

sönümsüz hal için n. öz değerleri ve öz vektörleri gösterir. Denklem (33) n
T ile soldan 

çarpılır ise aşağıdaki denklem bulunur. 

 

𝚽n
T𝐊T(k)𝚽n = Ωn(k)𝚽𝐧

𝐓𝐌𝚽𝐧    (34) 

 

Burada m̅n = 𝚽𝐧
𝐓𝐌𝚽𝐧 ve k̅n = 𝚽𝐧

𝐓𝐊𝐓𝚽𝐧 n. mod için modal kütle ve modal rijitlik olarak 
tanımlansın. Denklem (34) den Ωn(k) yazılırsa, 

 

Ωn(k) =
k̅n

m̅n
      (35) 
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olarak bulunur. Ωn(k)’nin j. rijitlik için tasarım değişkenine göre birinci mertebeden 
türevi aşağıdaki gibi bulunur. 

 

∂Ωn

∂kj
=

1

m̅n

∂k̅n

∂kj
      (36) 

 

Burada 
∂k̅n

∂kj
= 𝚽𝐧

𝐓 ∂𝐊𝐓

∂kj
𝚽𝐧 denklemi yardımı ile hesaplanır. Denklem (36)’nın içine 

n=n
2 konur ve düzenlenirse, 

 

∂ωn

∂kj
=

1

2m̅nωn

∂k̅n

∂kj
         (37) 

 

şeklinde n. sönümsüz doğal frekansın j. rijitlik katsayısına göre birinci mertebeden 
türevi bulunmuş olur. Yapısal sönüm matrisi kütle ile orantılı olarak aşağıdaki gibi 
yazılabilir. 

 

𝐂 = α(k)𝐌       (38) 

α(k) = 2ζωn(k)      (39) 

 

şeklinde yazılabilir. Denklem (39), denklem (38) içerisine yerleştirilip j. rijitlik 
katsayısına göre türevi alınırsa yapısal sönüm matrisinin tasarım değişkenine göre 
birinci mertebeden türevi aşağıdaki gibi bulunabilir.  

 

∂𝐂

∂kj
= 2ζ

∂ωn

∂kj
𝐌      (40) 

 

Denklem (6) ile verilen A matrisinin j. rijitlik tasarım değişkenine göre türevi, 

 

∂𝐀

∂kj
=

∂𝐊𝐓

∂kj
+ i

∂ωn

∂kj
(𝐂 + 𝐂𝐚𝐝) + iωn

∂(𝐂+𝐂𝐚𝐝)

∂kj
−

∂Ω

∂kj
𝐌    (41) 

 

olarak bulunmuş olur. 

6. Örnek Problem 

Şekil 2’de görülen konsol kiriş 6 m uzunluğunda olup, 1 m’lik sonlu eleman parçalarına 
bölünmüştür. Toplam altı adet düğüm noktası vardır. Her bir düğümde bir doğrusal bir 
de açısal yerdeğiştirme kabul edilmiş ve bir Timoshenko kirişi olarak modellenmiştir. 
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Kirişin malzemesinin yoğunluğu =7.8 103 kg/m3, elastisite modülü E=2.06 1011 N/m2, 

kayma modülü G=7.94 1010 N/m2, düzeltme faktörü =5/6, kesit alanı A=0.05 m2, atalet 

momenti I=2.08 10-4 m4 ve toplam rijitlik miktarı, K̅ = 8.0 105 N/m, toplam sönüm 

katsayısı miktarı C̅ = 6.0 103 Ns/m olarak seçilmiş, ∆K = K̅/300 ve ∆C = C̅/300 olarak 
alınmıştır. Ayrıca kirişin ucuna 100 kg’lık bir kütle eklenmiştir. 

 

 
Şekil 2. Visko-elastik mesnetler üzerine oturan 12 serbestlik dereceli konsol 

kiriş 

 

 
Şekil 3. Amaç fonksiyonunun değişimi 

 

 
Şekil 4. Optimum rijitlik ve sönüm katsayılarının dağılımı 

Konu içinde anlatılan optimizasyon algoritmasının uygulanması için önce ω = ω1 

olarak seçilmiş, seçilen toplam rijitlik miktarı (K̅ = 8.0 105 N/m) ve toplam sönüm 

miktarı (C̅ = 6.0 103 Ns/m), yapının birinci moduna göre optimum ve uniform olarak 
yerleştirilmiştir. Şekil 3’te optimizasyon ve uniform aşamasında, amaç fonksiyonu 
olarak tanımlanan mesnetteki uç deplasmanının transfer fonksiyonu genliğinin 
değişimi görülmektedir. Pozitif bir değer olan amaç fonksiyonu genliğinin tasarım 
adımlarında düşürüldüğü görülebilir. Birinci modun dikkate alınması ile bulunan 
optimum rijitlik ve sönüm katsayıları, 5. düğüme k5=1.28 105 N/m, 6. düğüme k6=6.72 
105 N/m ve c6=6.0 104 Ns/m olarak eklenmiştir. Tasarım sonunda birinci mod için 
bulunan optimum rijitlik ve sönüm katsayıları Şekil 4’te çizilmiştir. Şekil 5, birinci moda 
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göre yapılan optimizasyonun tasarım adımlarında, amaç fonksiyonlarının tasarım 
değişkenlerine (rijitlik ve sönüm) göre birinci dereceden türevlerinin değişimlerini 
göstermektedir. Optimallik kriterlerinin gerçekleştiği ve yakınsamanın oluştuğu bu 
grafiklerden görülmektedir. 

 

    
Şekil 5. Amaç fonksiyonunun rijitlik ve sönüm katsayılarına göre birinci 

dereceden kısmi türevlerinin değişimi 

 
Şekil 6. Uç deplasmanın transfer fonksiyonu genliğinin değişimi 

Şekil 6’da yayların ve sönümleyicilerin olmadığı sade yapı modelinin ve birinci moda 
göre yerleştirilen yaylar ve sönümleyicilerin bulunduğu optimum ve uniform 
tasarımların frekans davranışları görülmektedir. Yayların eklenmesi ile kirişin frekansı 
doğal olarak artmaktadır. Birinci moda göre yapılan yay ve sönümleyici tasarımının uç 
yerdeğiştirmesinin transfer fonksiyonu genliğini rezonans bölgesinde düşürdüğü 
görülmektedir. Sade yapı modeli en kötü sonucu vermiştir, uniform yapı ise ondan daha 
iyi bir davranış sergilemiştir. Optimum tasarımdaki uç yerdeğiştirmesinin transfer 
fonksiyonu genliğinin uniformdan ve sade yapıdan gibi daha iyi sonuç verdiği 
görülmektedir. Bulunan optimum tasarım beklendiği gibi yerdeğiştirme davranışını en 
iyi düşüren tasarım olmuştur.  
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Şekil 7. Düğüm yerdeğiştirmelerinin harmonik yük altındaki zaman davranışı  

 

Sade yapı, uniform ve bulunan optimum tasarımların zaman davranışları, frekansları 
kirişin birinci frekanslarındaki sinüzoidal yük altında incelenmiştir. Yükleme ivmesinin 

genliği 1 m/s2 ve frekansı kirişin birinci frekansına (ω1 = 29.877 rad/s) eşit olarak 
seçilmiş, rezonans durumunda zaman davranışları incelenmiştir. Şekil 7’de, yaysız ve 
sönümsüz durumda olan sade yapı, yay ve sönümleyici eklenmiş uniform ve optimum 
ilk moda göre olan tasarım durumlarında mesnet yerdeğiştirmelerinin zaman 
davranışları hesaplanarak çizilmiştir. Optimum ve uniform tasarımların ikisinin de ve 
visko-elastik mesnetsiz duruma göre daha iyi bir performans gösterdiği 
anlaşılmaktadır. Optimum tasarım davranışı beklendiği gibi sade yapı ve uniform 
tasarıma göre en iyi performansı sergilemiştir. 

7. Sonuçlar  

Bu çalışmada konsol bir Timoshenko kirişi sonlu elemanlara ayrılarak, düğüm 
noktalarına yerleştirilen yayların ve sönümleyicilerin (visko-elastik mesnet) optimum 
yer ve miktarları araştırılmıştır. Bunun için kurulan optimizasyon probleminde transfer 
fonksiyonları kullanılmış, optimallik kriterleri türetilmiş ve onların çözümü için gerekli 
duyarlılık formülasyonları analitik olarak türetilmiştir. Hesaplarda kirişin ilk modu 
dikkate alınmıştır. Sayısal analizlerden görülmüştür ki istenen mod davranışı optimum 
visko-elastik mesnet tasarım ile minimize edilebilmektedir. Yapının birinci doğal 
frekansının olduğu bölgede 1.moda göre yapılan optimum tasarım, uç deplasmanı 
açısından en iyi sonucu vermektedir. Uniform tasarım daha düşük performans 
sergilerken sade yapı en olumsuz performansı göstermektedir. Amaçlanan 
optimizasyon metodu ile konsol kirişlerin altına yerleştirilecek olan elastik yayların ve 
sönümleyicilerin uç deplasmanın transfer fonksiyonu genliği minimize edilerek 
optimum yay ve sönüm katsayıları bulunabilmektedir. 
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Abstract: In this study, a suitability analysis approach is designed to obtain 
effective efficiency from renewable energy resources in urban areas. In this context, 
a case study of GIS-based determination of solar farm areas in Antalya, which is 
one of the provinces with the highest solar radiation in Turkey, has been carried 
out. First of all, the factors affecting the solar farm installation and the effect 
distances of these factors were defined by literature research. The factor weights 
were determined by the Fuzzy AHP method based on expert opinions. Then, each 
of the factors was evaluated with spatial analysis such as aspect, slope and 
proximity in the GIS environment. To standardize the analysis results, 1-5 
reclassifications were made according to the defined impact distances. By using 
the reclassified analysis results and the relevant factor weights, the areas where 
solar farms can be installed for the province of Antalya were determined into 5 
suitability classes. With the approaches proposed within the scope of the study, 
maximum energy efficiency per unit area can be obtained from renewable energy 
sources in urban areas. 
Keywords: Solar farms, Renewable energy, GIS, Fuzzy AHP, Site selection 

 

 
1. Introduction 

Energy is central to the functioning of modern economies and is naturally related to the 

principle of sustainability. Energy enables the development of the world by increasing 

social equality and lifting millions of people out of poverty. However, the economic and 

social importance of energy should not be considered independently of its 

environmental impact (Matak and Krajačić, 2020; URL-1). Energy is the consist of 

approximately 55-65% of total global greenhouse gas emissions. With increasing 

awareness of the negative effects of global warming and climate change, all countries 

have confirmed policies for a progression to low carbon footprint and cost-free 

production (Wang et al., 2009; Tahri et al., 2015).  

In 2015, the United Nations acknowledged the Sustainable Development Goals 

(SDGs) as an action completed in 2030 to eradicate poverty protect our planet, create 

affordable/accessible and clean energy, and combat inequality and injustice. There are 

17 SDGs that clearly define the world we desire at the basis of the “2030 Agenda”, 

which is aimed at all nations and does not leave anyone behind. Affordable and clean 

energy, which is the 7th goal of a development plan consisting of 17 universal goals, is 

very important for the world and the ecosystem (McCollum et al., 2017; Franco et al., 

2020). To ensure universal access to sustainable energy policy, the affordable and 

clean energy goal is focused on five issues. These topics are listed as follows: (1) by 

2030, provide global access to affordable, accessible, reliable and 

modern/contemporary energy services. (2) By 2030, increase significantly the 

proportion of renewable and sustainable energy in all countries’ energy policies. (3) By 
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2030, double the global rate of improvement in energy efficiency. (4) By 2030, enhance 

international cooperation to facilitate access to clean energy research and technology, 

including renewable energy, energy efficiency and advanced and cleaner fossil-fuel 

technology, and promote investment in energy infrastructure and clean energy 

technology. (5) by 2030, expand infrastructure and upgrade technology for supplying 

modern and sustainable energy services for all in developed or developing countries, 

following their respective programs of support (Banerjee et al., 2017; URL-2). 

The biggest example that can be given of renewable and sustainable energy is solar 

farm investments. The solar farm is advantageous because it is a clean source and 

has a much lower environmental and ecosystem affect than other energy sources 

(Uyan, 2013). A crucial issue should be considered. Both technical and non-technical 

criteria need to be considered in order to get the most benefit from solar radiation. For 

this reason, while choosing the position of the solar farms, the sitting process should 

be established by taking into account many important criteria. In this paper, a site 

selection study was applied about where the solar farms should be for the effective 

and efficient use of solar/sun, which is one of the renewable energy sources in Turkey. 

Land suitability for solar farm site selection has been evaluated using the GIS-Fuzzy 

Analytic Hierarchy Process (FAHP) combination in Antalya. 

2. Materials and Methods 

Study area 

The study region, Antalya, is the tourism capital of Turkey and the fifth most populous 

city with a population of 2.619.832 according to 2021 data (TUIK, 2019). The area of 

the city is 20.177 km2 and there are 125 people per km2 (URL-3). There are a total of 

914 neighborhoods in the province consisting of 19 districts (Figure 1). The city of 

Antalya developed rapidly after 1980 due to favorable climatic conditions and tourism 

activities, and parallel to this, it has the third-ranking immigration rate after Istanbul and 

Ankara (TUIK, 2019). 

Antalya is one of the provinces with high-energy demand due to population, tourism, 

migration, trade and agricultural activities. In addition, according to the energy atlas of 

the region, the Antalya province is among the provinces with a high solar radiation 

potential of 189MW (URL-4). In terms of energy demand and 2030 future projections, 

Antalya is among the provinces with the highest energy needs (Ulku and Yalpir, 2021). 
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Figure 1. Study area (Antalya-TURKEY) 

Criteria used in the site selection of solar farm 

As a result of the researches made from the literature studies, 10 spatial factors such 

as distance to existing plants, land use/cover, distance to protected areas, geological 

condition of the land, distance to water resources, proximity to energy transmission 

lines, distance to settlement areas, proximity to roads, slope degree and aspect were 

discussed. Energy transmission lines and solar farms close to these lines must be 

installed in the transfer of the produced energy. Since the establishment of such 

facilities in the transmission of energy will have high returns in terms of time and cost, 

it is necessary to use the existing energy transmission facilities as much as possible 

(Colak et al., 2020). While the slope and aspect are important for getting the most 

efficient effect from solar energy, proximity to road networks is important for both the 

installation of the facilities and the maintenance and repair of the facilities (Uyan, 2013; 

Watson and Hudson, 2015; Uyan and Dogmus, 2022). Vegetation, settlements, 

wetlands and areas with high agricultural value are the main factors affecting efficiency 

in the selection of the location of their power plants. Therefore, in land use, settlements, 

protected areas and water resources are the most important criteria to be considered 

in an effective solar farm installation (Eroglu, 2018; Kum et al., 2019). In addition, it is 

important to investigate the geological soil type panel-soil relationship of the soil 

structure and to determine the geologically impermeable areas that are suitable for 

installing panels in terms of security against the risk situation (Ohunakin and 
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Saracoglu, 2018). Distance definitions were made for each factor in the GIS 

environment, and spatial analysis maps were created. Afterward, these analysis maps 

were reclassified between [1-5]. The reclassification ranges of the analyzed spatial 

maps are given in Table 1. 

 

Table 1. (a) Factors, (b) impact distances/groups and (c) reclassifications 

(a) (b) (c) 

Aspect 

South 5 

Flat, Southwest, Southeast 4 

East, West 3 

Northeast, Northwest 2 

North 1 

Proximity to energy transmission lines 

2500> 5 

2500-5000 4 

5000-7500 3 

7500-10000 2 

10000< 1 

Geological condition of the land 
Alluvium, unsegregated quartzite, unsegregated quaternary, 
basalt, flysch (carboniferous), terrestrial detritus, limestone, 
quaternary, peridotite, pyroclastic rocks, igneous/sedimentary 
rocks 

Porous ground 1 

Non-porous ground 5 

Land use/cover 

Swamps 1 

Arable Land, Permanent 
Crops 

2 

Pastures 3 

Rock Areas 4 

Sparsely Vegetated Areas 5 

Distance to protected areas 

1500> 1 

1500-3000 2 

3000-4500 3 

4500-6000 4 

6000< 5 

Distance to settlement areas 

1000> 1 

1000-2000 2 

2000-3000 3 

3000-5000 4 

5000< 5 

Slope degree (%) 

0-5 5 

5-10 4 

10-15 3 

15-20 2 

20+ 1 

Distance to existing plants 

2500> 1 

2500-5000 2 

5000-7500 3 

7500-10000 4 

10000< 5 

Proximity to roads 

1000> 5 

1000-2000 4 

2000-5000 3 

5000-8000 2 

8000< 1 

Distance to water resources 

500> 1 

500-2000 2 

2000-5000 3 

5000-7000 4 

7000< 5 
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Fuzzy Analytic Hierarchy Process (Fuzzy AHP/FAHP) 

Van Laarhoven and Pedrycz (1983) were the first to implement FAHP applications. 

Then, Buckley developed the geometric mean method (Buckley, 1985). In Chang 

(1996), Chang put forward the extent analysis method by combining triangular fuzzy 

numbers and the order analysis method for pairwise comparison matrix in FAHP. 

Within the framework of the application, Chang’s extent analysis method was preferred 

for the calculation of factor weights with FAHP.  

Implementing the FAHP method, according to Chang, consists of process steps, which 

are displayed in Fig. 2. In the first step, the target is determined in line with the purpose 

of the decision-maker and the criteria are listed. A hierarchical structure is arranged for 

the factor and pairwise comparison matrices are created for each factor. triangular 

fuzzy numbers are used to compare factors, unlike AHP. 

 

 

Figure 2. Process steps followed in the FAHP method 

 

Synthetic degree values are calculated from the comparison matrices. The likelihood 

values for each factor are found and the weighting coefficients are obtained for the 

factors. Finally, the consistency ratio (CR) is checked. If the CR is equal to or less than 

0.10, the pairwise comparison results are acceptable; otherwise, they should be 

rejected and revised. 

3. Findings 

This study focuses on decision makers' accomplishment of a spatial decision-making 

process with the combination of the Geographic Information System and FAHP 
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method. In this context, land suitability for solar farm site selection has evaluated using 

GIS-FAHP combination in Antalya, Turkey.  

The FAHP process started with the definition of the solar farm site selection problem 

and 10 factors were considered for the most suitable site selection. These factors are 

listed as, (1) distance to existing plants, (2) land use/cover, (3) distance to protected 

areas, (4) geological condition of the land, (5) distance to water resources, (6) proximity 

to energy transmission lines, (7) distance to settlement areas, (8) proximity to roads, 

(9) slope degree and (10) aspect. The pairwise comparison matrices were created to 

find the factor weights. According to expert opinions, the comparison matrix of factors 

was arranged and afterward, the normalized factor weights were computed with the 

FAHP method (Table 2). 

Table 2. Pairwise comparison matrix and (normalized) factor weights 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,2,3 1,1,1 1/3,1/2,1 1,2,3 1/4, 1/3, 1/2 1/4, 1/3, 1/2 1/5,1/4,1/3 

2 1,1,1 1,1,1 1/3,1/2,1 2,3,4 1,1,1 1/4,1/3,1/2 1/3,1/2,1 1/4,1/3,1/2 1/4,1/3,1/2 1/5,1/4,1/3 

3 1,1,1 1,2,3 1,1,1 2,3,4 1,1,1 1,1,1 2,3,4 1,1,1 1,1,1 1/3,1/2,1 

4 1/3,1/2,1 1/4,1/3,1/2 1/4,1/3,1/2 1,1,1 1/4,1/3,1/2 1/5,1/4,1/3 1/4,1/3,1/2 1/4,1/3,1/2 1/4,1/3,1/2 1/6,1/5,1/4 

5 1,1,1 1,1,1 1,1,1 2,3,4 1,1,1 1,1,1 1,2,3 1/3,1/2,1 1,1,1 1/3,1/2,1 

6 1,2,3 2,3,4 1,1,1 3,4,5 1,1,1 1,1,1 1,2,3 1,1,1 1,1,1 1/3,1/2,1 

7 1/3,1/2,1 1,2,3 1/4,1/3,1/2 2,3,4 1/3,1/2,1 1/3,1/2,1 1,1,1 1/3,1/2,1 1/4,1/3,1/2 1/3,1/2,1 

8 2,3,4 2,3,4 1,1,1 2,3,4 1,2,3 1,1,1 1,2,3 1,1,1 1/3,1/2,1 1,1,1 

9 2,3,4 2,3,4 1,1,1 2,3,4 1,1,1 1,1,1 2,3,4 1,2,3 1,1,1 1,1,1 

10 3,4,5 3,4,5 1,2,3 4,5,6 1,2,3 1,2,3 1,2,3 3,4,5 1,1,1 1,1,1 

 … … … … … … … … … … 

W 0.067 0.056 0.105 0.033 0.089 0.116 0.067 0.127 0.138 0.201 

 

Calculation results showed that the aspect weighted 0.201 in comparison with slope, 

proximity to roads, and proximity to energy transmission lines factors, which had 

weights of 0.138, 0.127, and 0.116, respectively (Table 2). Aspect turned out to be the 

most important factor since it defines the direction of solar potential. After came slope 

(degree), which revealed the steepness of the land in a particular area. As seen in 

Table 2, the most suitable sites were where the ground was flat (low degree slope) and 

oriented towards the south. Geological condition of the land, land use/cover and 

distance to settlement areas or existing solar farms were accepted as less important 

to the installation of a solar farm. After the factor weights were found and the FAHP 

process was completed, the consistency test (CR: Consistency Ratio) was performed. 

The values of CR and CI are 0.050 and 0.075, respectively. Thus, is less than 0.10 

and considered acceptable. 

To integrate the factor weights obtained from FAHP, factor maps were created as a 

result of spatial analyzes in the GIS environment (Fig. 3a-4a). Each factor map was 

prepared using ArcGIS with weight values obtained from FAHP and combined for the 

land suitability map. Factor maps were reclassified according to five-class values. In 

the classification process, using five intervals, factor maps were evaluated in a way 
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that the class with the lowest value was graded as one and the highest was graded as 

five (Fig. 3b-4b). 

 

 

Figure 3. For each factor (a) spatial analysis and (b) reclassified maps 

(continued) 
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Figure 4. For each factor (a) spatial analysis and (b) reclassified maps 

 

The features of the Antalya region were sorted into five classes: “very low”, “low”, 

“medium”, “high” and “very high”. The final land suitability map in the study is shown in 

Fig. 5. According to the final suitability map, a large share of the field, approximately 

29%, corresponds to medium suitable land for solar farm installation. About 12% of the 

land is the very high suitability and lies center and northwest of Antalya whereas the 

very low suitability areas correspond to 10% and are located in the northeast and west. 

The fact that Antalya is a mountainous region in the suitability map for solar farms 
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narrows the suitable areas. It is seen in the factor map in Fig. 3 that the existing 

(distance to existing plants) solar farms are in the region close to the center of Antalya. 

 

 

Figure 5. Land suitability map for solar farms 

 

4. Conclusion 

This study demonstrates how beneficial the GIS and Fuzzy AHP can be for solving site 

selection issues. FAHP method was created to evaluate decision-making problems 

through yielding solutions and then appreciating these preferences according to the 

decision-maker’s factors and alternatives. 10 spatial factors were reclassified 

according to the importance of the factors in the GIS environment. The factor weights 

from the FAHP were combined with the reclassified factor maps. The land suitability 

map for solar farm site selection was generated by multiplying the factor maps with the 

weights obtained from FAHP.  

Spatial analysis was made according to the factors that are important for solar farm 

investments in Antalya, and suitable areas were determined. It is also an important 

province in terms of its energy needs (its population, being an industry and tourism 

center). Integrating the obtained final map with a spatial study on energy demand in 

the study area will give us the priority investment region. Assessment of solar farms, 

which require high cost, in terms of both position and priority of needs, is crucial for the 

most effective and efficient use. With the approaches proposed within the scope of the 

study, maximum energy efficiency per unit area can be obtained from renewable 

energy sources in urban areas. 
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Study of Forbush-decreases on the November 2021 based on the 
ENU scientific complex data 
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Abstract: The paper presents a comparative analysis of the time changes in the 
secondary cosmic ray fluxes recorded by the modules of the CARPET detector of 
the L.N. Gumilyov ENU scientific complex during the period of powerful 
geomagnetic disturbances on 04.11.2021, with changes in the geomagnetic 
indices, solar wind plasma velocity and the potential gradient of the surface electric 
field. Data on solar flare activity were used for the study, a graph of solar flare 
activity is given, the characteristics and parameters of the solar flare, which is the 
cause of geomagnetic disturbances, are considered, data on magnetic storms 
04.11.2021 are given. 
Keywords: cosmic rays, solar activity, electric field, magnetic storms 

 

 
1. Introduction 

Solar activity, such as coronal mass ejections (CME), generates streams of high-

energy particles that significantly enhance the local interplanetary magnetic field. 

Temporarily enhanced magnetic fields block the propagation of galactical cosmic rays 

(GCR), which contributes to a sharp decrease in GCR fluxes, known as Forbush-

decreases (FD) [1,2]. 

Measurements and studies of FD allow us to diagnose the spread of HCL and their 

interaction with the complex environment in the heliosphere. GCR FD has been widely 

measured for decades using ground-based neutron monitors (NM) located in regions 

with different geomagnetic circumcision stiffness [3]. In recent years, detectors of the 

commonizing component of secondary cosmic rays have been actively used for FD 

research [4,5]. 

2. Materials and Methods 

Experimental data of the cosmophysical complex of the L.N. Gumilyov Eurasian 

National University (Nur-Sultan, Republic of Kazakhstan (51°10'48" N, 71°26'45" E, 

altitude above sea level ~358 m, geomagnetic circumcision hardness Rc ~ 2.9 GeV) 

are used for analysis. The ground-based measuring equipment complex includes a 

CARPET secondary cosmic ray flux detector [6,7], a neutron detector (ND) and an 

electrostatic fluxmeter EFM-100 [8]. 

3. Findings 

In November 2021 (04.11.2021), one of the most powerful magnetic storms in recent 

years was recorded on Earth. The magnetic storm began in the second half of 

03.11.2021. At 21:00 (UTC), the geomagnetic index (Kp) reached level 6 and ended 

on 04.11.2021 at ~ 15:00 (UTC) Kp=4, at the maximum, the geomagnetic index 

reached level 8 (out of 9). The cause of the magnetic storm is the M1.7/1F flash on 
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02.11.2021, maximum time 03.01 UTC, duration 150 minutes, coordinates N14E01. 

The flare was accompanied by a coronal mass ejection (CME) directed towards the 

Earth. 

To analyze the flows of secondary cosmic rays, during the period of geomagnetic 

disturbances, the data of the CARPET detector for the period 03.11.2021 – 06.11.2021 

were used (Figure 1). The data is adjusted for barometric pressure. The averaged data 

values are analyzed for the corresponding time intervals. 

 

 

Figure 1. The counting rate of the N12 channel of the CARPET2, CARPET1 

modules (half–hour averaging of data) and the dynamics of the Kp index 

change. 

 

Figure 2 shows the variation of the potential gradient (EFM-100 data), the geomagnetic 

indices Dst, Ap and observations of the solar wind plasma flow rate (Flow Speed, FS) 

(OMNI database, https://omniweb.gsfc.nasa.gov)  for the period 03 – 06 November 

2021. 
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Figure 2. The temporal change in the counting rate of the N12 channel of the 

CARPET2, CARPET1 modules, gradient of the potential of the surface electric 

field according to EFM-100 data, geomagnetic indices (Dst, Ap), and the flow 

velocity of the solar wind plasma (Flow Speed) are hourly averages. 

4. Results 

As a result of the conducted research it is possible to make an assumption about the 

influence of the surface electric field of the atmosphere on the passage of secondary 

cosmic rays. The assumption requires additional research involving a significant 

amount of data. 
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Abstract: In the process of teaching students mathematics, attention is paid to 
methods for solving systems of linear algebraic equations. We usually use the 
Gauss and Cramer methods. Despite a number of shortcomings of the Cramer 
method: high labor intensity compared to the Gauss method; the impossibility of 
presenting solutions when there are infinitely many of them, Cramer's method has 
significant advantages in theoretical studies. The authors of this work have 
developed and proposed a method in which they tried to combine the advantages 
of the Cramer and Gauss methods. 
Keywords: Linear algebraic equations, Tridiagonal matrix, Five-diagonal matrix, 
Cramer-Gauss method. 

 

 
1. Introduction 

Systems of linear algebraic equations are a wonderful tool for describing phenomena 
from the surrounding reality. It is worth noting that this tool is used in a very wide range: 
from simple problems accessible to elementary school students, to very complex 
cryptography problems, problems of approximate solution of mathematical physics 
problems, and the like. Among the methods for solving systems of linear equations, 
the main place is occupied by the methods of Cramer and Gauss. Perhaps the Gauss 
method is the most transparent. So, at the very initial stages of studying mathematics, 
one can consider problems of the following type: 

Example 1.  There are six bicycles in the yard: two-wheeled and three-wheeled. They 
all together have 15 wheels. How many tricycles are there? 

Solution.  The total number of bicycles is expressed by the number of cells: 

      

Now suppose that all bicycles are two-wheelers. To show this, use the appropriate 
number of circles: 

оо оо оо оо оо оо 

Let's calculate and see that there are 12 circles - wheels. A should be 15. Therefore, 
we will replace one two-wheeled bicycle with a three-wheeled one: 

Ооо оо оо оо оо оо 

Now we have 13 wheels - we need to continue replacing. After the following: 

Ооо Ооо оо оо оо оо 

we get 14 wheels and then the desired result: 

Ооо Ооо Ооо оо оо оо 

As a result, we have the answer: there are three two-wheeled and three tricycles in the 
yard. 
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At the next stage, the above reasoning can be formalized and written in the 
language of systems: 

6; 2 2 12; 6; 3;

2 3 15; 2 3 15; 3; 3.

x y x y x y x

x y x y y y

         
     

        
 

At the same time, in our opinion, Cramer's method is the most effective in solving 
second-order systems. 

To illustrate this statement, consider the following problem 

Example 1а. Sakhavat sells sweets and cookies. On the first day, he sold 17 kilograms 
of sweets and 22.5 kilograms of cookies. On the second day, he sold 25.2 kg of candy 
and 19 kg of cookies. Determine the prices of sweets and cookies, knowing that the 
revenue on the first day was 921 lire, on the second day it was 1086.8 lire. 

Solution.  It is easy to see that the answer can be obtained by solving the system 

17 22.5 921;

25.2 19 1086.8.

x y

x y

 


 
  

Of course, this system can be solved in the most popular way in high school: to express 
one of the variables from the first equation of the system and substituting into the 
second, get a linear equation with one unknown. In this case, one has to deal with 
rather cumbersome transformations. 

At the same time, if you have a calculator, this system can be easily solved by Cramer's 
method. So, we calculate the determinant of the coefficient matrix of the system:

17 22.5
323 567 244.

25.2 19
          

Next, we calculate the determinants given by the right side of the system:

921 22.5
17499 24453 6954;

1086.8 19
x       

17 921
18475.6 23209.2 4733.6.

25.2 1086.8
y       

Then, from Cramer's formulas:  ;     x yx y       it turns out that 

6954 4733.6
   = 28.5;     19.4. 

244 244
x y

 
  
 

 

Thus, it turned out that a kilogram of sweets cost 28.5 lire, a kilogram of cookies cost 
19.4 lire.  

At the same time, it should be noted that recently there has been a tendency to 
hush up the Cramer method. Thus, in many American textbooks (Lial, Miller,1989) 
and (Cozzens, Porter,1987) Cramer's method is not described. Of course, there 
are objective factors that explain this approach: lack of study time; relative 
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cumbersomeness of Cramer's method. After all, in order to solve a system of N 
equations with N unknowns, you need to calculate N + 1 determinants of the order 
N, and this is not an easy, and rather tedious task, starting with N equal to three or 
more. But it turns out that if you use the modernization of the Cramer method, which 
uses elements of the Gauss method, then to solve a system of N equations with N 
unknowns, it will be enough to calculate one determinant of the order N is the 
determinant of the coefficient matrix of the system. 

This method, which we called the Cramer-Gauss method, will be discussed further. 

 

2. Cramer's method  

In this subsection, Cramer's method (Borevich, 2009) will be discussed. We start 
with a new proof of Cramer's theorem. 

Theorem. If the determinant of the matrix of coefficients of the system of linear 
algebraic equations 



















.bxa...xaxa

..............................................

,bxa...xaxa

,bxa...xaxa

nnnn22n11n

2nn2222121

1nn1212111

                                           

  (1) 

is different from zero, then the solution of the system is a set of numbers   

(1) (2) ( )
, , ,

n   
 

   
  

where   is the determinant of the coefficient matrix of the system (1);  ( )k  is the 

determinant that will be obtained if the column with the number k in the determinant 
is replaced by the column of free members of the system (1) - the column consisting 

of the numbers mb . 

Proof.  Let us augment the coefficient matrices of system (1) by adding a column of 
free terms. Next, consider the determinant of the extended matrix of coefficients 

 det ,m in which the coefficients of the row with the number m  will be additionally 

written as the first line:

1 2

1 11 12 1

2 21 22 2

1 2

...

...

det( ) , 1,2,..., ....

... ... ... ... ...

...

m mnm m

n

n

n nnn n

b a a a

b a a a

m m nb a a a

b a a a

   



IV. Uluslararası Türk Dünyası Fen Bilimleri ve Mühendislik Kongresi  

23-24 Haziran 2022, Niğde - Türkiye 

 

1255 
 

 

Now, let's expand the determinant by the first row: 

11 12 1 1 12 1 1 11 1 1

21 22 2 2 22 2 2 21 2 1

1

1 2 2 1 1

... ... ...

... ... ...
( 1) .

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... .

 

.

de ( )

..

t

..

n n n

n n n

m m mn

n n nn n n nn n n nn

a a a b a a b a a

a a a b a a b a anb a a

a a

m

a b a a b a a







    

It is easy to see that the first determinant is the determinant for mb  is  , and the 

remaining determinants differ from ( )k  only in the order of the columns. Therefore, by 

swapping the columns the required number of times in each of them, we get 

  1 2 .det  (1) (2) .. ( )  .m m m mnb am a a n        

Since the determinant   det m  has two identical strings, it is null:

1 2(1) (2) ... ( ) 0m m m mnb a a a n         . This equality is true for any   1,  2,  ,  .m n   

Therefore, if   is different from zero, dividing each of these equalities by  , we get 

1 2   1,  2,  ,  .
(1) (2) ( )

... 0,m m mn m

n
a a a b m n

  
     




 
 

Thus it is proved that the set of numbers  
(1) (2) ( )

, ,
n  

  
 satisfies each of the 

equations of system (1) and is a solution to system (1). 

3. Cramer-Gauss method  

In order to pass to the Cramer-Gauss method, we use the corollary from Cramer's 
theorem: 

System (1) is equivalent to a system in which one of the equations of system (1), any, 

is replaced by the equation 1 (1)x    . 

So, what needs to be done in order to solve the system using the Cramer-Gauss 
method? Let's start by calculating the determinant of the coefficient matrix. It is 
important to calculate this determinant using the expansion in the first column. Then, 
replacing the elements of the first column with the elements of the column of free terms, 
we obtain the value of the corresponding determinant, and, according to Cramer's rule, 
the value of the first variable. Next, use this value and get the order system N – 1, …. 

In more detail, we will demonstrate the operation of the Cramer-Gauss method using 
examples (Kydyraliev et al., 2020). 

Example 2.  A pastry shop sells cakes. On Thursday, when it sold 12 small, 6 medium 
and one large cake, revenue was $330. Relevant data on Friday was 15 small; 9 
medium; 3 large; $495. On Saturday: 20 small; 13 medium; 5 large; $710. Determine 
the price of each kind of cake. 

Solution. We calculate the determinant of the coefficient matrix of the system 



IV. Uluslararası Türk Dünyası Fen Bilimleri ve Mühendislik Kongresi  

23-24 Haziran 2022, Niğde - Türkiye 

 

1256 
 

 

   

12x 6y z 330,

15x 9y 3z 495,

20x 13y 5z 710,

  


  
   

       (2) 

using an expansion by the first column:  

     12 9·5 13·3 –15 6·5 13·1 20 6·3 9·1

12·6 –15·17 20·9 3.

12 6 1
9 3 6 1 6 1

15 9 3 12 15 20
13 5 13 5 9 3

20 13 5

         

   

 

Replacing the first column of the coefficient matrix by the right-hand side, and noticing 
that all the determinants of the second order are calculated with the value of   , we 
find that  

 330·6 495·17 710·9 45.х       

Therefore, by Cramer's rule   
45

  15. 
3

хх
 

  
 

 

Now, substituting the found value х = 15, from the first and second equation of (2) we 
obtain    

6y z 330 12 15, 6y z 150,

9y 3z 495 15 15, 9y 3z 270.

      
 

      
   

The determinant of the coefficient matrix for this system was calculated previously:   

1 6·3 – 9·1 9.    

Accordingly, 150·3 – 270· 1 180, у   and therefore,  
180

 20.
9

у    

Next, using the fact that  20,у   the equation   6 150y z  defines   1  50   6·20 30.z    

4. Example 

It is said that students of Gabriel Cramer (July 31, 1704 – January 4, 1752), learning 
about a new method for solving systems of linear algebraic equations, wrote a letter to 
Carl Friedrich Gauss (April 30, 1777 – February 23, 1855). In this letter they invited 
him to come for vacation to Switzerland together with colleagues, in order to discuss 
the merits of his method in a pleasant atmosphere. In response, Gauss wrote that he 
would be pleased to come. In their small delegation there would be x women, y 
children, z men and 

15 18 14 63,

25 27 17 104,

175 18 138 101.

x y z

x y z

x y z

   


  
   

         (3) 

Arriving at the appointed time, Gauss and his colleagues were pleasantly surprised 
that the desired number of places to stay was prepared. 
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Later, it turned out that, it was first suggested to Professor Grosskramer to solve the 
system. 

He calculated the determinant of the matrix of coefficients:  

 

15 18 14
27 17 18 14 18 14

25 27 17 15 25 175
18 138 1

,2

8 138 27 1

15· 3420 – 25· 736 175· 0

7
175 18 13

68

8

4

 
    

      
  



  

 

and said it was impossible to determine the number of guests, because the determinant 
equals zero. 

After that a scientific seminar was arranged, where the system was examined by joint 
efforts. 

Since the first and the third equations of system (3) had term 18 ,у to simplify the 

system, the third equation was added to the first, and the result was divided by 38. 
They obtained the system 

15 18 14 63,

25 27 17 104,

5 4 1.

x y z

x y z

x z

   


  
  

            (4) 

The determinant of the coefficient matrix of system (4) was of course also equal to 
zero:  

 

15 18 14
27 17 18 14 18 14

25 27 17 15 25 5
0 4 0

,7

4 2

 15· 108 – 25· 2 5·684 0

7 17
5 0 4

 
    

      
  





  

 

After long deliberation and debate, someone remembered that Cramer himself wrote 

formula      хх





as ·    .хх     

This was a decisive moment. Calculating the determinant ,х  using the elements of 

calculation  : 63· 108 –104·72 1·684 0,х        they saw that value of x may be any 

number. 

Next, setting  ,х р  from the third equation of system (7) , they got 
5 –  1

      .
4

р
z  

Then, from the first equation they obtained 
5  133

.
36

р
у

 
  

So it turned out that system (4) had multiple solutions  
5  133 5 –  1

;  ;    ;  ;  , 
36 4

р р
x y z p
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where  p   is any number. 

Now they had to specify the values of unknowns. 

From non-negativity condition of unknowns of the system:  

5  133 5 –  1
  0;  0;  0     0;   26.6;  0.25  ,

3
(

4
)

6

р р
p p р р

  
       

 
they obtained that  

 1, 2,  26.  х    

Further, the integer condition of the variable 
5 –  1

  , 
4

р
z   left them with values  

1; 5; 9;1  3;1  7; 21; 25.  

Finally, the integer condition of 
5  133

 
36

р
у

 
 showed that the value р may be  

only 5.Therefore,  
5·5  133 5·5 –  1

 5;     3;     6.
36 4

х у z
 

      

"That's how we found out that there are going to be the five women, three children and 
six men, " – finished the hosts. 

5.Systems of linear algebraic equations with a tridiagonal matrix 

An approximate solution of a large range of problems, in particular, in the theory of 
differential equations, is reduced to solving systems of linear difference equations with 
a tridiagonal coefficient matrix. When solving the latter, various computer methods are 
used, for example, the double-sweep method. However, when using a computer 
program based on the Cramer-Gauss method to solve systems of linear algebraic 
equations with a tridiagonal matrix, it is possible to remove the requirements that were 
necessary, for example, in the double-sweep method. 

We will talk about the construction of formulas for solutions to systems of linear 
algebraic equations of the form 

1 1 1 2 1

1 1

1

, 2, 3,..., 1k k k k k k k

n n n n n

b y c y f

a y b y c y f k n

a y b y f

 



 


    
  

,       (5) 

with a tridiagonal coefficient matrix. A theoretical justification will be given. More details 
about this approach can be found in (Kydyraliev et al., 2021). 

The coefficient matrix of system (5) is tridiagonal. Denote by 1D  the determinant of the 

coefficient matrix of system (5), and by kD  the determinant of the matrix obtained from 

the original matrix by deleting the first   –  1k rows and   –  1k columns. 

Then, using the expansion of the determinant in the 1st column, we can show that 

1 1 2 2 1 3  – .D b D a c D  
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Since the determinant 2D has the same structure as 1D , then, repeating the procedure 

just described, we obtain  2 2 3  3 2 4 – .D b D a c D  

Hence, it is easy to see that for any  1,  2,   , 2k n    

1  1 2  – .   k k k k k kD b D c a D            (6) 

Therefore, in order to be able to determine all values of the determinants kD  for  

  1,  2,   ,    2,k n    it is enough to use the values –1 1 1 ;  n n n n n n nD b D b b a c   and 

use formula (6). 

Example 4. Let's calculate the determinant  

1

17 21 0 0

23 11 9 0

0 13 18 27

0 0 15 19

D  . 

It follows from the last formula that  4  3   19 ,   18 9 –15 27 63.D D       

Then, according to formula (6)   2 3  4    
 11 – 9 13 11 63 – 9 13 19 2916;D D D           

   1 2  3  17 – 21 23 17 2916 – 21 23 63 19143.D D D             

The validity of the result obtained is easy to check by calculating the value of the 

determinant 1D  by any other known method. 

Let's return to system (5). 

In order to find the value of the unknown 1y  using the Cramer method, we replace the 

1st column of the determinant 1D  with the right side of system (5), and, having 

expanded the determinant in the 1st column, calculate its value (detailed calculations 
can be found in (Kydyraliev et al., 2021): 

   
2 1

1 1 2  1 2 3 1 2 3 4  1 2 2 1   1 2 2 1 – –     1 1 .
n n

n n n n n nF f D c f D c c f D c c c f D c c c c f
 

                 (7) 

Dividing 1F  by 1D , we obtain the desired value of the unknown 1y . In this case, of 

course, we must assume that 1D  is nonzero, i.e., 
1

1

1

F
y

D
 .                                         

Further, according to the algorithm of Cramer's method, to find it would be necessary 
to replace the second column of the matrix of coefficients with the right side of the 

system, calculate the resulting determinant and divide by 1D , and so on. But 

fortunately, according to the Cramer-Gauss method, the procedure for finding the next 
unknowns is much simpler. Namely: from the 1st equation of system (5), using the 

found value of  1y , we calculate 2y :    
1 1 1

2

1

f b y
y

c


 .              
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Then, using the found values of 1y  and 2y , from the 2nd equation of system (5) we find 

3y  :  
2 2 1 2 2

3

2

f a y b y
y

c

 
 , and so on until we get the complete solution of the system. 

The formula for calculating the unknowns ky , where  1,  2,  1,k n    can be written 

as follows: 

k k k 1 k k
k 1

k

f a y b y
y

c




 
  ,          (8) 

(here the values of 0y  and  1a are considered to be defined in the form: 0 1 0;    0).y а   

Example 4a. Let's solve the system 

17 21 77,

23 11 9 94,

13 18 27 100,

15 19 77.

x y

x y z

y z t

z t

 


  


  
  

         (9) 

The determinant of the coefficient matrix of system (9) is the determinant considered 
in example 4. Therefore, using the determinants calculated in example 4, from formula 
(7), we obtain that 

   
1 2    3 4

 

 77 – 21 94    21 9 100 – 21 9 27 77 

 77 2916 – 21 94 63 21 9 100 19 – 21 9 27 77 134001.

F D D D        

              
 

Then,  
1

 

1

134001
  7.

19143

F
х

D


  


 

Now from the 1st equation of system (9) we have:  
77 17 7

2
21

y
 

   . 

After that, z can be found from the second equation of system (9):  

94 23 7 11 ( 2)
5.

9
z

    
    

It is obvious that from the third equation of the system it is easy to find t :

100 13 ( 2) 18 ( 5)
8

27
t

     
  . 

The last, 4th equation of system (9) can be used to check:   15 5   19 8  77.      

6. Conclusion 

So, the calculation of the determinant of the matrix of coefficients of system (1) by 
expansion in the first column and the consistent use of the calculated values of the 
unknowns allows us to limit ourselves to calculating one determinant when solving 
systems of linear equations. This fact significantly increases the efficiency of using the 
Cramer method. Moreover, the proposed approach turns out to be useful in other 
cases, for example, when solving systems with coefficient matrices of a special form - 
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tridiagonal matrices. This allows us to conclude that it is expedient to study the Cramer-
Gauss method in linear algebra courses. Moreover, the presentation of Cramer's 
theorem, which is widely used in theoretical studies, can be supported by the above 
proof. 
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Rational Bezier curves in Minkowski 3- Space 

 
1,*Filiz Ertem Kaya,  

1Niğde Ömer Halisdemir University, Faculty of Science-Art, Department of Mathematics 
*fertem@ohu.edu.tr 

 
 

Absract: This paper presents to calculate total curvature integral formulae of 
spacelike quadratic Rational Bezier Curves with asymptotic frame field by using its 
curvatures in 2- dimensional lightlike cone in Minkowski  3-Space.   
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1. Introduction 

In mathematical study of the differential geometry of curves, the total curvature of an 
immersed plane curve is the integral of curvature along a curve taken with respect to 
arc length: 



b

a

dsss )()(   

In differential geometry curvatures of curves are tions where space it is calculated. The 

first curvature  (or shown as 1k ) and second curvature   (or shown as 2k ) of a curve 

was known in differential geometry. But in this paper we use only the curvature  . 
Total curvatures can be calculated with  because of integral formulae of total 
curvature. 

Asymtotic frame field Rational Bezier curves is a paper that presents the curvatures in 
Minkowski space which belong to (Ceylan, 2021). More details see all references in 
this paper (Farin, 2002; Ertem Kaya, 2022).  

Now this paper purpose to calculate the total curvature of the spacelike quadratic 
rational Bezier curves but in integral equation type in Minkowski 3-space. 

2. Preliminaries 

Let  be the Total curvatures formulae of a curve in differential geometry are shown 
as : 

222

2

2

1   kk . 

But in here we use the total curvature integral formulae for cone surface as follows: 



b

a

dsss )()(   

A rational Bézier curve of degree n with control points nbbb ,...,, 10  and corresponding 

scalar weights ,i ,0 ni   is known as: 
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are called the Bernstein polynomials Rational Bézier curves are called quadratics for 
𝑛 = 2 (Farin, 2002; Marsh, 2005; Ceylan, 2021). 

 

Let )(s  be the curvatures of a spacelike quadratic rational Bézier curve parametrized 

by arc length s  in 2- dimensional lightlike cone in Minkowski 3-space. Their formulae 

are defined by, 

,
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(Ceylan, 2021). 

 
3. Total Curvature of Quatratic rational Bezier curves in 2- dimensional lightlike 
cone 
 

Theorem 3.1. If )(s  be the curvature of a spacelike quadratic rational Bézier curve 

parametrized by arc length s  in 2- dimensional lightlike cone in Minkowski 3-space, 

then total curvature of the rational Bezier curve by arc length s  in 2- dimensional 

lightlike cone in Minkowski 3-space are obtained as follows: 
 


































b

a
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jj
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k
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ccsBsBd
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0

2,
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2

1
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Proof. Let )(s  be the curvature of a spacelike quadratic rational Bézier curve 

parametrized by arc length s  in 2- dimensional lightlike cone in Minkowski 3-space, 

so total curvatures of a spacelike quadratic rational Bézier curve can be calculated as 
follows: 
 



b

a

dsss )()(   
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Corollary 1. The cone total curvature 

b

a

ds
c

s
8

0

2

0

2

1
)(


of the spacelike quadratic 

rational Bézier curve R(s) parametrized by arclength in 2-dimensional lightlike cone in 
Minkowski 3-space at 0s . 

Proof. The cone curvature function 
8

0

2

0

2

1
)0(




c
  of the spacelike quadratic rational 

Bézier curve R(s) parametrized by arclength in 2-dimensional lightlike cone in 
Minkowski 3-space at 0s  (Ceylan, 2021). Thus we can take respectively, Gauss, 
Mean and Total curvatures are calculated the spacelike quadratic rational Bézier curve 
R(s) parametrized by arclength in 2-dimensional lightlike cone in Minkowski 3-space 
at 0s are defined by 

  



b

a

dsss )()(   
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Corollary 2. The cone total curvature 

b

a

ds
c

s
8

2

2

5

2

1
)(


 of the spacelike quadratic 

rational Bézier curve R(s) parametrized by arclength in 2-dimensional lightlike cone in 
Minkowski 3-space at 0s . 

 

Proof. The cone curvature function 
8

2

2

5

2

1
)1(




c
  of the spacelike quadratic rational 

Bézier curve (Ceylan, 2021) of the spacelike quadratic rational Bézier curve R(s) 
parametrized by arclength  in 2-dimensional lightlike cone in Minkowski 3- space at 

1s . Thus we obtain Total curvature is calculated the spacelike quadratic rational 
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Bézier curve R(s) parametrized by arclength in 2-dimensional lightlike cone in 
Minkowski 3-space at 1s are defined by 
 



b

a

ds)1()1(   



b

a

ds
c
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b

a

ds
c
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2
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2
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. 

 
4. Conclusions 

Total curvatures of spacelike quadratic rational Bezier curves are calculated in 2-
dimensional lightlike cone in Minkowski 3-space. 
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Характеристику диодных структур элемент памяти на основе 
халькогенидов меди 
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Abstract. Preparing diodes on base of copper halcogenids can resist high working 
temperature and can work in wide tepperature intervals. Electrical dimensions of 
copper halcogenids are not sensitive to humidity and atmospheric pollution, also 
exploration of radioactive resistance of crystals from Cu2Se showed that, complete 
rays of neutron croud  samplies  1013 neutron\ sm2  and  with reuntgen rays do 
notchange form of  VAC. 
Ключевое слова: проводимост, элемент памяти, радиационной стойкости, 
селенид меди, энергия 

Keyword: conductivity,memory element,radiation resistance,copper 
selenide,energy 

 
 

Основы: Халькогениды меди с проводимостью р-типа имеют широкую 

запрещенную зону (0,9 2 в), высокую температуру плавления (1000 – 13000С). 
Поэтому преобразователи, изготовленные на их основе, могут выдерживать 
высокую рабочую температуру и работать в широком интервале температур. 
Электрические параметры халькогенидов меди не чувствительны к влажности и 
атмосферному загрязнению, а стоимость отдельных компонентов соединений 
очень низка, что также отвечает необходимым техническим требованиям. 
Халькогениды меди не нуждаются в добавлении посторонних примесей, они 
имеют свои собственные подвижные ионы. За счет ионов меди в этих 
соединениях в области температур от 150 до 4500С имеется определенная доля 
ионной проводимости.  Из-за ограниченной растворимости посторонних 
примесей, а также трудностей процессов очистки и легирования полупроводника 
не всегда удается сильно легировать. Поэтому целесообразно выяснить 
возможность изготовления некоторых приборов из «самолегирующих» 
полупроводников, которые сильно легируются за счет дефектности своей 
структуры. 
     Одной из наиболее важных особенностей диодов ХМ является их стойкость к 
радиации. Исследование радиационной стойкости кристаллов из Cu2Se 
показало, что общее облучение образцов нейтронным потоком 1013 нейтрон/см2 
и рентгеновскими лучами не изменяет форму ВАХ. 
     Селенид меди удобнее получать вследствие взаимодействия паров селена с 
кристаллической медью. Пары селена пропускаются над поверхностью, 
разогретой до 400оС меди. Образующееся при этом соединение Cu2Se имеет вид 
хорошо сформированных кристаллов. Получение Cu2Se возможно также 
сплавлением отдельных компонентов стехиометрического состава. При этом 
исходными веществами являются электролитически чистая медь и селен 
99,9999 %.  
       Компоненты Cu2Se стехиометрического состава помещались в кварцевую 
стеклянную ампулу, эвакуированную до 10-4мм. рт. ст., затем ее запаивали и 
помещали в печь. Температура печи сперва медленно, на протяжении пяти 
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часов, поднимали выше точки плавления меди, т.е. до 1100оС и выдерживали в 
течение одного часа, затем продолжение двух часов снижали до 1000оС и в 
течение одного часа – до 800оС, это значение температуры поддерживали два 
часа. После этого печь выключали и она остывала до комнатной температуры. 
Полученное вещество имело темно – серый цвет с металлическим блеском. 
          При выяснении возможности изготовления приборов и изучении эффектов 
в контакте их с металлами необходимо испытать базовый материал исходного 
вещества в чистом виде, без примесей. С этой целью были взяты халькогениды 
меди стехиометрического состава и на их основе изготовлены плоскостные и 
точечные диоды. Плоскостные диоды были изготовлены с целью получения 
большой плотности тока. В каждом диоде полупроводниковый слой, в котором 
происходит переключение, состоит из соответствующего материала ХМ. То есть 
в диоде на основе CuS этот слой состоит из кристаллов CuS и т.д. 
     Сопротивление диодов как в прямом, так и обратном направлении сильно 
зависит от метода нанесения нижнего и верхнего контактов.  
Выясним природу ионов, обуславливающих переключение в диодных структурах  
из халькогенидов меди. В структурах  МДП и МДМ модуляция проводимости 
приконтактной области объясняется либо передвижением примесных ионов, 
введенных в базовый материал, либо передвижением подвижных ионов 
объемного заряда. 
     Большая подвижность и малая энергия ионов меди также создают 
благоприятные условия для проявления ионной проводимости в запирающем 
слое и делают возможной модуляцию сопротивления в приконтактной области. 

В толще полупроводника подвижность ионов (0, 02 см2 / в. сек) в 103104 раза 

меньше подвижности дырок (10  40см2 / в. сек) и поэтому, хотя число ионов меди 
и равно числу дырок, участие ионов в прохождении тока менее заметно по 
сравнению с дырками. Однако в области запирающего слоя условия для ионной 
проводимости изменяются. Электрическое поле, действующее на ионы, 
достигает здесь значении порядка 105 в/см. Пути перемещения внутри запорного 
слоя весьма малы – порядка 10-4 – 10-5 см. Достаточно иону пройти такое 
расстояние вдоль поля, чтобы войти в запорный слой или выйти из него, 
изменить его свойства и распределение в нем объемного заряда. 
При этих условиях время, в течение которого ионы меди могут входить и 
выходить из приконтактного слоя, вычисленное по формуле.  

                                          = EU

L

i
                                                       

составляет всего 10-8 сек. 

Здесь 𝐿 – толщина запирающего слоя; 
          𝑈𝑖 – подвижность ионов; 
          𝐸 – напряженность поля в слое объемного заряда. 
     Таким образом, на основании существующих работ, а также проведенных 
нами экспериментов можно предложить модель, качественно объясняющую 
полную вольтамперную характеристику диодных структур из халькогенидов 
меди. (рис.1) При нанесении  алюминия  на  халькогениды  меди  между  ними  

образуется тонкий слой ( 200А) окиси алюминия. Такая система еще не 
способна выпрямлять ток, о чем свидетельствует ее вольтамперная 
характеристика. В обратном направлении при приложении к 
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свежеизготовленному образцу напряжения происходит формовка, в результате 
чего утолщается слой окиси алюминия. При этом формируется потенциальный 
барьер. 
.  

                               
 

Рис. 1   ВАХ диода на основе Cu2Se 
 

     При нанесении алюминия  на халькогениды  меди  между ними  образуется 

тонкий слой (200А) окиси алюминия. Такая система еще не способна 
выпрямлять ток, о чем свидетельствует ее вольтамперная характеристика. В 
обратном направлении при приложении к свежеизготовленному образцу 
напряжения происходит формовка, в результате чего утолщается слой окиси 
алюминия. При этом формируется потенциальный барьер. 
     При приложении напряжения в прямом направлении (плюс к полупроводнику, 
минус к алюминию) ионы меди под действием поля двигаются к катоду и 
отлагаются в приконтактной области. С целью визуального наблюдения 
передвижения ионов к катоду был произведен электролиз. Электролитом служил 
индикатор меди – раствор сернистой кислоты. Один электрод был из селенида 
меди, а другой из алюминия. Когда к селениду меди прикладывали 
отрицательное напряжение является признаком выхода свободных ионов меди 
из  Cu2Se  под действием электрического поля. 
     В полупроводниках со смешанной проводимостью, в частности, в 
халькогениде меди, причиной большой скорости передвижения ионов считается 
их одновременная миграция вместе с электронами. В диодных структурах из 
халькогенидов меди в прямом направлении тока положительные ионы меди под 
действием электрического поля дрейфуют вместе с дырками в сторону катода. В 
этом случае перемещение ионов носит диффузионный характер, а 
направленное движение определяется их взаимодействием с внешним 
электрическим полем и дырками. 
     В теории электропереноса  
                                 𝑍ефф. =  𝑍𝑖  + 𝑍𝑛𝑖                                                     
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где   𝑍𝑖 – истинный заряд иона;                         
        𝑍𝑛𝑖– заряд увеличения ионов электронами. 
                                 𝑍𝑛𝑖  =  𝑒𝑛𝑙𝑆𝑖                                                                   
 где  𝑛 – концентрация электронов,   
         𝑙 – длина свободного проб электрона,  

        𝑆𝑖 – эффективное сечение рассеяния электрона на ионе.      
  Полная сила, действующая на ион, равна. 
                             𝐹𝑖 = ( 𝑍𝑖  −  | 𝑒 | 𝑛 𝑙𝑆𝑖 ) 𝐸                                       
   Перенос ионов в металлах или полупроводниках полностью описывается 
эффективным зарядом иона и его истинной подвижностью. 

     Дрейфовая скорость ионов  𝑉𝑖  определяется формулой:  
                                      𝑉𝑖 = 𝑍ефф. 𝑉𝑜 𝐸                                                    

     Таким образом, чем больше эффективный заряд иона, тем больше будет его 
дрейф. 
 Как видно из формулы, эффективный заряд ионов растет с увеличением 
концентрации носителей тока в полупроводнике. 
      Таким образом, в прямом направлении тока ионы, увлекаясь дырками, 
дрейфуют к катоду и накапливаются в приконтактной области. Стационарное 
состояние устанавливается тогда, когда направленное движение ионов меди 
приходит к равновесию с их обратной диффузией. При этом повышается 
сопротивление приконтактной области, свидетельствующее о компенсации 
носителей тока. 
      По-видимому, ионы меди в приконтактной области создают 

рекомбинационные уровни, ограничивающие ток дырок из. 𝐶𝑢2𝑆𝑒. При этом до 
запирающего слоя, помимо него, для дырок создается другой потенциальный 
барьер. Поэтому прежде чем достич запирающий слой, дырки захватываются 
этими центрами и через барьер проходит малый ток. В этой области зависимость 
тока от напряжения носит линейный характер, т.е. имеется ток, ограниченный 
пространственными зарядами. 
     С повышением напряжения растет количество инжектированных носителей 
из полупроводника в приконтактный слой и заполняются рекомбинационные 
уровни, созданные ионами меди. Поэтому в дальнейшем ток определяется 
количеством основных носителей, переходящих через барьер, т.е. механизмом 
прохождения тока является надбарьерная эмиссия. При изменении полярности 
тока меняется направление передвижения ионов меди, имеет место их 
деполяризация от потенциального барьера. В этом случае в прохождении тока 
участвуют и ионы, и электроны.  
     Только при определенном значении напряжения ионов полностью отходят от 
области приемного заряда и появляется потенциальный барьер, состоящий из 
запирающего слоя. Напряжение, при котором происходит переключение диода, 
называем напряжением срыва. Оно равно напряжению отсечки и определяется 
экстраполированием прямой ветви к нулю тока. 
    На основе данных работы по ионной и электронной проводимости согласно 
формуле: 

                                                 Vср = 
pp

L

2
                                                         

где  𝐿 – толщина диэлектрика; 
         𝜇𝑝 – подвижность дырок; 
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          - время жизни дырок для низкого уровня инжекции. 
Время деполяризации эквивалентного времени переключения в наших 
экспериментах – 10–7 сек. Зная коэффициент самодиффузии меди в селениде 
меди и время переключения диода которые мы принимали за время ухода из 
приконтактной области, по формуле: 
 

                                                     L = D                                                    (2.7) 

 
можно вычислить пройденное ионом расстояние. При 150 0С коэффициент само 

диффузии  Cu в Cu2Se составляет D = 308  10 – 5 см2 /сек. 

   Принимая за время переключения экспериментальное значение  = 10 – 7 сек. 

для диффузионного смещения иона Cu находим L = 2 10– 6 см.  
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РЕЗЮМЕ                          

Изготовленные диоды на основе халькогениды  меди, могут выдерживать 
высокую рабочую температуру и работать в широком интервале температур. 
Электрические параметры халькогенидов меди не чувствительны к влажности и 
атмосферному загрязнению, в том числе исследование радиационной стойкости 
кристаллов из Cu2Se показало, что общее облучение образцов нейтронным 
потоком 1013 нейтрон/см2 и рентгеновскими лучами не изменяет форму ВАХ.  
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Özet: Gelişen teknoloji ile birlikte obezite ve diyabet, insanlar arasında hızlı bir 
şekilde artmaktadır. Diyabet hastalıklarının tanımlanması, modellenmesi, 
davranışlarının tahmin edilmesi, simülasyonlarının yapılması, kontrol ve tedavi 
yöntemlerinin matematiksel metodlarla incelenmesi büyük bir önem kazanmaya 
başlamıştır.  Biz bu çalışmada glikoz-insülin kesirsel  modelini ele alarak nümerik 
çözümlerini elde ettik. Bu model kan şekeri konsantrasyonu (𝐺), kan insülini 

konsantrasyonu (𝐼) ve ince bağırsaktaki emilime hazır glikoz konsantrasyonu (𝐷) 
olmak üzere üç kompartmandan oluşmaktadır. Kesirli türev Caputo anlamında 
kulanılmaktadır. Glikoz-İnsülin kesirsel matematiksel modeli için matematiksel 
analizler yapılarak nümerik sonuçlar Euler methodu yardımı ile elde edildi ve 
grafikler çizildi. 
Anahtar Kelimeler: Kesirsel Glikoz-İnsülin Modeli, Matematiksel Modelleme, 
Euler Method, Caputo Türev. 

 

 
1.Giriş 

Yediğimiz besinlerin özellikle karbonhidrat içeren besinlerin çoğu vücutta enerji için 
kullanılmak üzere glikoza dönüştürülür. Midenin arka yüzeyinde yerleşik bir organ olan 
pankreas, kaslarımızın ve diğer dokuların kandan glikozu alıp enerji olarak 
kullanmalarını sağlayan insülin adı verilen bir hormon üretir.  Besinlerle kana geçen 
glikoz, insülin hormonu aracılığı ile hücrelere girer. Hücreler glikozu yakıt olarak 
kullanır. Glikoz vücudun temel enerji kaynağı olup eğer glikoz miktarı vücudun yakıt 
ihtiyacından fazla ise karaciğerde yağ dokusunda depolanır (Makroglou et al., 2006). 
İnsülin, vücudumuzda midenin arka tarafında bulunan bir organ olan pankreastaki beta 
hücrelerinde salgılanan bir hormondur. Kandaki şekerin kandan ayrılarak hücre içine 
girmesini sağlar. Böylelikle kandaki şeker düzeyi de azalmış olur. Tüm vücut 
hücrelerinin enerji için glikoza ihtiyacı vardır, ancak bunların içinde bazıları (beyin, 
alyuvarlar ve üreme organları) enerji ihtiyaçlarını sadece glikozla karşılayabilirler. 
Bunun için de kan şekeri seviyesinin her zaman yeterli miktarda olması gerekir. Kan 
şekeri seviyesi, insülin ve glukagon isimli pankreastan salgılanan hormonlar tarafından 
kontrol edilir. Kan şekerinin yükselmesi de, düşmesi de vücut için tehlikelidir (Bergman, 
2003). 
 
Matematiksel modellemenin temel amacı gerçek yaşam problemlerini matematiksel 
olarak ifade ederek süreçlerin işleyişini açıklayabilmektir. Bununla birlikte modellenen 
sürecin kontrol edilebilmesi de önemlidir. Matematiksel modeller, bir sistemi 
açıklamaya, çeşitli bileşenlerinin etkilerini incelemeye ve davranışları hakkında 
tahminlerde bulunmaya yardımcı olmak için geliştirilmiştir (Hethcote et al., 2002). 
Kesirli türev içeren modeller çeşitli fiziksel ve biyolojik süreçler ile dinamik sistemlerin 
kontrolü teorisinde tamsayı basamaktan modellere göre daha iyi sonuçlar vermektedir. 
Özellikle birçok madde ve sürecin hafıza ve kalıtsal özelliklerini açıklamak için kesirli 
operatörleri kullanmak uygun bir yaklaşımdır, zira bu tip özellikler tamsayı basamaktan 
türevde göz ardı edilmektedir. Popülasyon modellerinde bir popülasyonun gelecekteki 
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durumu geçmişteki durumuna bağlıdır. Buna hafıza etkisi denir. Bir gecikme terimi 
eklenerek veya modelde kesirli türev kullanarak popülasyonun hafıza etkisi 
incelenebilir (Brauer et al., 2008). 
 
Glikoz ve insülin sistemi ile ilgili geçmişte yapılan çalışmalar göz önüne alınarak 2013 
yılında Mercedes Lamborte  tarafından oluşturulan modelin kesirsel durumu ele alınıp 
Genelleştirilmiş Euler yöntemi kullanılarak nümerik sonuçlar elde edilmiştir (Lombarte, 
2013).  
 
 Bu çalışma dört bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde kesirli matematiksel 
modellemenin önemi ve Glikoz-İnsülin mekanizmasına ilişkin bilgiler verilmiştir. İkinci 
bölümde kesir mertebeden Glikoz-İnsülin modelinin oluşumu ve Genelleştirilmiş Euler 
Methodu verildi. Üçüncü bölümde kesir mertebeden Glikoz-İnsülin modelinin yeni bir 
uygulaması yapılarak nümerik sonuçları elde edildi ve grafikleri çizildi. Dördüncü 
bölümde ise sonuçlar verildi. 

2. Kesirli Türev ve  Kesir Mertebeden Glikoz-İnsülin Modeli 

     Kesirli türevin en çok kullanılanları Riemann-Liouville, Caputo, Atangana-Baleanu 
ve Conformable türev tanımlarıdır. Bu çalışmada, klasik başlangıç koşullarının kolayca 
uygulanabilir olması ve hesaplama kolaylığı sağlaması nedeni ile Caputo türev 
operatörü tercih edilerek modelleme oluşturulmuştur. Caputo kesirli türev tanımı 
aşağıda verilmiştir.  

    Tanım.  𝑓(𝑡)   fonksiyonu n kez sürekli diferansiyellenebilir bir fonksiyon olsun.                 

n − 1 <  < 𝑛   şartını sağlayan  değeri için 𝑓(𝑡)    fonksiyonunun . mertebeden 

Caputo   kesirli türevi   𝐷𝑡 =𝑎
𝐶 1

𝛤(𝑛−)
∫ (𝑡 − 𝑥)𝑛−−1𝑓𝑛(𝑥)𝑑𝑥

𝑡


 eşitliği ile tanımlıdır (I. 

Podlubny,1999). 

 2.1. Kesir Mertebeden  Glikoz-İnsülin Modeli 

Kesirsel Glikoz-İnsülin modeli, üç kompartmandan oluşmaktadır. Birincisi kandaki 
glikoz konsantrasyonu (𝐺), ikincisi kandaki insülin konsantrasyonu (𝐼)  ve üçüncüsü 

ince bağırsaktaki emilime hazır glikoz konsantrasyonudur (𝐷). Kesir mertebeden 
Glikoz-İnsülin modelinin kesirli diferansiyel denklem sistemi olarak ifadesi aşağıdaki 
gibidir.  

𝑑𝛼𝐼

𝑑𝑡𝛼
= 𝑘1𝐺 − 𝑘6𝐼 

𝑑𝛼𝐺

𝑑𝑡𝛼
= −𝑘4(𝐼 − 𝐼𝑝𝑖) − 𝑘2𝐼 − 𝑘3 + 𝑘0𝐷                                                                          (1) 

𝑑𝛼𝐷

𝑑𝑡𝛼
= −𝑘𝑎𝐷 

Burada 
𝑑𝛼

𝑑𝑡𝛼 , t zamanına göre Caputo kesirli türevidir. 

Başlangıç değerleri  𝐼(0) = 𝐼0 , 𝐺(0) = 𝐺0, 𝐷(0) = 𝐷0 , 0 < 𝛼 ≤ 1  şeklinde tanımlanır.     
Zaman değişkenine bağlı olaylarda kesir mertebeden modeller hafıza özelliği taşıdığı 
için tam sayı mertebeden modellere göre daha gerçekçi ve doğru sonuçlar ortaya 
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koyarlar. Bu nedenle kurulan model kesir mertebe olarak oluşturuldu. Bu (1) 

sisteminde 𝛼 = 1 alarak kesirli mertebeden diferansiyel denklemi tam mertebeden 
diferansiyel denkleme indirgenir. Bütün kompartman ve parametreler Tablo 1 ve Tablo 
2 de gösterildi. 

Tablo 1. Sistemlerde kullanılan değişkenler ve anlamları 

Sistemlerde kullanılan değişkenler Anlamları 

𝐼(𝑡) 
 

𝐺(𝑡) 
 

𝐷(𝑡) 
 

𝑡 zamanında kandaki insülin 
konsantrasyonu 

𝑡 zamanında kandaki glikoz konsantrasyonu 
𝑡 zamanında ince bağırsaktaki emilime hazır 
glikoz konsantrasyonu 

 

 

Tablo 2. Parametreler ve anlamları 

Parametreler Anlamları 

𝑘0 
𝑘1 
𝑘2 
𝑘3 
𝑘4 

𝑘6 
𝑘𝑎 
𝐼𝑝𝑖 

Açlık anında kanda bulunan glikoz oranı 
Pankreastan insülin salgılama oranı 

İnsüline bağlı olarak dokulardaki glikoz yükselme oranı 
İnsülinden bağımsız olarak dokulardaki glikoz yükselme oranı 

Karaciğerdeki glikoz üretiminin yükselme oranı 
Kana insülin geçiş oranı 

Glikoz emilim parametresi 
Karaciğerdeki değişen glikoz üretimine bağlı olan kandaki insülin 

değişimi 

 
İlk olarak açlık anında ince bağırsakta bulunan glikoz emilimi zamanla azalacaktır. 

𝑑𝛼𝐷

𝑑𝑡𝛼 = −𝑘𝑎𝐷                                                              (2) 

Bu emilim ile birlikte açlık anında kanda bulunan glikoz miktarı zamanla yükselmeye 
başlayacaktır. 

𝑑𝛼𝐺

𝑑𝑡𝛼
= 𝑘0𝐷                                                              (3) 

Kana geçen glikoz zamanla beyin ve diğer organlara geçiş yapacak ve beyin dışındaki 
organlarda insüline bağlı, beyinde ise insülinden bağımsız olarak glikoz 
konsantrasyonunu azaltacaktır. Diğer yandan karaciğer glikoz üretiminden sorumlu 
organ görevini üstlendiğinden ona bağlı glikoz yükselme oranının insülini azaltma 
etkisini ayrıca ifade etmek gerekir. Karaciğerde glikoz üretiminin devam etmesi 
durumunda buna bağlı olarak kandaki insülin konsantrasyonu zamanla artacaktır. 𝐼𝑝𝑖 <

0  ise insülin miktarı artar, 𝐼𝑝𝑖 > 0  ise insülin miktarı azalır. 
𝑑𝛼𝐺

𝑑𝑡𝛼
= −𝑘4(𝐼 − 𝐼𝑝𝑖) − 𝑘2𝐼 − 𝑘3 + 𝑘0𝐷                                 (4) 

 Kandaki glikozun artışına bağlı olarak pankreastan salgılanan insülin miktarında artış 
olacak ve zamanla kana geçen insülin geçiş miktarı azalacak buna bağlı olarak 
denklem, 
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𝑑𝛼𝐼

𝑑𝑡𝛼 = 𝑘1𝐺 − 𝑘6𝐼                                                        (5) 

 elde edilir  (Lombarte, M.,2013). 

Teorem 2.1.1.  ∀𝑡 ≥ 0  𝐼(0) = 𝐼0  ≥ 0 , 𝐺(0) = 𝐺0  ≥ 0 , 𝐷(0) =  𝐷0  ≥ 0  başlangıç 

koşullarına sahip çözümleri (𝐼(𝑡), 𝐺(𝑡), 𝐷(𝑡)) 𝑅+
3   negatif değildir. 

2.2. Genelleştirilmiş Euler Methodu 

Bu çalışmada, Caputo kesirli türevi ile başlangıç değer problemini çözmek için 
Genelleştirilmiş Euler yöntemini kullandık. Matematiksel modellerin birçoğu lineer 
olmayan sistemlerden oluşur ve bu sistemlerin çözümlerinin bulunuşu oldukça zor 
olabilir. Çoğu durumda analitik çözümler bulunamaz ve bunun için sayısal bir yaklaşım 
düşünülmelidir.  Bu yaklaşımlardan bir tanesi de Genelleştirilmiş Euler methodudur 
(Yaro et al., 2015).     
𝐷𝛼𝑦(𝑡) = 𝑓(𝑡, 𝑦(𝑡)), 𝑦(0) = 𝑦0 , 0 < 𝛼 ≤ 1, 0 < 𝑡 < 𝑎 başlangıç değer problemini 

düşünelim. ℎ =
𝑎

𝑛
 adım büyüklüğü olmak üzere [𝑡𝑗 , 𝑡𝑗+1] aralığını  𝑗 = 0,1, … , 𝑛 − 1 

olmak üzere  n alt aralığa bölelim. Varsayalım ki 𝑦(𝑡), 𝐷𝛼𝑦(𝑡) 𝑣𝑒 𝐷2𝛼𝑦(𝑡)  [0, 𝑎] 
aralığında sürekli olsun ve Genelleştirilmiş Taylor’s formülü kullanılarak aşağıdaki 
eşitlik elde edilir (Yaro et al., 2015).  

𝑦(𝑡1) = 𝑦(𝑡0) +
ℎ𝛼

𝛤(𝛼 + 1)
 𝑓(𝑡0, 𝑦(𝑡0)) 

Bu işlem bir dizi oluşturmak için tekrarlanacaktır. 𝑡𝑗+1 = 𝑡𝑗 + ℎ olmak üzere  

𝑦(𝑡𝑗+1) = 𝑦(𝑡𝑗) +
ℎ𝛼

𝛤(𝛼+1)
 𝑓(𝑡𝑗, 𝑦(𝑡𝑗)) , 𝑗=0,1,…,n-1 şeklinde genelleştirilmiş formül elde 

edilir. ℎ adım büyüklüğü olmak üzere  her 𝑘 = 0,1, … , 𝑛 − 1 için  

𝐼(𝑘 + 1) = 𝐼(𝑘) +
ℎ𝛼

𝛤(𝛼 + 1)
(𝑘1𝐺 − 𝑘6𝐼) 

𝐺(𝑘 + 1) = 𝐺(𝑘) +
ℎ𝛼

𝛤(𝛼 + 1)
( −𝑘4(𝐼 − 𝐼𝑝𝑖) − 𝑘2𝐼 − 𝑘3 + 𝑘0𝐷) 

𝐷(𝑘 + 1) = 𝐷(𝑘) +
 ℎ𝛼

𝛤(𝛼+1)
 (−𝑘𝑎𝐷)                                                          

elde edilir. 

 

3. Kesir Mertebeden  Glikoz-İnsülin Modelinin Nümerik Simülasyonu 

Bu bölümde kesirli Glikoz-İnsülin modelinin nümerik simülasyonu ve grafikleri 
gösterilecek. Şimdi Genelleştirilmiş Euler methodunu kullanarak kesirli Glikoz-İnsülin 
modelinin nümerik simülasyonunu elde edelim. Mercedes Lamborte tarafından elde 

edilen verilere göre 𝑘0 = 0.01, 𝑘1 = 0.7, 𝑘2 = 0.0005, 𝑘3 = 1, 𝑘4 = 0.05, 𝑘6 = 0.5 𝑘𝑎 =
0.15 , 𝐼𝑝𝑖 = 800   parametrelerini ele alalım (Lombarte, 2013). 

𝐺 = 200, 𝐼 = 120 ve 𝐷 = 70  keyfi olmak üzere adım büyüklüğünü ℎ = 0.01 olarak 
alalım. Euler methodunu kullanarak aşağıdaki tablo elde edilir. 
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Tablo 3.  𝑰, 𝑮 ve 𝑫 ’nin 𝜶 = 𝟏 için  𝒕 anındaki değerleri 

𝑡 𝐼(𝑡) 𝐺(𝑡) 𝐷(𝑡) 

0 120 
 

200 
 

70 
 

1 121,74 
 

200,19 
 

69,84 
 

2 123,48 
 

200,39 
 

69,68 
 

3 125,21 
 

200,58 
 

69,53 
 

4 
 

126,94 
 

200,78 
 

69,38 
 

5 128,66 
 

200,97 
 

69,22 
 

6 130,38 
 

201,16 
 

69,07 
 

7 132,10 
 

201,34 
 

68,91 
 

8 133,81 
 

201,53 
 

68,76 
 

9 135,52 
 

201,71 
 

68,61 
 

10 137,22 
 

201,90 
 

68,46 
 

11 138,91 
 

202,08 
 

68,31 
 

12 140,60 
 

202,26 
 

68,15 
 

13 142,29 
 

202,44 
 

68,00 
 

14 143,97 
 

202,61 
 

67,85 
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Tablo 4.  𝑰, 𝑮 ve 𝑫 ’nin 𝜶 = 𝟎. 𝟗 için  𝒕 anındaki değerleri 

𝑡 𝐼(𝑡) 𝐺(𝑡) 𝐷(𝑡) 

0 120 
 

200 
 

70 
 

1 121,81 
 

200,20 
 

69,83 
 

2 123,62 
 

200,40 
 

69,67 
 

3 125,42 
 

200,61 
 

69,51 
 

4 
 

127,22 
 

200,81 
 

69,35 
 

5 129,01 
 

201,00 
 

69,19 
 

6 130,79 
 

201,20 
 

69,03 
 

7 132,58 
 

201,40 
 

68,87 
 

8 134,35 
 

201,59 
 

68,71 
 

9 136,13 
 

201,78 
 

68,55 
 

10 137,89 
 

201,97 
 

68,40 
 

11 139,65 
 

202,16 
 

68,24 
 

12 141,41 
 

202,34 
 

68,08 
 

13 143,16 
 

202,53 
 

67,92 
 

14 144,91 
 

202,71 
 

67,77 
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Tablo 5.  𝑰, 𝑮 ve 𝑫 ’nin 𝜶 = 𝟎. 𝟖 için  𝒕 anındaki değerleri 

𝑡 𝐼(𝑡) 𝐺(𝑡) 𝐷(𝑡) 

0 120 
 

200 
 

70 

1 122,96 
 

200,33 
 

69,73 

2 125,91 
 

200,66 
 

69,47 

3 128,85 
 

200,99 
 

69,21 

4 
 

131,78 
 

201,31 
 

68,94 

5 134,69 
 

201,63 
 

68,68 

6 137,59 
 

201,94 
 

68,42 

7 140,47 
 

202,25 
 

68,17 

8 143,35 
 

202,55 
 

67,91 

9 146,20 
 

202,85 
 

67,65 

10 149,05 
 

203,15 
 

67,40 

11 151,88 
 

203,44 
 

67,14 

12 154,69 
 

203,72 
 

66,89 

13 157,50 
 

204,00 
 

66,64 

14 160,29 
 

204,28 
 

66,38 
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Şekil 1. 𝑰  Kompartman modelinin zamana göre değişim grafiği 

 

 

 

 

Şekil 2. 𝑮  Kompartman modelinin zamana göre değişim grafiği 
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Şekil 3. 𝑫  Kompartman modelinin zamana göre değişim grafiği 

Tablo 3, Tablo 4 ve Tablo 5’te  𝛼’nın farklı durumları için 𝐼, 𝐺 ve 𝐷’nin değişimleri 
görülmektedir. 

Yukarıdaki grafiklere göre aşağıdaki yorumları yapabiliriz. 

* Kandaki insülin konsantrasyonunun zamanla yavaşça yükseleceği 
gözlemlenmektedir.  

*     Kandaki  glikoz konsantrasyonunun 𝛼 = 1, 𝛼 = 0.9 için zamanla yükseleceği ve 
𝛼 = 0.8  için daha hızlı yükseleceği  gözlemlenmektedir. 

*   İnce bağırsaktaki emilime hazır glikoz konsantrasyonunun 𝛼 = 1, 𝛼 = 0.9 için 
zamanla azalacağı ve 𝛼 = 0.8  için daha hızlı azalacağı  gözlemlenmektedir. 

4. Sonuçlar  

Bu çalışmada kesir mertebeden Glikoz-İnsülin modelinin Genelleştirilmiş Euler 
methodu yardımı ile yeni bir uygulaması yapıldı ve elde edilen nümerik sonuçlar 
yardımıyla grafikler çizildi. Elde edilen grafiklerde kandaki  insülin konsantrasyonunun 

zamanla yükseleceği , kandaki  glikoz konsantrasyonunun 𝛼 = 1 ve 𝛼 = 0.9 için 
zamanla yükseleceği, 𝛼 = 0.8  için daha hızlı yükseleceği  ve ince bağırsaktaki emilime 
hazır glikoz konsantrasyonunun 𝛼 = 1 ve 𝛼 = 0.9 için zamanla azaldığı, 𝛼 = 0.8  için 
daha hızlı azaldığı  gözlemlenmektedir. Glikoz-İnsülin modelleri özellikle diyabet 
hastaları için önem taşımaktadır. Bu çalışma ile diyabet hastası bir insanın 
vücudundaki glikoz miktarının, insülin durumunun ve ince  bağırsaktaki emilime hazır 
glikoz konsantrasyonunun zamana göre değişiminin matematiksel modellemesi 
yapılmıştır. 
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Abstract: In this study, the effects of nano-sized modified silica applied during the 
curing phase on the self-healing behavior of cementitious composites (ECC) with 
early and late ages pre-cure times were investigated. In the experiments, four 
different ECC mixtures were produced by using two different types of fly ash as a 
cement substitute in two different ratios. The samples were stored in a plastic bag 
under pre-curing conditions at early (7 day) and late (90 day) ages. After the pre-
curing periods, half of the samples were damaged at a certain load level, and the 
other half was left sound. Half of the preloaded and sound samples were kept in 
2% nano silica solution for additional periods of 7, 30, 60 and 90 days, and the 
other half in water for control purposes. After the given curing times, the change in 
mechanical properties was evaluated with the compressive strength test and the 
change in the void characteristics was evaluated with capillary water absorption 
tests. As a result of the experiments, it was concluded that the strength 
development and the capillary gaps and cracks of the specimens could be closed 
faster in the samples with early age pre-curing, and the self-healing behavior of the 
samples at early ages was more effective. In addition, it has been observed that 
nano silica curing application triggers an effective self-healing behavior compared 
to the traditional water curing method. 
Keywords: Nano silica, high performance fiber reinforced cementitious composites 
(ECC), early age and late age self-healing. 

 

 
1. Introduction 

Considering the basic social needs and the housing features that will be needed in the 

coming years, it is thought that the progress in the field of building materials will be the 

main parameter of the most important change in the construction sector. This change 

can be thought of as the introduction of new and superior properties to existing 

materials or the development of completely new and superior materials. In this case, 

we will need building materials that are lighter, more flexible, have higher strength, 

have a longer life, are less harmful to the environment during both use and production, 

and can benefit from natural energy sources more effectively. In the development of 

building materials, nanotechnology, one of the most important technology areas of 

today, can make very important contributions. 

With the use of nanoparticles, it is possible to improve the properties of materials such 

as strength, durability and workability (Collepardi et al., 2004, Gaitero et al., 2008, 

Kawashima et al., 2012). With the understanding of the physical and chemical 

properties of the C-S-H gel and other hydration products, which are of great importance 

for cement-based materials and can also be described as a nanomaterial, at the nano 

and micro scale, the properties and performances of the materials in the macro 

dimension become controllable. Numerous studies have been conducted to 

understand the importance of nanomaterials and their effects on the properties of 

concrete. In some of these studies, nano-modified materials such as Al2O3, TiO2, 
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Fe2O3, CaCO3 and carbon nanotubes, mostly SiO2, were used in the design of cement-

based composites (Nazari and Riahi, 2011, Jalal et al., 2013, Madandoust et al., 2015, 

Hou et al., 2013). In the studies, nanoparticles were generally used by replacing a 

certain percentage of the binder. As a result of experimental studies, it has been 

observed that even nano materials used in very small quantities show significant 

improvements in mechanical properties such as compressive, bending, cylinder 

splitting strength, and durability properties such as permeability, freeze-thaw cycles of 

cement-bonded composites. Except for a few studies presented by the author in the 

recent past, no study was found in which nanomaterials were used in the curing phase 

in composite production (Akın, 2021, Akın, 2022). The method applied during the 

curing phase provides important advantages such as increasing the strength 

development of the composite and plugging the cracks caused by shrinkage and 

loading. 

Self-healing of concrete means that under certain conditions, the concrete can reduce 

the crack width by its own chemical products. According to many literature studies, it 

has been determined that the following events are within the scope of self-healing (Xia, 

2010): a. Formation of calcium carbonate and calcium hydroxide b. Closing the cracks 

by the pollution in the water and the loose concrete particles formed by pouring the 

concrete c. Hydration of unreacted cement or cementitious materials d. Expansion of 

the hydrated cementitious matrix in the cracked parts (swelling of C-S-H), etc. Crack 

width is also an important parameter for self-healing (Sahmaran et al., 2013). 

(Jacobsen et al., 1995), (Reinhardt and Jooss, 2003), (Şahmaran and Yaman, 2008) 

and (Edvardsen, 1999) accepted the maximum crack width as 5µm - 300µm for self-

healing cracks. The most important feature that distinguishes ECC from other cement-

based materials is that it has high cementitious components and low water/binder ratio, 

as well as a great potential for self-healing due to its unique microcrack behavior and 

width control of many successive cracks (Zhang et al., 2014, Wu et al., 2012). Because 

ECC is a composite that can exhibit multiple successive microcrack widths and high 

tensile ductility, thanks to its fiber content minimized using micromechanical design (Li, 

2003, Li, 1993, Wang, 2005). The main purpose of this study is to eliminate many 

mechanisms that cause deterioration of concrete structures, and as a result, to develop 

a new generation curing solution for cementitious composites that can show high 

durability and regain their lost mechanical and durability properties quickly and stably. 

2. Materials and Methods 

In the preparation of ECC samples, CEM I 42.5R type Portland Cement (C), two 
different types of fly ash (FA-F, FA-C), quartz sand (S) with a maximum grain size of 
400 µm, water (W), acrylic based polycarboxylic named Glenium 51 A type of 
superplasticizer additive (SP) and PVA fiber with high tensile strength and surface 
covered with a special hydrophobic oil layer of 1.2% by weight are used. Chemical and 
physical properties of cement, fly ash and quartz sand used in the mixtures are given 
in Table 1, and the material ratios used in ECC mixtures are given in Table 2. For the 
Nano silica curing solution used in the additional curing times of ECC samples, a 
commercially available solution containing 30% density solid particles was diluted with 
water with a pH value of 8 and above, and a 2% density curing solution was prepared. 
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Table 27. Chemical and physical properties of cement, fly ash and sand 

Chemical Properties (%) C FA-F FA-C S 

SiO2 20.8 58.75 42.82 99.79 

Al2O3 5.42 25.24 20.82 0.06 

Fe2O3 2.98 5.76 4.57 0.02 

S+A+F 29.2 89.75 68.21 99.87 

CaO 61.53 1.46 23.45 0.02 

MgO 2.39 2.22 1.74 0.01 

SO3 2.4 0.08 1.47 - 

K2O 0.75 4.05 1.31 0.01 

Na2O 0.21 0.60 0.32 0.02 

     

Physical Properties     

Specific weight (g/cm3) 3.06 2 2.27  

Fineness (cm2/g) 3250    

 

Table 2. Material ratios used in ECC mixtures 

Mixing Ratios ECC-F1.2 ECC-F2.2 ECC-C1.2 ECC-C2.2 

Cement (C) 1 1 1 1 

(FA-F)/C 1.2 2.2 - - 

(FA-C)/C - - 1.2 2.2 

W/(FA+C) 0.32 0.32 0.32 0.32 

S/(FA+C) 0.36 0.36 0.36 0.36 

SP (kg/m3) 4 3.8 11.5 12 

PVA Lif (Volume,%) 2 2 2 2 

 
A planetary mixer with a capacity of 25 liters was used in the preparation of the 
mixtures. First of all, dry materials (cement, fly ash and sand) were mixed at 100 rpm 
for 1 minute. Then, water was added and mixed for 1 minute at 150 rpm, SA was added 
for 2 more minutes at the same speed, finally PVA fibers were added to the mixture 
and mixing was completed by mixing for 1 minute at 150 rpm and 3 minutes at 300 
rpm. Samples were produced from the prepared mixtures by using 50*50*50 mm cube 
molds for compressive strength tests and φ100/200 mm cylindrical molds for water 
absorption holes. The mixture was poured into molds without any compression. The 
samples, which were removed from the mold after 24 hours, were stored in a plastic 
bag under 95±5% relative humidity, 23±2 oC temperature curing conditions until the 
pre-loading dates (7 and 90 days). After the pre-curing times, half of the samples were 
damaged by applying preload with pressure and cylinder splitting tests at 80% of their 
strength values. Half of the damaged and undamaged samples were stored in NS 
curing solution for +7, +30, +60, +90 days of additional curing, and the other half in 
water for control.  After 7 and 90 days of pre-curing and additional curing periods, the 
compressive tests to determine the mechanical properties and the capillary water 
absorption tests to determine the permeability properties were performed on the 
prepared ECC samples. The compressive strength test was carried out in accordance 
with the ASTM C39 standard, and the capillary water absorption test was carried out 
in accordance with the ASTM C1585 standard. According to the ASTM C1585 
standard, “I” (capillary water absorption value) is calculated by dividing the amount of 
water absorbed after certain periods (g), the specific gravity of the water (g/mm3) and 
the surface area of the sample exposed to water (mm2).  
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3. Findings 

3.1. Compressive Strength Test Results 

Comparison curves for 7 and 90 day pre-cure and additional cure times of ECC 

samples are given in Figure 1-2. 

 

Figure 1. Compressive strengths of ECC samples (7, 7+7, 7+30, 7+60 and 7+90) day 

 

Figure 2. Compressive strengths of ECC samples (90, 90+7, 90+30, 90+60 and 90+90) 

day 

As a result of examining Figure 1-2, the following results were obtained. 

 Common to all mixtures, the compressive strengths obtained as a result of curing 
the composites in nano silica solution were higher than the samples cured in 
water.  

 It is seen that the highest strength values are obtained from the ECC-C1.2 
mixture. This result shows that the pozzolanic activity will be higher due to the 
finer grain of C class fly ash compared to F class fly ash. 

 As the amount of fly ash increased, their compressive strength decreased. 
However, the obtained strengths are not below the expected strengths in classical 
reinforced concrete structures in practice. 

 According to the test results obtained for the early and late age pre-curing times, 
higher strength development was recorded in the additional curing times for the 
samples whose strength values were determined at an early age. The reason for 
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this is that hydration occurs faster in cement-based composites in the first days. 
Accordingly, cracks that occur at an early age can also repair themselves faster. 
 

3.2. Capillary Water Absorption Test Results 

Comparison curves of capillary water absorption test for 7 and 90 day pre-cure and 
additional cure times of ECC samples are given in Figure 3-4. 

        

        

        

        

Figure 3. Comparison of capillary water absorption values of preloaded and 

sound ECC samples (7, 7+7, 7+30, 7+60 and 7+90) days 
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Figure 4. Comparison of capillary water absorption values of preloaded and 

sound ECC samples (90, 90+7, 90+30, 90+60 and 90+90) days 

When Figure 3-4 is examined, the results obtained from the capillary water absorption 

tests of the samples are given below. 

 Capillary water absorption values of the samples cured in water were higher than 

the samples cured in NS solution. This shows that NS, which has a very fine 

grained structure and also high pozzolanic properties, is more effective than 

water in closing and filling the gaps. 
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 As a result of the experiments, the mixture with the highest capillary water 

absorption values was ECC-C2.2. This result may be due to the negative impact 

of the C class ash on the workability and the poor compaction of the mixture as 

a result. However, it was observed that the water absorption values were higher 

with the high use of both types of fly ash. However, the decrease in capillary water 

absorption values in the last measurements made after + 90 days of additional 

curing period was higher than the samples in which fly ash was used at a low 

rate.  

 When the test results of the 7 and 90-day pre-cure times and additional curing 

times of the same mixture are compared, the measurement results made in the 

additional curing times after the early age generally gave lower capillary water 

absorption values than the measurement results made in the additional curing 

times after the 90-day curing period. 

4. Results 

Within the scope of the study, 4 different ECC mixtures were prepared by using two 
different types of fly ash at two different rates. Half of the samples were damaged by 
applying a load at the level of 80% of the strength values determined at 7 and 90 days, 
which was determined as the early and late age curing period, and half of the samples 
were left undamaged. The compressive strength test was used to determine the 
mechanical properties of the samples, and the capillary water absorption test was used 
to determine the permeability properties. The first tests on preloaded and sound 
samples were performed at 7 and 90 days, and the other tests were performed after 
additional curing periods. The results obtained from the experiments are given below. 

 As a result of the compressive tests, higher values were obtained than the ECC 
samples containing C class UK. It is thought that this may be due to the finer 
structure of Class C fly ash grains and the difference in the mineralogical 
structures of the ash.  

 Increasing the amount of fly ash has negatively affected the strength and 
permeability properties. However, with the increase in the amount of fly ash, the 
tests performed after the additional curing periods of the samples showed that 
the improvement in behavior developed faster. Accordingly, the increase in the 
amount of fly ash increases the percentage increase in the strength values of 
cementitious composites in advancing ages, and also positively affects the 
autogenous self-healing behavior. 

 As a result of capillary water absorption test, the permeability of ECC samples 
containing Class F fly ash was lower than ECC samples containing Class C fly 
ash. This behavior can be associated with the stronger chemical bonding of Class 
C fly ash between the fiber and the matrix, which triggers the breaking behavior 
instead of fiber shearing, leading to the formation of wide-apertured cracks and 
fewer cracks. 

 Mechanical and permeability tests have shown that the improvement in curing 
conditions in the early age period of preloaded and sound samples will have a 
positive contribution to the behavior. In addition, it has been observed that cracks 
formed in the early period can close faster under suitable environmental 
conditions thanks to the triggers present in the mixture. 
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Abstract: The article describes research work on the study of the 
influence of various components of nutrient media for the cultivation of 
autologous bone marrow stem cells. For the further possibility of 
introduction into clinical practice in the complex treatment of 
autoimmune diseases. The article shows the results of using the 
nutrient medium DMEM F-12 with the addition of various 
concentrations of folic and L-glutamine. We believe that new 
approaches to optimizing the composition of the nutrient medium can 
significantly affect the regenerative potential of the cells we receive, 
which may be even more important for the success of the treatment 
than just a larger number of cells. For this reason, the introduction of 
specific criteria and analytics to evaluate the effects of various aspects 
during in vitro cultivation of MSCs and HSCs is an important aspect for 
application in regenerative medicine. According to the results of the 
study, the largest number of viable cell cultures with a high phenotypic 
spectrum of mesenchymal/ hematopoietic stem cells was obtained 
using L-glutamine in certain concentrations. 
Keywords: Stem cells, Bone marrow, Culture medium, Autoimmune 
diseases.  

 
1. Introduction 

In recent years, stem cell therapy has become a very promising and promising 
research topic. The genesis of stem cells is followed by laboratory steps of controlled 
cultivation and production of stem cells. Quality control and teratoma formation assays 
are important procedures in evaluating the properties of test stem cells. Methods of 
preparation and use of culture media are critical to create the proper environmental 
conditions for controlled differentiation (Larijani, 2018). 

Bone marrow is the most common source of hematopoietic and mesenchymal stem 
cells. They can be obtained directly from patients and successfully induced with the 
formation of various types of differentiated cells. In addition, cell-based transplantation 
techniques have proven to be promising strategies for the treatment of diseases of 
various organ systems. Therefore, it was especially important to develop a simple and 
feasible method for isolating, purifying, and differentiating bone marrow cells (Sullivan, 
2018). 

Undoubtedly, the development of safe and effective technologies for obtaining stem 
cells from one's own cells will play a positive role in the issue of an individual approach 
and will take a step towards personalized medicine. Hematopoietic stem cells (HSCs) 
are self-renewing and capable of differentiating into more than eight cell lines. HSC 
differentiation (hematopoiesis) results in continuous production of mature red and 
white blood cells. Three types of HSCs have been identified; long-term self-renewing, 
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short-term self-renewing and multipotent precursors. All of them are grouped into 
pluripotent HSCs (Andrade-Zaldivar, 2008). HSCs eventually differentiate into mature 
erythrocytes, granulocytes, macrophages, megakarocytes, and lymphocytes, the 
components of the blood. Mesenchymal stem cells (MSCs) and HSCs are of great 
interest for use in cell therapy due to their multipotent differentiation and 
immunomodulatory abilities. It was suggested that an irrationally chosen composition 
of nutrient media for in vitro cultivation of MSCs/HSCs reduces their ability to 
differentiate and changes their immunomodulatory properties. For this reason, a 
rationally optimized and properly selected composition of nutrient media or other 
components of in vitro cultivation is important to increase therapeutic efficacy. With this 
in mind, many studies have already explored certain parameters to improve current 
standard culture protocols with respect to the effects of specific culture media 
components or culture conditions (Bujor, 2014). Therefore, we want to consider 
approaches to optimizing standard protocols for cultivating MSCs and 
GSK. The reviewed studies explore and propose improvements focusing on culture 
media components (amino acids, ascorbic acid, glucose levels, growth factors, lipids, 
platelet lysate, trace elements, serum, and xenogeneic components) as well as culture 
conditions and processes (hypoxia, cell seeding). and dissociation during passaging). 
 
The aim of the study is to introduce new and optimize the existing parameters of 
cultivation of bone marrow stem cells to increase their functional and bioregulatory 
activity in order to increase their therapeutic potential in the treatment of autoimmune 
diseases. 
We believe that new approaches to optimizing the composition of the nutrient medium 
can significantly affect the regenerative potential of the cells we receive, which may be 
even more important for the success of the treatment than just a larger number of cells. 
For this reason, the introduction of specific criteria and analytics to evaluate the effects 
of various aspects during in vitro cultivation of MSCs and HSCs is an important aspect 
for application in regenerative medicine. 
 
2. Material and methods 
 
The study was carried out on the basis of the Laboratory of Stem Cell Biotechnology, 
JSC "National Scientific Medical Center". The object of the study was hematopoietic 
and mesenchymal human stem cells from autologous bone marrow. Samples of cell 
material for experimental purposes were taken in microquantities for further passages 
from the obtained cell cultures of the bone marrow suspension. 
 
The following materials were used: for myeloexfusion from the ilium, a bone marrow 
sampling needle BME 13/7; 13Gx7 cm (MEDAX Italy), double blood container 450 ml 
with anticoagulant (India). For cultivating autologous HSCs and MSCs: sterile plastic 
tubes with caps, 50 ml (Corning, USA), plastic Petri dishes d=140mm. (Nunc a\s, 
Denmark), sterile plastic pipette tips in a rack, 5-200 µl (Brand; Germany) and 100-
1000 µl (Corning, USA); sterile Hank's solution (reg. No. 94/161/102) or sterile 
phosphate-buffered saline, for washing cell cultures, lysing solution (preparation and 
sterilization of the lysing solution is carried out in a pharmacy. The procedure for 
preparation and quality control of the solution is regulated by orders of the Ministry of 
Health of the Republic of Kazakhstan "On control quality of medicines manufactured 
in pharmacies"; "On approval of instructions for the manufacture of liquid dosage forms 
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in pharmacies"), nutrient media for cultivating DMEM, (Dulbecco's Modified Eagle's 
Medium), DMEM F-12 and FBS Gibco., Thermo Fisher Scientific, USA). For 
subculturing, we used 0.05% Tripsin-EDTA - 0.05% solution of trypsin-EDTA (Gibco, 
USA). The cell population was preliminarily washed with Dulbecco's modified 
phosphate-buffered saline (PBS) 1x or with a commercial PBS solution (DPBS 
(Dulbecco's phosphatebufferedsaline)) (Gibco, USA). We used a 40 µm cell filter 
(Biologix, China). For cell counting and microscopy: TC20 Automated Cell Counter TC 
20, Olumpus binocular microscope. Sterility control was carried out using PCR and by 
inoculation on special microbiological media. 
 
At the first stage, patients are prepared for bone marrow aspirate sampling. A signed 
written informed consent is obtained. Patients were previously examined for the 
absence of infection with dangerous infections (tuberculosis, RW, hepatitis A, B, C, 
cytomegaloviruses, HIV infection,) and exclusion criteria are decompensated diseases 
of the lungs and heart, oncological diseases; acute infections; thrombocytopenia 
(below 50×109/l); mental disorders; inability of the patient to sign an informed consent, 
age under 18 years. 
 
At the second stage, bone marrow is taken to obtain hematopoietic stem cells 
(mononuclear cell fraction). Under local anesthesia S.Lidocaini 2%-4.0 ml, after 
processing the surgical field according to Filonchikov-Grossich, the ilium is punctured. 
Under strictly aseptic conditions, the bone marrow aspirate is transferred into a 
container - into a sterile system with an anticoagulant solution (heparin with saline) at 
the rate of 10,000 IU of heparin per 50 ml of bone marrow aspirate. From each patient 
in the operating room received about 150-200 ml of bone marrow aspirate. Then, the 
resulting bone marrow aspirate was transported to the box for the implementation of 
technological procedures for obtaining cultures of hematopoietic stem cells. 
 
At the third stage, the technology for obtaining a mononuclear culture of bone marrow 
cells is carried out, including those expressing CD34+ (a marker of hematopoietic stem 
cells) on their surface, determined by flow cytometry. The content of hematopoietic 
stem CD34+ cells, according to flow cytometry, ranged from 68% to 97%. 
 
The resulting of bone marrow aspirate is treated with a lysing solution and washed, 
followed by centrifugation. The resulting sediment of mononuclear cells is placed in a 
culture medium containing DMEM F-12 (Thermo Fisher Scientific, USA), HIFBS 
(Thermo Fisher Scientific, USA) and an antibiotic. The cells are then seeded onto 
culture dishes at a density of 1.29×102 cells/cm2. The cells are cultured for 24-72 hours 
at 37° C. in an incubator, in an atmosphere of 5% CO2 and 95% humidity. It is on the 
day or 3 weeks after cultivation that autologous stem cells are administered to patients 
with various nosologies (systemic scleroderma, systemic lupus erythematosus, 
diabetes mellitus, primary biliary cirrhosis, dilated and ischemic cardiomyopathy, 
multiple sclerosis). But, for experimental purposes and further long-term cultivation, a 
part of the cell culture was taken for further cultivation in experimental culture media. 
 
3. Results 
 
At a significance level of p=0.05, the analysis of variance was used to check the 
significance of the effect of folic acid (factor A) and L-glutamine (factor B) on the yield 
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of the cell product. The factor of influence of folic acid (factor A) has a statistical 
significance on the yield of the biochemical synthesis product: F=15.88 > Fcrit=6.94427 
and p=0.01251 < 0.05. The factor of influence of L-glutamine (factor B) has a high 
statistical significance on the yield of the product of biochemical synthesis: F=1244.92 
> Fcrit=6.94427 and p=2.573E-06 < 0.05. 
 
At a significance level of p=0.05, the significant effect of L-glutamine (factor A) and folic 
acid (factor B) on the yield of the cell product was verified by the analysis of variance. 
According to the results of the study, the most significant factor for the restoration of 
cell ultrastructure and proliferative activity is L-glutamine in microquantities. 
 
Experimentally, a positive effect on growth, proliferative characteristics of L-glutamine 
cells in minimal amounts was established. L-glutamine serves as an auxiliary source 
of energy. In order to avoid a negative impact, during the optimization of the DMEM F-
12 nutrient medium using L-glutamine, it must be administered precisely in doses, i.e. 
using a fed-back strategy, periodically introducing low levels of L-glutamine into the 
culture, while maintaining it in a certain low concentration by adding to freshly prepared 
medium immediately before use. As a result, efficient energy metabolism and higher 
proliferation. 
As a result of the work of the scientific group, it was found that the best variant of the 
culture medium for cultivating autologous bone marrow cells is the use of DMEM-F12 
medium with a high glucose content with 20% FBS + 3 ml of L-glutamine + recombinant 
human insulin (Actrapid) + antibiotic CEF- 3. The total cell yield is 1.37 times greater 
than in the variants without the addition of L-glutamine (Fig. 1,2,3). The total number 
of studied cell culture samples was 25. 
 

 

Figure 1. Microscopy of cell sample No. 1, without addition of L-
glutamine after 24 hours of cultivation.  
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Figure 2. Microscopy of cell sample No. 1, with the addition of L-
glutamine after 24 hours of cultivation.  

 

Figure 3. Microscopy of cell sample No. 2, without addition of L-
glutamine after 24 hours of cultivation. 

 

 

Figure 4. Microscopy of cell sample No. 2, with the addition of L-
glutamine after 24 hours of cultivation 
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Table 1. Automated cell counter (BIO-RAD) results without adding L-
glutamine (before and after culture) 

Sample 
No. 

Number of cells before 
cultivation (cells/ml) 

Number of cells after cultivation 
(cells/ml) 

1 2,01*104 2,3*105 

2 2,06*106 2,76*106 

3 3,25*104 3,5*105 

4 1,25*106 1,62*106 

5 2,36*105 2,76*106 

 

Figure 5. Cell count results without addition of L-glutamin 

 

Further, a significant increase in the number of cells after cultivation with L-glutamine is 

clearly demonstrated (table 2). 

Table 2. Results of automatic cell counting (before and after cultivation) with 

the addition of L-glutamine on the Automated Cell Counter (BIO-RAD). 

Sample 
No. 

Number of cells before 
cultivation (cells/ml) 

Number of cells after cultivation 
(cells/ml) 

6 1,75*104 2,75*106 

7 2,05*105 4,01*106 

8 9,01*104 4,75*106 

9 1,79*105 4,05*106 

10 1,05*105 3,98*106 
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Figure 6. Dynamics of cell growth with the addition of L-glutamine 

 

It was found that the addition of L-glutamine to the culture medium has a 
statistically significant effect on cell proliferation after 24 hours of culture. 

 
4. Conclusion 

Stem cells are always balancing between self-renewal and differentiation, stem cell 
culture parameters are critical and must be constantly refined in line with progress in 
our understanding of stem cell biology and the latest technological developments. 
Because stem cells are diverse, there is no universally optimal stem cell culture 
medium, and different culture conditions may be required for different types of stem 
cells. Successful stem cell cultures require both optimized protocols and high quality 
reagents. Increasing the chemical definition of the stem cell medium together with high 
quality reagents will improve the consistency and validity of experimental results and 
ultimately allow the reproducible generation of quality assured stem cells for the 
development of breakthrough clinical applications.  
 
In conclusion, it can be noted that the new approaches to optimizing the current 
cultivation protocol that we have demonstrated will make it possible to better preserve 
the physiological characteristics of MSCs and HSCs during in vitro expansion and 
increase the efficiency and physiological significance of MSC and HSC cultures, and 
also serve as a basis for additional research. Which in turn is a significant factor for the 
use of stem cells in the treatment of various diseases.  
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Abstract: The discovery of the SARS-CoV-2 genotype laid the foundation for 
global efforts to develop treatment options, catalyzing numerous efforts globally to 
rapidly develop effective vaccines against COVID-19 at a pace not previously 
imagined. To get vaccination multi-faceted, comprehensive approaches are 
needed which involve the entire population and are tailored for different groups, 
especially for marginalized sections of the society. Behavioral change interventions 
involving all relevant stakeholders at individual, community, and institutional levels 
are needed to deal with the barriers perceived by people. makers, and healthcare 
workers need to work together to enhance community participation and community 
mobilization for the COVID-19 vaccination program. The pandemic of COVID-19 
might be limited by vaccination. Society should be vaccinated to prevent the spread 
of coronavirus disease 2019 (COVID-19) and to protect persons who are at high 
risk for complications. To obtain general immunity, a COVID-19-related vaccine is 
highly warranted. The main issues that need to be addressed regarding care 
decisions associated with COVID-19 post vaccination in the people who require 
health care and nutrition well. 
Keywords: COVID-19, Health care, Nutrition, Post vaccination 

 

 

1. Introduction 

Nowadays, the current information demonstrates that a prior infection significantly 
increases SARS-CoV-2 antibody responses following vaccination. The levels of both 
neutralizing and RBD binding antibody levels were found to increase following the first 
dose of the vaccine. However, these levels remained almost unchanged following the 
second dose. Breakthrough infection was reported only in one individual who had 
received both vaccine doses. This suggests the importance of booster doses to further 
protect against severe disease. Variant-specific booster doses are now an important 
measure for maintaining long-term immunity against SARS-CoV-2 (Prompetchara  et 
al., 2020; Blanco-Melo et al., 2020).  

Initial vaccine candidates in the portfolio of the COVID-19 Vaccine Global Access 
Facility (COVAX) comprised the categories of whole virus (inactivated or weakened), 
viral vector (replicating and nonreplicating), nucleic acid (RNA, DNA), and protein-
based (protein subunit, virus-like particle). Later, the European Medicines Agency 
(EMA) have approved two messenger RNA (mRNA)-based vaccines (BNT162b1 
[BioNTech, Mainz, Germany | FosunPharma | Pfizer, New York, NY, USA] and mRNA-
1273 [Moderna TX, Inc, Cambridge, MA, USA]) and one recombinant adenovirus 
vaccine (ChAdOx1 [University of Oxford/AstraZeneca]), while the US Food and Drug 
Administration (FDA) has approved the two former mRNA-based vaccines and one 
recombinant adenovirus vaccine (Ad26.COV2.S [Janssen Biotech, Inc, Horsham, PA, 
USA]), for the prevention of COVID-19 disease based on their efficacy and safety 
profile. Likewise, a recombinant adenoviral vector–based vaccine (Gam-COVID-
Vac/Sputnik V [Gamaleya Research Institute, Moscow, Russia]) has been approved 
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by the Russian Ministry of Health, and two inactivated vaccines (BBIBP-CorV 
[Sinopharm] and CoronaVac [Sinopharm]) have been approved by the National 
Medical Products Administration in China. Commonly described side effects of the both 
the recombinant adenoviral vector–based and mRNA-based COVID-19 vaccines 
include injection site reactions (i.e., localized pain, swelling, and/or erythema) and 
systemic flu-like symptoms (i.e., myalgia, headache, low-grade fever, and fatigue) 
(Mahase, 2021; Assis et al., 2021).  

Some people who have previously had COVID-19 endured worse side effects after the 
first dose of the vaccine, while those who had not previously had COVID-19 could be 
felt stronger side effects after the second dose of the vaccine. Undesirable post-
vaccination reactions may be the result of an individual reaction of the vaccinated 
person to the administration of the vaccine, a vaccine implementation error or vaccine 
administration error, or phenomena that are independent of vaccination and occur only 
by accident after vaccination. It is worth explaining in further research why such 
relationships happen (Jeskowiak et al., 2021). 

There are some health care and nutritions suggestions regarding the reduction and 
elimination of these post-vaccination symptoms. Based on the available literature, a 
reasonable presumption is that the pre-infectious and post infectious and post 
vaccination status of zinc, selenium, and vitamin D might be of especial importance for 
the resistance against a progressive course of COVID-19 and post vaccination 
symptoms. Our recommendations are early outpatient nutritional intervention in SARS-
CoV-2 exposed or high-risk subjects, preferably before specific and supportive 
treatment. Also, it is suggested that to get this supplements in the post vaccination 
term against to some post vaccination symptoms. It is tempting to suggest that that 
early nutritional and post vaccination interventions will be of particular significance for 
vulnerable segments of populations in the countries. Such an approach is simple, 
cheap, and harmless. While high doses of the micronutrients might be needed to 
restore deficiencies, it is advisable to follow recommended upper tolerable intake levels 
for long-term intakes of the micronutrients. Parallel to any of the nutritional approaches, 
controlled studies on the efficacy of anti-viral and anti-inflammatory measures are of 
importance ( Assis et al., 2021; Jeskowiak et al., 2021; Alexander., 2020). 

2. Conclusion 

To obtain general immunity, a COVID-19-related vaccine is highly warranted. The main 
issues that need to be addressed regarding care decisions associated with COVID-19 
vaccination in the people who require health care are as follows. Clinical or subclinical 
micronutrient deficiencies, such as deficiencies of zinc, selenium, and vitamin D, which 
frequently occur in old age groups, contribute to age-related diseases including 
diabetes, hypertension, and coronary heart disease. These diseases, which in a 
substantial fraction of the cases are related to the metabolic syndrome, are 
characterized by signs of low-grade inflammation, which may also result from ageing. 
Therefore, it is suggested to take some micronutrients in post vaccination term to have 
boosting immun system. 
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Abstract: Mushrooms have been used as food and medicinal purposes for 
centuries. In this study identification via molecular techniques, antioxidant 
properties, amount of total phenolic compounds and antimicrobial activities of two 
mushrooms, collected from Niğde, were investigated. According to the data 
obtained from the sequence analysis of ITS regions of nuclear DNA the 
mushrooms were identified as Gyromitra esculenta (Pers.) Fr. (1849) and Helvella 
acetabulum (L.) Quél. (1874). Mushroom species were extracted by ethanol and 
methanol. Amount of total phenolic compounds, DPPH scavenging activity and 
antimicrobial activity via disk diffusion method were studied by using these extracts. 
The highest inhibition zone radius was observed against Bacillus subtilis with 
24±1,0 mm from ethanolic extract of G. esculenta. When the DPPH radical 
scavenging activities are taken into account, the activity is increased depending on 
the concentration. The highest DPPH scavenging activity was found in the extract 
of H. acetabulum with 84,96%. The amount of total phenolic compounds of the 
methanolic extracts of the mushrooms were found as 794,23 ± 21,84 µg GAE/mL 
and 196,46 ± 1,87 µg GAE/mL for H. acetabulum and G. esculenta, respectively. 
 Keywords: Gyromitra esculenta, Helvella acetabulum, ITS, DPPH, Antimicrobial 
activity, Antioxidants, Total Phenolic Compounds 

 

 
Niğde’den toplanan Gyromitra esculenta ve Helvella acetabulum 

mantarlarına ait bazı biyokimyasal özelliklerin belirlenmesi 
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Özet: Mantarlar yüzyıllardır tıbbi amaçlarla ve gıda olarak kullanılmaktadır. Bu 
çalışmada, Niğde’den toplanan iki farklı mantar türünün moleküler yöntemlerle 
teşhis edilmesi, antioksidan özellikleri, toplam fenolik bileşik içerikleri ve 
antimikrobiyal özellikleri araştırılmıştır. Genomik DNA’nın ITS bölgesinden elde 
edilen dizi analizi verilerine göre mantar türleri Gyromitra esculenta (Pers.) Fr. 
(1849) ve Helvella acetabulum (L.) Quél. (1874) olarak teşhis edilmişlerdir. 
Mantarlar etanol ve metanol ile ekstrakte edilmiş, bu ekstreler ile toplam fenolik 
bileşik içerikleri, DPPH radikalini süpürücü etkileri ve disk difüzyon yöntemi ile 
antimikrobiyal özellikleri çalışılmıştır. Test mikroorganizmalarına karşı en yüksek 
antimikrobiyal etki 24±1,0 mm inhibisyon zon çapı ile Bacillus subtilis’e karşı G. 
esculenta etanolik ekstresinde görülmüştür. Mantar ekstrelerinin antioksidan 



IV. Uluslararası Türk Dünyası Fen Bilimleri ve Mühendislik Kongresi  

23-24 Haziran 2022, Niğde - Türkiye 

 

1304 
 

 

özellikleri göz önüne alındığında ekstre konsantrasyonu ile DPPH radikalini 
süpürücü etki arasında doğrusal bir korelasyon olduğu gözlemlenmiştir. En yüksek 
antioksidan aktivite %84,96 ile H. acetabulum etanolik ekstresinde görülmüştür. 
Mantarların metanolik ekstrelerinin toplam fenolik bileşik içerikleri ise H. 
acetabulum ve G. esculenta için sırasıyla 794,23 ± 21,84 µg GAE/mL ve 196,46 ± 
1,87 µg GAE/mL olarak bulunmuştur. 
Anahtar kelimeler: Gyromitra esculenta, Helvella acetabulum, ITS, DPPH, 
Antimikrobiyal aktivite, Antioksidan, Toplam Fenolik Bileşikler 

 

 
1. Giriş 
 
Mantarlar canlı yaşamında oynadıkları roller nedeniyle önemli bir yere sahiptirler. 

Doğada geniş bir dağılım gösteren bu canlılar ekosistemdeki enerji döngülerinin genel 

düzenleyicisi olarak görev yaparlar. Makromantarlar, çıplak gözle görülebilecek ve 

genellikle elle toplanabilecek kadar büyük epigeik ya da hipogeik yüksek fungus 

üyeleridir. Bunlar Basidomiset ve Askomiset gruplarını dahildirler ve etli meyve 

gövdeleri üretirler (Mahendra, 2005). Antik çağlardan beri, yüksek Basidomiset 

mantarlar dünyanın her yerinde halk hekimliğinde kullanılmaktadır (Wasser and Weis, 

1999). Birçok ülkede mantarlar lezzetli ve besleyici gıda olarak değerlidirler (Uppuluri 

vd., 2006). Dünyada olduğu gibi ülkemizde de gıda açığının kapatılması açısından 

mantarlar önemli besin kaynaklarından birini oluşturmaktadır. Yemeklik mantarlar, 

bileşiminde nişasta ve gerçek selülozun bulunmayışı, buna karşılık vitamin ve mineral 

maddeleri içermelerinden dolayı iyi bir gıda olarak kabul edilmektedirler (Akata, 2010). 

 

Mantarlar fenolik bileşikler, terpenler ve steroidler gibi çeşitli sekonder metabolitler 

sentezlerler (Cheung vd., 2003). Mantarların içeriklerindeki bu sekonder metabolitlerin 

ve özellikle fenolik maddelerin kuvvetli antioksidan aktiviteleri vardır. Fenolik bileşikler 

metal şelatlama, serbest radikalleri süpürme ve lipid peroksidasyonunu inhibe etme 

yeteneğine sahiptirler. Bu antioksidan etkileri ile mantarlar başta kanser ve kalp 

hastalıkları olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde etkili olmuşlardır (Puttaraju vd., 

2006, Mishra vd., 2013). 

 

Mantarlar kendi doğal ortamlarında besin ve kolonizasyon için diğer pek çok 

mikroorganizmayla rekabet etmek zorundadırlar. Bu amaçla ihtiyaç duydukları 

antibakteriyel, antifungal ve antioksidan bileşikleri üretme yeteneğine sahiptirler 

(Lindequist vd., 2005). Bu nedenle zengin doğal antibiyotik kaynaklarıdır. Mantarlar 

tarafından üretilen sekonder metabolitlerin bir çoğunun bakteri (Benedict ve Brady, 

1972; Lindequist vd., 1990) ve virüslere karşı etkili olduğu bilinmektedir.  

 

Bu çalışmada Niğde ilinden toplanan mantarların moleküler olarak tanımlanması, 

toplam fenolik bileşik, antioksidan ve antimikrobiyal özelliklerinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. 

 

 

 

 

 



IV. Uluslararası Türk Dünyası Fen Bilimleri ve Mühendislik Kongresi  

23-24 Haziran 2022, Niğde - Türkiye 

 

1305 
 

 

2. Materyal ve Metot 
 
2.1. Mantarların elde edilmesi ve tayini 
 
Çalışmanın materyalini oluşturan makromantar örnekleri 2019 yılı, ilkbahar ayında 
Niğde ili sınırları içinden toplanmıştır. Araziden toplanan mantarların doğal yetişme 
ortamlarında fotoğrafları çekilmiş bulunduğu coğrafik koordinatlar ve arazi koşulları not 
edilmiştir. Liyofilizatörde kurutulan örnekler analizlere kadar +4 ˚C’de bekletilmiştir. 
Veriler doğrultusunda çeşitli kaynaklardan (Breintenbach ve Kränzlin 1991; 1995; 
Galli,1996; 2004a, 2004b; Hansen ve Knudsen, 1992; Heilmann-Clausen vd., 1998; 
Kränzlin, 2005) yararlanılarak tür teşhisi morfolojik olarak yapılmıştır. 
 
Elde edilen örneklerden Macherey-Nagel™ Nucleospin™ Plant II kiti ile genomik DNA 
izolasyonu yapılmıştır. DNA’ları elde edilen mantar örneklerinin ITS bölgesi, White ve 
ark. (1990) tarafından geliştirilen ITS1 (5’-TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3’) ve ITS4 
(5’-TCCTCCGCTTATTGATATGC3’) primerleri kullanılarak çoğaltılmıştır. PZR 
karışımı ve koşulları Tablo 1 ve 2’de gösterilmiştir. 
 

Tablo 1 PZR koşulları 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Tablo 2 PZR bileşenleri ve hacimleri 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
İzole edilmiş ve PZR ile çoğaltılmış DNA’lar agaroz jel elektroforezinde yürütüldükten 
sonra UV altında görüntülenmiştir. Primerler kullanılarak dizilerin iki taraflı okunması 
BM Labosis (Ankara) tarafından sağlanmıştır. Diziler NCBI (National Center of 
Biotechnology Information) internet sitesindeki homoloji araştırma programı olan 

İşlem Sıcaklık Süre Devir 

Ön ısıtma 94 ˚C 2 dk 1 devir 

1. Basamak 
 

2. Basamak 
 

3. Basamak 

95 ˚C 

60 ˚C 

72 ˚C 

30 sn 

30 sn 

1 dk 

 

30 devir 

4. Basamak 72 ˚C 5 dk 1 devir 

Bileşenler Hacim (µl) 

ITS1 (10 mM) 2 

ITS4 (10 mM) 2 

Dream taq master mix 25 

dH2O 19,5 

DNA 2,5 

Toplam 50 
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nükleotid BLAST yoluyla Genbankası’ndaki dizilerle karşılaştırılmıştır. Tarama sonucu 
dizinin hangi makrofungusa ait olduğu belirlenmiştir. 
 
2.2. Toplam fenolik bileşik içeriği, antioksidan ve antimikrobiyal özelliklerinin 
belirlenmesi 
 
Mantar örneklerinin toplam fenolik bileşik miktarı tayini mantarların metanolik 
ekstrelerinden spektrofotometrik Folin-Ciocalteu yöntemine göre (Singleton ve Rossi, 
1965; Singleton vd., 1999) yapılmıştır. Elde edilen veriler, µg GAE/mL şeklinde ifade 
edilmiştir. 
 
Serbest radikali giderme aktivitesi tayini 2,2-difenil-1-pikrilhidrazil (DPPH) radikali 
kullanılarak Blois’in metoduna göre yapılmıştır (Blois, 1958). DPPH, bünyesinde 
serbest radikalleri barındıran, maksimum ışık absorbansını 517nm’de gösteren, koyu 
renkli toz formunda bir maddedir (Shimada vd., 1992). Mantar örneklerinin DPPH 
radikalini giderme aktivitesinin belirlenmesinde etanolik ekstreler kullanılmıştır. 
Örneklerin % DPPH süpürme etkisini hesaplamak için aşağıdaki formül kullanılmıştır: 

 
% I: % DPPH inhibisyon etkisi, A0: Kör tüp absorbansı, Aörnek: Örnek absorbansı 

 
Antimikrobiyal aktivitenin tespiti için, mantar örneklerinden metanol ve etanol ile elde 
edilen ekstreler disk difüzyon yöntemiyle çeşitli test mikroorganizmalarına (Escherichia 
coli ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosa DSMZ 50071, Bacillus subtilis DSMZ 
1971, Salmonella typhimurium SL1344, Staphylococcus aureus ATCC 25923) 
uygulanmıştır. Ticari olarak temin edilen antibiyotikler (Vancomycin, Gentamisin, 
Meropenem vb.) pozitif kontrol olarak kullanılmıştır. Ekstrelerin elde edilmesinde 
kullanılan çözücüler (metanol ve etanol) ise negatif kontrol olarak kullanılmıştır. 
Petriler, 37ºC’de 24 saat inkübasyona bırakılmış ve inkübasyon sonunda besiyeri 
üzerinde disk çevresindeki inhibisyon zonları mm cinsinden ölçülmüştür. 
 
3. Bulgular 
 
3.1. Çalışmada kullanılan mantar türlerinin teşhisi ve özellikleri 
 
Çalışmanın materyalini oluşturan mantar türleri hem morfolojik özelliklerinin literatürde 
kayıtlı diğer çalışmalarla ve kaynaklarla (Breintenbach ve Kränzlin 1991; 1995; 
Galli,1996; 2004a; 2004b; Hansen ve Knudsen, 1992; Heilmann-Clausen vd., 1998; 
Kränzlin, 2005) karşılaştırılması ile hem de genomik DNA’dan PZR yöntemi ile 
çoğaltılan ITS bölgelerinin dizi analizleri sonucunda elde edilen verilerin NCBI 
GenBank veri tabanı ile karşılaştırılması ile teşhis edilmişlerdir. GenBank veri tabanı 
moleküler çalışmalarda en yaygın başvurulan kaynak olmakla birlikte bu veri tabanı 
üzerinden mantar türlerinin teşhisi için en çok kullanılan markör genomik DNA’nın ITS 
bölgesi olarak karşımıza çıkmaktadır (Badotti vd., 2017). Bu doğrultuda araştırılan 
mantar türleri sırasıyla %99,28 ve 99,07 benzerlik oranları ile G. esculenta ve H. 
acetabulum olarak teşhis edilmişlerdir. 
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Gyromitra esculenta (Pers.) Fr. (1849) 
 
Yalancı Kuzu Göbeği, yenilebilir Morchella türleri ile çok karıştırılmakta ve ülkemizde 

özellikle kırsal bölgelerde halkımız tarafından yoğun bir şekilde tüketilmektedir. 

Mantarın şapka kısmı açık sarımsı kahverengiden, kızıl kahverengi ve koyu kahverengi 

tonlarına kadar değişiklik gösterebilir. Etli kısım ince, kırılgan yapıda (gevrek), beyaz 

renkten krem, kirli beyaz ve hatta sütlü kahve renk tonlarında geçiş yapabilir. Sap ve 

şapka aslında bütünleşmiş görünümdedir. Sap rengi kirli beyaz, krem rengi, sütlü 

kahve tonlardadır. Spor rengi beyaz, krem veya uçuk sarı renk tonlarındadır. 

Ekolojik Özellikleri: İlkbahar aylarından başlayıp yaz sonuna kadar görülebilir. Özellikle 

konifer (iğne yapraklı, ibreli) ormanlarda ibreli ağaçlar altında olmak üzere, geniş 

yapraklı ağaçların altında da görülebilir. 

Yayılışı: Atatürk Bulvarı, Merkez (Niğde), yol kenarı, çimen üstü, 37,94⁰ K – 34,63⁰ D, 

1210 m, 07.05.2019. 

 

 
 

Fotoğraf 1 Gyromitra esculenta (Pers.) Fr. (1849) 

 

Helvella acetabulum (L.) Quél. (1874) 

 

Büyük fincan şeklindeki mantar, bir lahana yaprağına benzeyen belirgin dallanma 

kaburgalarına sahip ten rengi bir meyve gövdesi ile karakterize edilir. Askokarp; 

apotezyum şeklinde, yan kısımlarından basık kase veya kadeh şeklindeki kenarlar 

düzgün ve içe kıvrıktır. Himenyum koyu kahverengi ve düz, yüzey ise açık kahverengi 

ve ince granüllüdür. Etli kısım kirli beyaz, yapışkan, elastiki yapıda ve tatlımsıdır. Sap; 

silindirik, beyaz ve üzeri boyuna olukludur. 

Mikroskobik özellikleri: Sporlar 17−20 × 12−14 μm boyutlarında, eliptik, düz, büyük yağ 

damlalı, hiyalindir. 

Ekolojik Özellikleri: Su kenarında kavak ve söğüt ağaçlarının döküntüleri altında nemli 

alanlarda, humusça zengin ve nemli topraklarda yetişmektedir. 

Yayılışı: Atatürk Bulvarı, Merkez (Niğde), yol kenarı, çimen üstü, 37,94⁰ K – 34,63⁰ D, 

1210 m, 07.05.2019. 
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Fotoğraf 2 Helvella acetabulum (L.) Quél. (1874) 

 

3.2. Toplam Fenolik Bileşik Miktarları, antioksidan ve antimikrobiyal aktivite 

sonuçları 

 

Mantarların güçlü antioksidanlara sahip olduğu birçok çalışmada bildirilmiştir (Kozarski 

vd., 2015; Boonsong vd., 2016; Krupodorova and Sevindik, 2020; Roman vd., 2020). 

Bu çalışmaların çoğunda, mantar ekstraktlarındaki toplam fenolik bileşik içeriği ile 

antioksidan aktiviteleri arasında pozitif bir korelasyon olduğu belirtilmiştir. Bu durum 

mantarlardaki fenolik bileşiklerin lipid oksidasyonunu inhibe etme yeteneğinden dolayı 

doğal antioksidan potansiyeline sahip olduğunu doğrulamaktadır (Rathee vd., 2012). 

 

Toplam fenolik bileşik miktarı Helvella acetabulum’da 794,23 ± 21,84 µg GAE/mL tespit 

edilirken, Gyromitra esculenta mantarında ise 196,46 ± 1,87 µg GAE/mL belirlenmiştir. 

Sarikürkçü vd (2008), Suillus collinitus mantarının metanol özütünün toplam fenolik 

miktarını araştırmıştır. Toplam fenolik miktarı 13,59 ± 0.01 µg GAE/mL olarak 

bulunmuştur. Yapılan başka bir çalışmada toplam fenol miktarları T. claveryi 12.319 

mg GAE/100 mL, Picoa lefebvrei 9.899 mg GAE/100 mL, Terfezia sp. 9.428 mg 

GAE/100 mL olarak bulunmuştur (Şahin, 2012). Başka bir çalışmada etanol ile 

hazırlanan mantar ekstraktlarının toplam fenolik madde miktarı sonuçları 

incelendiğinde en yüksek içeriğe sahip mantar türlerinin Suillus luteus (Kaypak mantar) 

(2150 mg GAE/100g), Agaricus sp. (Çayır mantarı) (1776 mg GAE/100 g) ve 

Coprinellus micaceus (Mürekkep mantarı) (1598 mg GAE/100 g) olduğu, en düşük 

toplam fenolik madde miktarının Trametes versicolor (Hindi kuyruğu mantarı) (24.45 

mg GAE/100 g) mantarında olduğu görülmüştür. Diğer mantarların toplam fenolik 

madde sonuçları ise Coprinopsis atramentaria 449.3 mg GAE/100 g, Helvella 

acetabulum 158.3 mg GAE/100 g olarak bulunmuştur (Kaya vd., 2021). 

Elde edilen veriler ile literatür değerleri arasında farklılıkların mantarların yetiştiği iklim 

koşulları, ekstraksiyon şartları ve kurutma tekniklerinin farklılıklarından 

kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 
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Antioksidan aktivite 2,2-Difenil-1-pikrilhidrazil (DPPH) radikal süpürücü metodu 

kullanılarak belirlenmiştir. Mantar örneklerinin etanolik ekstrelerinin DPPH süpürücü 

etkileri Tablo-3’te gösterilmiştir. 

 

Tablo 3 Mantar ekstrelerinin DPPH radikalini süpürücü etkileri 
 

DPPH Radikalini Süpürme Etkisi (%) 

 Ekstre Yoğunluğu (%) 

Tür adı 20 40 60 80 100 

Gyromitra esculenta 9,598765 13,95062 15,61728 18,48765 20,98765 

Helvella acetabulum 45,87958 63,06761 76,99294 81,0629 84,96468 

 

DPPH radikalini süpürücü etki bakımından mantar örneklerinin etanolik ekstreleri 

arasında en düşük etki %9,598-20,98 aralığı ile Gyromitra esculenta mantarında 

görülürken, en yüksek etki %45,88-84,96 aralığı ile Helvella acetabulum mantarında 

görülmüştür. Her iki mantar örneğinin toplam fenolik bileşikler ve DPPH radikalini 

süpürücü etki bakımından alt ve üst sınırda bulunuyor olması fenolik bileşikler ve 

antioksidan etki arasında olduğu düşünülen pozitif korelasyonu destekler niteliktedir. 

 

Antioksidan aktiviteden sorumlu farklı bileşenlerin mantar türlerine göre farklılık 

göstermesi bilinen bir durumdur. Mantarlardaki fonksiyonel grupların 

konsantrasyonunu mantarın gelişim durumu da etkileyebilmektedir. Yapılan bir 

çalışmada Coprinus comatus (Pösteki mantarı), Cantrahellus cibarius (Civciv ayağı 

mantarı), Lactarius delicious (Kanlıca mantarı) ve Licoperdon perlatum (Puf mantarı) 

mantarlarının su ve etanollü ekstraktlarının DPPH yöntemine göre antioksidan 

aktiviteleri belirlenmiştir. En yüksek aktivitenin Licoperdon perlatum mantarının sulu 

ekstraktında (%60.3) olduğu ve diğer mantar çeşitlerinde ise en yüksek aktivitenin % 

95 etanol ile alınan ekstraktlarda olduğu tespit edilmiştir (Nowakowski vd., 2021).  

Literatür verileri ile benzer şekilde araştırmaya alınan mantar türlerinin antioksidan 

aktivite değerlerinin türden türe farklılık gösterdiği görülmektedir. Bu durum mantar 

türleri arasındaki genetik varyasyonlardan, yetiştikleri iklim şartları ile toprak 

yapılarından, mikorizal ya da parazitik yaşam sürdürdükleri bitki çeşitliliğinden, güneş 

ışığı alma yoğunluğundan ve mantarların toplandıkları dönemdeki gelişim durumu gibi 

faktörlerden kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 

Bu çalışmada disk difüzyon yöntemi kullanarak yapılan antimikrobiyal aktivitenin 

bulguları Tablo 4’te verilmiştir. Türlerin antimikrobiyal aktivitesinin kullanılan 

ekstraksiyon çözgenine ve çalışılan test mikroorganizmalarına göre değişiklik 

gösterdiği bulunmuştur. 
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Tablo 4 Mantar örneklerinin metanolik ve etanolik ekstrelerinin test 

bakterilerine karşı inhibisyon zon çapları (mm) 

 

 
 

Çalışmada teşhisi yapılan mantarların etanol ve metanol ekstrelerinin 15, 30 ve 60 

mg/mL konsantrasyonlarda E. coli, P. aeruginosa, S. aureus, B. subtilis ve S. 

typhimurium'a karşı antimikrobiyal aktiviteleri incelenmiştir. Mantar ekstrelerinin 

antimikrobiyal aktivitesini belirlemek için gentamisin ve vankomisin içeren antibiyotik 

disklerinin test organizmalarına karşı inhibisyon bölgeleri referans olarak kullanılmıştır. 

E. coli’ye karşı her iki mantar türünün denenen metanolik tüm konsantrasyonlarında 

aynı etkiyi gösterdiği tespit edilmiştir. S. aureus’a karşı Gyromitra esculenta’nın 

metanolik ekstraktları (15 mg/L) 9,3 ± 1,2 ile en düşük inhibisyon alanı göstermiştir. B. 

subtilis’e karşı Gyromitra esculenta’nın etanolik ekstraktı (60 mg/L), 24 ± 1,0 ile en 

yüksek inhibisyon alanı gösterirken, bunu S. typhimurium’a karşı Helvella 

acetabulum’un etanolik ekstraktı (60 mg/L) 23 ± 1,2 ile takip etmiştir. 

 

4. Sonuçlar 

 

Niğde ve çevresinde doğal olarak yetişen iki adet makromantar türünün morfolojik ve 
moleküler olarak tanımlanması yapılmış, etanol ve metanol ile hazırlanan ekstrelerinin 
antimikrobiyal aktiviteleri incelenmiş, toplam fenolik madde içerikleri ve antioksidan 
aktiviteleri araştırılmıştır. Farklı antioksidan aktivite belirleme yöntemlerinin doğası 
gereği mantarların antioksidan aktiviteleri de değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle 
mantarların antioksidan aktiviteleri belirlenmeye çalışılırken olabildiğince farklı metotla 
tespit yapmaya çalışmak elde edilen sonuçların daha objektif ve güvenilir olmasını 
sağlayacaktır. Ayrıca, mantarın türü gibi genetik faktörler, güneş alma durumu, 
sıcaklık, rakım, bulunduğu enlem derecesi, su (su stresi), toprak yapısı, hasat dönemi 
değişimleri, büyüme gelişme şartları, hasat sonrası işlemler ve depolama şartları gibi 
çevresel faktörlerin mantar türleri arasında biyoaktivite özelliklerinin değişiklik 
göstermesinin sebepleri olabilmektedir. Yıllardır geleneksel tıpta önemli yer tutan ve 
günümüzde batı tıbbınca önemi fark edilmeye yeni başlanan mantarların yapılarındaki 
biyoaktif bileşenler üzerine daha fazla araştırmalar yapılmalı, mantarlardan ekstrakte 
edilecek biyoaktif maddelerin gıdalarda kullanım olanaklarına odaklanılmalıdır. Bu 
çalışmadan hareketle doğadan toplanan mantarların üzerinde daha detaylı 
çalışmaların yapılarak kullanım alanlarının arttırılması gerektiği düşünülmektedir. 
 
Kaynaklar  
 

 Akata, I. (2010). Ilgaz Dağı Milli Parkı ve Yakın Çevresinin Makrofungus Florası, 
Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, s.470. 

 Badotti, F., de Oliveira, F.S., Garcia, C.F., Vaz, A.B.M., Fonseca, P.L.C., 
Nahum, L.A., Oliveira, G. and Góes-Neto, A. (2017). Effectiveness of ITS and 



IV. Uluslararası Türk Dünyası Fen Bilimleri ve Mühendislik Kongresi  

23-24 Haziran 2022, Niğde - Türkiye 

 

1311 
 

 

sub-regions as DNA barcode markers for the identification of Basidiomycota 
(Fungi). BMC Microbiology, 17(1), pp. 1-12. 

 Benedict, R.G. and Brady, L.R. (1972). Antimicrobial Activity of Mushroom 
Metabolites. Journal of Pharmaceutical Sciences, 61(II), pp. 1820-1821. 

 Blois M.S. (1958). Antioxidant determinations by the use of a stable free radical. 
Nature, 181, pp. 1199-1200. 

 Boonsong, S., Klaypradit, W. and Wilaipun, P. (2016). Antioxidant activities of 
extracts from five edible mushrooms using different extractants. Agriculture and 
Natural Resources, 50(2), pp. 89-97. 

 Breitenbach, J. and Kränzlin, F. (2005). Fungi of Switzerland, vols. 1–6 Lucerne, 
Verlag Mykologia. 1984. 

 Cheung, L.M., Cheung, P.C.K. and Ooi, V.E.C. (2003). Antioxidant activity and 
total phenolics of edible mushroom extracts. Food Chemistry, 81(2), pp. 249-
255. 

 Galli, R. (1996). Le Russule. Edinatura, Milano. 

 Galli, R. (2004a). Agaricus. Dalla Natura. pp.216, Milano. 

 Hansen, L. and Knudsen, H. (1992). Nordic Macromycetes. Volume 2. 
Polyporales, Boletales, Agaricales, Russulales. Nordsvamp, 474 p,. 
Copenhagen, Denmark. 

 Heilmann-Clausen, J., Verbeken, A. and Vesterholt, J. (1998). The Genus 
Lactarius (Fungi of Northern Europe, Vol. 2). Danish Mycological Society, 287 
p., Copenhagen, Denmark. 

 Kaya, M., Berktaş, S., Adanacıoğlu, N. ve Çam, M. (2021). Kayseri Bölgesinde 
Doğal Olarak Yetişen ve Kültüre Edilen Tıbbi Mantarların Toplam Fenolik 
Madde İçeriklerinin, Antioksidan Aktivitelerinin ve Eritadenin Bileşiğinin 
Belirlenmesi. Gıda, 46(2), pp. 376-395. 

 Kränzlin, F. (2005). Fungi of Switzerland. Volume 6. Russulaceae 2. Verlag 
Mykologia, 319 p., Switzerland. 

 Krupodorova, T. and Sevindik, M. (2020). Antioxidant potential and some 
mineral contents of wild edible mushroom Ramaria stricta. AgroLife Scientific 
Journal, 9(1), pp. 186-191. 

 Kozarski, M., Klaus, A., Jakovljevic, D., Todorovic, N., Vunduk, J., Petrović, P., 
Niksic, M., Vrvic, M.M., Van Griensven, L. (2015). Antioxidants of edible 
mushrooms. Molecules, 20(10), pp. 19489-19525.  

 Lindequist, U., Teuscher, E. and Narbe, G. (1990). Neue Wirkstoffe aus 
Basidiomyceten. Phytotherapy Research, 11, pp. 139-149. 

 Lindequist, U., Niedermeyer, T.H.J. and Julich, W.D. (2005). The 
pharmacological potential of Mushrooms. Evidence-based Compl.and Alt. 
Medicine, 2(3) , pp. 285-299. 

 Mahendra, R. and Girish, T. (2005). Biotechnological Potential of Mushrooms: 
Drugs and Dye Production. International Journal of Medicinal Mushrooms, 7(3), 
pp. 452-455. 

 Mishra K.K., Pal R.S., Arunkumar R., Chandrashekara C., Jain S.K. and Bhatt 
J.C. (2013). Antioxidant properties of different edible mushroom species and 
increased bioconversion efficiency of Pleurotus eryngii using locally available 
casing materials. Food chemistry, 138 (2), pp. 1557-1563. 

 Nowakowski, P., Markiewicz-Żukowska, R., Gromkowska-Kępka, K., Naliwajko, 
S. K., Moskwa, J., Bielecka, J. and Socha, K. (2021). Mushrooms as potential 



IV. Uluslararası Türk Dünyası Fen Bilimleri ve Mühendislik Kongresi  

23-24 Haziran 2022, Niğde - Türkiye 

 

1312 
 

 

therapeutic agents in the treatment of cancer: Evaluation of anti-glioma effects 
of Coprinus comatus, Cantharellus cibarius, Lycoperdon perlatum and Lactarius 
deliciosus extracts. Biomedicine and Pharmacotherapy, 133, pp. 111090. 

 Puttaraju N.G., Venkateshaiah S.U. and Dharmesh S.M. (2006). Antioxidant 
activity of indigenous edible mushrooms. Journal of Agricultural and Food 
Chemistry, 54 (26), pp. 9764-9772. 

 Rathee, S., Rathee, D., Rathee, D., Kumar, V. And Rathee, P. (2012). 
Mushrooms as therapeutic agents. Brazilian Journal of Pharmacognosy, 22(2), 
pp. 459-474. 

 Román, M.P.G., Mantilla, N.B., Flórez, S.A.C., De Mandal, S., Passari, A.K., 
Ruiz-Villáfan, B., Rodríguez-Sanoja, R. and Sánchez, S. (2020). Antimicrobial 
and Antioxidant Potential of Wild Edible Mushrooms. In An Introduction to 
Mushroom, pp. 1-18. 

 Shimada, K., Fujikawa, K., Yahara, K. and Nakamura, T. (1992). Antioxidative 
properties of xanthan on the autoxidation of soybean oil in cyclodextrin 
emulsion. Journal of agricultural and food chemistry, 40(6), pp. 945-948. 

 Singleton, V.L. and Rossi, J.A. (1965). Colorimetry of total phenolics with 
phosphomolybdic phosphotungstic acid reagents. American Journal of Enology 
and Viticulture, 16, pp. 144. 

 Singleton, V.L., Orthofer, R. and Lamuela-Raventos, R.M. (1999). Analysis of 
total phenols and other oxidation substrates and antioxidants by means of Folin-
Ciocalteu reagent. Methods in Enzymology, 299, pp. 152-178. 

 Şahin, A . (2012). Konya yöresinde yetişen Terfezia türleri ve etnomikolojik 
özellikleri”, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Ana Bilim Dalı, 
Yüksek Lisans Tezi, 62s. 

 Uppuluri, V., Mallavadhani, Akella, V.S. Sudhakar, Satyanarayana, K.V.S., 
Anita Mahapatra, Wenkui, Li and Richard, B. VanBreemen. (2006). Chemical 
and analytical screening of some edible mushrooms. Food Chemistry 95, pp. 
58–64. 

 Wasser, S.P. and Weis, A.L. (1999) Medicinal Properties of Substances 
Occurring in Higher Basidiomycetes Mushrooms: Current Perspectives. 
International Journal of Medicinal Mushrooms, 1, pp. 31-62. 

 White, T.J., Bruns, T., Lee, S. and Taylor. J. (1990). Amplification and direct 
sequencing of fungal ribosomal RNA genes for phylogenetics. Acad Press, pp. 
315-322. 

  



IV. Uluslararası Türk Dünyası Fen Bilimleri ve Mühendislik Kongresi  

23-24 Haziran 2022, Niğde - Türkiye 

 

1313 
 

 

An alternative treatment for myopia 
 

Abdullayeva A.M 
Azerbaijan Medical University Department of Ophthalmology 

 
Absract: Weakened accommodation is one of the main factors in the origin and 

progression of myopia. Good functional activity of the ciliary muscles will allow to 

stop thr progression of myopia  due to improved hemodynamics, hydrodinamics and 

metobolic processes in the eyeball. 

Key words: myopia,eye,visotronic,lenses,ciliary 

 

Purpose: to determine theeffectiveness of the use “Visothronic M3” ophthalmic 

exercise machine with hardware treatment in individuals with mild myopia. 

Material and methods: “Visotronic  M3” ophthalmic exercise machine (Russia). The 

Therapeutic effect is based on the ability to relax the ciliary muscle of the eye when 

using lenses of a certain type  (spherical, cylindrical, prismatic). 

Results and discussions: As can be ssen from the table, all patients showed 

significant increased visual acuity after treatment. 

 

 

Age 

Visiometry (Visus) 

Until treatment After treatment 

10 years OD=0.4; OS=0.2-0.3 OD=0,4; OS=0,4 

12 years OD=0.8; OS=0,8 OD=0,9; OS=0,9 

12 years OD=0,2; OS=0,2 OD=0,3; OS=0,3 

12 years OD=0,2; OS=0,2 OD=0,3; OS=0,3 

18 years OD=0,1; OS=0,9 OD=0,4-0,5; OS=1.0 

20 years OD=0,9; OS=1.0 OD=1,0; OS=1.0 

21 years OD=0,1; OS=0,1 OD=1,0; OS=1.0 

25 years OD=0,2; OS=0,3 OD=0,3; OS=0.5-0.6 

 

Conclusions: Stimulation of hemodynamics and hydrodynamics of the organ of vision, 

increase in the quality and speed of metobolic – recovery reactions, training endurance 

and strength, as well as coordination of movements of the oculomotor and ciliary 

muscles, increase in working capacity and adaptation of the vision system as a result 

using of the “Visottronic M3” device makes it possible to control refractogenesis and 

involutional processes of the eyes. 
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Bakteriyel vajinoz ve vajinitte D vitamini eksikliğinin bağışıklık 
durumuna etkisi. 

 
1N.B.Huseynova, 2N.A.Agayeva 

1Azerbaycan Tıp Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Anabilim Dalı 
2Azerbaycan Tıp Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Anabilim Dalı. 

nargiz.huseynova.85@inbox.ru 
 

ÖZET: Bakteriyel vajinoz ve non-spesifik vajinit D vitamini eksikliği ile birlikte tespit 

edildiğinde, hastalığın seyri agresif ve tekrarlayıcıdır. Bu da D vitamini eksikliğinin  

bakteriyel vajinoz ve vajinit zamanı bağışıklık durumuna etkisinin araştırılması 

gerektiğini gösterir. 108 hastanın kanında, 98 hastanın servikal-vajinal 

sekresyonlarında ve servikal-vajinal yıkamada IgA, SigA, IgM, IgG, IL-1β, IL-6, TNF-

α konsantrasyonları IFA tarafından belirlendi. D vitamini eksikliği olan gruplarda, D 

vitamini düzeyi normal olan gruplara göre bu göstergelerde artış, yalnız IgA ve SigA 

miktarında azalma gözlendi. 

Keywords: Bakteriyel vajinoz, Nonspesifik vajinit, Vitamin D, İmmünoglobulinler, 

Sitokinler.  
 

Vitamin D deficiency in bacterial vaginosis and vaginitis effect on 

immune status. 

 
1N.B.Huseynova, 2N.A.Agayeva 

1Azerbaijan Medical University, Department of Medical Microbiology and Immunology,   
2Azerbaijan Medical University, Department of Medical Microbiology and Immunology.  

nargiz.huseynova.85@inbox.ru 

 
SUMMARY: When bacterial vaginosis and non-specific vaginitis are detected 

together with vitamin D deficiency, the course of the disease is aggressive and 

recurrent. This indicates that the effect of vitamin D deficiency on the immune status 

during bacterial vaginosis and vaginitis should be investigated. Concentrations of 

IgA, SigA, IgM, IgG, IL-1β, IL-6, TNF-α in the blood of 108 patients, cervical-vaginal 

secretions of 98 patients, and cervical-vaginal washing were determined by IFA. In 

the groups with vitamin D deficiency, an increase in these indicators was observed 

compared to the groups with normal vitamin D levels, but a decrease in the amount 

of IgA and SigA was observed. 

Keywords: Bacterial vaginosis, Nonspecific vaginitis, Vitamin D, İmmunoglobulins, 

Cytokines. 

 

Bakteriyel vajinoz ve non-spesifik vajinit üreme sistemindeki inflamatuar süreçler, 

hamilelik, doğum ve doğum sonrası inflamatuar-enfeksiyöz komplikasyonlar için bir 

risk faktörü olarak kabul edilir. Son araştırmalar, D vitamini eksikliğinin birçok 

patolojiyle - polikistik yumurtalıklar, erken doğum, bakteriyel vajinoz vb. ilişkili olduğunu 

gösteren önemli bir rolu tespit edilmiştir. Bu patolojiler D vitamini eksikliği ile birlikte 

tespit edildiğinde, hastalığın seyri agresif ve tekrarlayıcıdır, bu da D vitamini eksikliğinin 

bakteriyel vajinoz ve vajinit patogenezindeki rolünün araştırılması gerektiğini gösterir. 

Bu amaçla Atü bağlı Cerrahi Öğretim Kliniği'nde, Sh. Alasgarova adını taşıyan 5 

Numaralı Kadın Doğum Hastanesi'nde ve Referans Kliniği'n Klinik laboratuvarında 

çalışıldı.18-44 yaş arası 132 kadından patolojik materyal alındı.  

mailto:nargiz.huseynova.85@inbox.ru
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Araştırma materyali olarak kan serumu, uterus sekresyonu, servikal-vajinal 

sekresyonu ve lavajı kullanıldı. Kadınların 26'sı pratik olarak sağlıklı, 54'ü bakteriyel 

vajinoz ve 52'si non-spesifik vajinitti. İncelenen kadınlarda D vitamini miktarı IFA ile 

belirlenirken bakteriyel vajinozisli 26 hastada normal ve 28'de eksiklik, non-spesifik 

vajinitli 25 hastada normal ve 27'de eksiklik tespit ettik ve hastaları 5 gruba ayırdık. 

Muayene sırasında D vitamini eksikliği olan kadınlarda klinik semptomlar şiddetliydi ve 

anamnezlerinde nüks saptandı. Toplanan inceleme materyallerinin mikroskobik ve 

bakteriyolojik incelemeleri yapıldı. 22 şüpheli test materyalinde tanıyı doğrulamak için 

ZPR-genetik testi kullanıldı. D vitamini eksikliği olan 14 kadının patolojik materyalinde, 

bu hastalıkların etiyolojisinde anahtar rol oynayan patojenik mikroplar (Gardnerella 

vaginalis, Atopobium vajinae, Megasphaera tip 1, Mobiluncus spp., Bacteroides 

fragilis) birlikte bulundu. Normal vitamin D konsentrasyonlu bakteriyel vajinozisli 7 

hastada Gardnerella vaginalis, 1 hastada Bacteroides fragilis mono saptandı. 

Ayrıca 108 hastanın kanında, 98 hastanın servikal-vajinal sekresyonlarında ve 

servikal-vajinal yıkamada IgA, SigA, IgM, IgG, IL-1β, IL-6, TNF-α konsantrasyonları 

IFA tarafından belirlendi. Rahim salgısından elde edilen muayene materyallerinde, D 

vitamini eksikliği olan gruplarda, D vitamini düzeyi normal olan gruplara göre bu 

göstergelerde artış, IgA ve SigA miktarında azalma gözlendi. Serum 

immünoglobulinlerinde anlamlı bir artış olmadı, sadece D vitamini eksikliği olan nos-

spesifik vajinitli hastalarda artış oldu. Spesifik olmayan vajiniti olan hastalarda (özellikle 

D vitamini eksikliği olanlarda) servikal-vajinal sekresyondaki sitokin miktarında artış 

gözlendi. 

 

  



IV. Uluslararası Türk Dünyası Fen Bilimleri ve Mühendislik Kongresi  

23-24 Haziran 2022, Niğde - Türkiye 

 

1316 
 

 

Blastosistoz patolojisinde sitokinlerin rolü 
 

1,* Memmedova N, 1 Ağayeva N, 2 Salehov A 
1 Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı -ATU  

2İnsan Helmintiyazisi ve Bağırsak Parazitozları Anabilim Dalı -İTTPE ATU  

 
 

Giriş: Son yıllarda bağırsak enfeksiyonları giderek artmaktadır. B.hominis bağırsak 

protozoalarında özel bir rola sahipdir. 

Bu parazitozun insan patolojisindeki rolü hakkındaki tutumlar hala belirsizdir. Bildiğimiz 

gibi, paraziter enfeksiyonlar bağışıklık sistemini baskılayan organizmalarda daha 

yaygındır. Bu bağlamda, blastosistoz patogenezinde bağışıklık faktörlerinin, özellikle 

bazı sitokinlerin rolünün araştırılması gerekmektedir. 

Amac: B. Hominis ile enfekte olan kişilerin bağışıklık durumu hakkında bazı bilgiler 

bulunmaktadır. Tüm bunlar göz önünde bulundurularak çalışmamızın temel amacı, 

bağışıklık sisteminin spesifik olmayan hümoral faktörleri olan ve çeşitli bağışıklık 

faktörlerinin aktivasyonunda rol oynayan interlökinlerin (IL-4 ve IL-8) kandaki miktarını 

belirlemekti.  

Gereç ve yöntem: 2017-2018 yılları arasında V.Y. Ahundov adına  İTTPE Parazitoloji 

ve İmmünoloji Anabilim Dalı'nda yapılmıştır.  

İnterlökinler, VECTOR-BEST tarafından üretilen test sistemleri kullanılarak serum 

immünoenzim metodu ile incelendi. 

B. hominis pozitif olan 83 hastadan kan serumu alındı ve IL-4 ve IL-8 belirlendi. 

Bulgular: Çalışmamızda  IL-4 konsantrasyonlarının blastosistozlu hastalarda normal 

veya hafif yükseldiği gözlendi. 

Ancak B. hominisli 83 hastanın kan plazmasında farklı aralıklarla IL-8 tespit edildi. 

Böylece çalışmaya dahil edilenlerin 65'inde (%75.9) IL-8 normalin üzerinde bulundu. 

Bu nedenle,  çalışmanın sonuçları, sitokinlerin blastosistoz patolojisinde rol oynadığını 

ve diğer sitokin tiplerin patogenezdeki rolünün belirlenmesi ve araştırılmasının önemli 

olduğunu göstermiştir. 
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Treatment of scaliosis and trigeminal nerve diseases by natural 
means and osteopathic methods 

 
Musayeva A.G 

Rehabilitation Manual Spine Therapy Center named after Dr. Ahu Musayeva *turk-  
 

 
Keywords: Osteopathy, scoliosis, trigeminal nerve pathology 

Introduction. Osteopathy is a drug-free, non-invasive manual therapy that aims to 

improve health across all body systems by manipulating and strengthening the 

musculoskeletal framework. Osteopathy has great role in modern medicine and has 

achieved great success in the treatment of many diseases, including diseases of the 

musculoskeletal system. Osteopathic methods are capable of treating diseases of the 

spine and diseases of internal organs associated with the spine. 

The aim of our research. The aim of our research is the treatment of scaliosis and 

trigeminal nerve diseases by natural and osteopathic methods 

Methods. The main research method is the using of river stones of various forms and 

plant thorns. The mechanisms of treatment with river stones and spines are 

interdependent. During this treatment, spines are applied to non-polar points, i.e. to 

inactive areas. With acupuncture, needles are inserted into biologically active points. 

This is the difference between our treatment. Also we use herbal medicine, apitherapy, 

apitoxitherapy, hirudotherapy, oil products, reflexology methods. 

Results. In our research, 67 patients studied. Of these, 70 % people with scoliosis (of 

different ages and different forms of the severity of the disease) and 30% people with 

trigeminal nerve pathology.27 patients of them (40.2%) had 3-5 Cobb degrees of 

improvement, in 23 patients (34.3%) 5-9 Cobb degrees, and 9-14 Cobb degrees in 10 

patients (14.9%) observed.  
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Oral lichen planus and oral epithelial dysplasia 
 

Aliyev Q.KH, 
Azerbaijan Medical University, Therapeutic Dentistry  

dr.qalandar@mail.ru 
 

 
Keywords: epithelial,oral ,mucosa,lichen,disorders 

Methods: This is a cross-sectional study with a sample size of 100 patients divided 

into, 53 subjects with Oral Lichen Planus (53.0%), 39 patients with oral epithelial 

dysplasia as a setting of solitary leukoplakia (39.0%), and 8 subjects with oral lichen 

planus with oral epithelial dysplasia (8.0%). Patients who fit the criteria were asked to 

fill out three different question aires. 26-item Chronic Oral Mucosal Disease 

Questionnaire (COMDQ-26), Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), and the 

Oral potentially malignant disorders QoL questionnaire (OPMDsQoL).  

Results: Both the COMD-26 and OPMDQoL questionnaire scores were significantly 

different across the three disease groups. Relative to patients aged >65, the 40-64 age 

group added 6.8 points to the COMD-26 survey score (P < 0.05). Relative to oral 

epithelial dysplasia, oral lichen planus added 15.7 points to the COMD-26 survey score 

(P < 0.001). Relative to oral epithelial dysplasia, oral lichen plus added 8.9 points to 

the OPMDQoL survey score (P = 0.003).  

Conclusion: Within the limitation of our study OLP shows significant poorer QoL in 

compared to OED as a setting of clinical OL. Younger individuals affected with OLP, 

and OED showed significant impact in QoL in compared to older individuals. 
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Periapical healing 
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Keywords: microsurgery,healing,endodontic,origin,collagen 

 

Introduction: The purpose of this randomized controlled clinical trial was to evaluate 

two dimensionally and 3-dimensionally the effect of resorbable collagen-based bone 

filling material on periapical healing following endodontic microsurgery (EMS) on 

endodontic lesions presenting four-wall defect.  

Methods: Thirty-nine cases with lesions of strictly endodontic origin and four-wall 

defect morphology underwent EMS and were randomly assigned to the treatment or 

control group. In the treatment group, a collagen-based bone filling augmentation 

material (Foundation, J. Morita USA) was placed into the osteotomy site after root 

resection, root-end filling, and induced bleeding. In the control group, the flap was 

repositioned after induced bleeding in the osteotomy with no material added. Clinical, 

PA, and CBCT examinations were completed after 12 months. Healing was evaluated 

using PA radiographs according to Molven’s criteria and CBCT using PENN 3D criteria. 

Cortical plate healing was scored according to Chen’s et al. and RAC/B index.  

Results: Thirty-two cases were evaluated at the 12 months follow up consisting of 14 

cases in the control group and 18 in the treatment group. A total of 11 cases in the 

control and 17 cases in the treatment group demonstrated complete healing on PA 

radiographs. On CBCT, 5 and 12 of cases had completely healed in the control and 

treatment groups, respectively. Finally, 13 cases in the treatment and 6 cases in the 

control group had reestablished cortical plate. However, none of the results were 

statistically significant.  

Conclusion: Within the limitation of the present study, the use of collagen-based bone 

filling augmentation material did not show statistical significance in improving periapical 

healing when used as a coadjutant approach for endodontic lesions with the four-wall 

defect. Larger-scale studies are needed to provide more conclusive results. 
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Роль генетических полиморфизмов в формировании антител к 
тиреоглобулину у пациентов с аутоиммунным тиреоидитом 

(АИТ) 
 

Рена Руфат кызы Рагимова 

Азербайджанский Медицинский Университет, кафедра биохимии 
r.rahimova10@yahoo.com 

 
Ключевые слова: полиморфизм, аутоиммунный хронический тиреодит, антител 
к тиреоглобулину 
 
Введение. АИТ: хроническое, медленно прогрессирующее заболевание с 
нарастанием деструктивных процессов в щитовидной железе. Анализ 
литературных источников показывает, что наряду с известными этиологическими 
факторами немаловажная роль отводится генетическим факторам риска, 
обусловленным полиморфизмом определённых генов.  
 
Методы исследования: Под наблюдением находилось 85 больных с АИТ, 32 
мужчин и 53 женщин, в возрасте от 18 до 64 лет. Для молекулярно-генетического 
анализа по полиморфизмам локусов CTLA4 (rs231775), PTPN22 (rs2476601) и 
TNF-α (1800629) проводили полимеразную цепную реакцию в реальном времени 
с флуоресцентно мечеными зондами на приборе CFX96 (BioRad) с последующей 
визуализацией и интерпретацией результатов в программе Bio-Rad CFX - 96.  
 
Результаты: исследования. Высокие титры антител к тиреоглобулину (АТ-ТГ) 
выявлены у 22,4 % пациентов с генотипом GG полиморфизма +49A/G гена CTLA-
4 (Р=0,005, χ2 =7,86, ОШ = 0,237, 95% ДИош = 0,088-0,635), и у 55,6 % пациентов 
с аллелем G (Р=0,0012, χ2 =10,43, ОШ = 0,360, 95%, ДИош = 0,192-0,674). В то 
же время, аллель А полиморфизма +49A/G гена CTLA-4 достоверно чаще 
встречается у пациентов с нормальными показателями АТ-ТГ – у 68,1 % лиц, 
(Р=0,0012, χ2 =10,43, ОШ = 2,78, 95%, ДИош = 1,484-5,207). У пациентов с 
генотипами АА и AG полиморфизма +49A/G гена CTLA-4 нормальные титры АТ-
ТГ наблюдались в 31,9 % и 63,8 % случаях соответственно, относительно 
показателей пациентов с повышенным титром антител, которые наблюдались в 
26,3 % и 51,3 % случаях, но выявленные различия оказались статистически не 
значимыми. 
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Epipsammic Diatom Fauna of Lake Nazik (Nazik-Bitlis) 
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Absract: In this study, monthly changes and densities of the diatoms in epilithic 

samples from Nazik Lake between March and November 2021 were investigated. 

During the study, a total of 29 taxa were recorded at both stations, including 1 from 

Centrales and 28 from Pennales orders. The diatom species represented by the 

most taxa was Nitzschia with 5 taxa at the first and second stations, and this was 

followed by Cymbella species with 4 taxa again at both stations. At the first station, 

the highest relative density (8.60%) belonged to Ulnaria ulna in April while the lowest 

relative density (1.08%) belonged to Cyclotella meneghiniana, Encyonema 

elginense, Encyonema microcephala, and Surirella librile in March. At the second 

station, the highest relative density (6.29%) belonged to Ulnaria ulna in March while 

the lowest relative density (1.26%) belonged to Encyonema microcephala also in 

March. In addition, temperature, dissolved oxygen, and pH measurements were 

made in the water samples taken from the stations. It has been determined that these 

measured variables positively affect the development of diatoms in the epilithon. The 

relative densities of the diatom species detected in the epilithic flora were 

determined.  

Keywords: Nazik Lake, epilithic, diatom, Bitlis  

 

1. Introduction 

Water, which is of vital importance for life also forms the biological systems in 

seas and lakes. For this reason, it is extremely important to know the physical, 

chemical, and biological properties of waters and water resources, which are the basic 

necessities in many of our domestic, industrial, and agricultural activities (Cirik and 

Cirik, 2005). Aquatic environments, which have special importance in terms of 

biological diversity in the world, also have the characteristics of gene pools and make 

the most important contribution to biological diversity. Due to this, they have been the 

subject of human research since the earliest times and will continue to be so. Most of 

the freshwater reserves in the world are shallow lakes which are more productive and 

more usable than deep lakes, and rich in littoral communities (Moss, 1998). Water, 

which is the main source of life, contains many living things. The number and diversity 
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of algae, which form the first link of the food chain, affect all living things in aquatic 

environments, including fish. 

It is very important to determine the algal flora in the lakes, ponds, and dams 

where aquatic production is made in order to get the desired level of efficiency from 

aquaculture which is becoming widespread in our country. First of all, planktonic and 

benthic algae form the first link of the food chain in aquatic habitats and form the food 

of vertebrates and invertebrates in the waters. In addition, due to the oxygen (O2) they 

give out as a result of photosynthesis, they constitute an important part of the system 

that supports life in aquatic habitats. 

Alongside the important benefits of algae in natural waters for aquaculture, some 

algal groups can be harmful to aquaculture in several ways. First of all, the excessive 

growth of algae in natural waters causes pollution. The turbidity resulting from the 

overgrowth and death of algae and the breakdown of dead organic materials by 

decomposers through oxidation cause a rapid decrease in the amount of dissolved 

oxygen in the water. In this situation, which can sometimes lead to a complete 

depletion of dissolved oxygen, the lives of oxygen dependent aquaculture are 

endangered. If dead algae cells continue to decompose in an anaerobic way in an 

oxygen-free environment, undesirable gases are produced in natural waters such as 

streams, dams, lakes, and ponds that disturb the fishery products and affect the water 

quality (Snieszko and Exelrod, 1976; Seymour, 1980; Fulton and Paerl, 1987). 

The structure of diatom communities is directly related to the physical and 

chemical state of water. Therefore, diatoms are used in the calculation and comparison 

of the water qualities of rivers with different morphodynamics (Allan, 1995). 

Today, approximately 70% of freshwater resources are in the form of glacier or 

snow cover in the arctic areas. The remaining 30% exist as surface and subsurface 

waters. According to calculations, surface waters such as lakes and rivers make up 

0.3% of the total water. The fact that the amount of directly usable freshwater is so low 

has revealed the importance of freshwater ecosystem (UNEP, 2002). 

Algae in phytoplankton constitute the vital area of the system that supports 

aquatic life as they produce organic matter from inorganic substances through 

photosynthesis, provide oxygen to their environment, and form the food of consumer 



IV. Uluslararası Türk Dünyası Fen Bilimleri ve Mühendislik Kongresi  

23-24 Haziran 2022, Niğde - Türkiye 

 

1323 
 

 

organisms. Naturally, changes in the amount or variety of organisms in the food chain 

affect the living groups in the upper parts of this chain (Atıcı and Ahıska, 2005). 

2. Material and Method 

Nazik Lake is located in the northwest of the Ahlat district of Bitlis province. It is 

25 km from Lake Van. Nazik Lake is known as a volcanic set lake. Volcanic lakes are 

formed by the valley fronts being closed off as a result of volcanism. 

The waters of the lake are fresh. The river sources of the lake are fed by the snow 

waters and rain waters that melt in spring. One of the most important features of the 

lake is that it freezes in winter in a way that vehicles can pass over it. In winter, 

transportation between the settlements around the lake is through the frozen lake. 

Excess water of the lake flow towards the Karmış stream from the southeast end. 

Excess water is controlled by a regulator placed on this stream, and it is used for 

irrigation of the Ahlat plain and the lands of Adabağ and Sarıkum villages belonging to 

the nearby district. There is also an island near the shore on the Dilburnu side of the 

lake. Due to the fact that the lake’s water is fresh and rich in nutrients, mirror carp are 

farmed abundantly in the lake. 

Nazik Lake has an area of 30 km², an altitude of 1,876 meters, and a depth of 40-

50 meters. Mirror carp and pearl mullet are farmed in the lake. 

Nazik Lake is located in the north of the Ramsar Site of the Nemrut Crater Lake 

and is 84.0 km, 90.0 km, 220.0 km, 31.0 km, and 63.0 km from Bitlis, Muş, Van, Ahlat, 

and Tatvan settlements, respectively (URL 1). 

The coordinates of the first and second stations selected from Nazik Lake are as 

follows: The first station is located between 38o51ı 28.49ıı north latitude and 42o12ı 

57.45ıı east longitude, the second station is located between 38o50ı41.19ıı north 

latitude and 42o14ı20.24ıı east longitude. The satellite image of the stations selected 

from Nazik Lake is shown below (Figure 1). 
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Figure 1. General view of the stations where the epilithic samples were taken from 

Nazik Lake (URL 2). 

Throughout the research, pH and temperature were measured with a portable 

ORION 3 STAR pH meter while dissolved oxygen was measured with a portable YSI 

55 DO digital oxygen meter in the field. The epilithic sampling started in March (2021) 

and continued until November (2021) monthly for 9 months. 

The samples brought to the laboratory were scraped from the stones at the 

stations using objects such as a toothbrush or a knife. The scraped part was treated 

with distilled water and taken into sampling bottles. The permanent preparations were 

made after certain volumes of samples were boiled in concentrated sulfuric acid and 

nitric acid mixture (1:1, v/v). Some of the neutralized samples were transferred to 

previously labelled bottles. While preparing the permanent preparations, a drop of the 

suspension consisting of diatom shells was taken and placed on the slide, then left to 

dry. After some entellan was dripped onto these dried slides, they were closed with a 

coverslip with the help of a forceps. A Nikon branded microscope was used for species 

identification and counting of the diatoms whose permanent preparations were made 

(Round 1953). The counting in the permanent preparations was based on relative 

density and the results are given as “organism%”. 

Relative density (Rd) = NA/Nx100 NA = Total number of A species’ individuals 
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N = Number of all species’ individuals (Kocataş, 

1999). 

The following sources were used for the diagnosis of the diatoms in the 

permanent preparations: Hustedt (1932), Prescott (1961), Germain (1981), Prescott 

(1951), Bourelly (1968, 1972), Patrick and Reimer (1966, 1975), Grimes and Rushforth 

(1982), and Krammer and Lange-Bertalot (1986, 1988, 1991a, 1991b). 

 

3. Findings 

The monthly changes in pH, temperature (℃), and oxygen (mgO2/L) at the 

stations selected from Bitlis Nazik Lake research area are shown in Table 1. 

Table 1. Monthly changes in temperature (℃), oxygen (mgO2/L), and pH at the first 

and second stations selected from Bitlis Nazik Lake area. 

Parameters Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. 

1st sta. / temp. (℃) 16.3 16.8 18.8 20.0 22.0 23.0 20.0 19.2 19.0 

1st sta. / oxy. (mg 

O2/L) 
8.8 8.6 7.3 7.1 7.0 7.0 7.8 7.9 8.2 

2nd sta. / temp. (℃) 17.3 18.5 19.2 21.0 24.0 24.2 22.0 20.2 20.2 

2nd sta. / oxy. (mg 

O2/L) 
8.2 8.3 7.8 7.4 7.1 7.0 7.4 7.9 8.0 

1st sta. / pH 7.35 7.34 7.40 7.41 7.49 7.34 7.41 7.31 7.31 

2nd sta. / pH 7.37 7.40 7.50 7.52 7.51 7.39 7.44 7.45 7.40 

 

During the study period in Bitlis Nazik Lake, at the first station, the recorded 

average temperature was 19.45 ℃, oxygen value was 7.74 mgO2/L, and pH value was 

7.37. 

At the second station, the recorded average temperature was 20.73 ℃, oxygen 

value was 7.67 mgO2/L, and pH value was 7.44. 

The highest temperature value at the first station was recorded as 23 ℃ in August, 

and the lowest temperature value was recorded as 16.3 ℃ in March. 
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The highest temperature value at the second station was recorded as 24.2 ℃ in 

August, and the lowest temperature value was recorded as 17.3 ℃ in March. 

The average pH value at the first station was recorded as 7.37, and the average 

pH value at the second station was recorded as 7.44. 

The monthly relative densities of the epilithic algae at first station in Bitlis Nazik 

Lake during the research period are given in Table 2. 

Table 2. Monthly changes in the relative densities of the epilithic diatoms recorded at 

the first station in Nazik Lake. 

STATION 1 Mar. Apr. 
May

. 
Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. 

Centrales          

Cyclotella meneghiniana 
Kützing 

1.08 2.08 2.44 2.70 3.07 1.79 1.28 1.80 1.37 

Pennales          

Amphora ovalis Kützing 4,30 3,47 3,90 3,86 4,10 3,59 3,21 4,50 4,11 

Amphora pediculus 
Kütz.)Grunow &A.Schmidt 

2,15 3,47 3,90 3,09 3,41 2,69 3,21 2,70 2,74 

Cymbella affinis Kützing 5,38 4,86 4,88 5,02 4,44 4,93 5,13 5,41 5,48 

Cymbella 
cistula (Ehrenberg) 
O.Kirchner 

5,38 5,56 5,37 5,02 4,78 4,48 4,49 3,60 5,48 

Cymbella helvetica Kützing 4,30 4,17 4,39 4,25 4,10 3,59 3,85 3,60 4,11 

Cymbella parva (W.Smith) 
Kirchner 

3,23 3,47 3,41 3,47 3,75 3,59 2,56 2,70 2,74 

Cymbopleura amphicephala 
(Nägeli ex Kützing) 
Krammer 

4,30 3,47 3,90 3,86 4,44 4,04 4,49 4,50 4,11 

Diatoma 
elongata (Lyngbye) 
C.Agardh 

2,15 3,47 3,41 3,47 3,41 3,59 3,21 2,70 2,74 

Diatoma vulgaris Bory 2,15 1,39 1,95 2,32 2,39 2,24 2,56 1,80 2,74 
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Encyonema elginense 
(Krammer) D.G.Mann 

1,08 2,08 2,44 2,70 2,05 2,69 1,92 1,80 1,37 

Encyonopsis microcephala 
(Grunow) Krammer 

1,08 1,39 1,95 1,93 1,71 1,79 1,92 1,80 1,37 

Fragilaria tenera (W.Smith) 
Lange-Bertalot 

2,15 2,08 2,44 3,47 3,07 3,14 3,21 3,60 2,74 

Gomphonema 
acuminatum Ehrenberg 

4,30 3,47 4,39 4,25 4,10 4,48 4,49 4,50 4,11 

Gomphonema 
angustatum (Kützing) 
Rabenhorst 

3,23 3,47 3,41 3,47 3,41 4,04 3,85 3,60 2,74 

Gomphonema 
olivaceum (Hornemann) 
Brébisson 

2,15 2,08 2,44 2,70 3,41 3,59 3,85 2,70 1,37 

Navicula 
cryptocephala Kützing 

5,38 4,17 3,41 3,86 3,75 3,59 3,85 4,50 4,11 

Navicula gregaria Donkin 4,30 4,86 4,39 3,47 4,10 3,14 2,56 2,70 2,74 

Navicula radiosa Kützing 6,45 6,25 4,39 4,25 4,10 4,48 3,85 4,50 5,48 

Nitzschia palea (Kützing) 
W.Smith 

5,38 6,25 3,90 3,86 3,75 4,48 4,49 5,41 5,48 

Nitzschia sigma (Kützing) 
W.Smith 

2,15 3,47 3,90 3,86 4,44 4,04 3,85 3,60 4,11 

Nitzschia 
sigmoidea (Nitzsch) 
W.Smith 

3,23 2,78 2,93 3,47 3,41 3,59 3,21 4,50 5,48 

Nitzschia tenuis W.Smith 2,15 2,08 2,44 3,09 3,41 3,14 4,49 3,60 4,11 

Nitzschia 
terrestris (J.B.Petersen) 
Hustedt 

2,15 3,47 2,93 2,70 3,07 2,69 2,56 2,70 2,74 

Surirella librile (Ehrenberg) 
Ehrenberg 

1,08 1,39 2,44 1,93 2,05 2,69 1,92 1,80 1,37 

Surirella minuta Brébisson 
ex Kützing nom illeg 

2,15 1,39 1,95 1,93 1,71 1,79 2,56 1,80 1,37 

Surirella ovalis Brébisson 3,23 2,08 2,44 2,32 1,71 2,24 1,92 2,70 1,37 
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Ulnaria acus (Kützing) 
Aboal 

5,38 4,86 4,39 4,63 3,75 5,38 5,77 4,50 4,11 

Ulnaria ulna (Nitzsch) 
Compère 

8,60 6,94 5,85 5,02 5,12 4,48 5,77 6,31 8,22 

Two stations were selected from Bitlis Nazik Lake. A total of 29 taxa belonging to 

the epilithic diatoms were recorded both at the first station and at the second station. 

At the first and second stations, the genera represented by the highest number of 

species among the epilithic diatoms were Nitzschia with 5 taxa and Cymbella with 4 

taxa. Diatoms recorded at both stations were Amphoa ovalis, Amphora pediculus, 

Cyclotella meneghiniana, Cymbella affinis, Cymbella cistula, Cymbella helvetica, 

Cymbella parva, Cymbopleura amphicephala, Diatoma elongata, Diatoma vulgaris, 

Encyonema elginense, Encyonopsis microcephala, Fragilaria tenera, Gomphonema 

acuminatum, Gomphonema angustatum, Gomponema olivaceum, Navicula 

cryptocephala, Navicula gregaria, Navicula radiosa, Nitzschia palea, Nitzschia sigma, 

Nitzschia sigmoidea, Nitzschia tenuis, Nitzschia terrestris, Surirella librile, Surirella 

minuta, Surirella ovalis, Ulnaria acus, and Ulnaria ulna. Cymbella affinis and Ulnaria 

ulna were the diatoms whose relative densities did not fall below 4% at the first and 

second stations in Bitlis Nazik Lake (Table 2). 

The relative density of Ulnaria ulna in March at the first station (8.60%) was the 

highest relative density among the epilithic diatoms. 

The second highest relative density (8.22%) at the first station also belonged to 

Ulnaria ulna and was recorded in November. 

At the first station, the lowest relative density among the epilithic diatoms was 

1.08%, belonging to Cyclotella meneghiniana, Encyonema elginense, Encyonopsis 

microcephala, and Surirella librile, and this relative density was recorded in March 

(Table 2). 
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Table 3. Monthly changes in the relative densities of the epilithic diatoms recorded at 

the second station in Nazik Lake. 

STATION 2 Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. 

Centrales          

Cyclotella meneghiniana 
Kützing 

1.89 2.45 2.85 2.67 2.26 2.25 2.01 2.47 2.38 

Pennales          

Amphora ovalis Kützing 3,77 3,92 4,63 4,45 3,95 3,75 3,52 3,70 3,97 

Amphora pediculus 
Kütz.)Grunow &A.Schmidt 

2,52 2,94 3,91 3,86 2,82 3,00 2,51 3,09 3,17 

Cyclotella meneghiniana 
Kützing 

1,89 2,45 2,85 2,67 2,26 2,25 2,01 2,47 2,38 

Cymbella affinis Kützing 4,40 4,41 4,98 4,75 4,24 4,87 5,03 4,32 4,76 

Cymbella 
cistula (Ehrenberg) 
O.Kirchner 

5,03 4,90 5,34 4,45 4,52 4,49 4,02 3,70 4,76 

Cymbella helvetica Kützing 3,77 3,43 4,27 3,86 4,24 4,12 2,51 2,47 3,17 

Cymbella parva (W.Smith) 
Kirchner 

3,14 3,92 3,56 3,56 3,67 3,75 3,02 3,09 3,97 

Cymbopleura 
amphicephala (Nägeli ex 
Kützing) Krammer 

3,77 4,41 3,91 4,15 4,24 4,49 4,02 4,32 4,76 

Diatoma 
elongata (Lyngbye) 
C.Agardh 

3,14 3,43 3,56 3,26 3,67 3,37 3,52 3,09 3,17 

Diatoma vulgaris Bory 2,52 2,45 2,85 2,67 3,11 2,62 2,51 2,47 2,38 

Encyonema elginense 
(Krammer) D.G.Mann 

1,89 2,45 2,49 2,97 2,54 2,62 3,02 2,47 2,38 

Encyonopsis microcephala 
(Grunow) Krammer 

1,26 1,96 2,14 2,08 2,26 1,87 2,01 2,47 2,38 
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Fragilaria tenera (W.Smith) 
Lange-Bertalot 

2,52 2,94 2,85 2,97 3,39 3,37 3,52 3,09 3,17 

Gomphonema 
acuminatum Ehrenberg 

3,77 3,92 4,27 4,15 3,39 3,75 4,52 4,32 3,97 

Gomphonema 
angustatum (Kützing) 
Rabenhorst 

3,14 3,43 3,56 3,56 3,11 3,00 3,02 3,09 3,17 

Gomphonema 
olivaceum (Hornemann) 
Brébisson 

3,14 2,94 3,20 2,67 2,82 2,62 2,51 2,47 2,38 

Navicula 
cryptocephala Kützing 

4,40 3,43 3,20 4,15 3,67 3,75 4,02 4,94 4,76 

Navicula gregaria Donkin 5,03 4,90 4,27 3,86 4,24 4,49 4,52 3,70 3,97 

Navicula radiosa Kützing 5,66 3,92 3,56 3,56 3,95 4,12 3,52 4,32 4,76 

Nitzschia palea (Kützing) 
W.Smith 

4,40 3,92 4,27 4,45 3,95 4,87 4,52 4,94 4,76 

Nitzschia sigma (Kützing) 
W.Smith 

3,14 3,43 3,20 3,86 4,24 4,49 5,03 4,32 3,97 

Nitzschia 
sigmoidea (Nitzsch) 
W.Smith 

3,77 2,94 2,85 3,56 3,95 3,37 4,02 3,70 3,17 

Nitzschia tenuis W.Smith 2,52 3,43 2,49 2,67 3,11 3,00 2,51 3,09 2,38 

Nitzschia 
terrestris (J.B.Petersen) 
Hustedt 

3,14 2,45 3,20 2,97 3,39 3,75 4,02 3,70 3,97 

Surirella librile (Ehrenberg) 
Ehrenberg 

1,89 1,47 1,78 2,08 2,26 1,87 2,51 2,47 1,59 

Surirella minuta Brébisson 
ex Kützing nom illeg 

2,52 2,45 1,78 1,78 2,26 2,25 2,01 2,47 1,59 

Surirella ovalis Brébisson 3,14 2,94 1,78 2,08 1,98 1,87 2,51 1,85 1,59 

 Ulnaria acus (Kützing) 
Aboal 

4,40 4,41 3,91 3,86 3,67 3,75 4,02 3,70 3,17 

Ulnaria ulna (Nitzsch) 
Compère 

6,29 6,37 5,34 5,04 5,08 4,49 5,53 6,17 6,35 
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The relative density of Ulnaria ulna in April at the second station (6.37%) was the 

highest relative density among the epilithic diatoms. 

The second highest relative density (6.35%) at the second station also belonged 

to Ulnaria ulna and was recorded in November. 

At the second station, the lowest relative density among the epilithic diatoms was 

1.26%, belonging to Encyonopsis microcephala, and it was recorded in March (Table 

3). 

4. Discussion and Conclusion 

While algae produce oxygen during photosynthesis, they consume oxygen during 

respiration (Jones-Lee and Lee, 2005). The highest temperature in Bitlis Nazik Lake’s 

surface water was measured as 24.2 ℃ in August at the second station while the lowest 

temperature was measured as 16.3 ℃ in March at the first station. The highest 

dissolved oxygen value was measured as 8.8 mgO2/L in March at the first station while 

the lowest dissolved oxygen value was measured as 7.0 mgO2/L in August at the 

second station. 

It has been determined that the dissolved oxygen amount is inversely proportional 

to temperature and the amount of dissolved oxygen decreases as temperature 

increases. According to Water Pollution Control Regulation (SKKY, 2008), the water 

quality can be rated as Class I in terms of dissolved oxygen and temperature. Oxygen 

concentration in uncontaminated natural waters is generally around 10 mg/L 

(Anonymous, 1998). 

pH is one of the important factors affecting the life of living things as an indicator 

of the acidity of the water. The flora of a lake is considerably affected by the pH of the 

water. The pH value varies between 6-9 in lake waters that are not contaminated in 

any way (Tanyolaç, 2009). The pH values of the monthly samplings in the research 

area were recorded to be between 7.31-7.49 at the first station and between 7.40-7.52 

at the second station. The average pH was 7.37 at the first station while it was 7.77 at 

the second station. This values show that the lake has basic properties. According to 

Water Pollution Control Regulation (SKKY, 2008), the water quality can be rated as 

Class I (Table 1). In line with these results, it has been determined that in terms of pH, 
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Bitlis Nazik Lake’s water quality is suitable for biological activity in terms of and fish 

production. 

The benthic zone contributes significantly to the algal flora of inland waters and 

affects the efficiency of the water. In the benthic region, epilithic, epiphytic, epizooic, 

and epipsammic algae can be found. These communities may be richer in 

phytoplankton in terms of species and individual numbers in shallow waters such as 

lagoons (Gönülol, 1985a). 

Like planktonic algae, benthic algae are considered to be fully photoautotrophic 

in terms of energy and carbon requirements. Benthic algae are important organisms 

that play a role in research for monitoring water quality. Since they are primary 

producers, they occupy an essential place in aquatic ecosystems in the context of the 

physical, chemical, and biological components of the food chain. This is a critical link 

in aquatic ecosystems, and any disruption in this link can profoundly affect the number 

of aquatic communities. Because they are attached to one location, they cannot avoid 

potential pollutants that are introduced to the lake through other factors. They must 

either adapt to the abiotic environment surrounding them or disappear. Thus, benthic 

algae with a rich variety of species offer a rich consultation system for environmental 

monitoring. They are important representatives of current environmental conditions as 

they are among the first organisms to respond to environmental stress and recovery 

after stress. They are also used to examine the degree of change of the pollution over 

time in aquatic communities caused by pollutants and can occur over a long period of 

time (Stevenson et al., 2001). 

Akköz et al., (2000) identified a total of 89 taxa in their study on the epilithic, 

epiphytic, and epipelic algae of Beşgöz Lake and their seasonal changes. Among 

these taxa, while the diatoms were the first with 76 taxa, Chlorophyta was recorded 

with 7, Cyanophyta with 4, Euglenophyta and Xantophyta with 1 taxon each, in the 

flora. The majority of the epipelic, epilithic, and epiphytic algal flora of Beşgöz Lake is 

composed of Bacillariophyta members and some of it is composed of Cyanophyta and 

Chlorophyta members. As Euglenophyta and Chrysophyta members are represented 

by only one species, they do not show any importance in regards to population or 

floristics. In the same sense, the dominant algae in the epiphyton in Bitlis Nazik Lake 
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were diatoms, and other algal groups were neglected because they were recorded at 

very low numbers. 

In their research on the epilithic algae of Ladikli Lake, Maraşlıoğlu et al. (2005) 

indicated that the prevalent species of the epilithon were Aulacoseria distans, 

Cymbella affinis, Encyonema leibleinii, Navicula cryptocephala, Navicula veneta, 

Craticula halophila, and Surirella linearis. In our study carried out in Bitlis Nazik Lake, 

there were no similarities except for Cymbella affinis and Navicula cryoptocephala 

species. 

Cymbella affinis, Cymbella cistula, Nitzschia Palea, Ulnaria acus, and Ulnaria 

ulna were recorded in the epiphyton with high relative densities at the first station in 

Bitlis Nazik Lake. These species are stated to be true epilithic and epiphytic species 

that are attached to stones or plants by their tubes and thin ends secreted from a 

mucilage stem and raphes, or by their whole surfaces (Gönülol, 1993). 

The diatom species found in Bitlis Nazik Lake are very similar to the diatoms 

found in other researched lakes (Sönmez, 2017; Yıldız, 1986; Yıldız, 1986a; Yıldız, 

1986b; Akköz et. al., 2000). Some of the benthic flora in lakes and ponds are dragged 

by other physical influences such as wave movements and currents and appear as 

dependent algae by joining the flora on stones and plants. However, species with 

mucilage stalks such as Gomphonema olivaceum and Rhoicosphenia curvata are 

indeed dependent algae. Studies on the littoral zone algae of lakes and ponds have 

shown that a rich algal flora develops on sediments. This flora has been studied in 

detail, particularly in the lakes of England, Ireland, and Finland (Round, 1984). 

According to Round and Hickman, benthic algae are defined as organisms living 

in the confined space between solid and liquid surfaces (Nienhuis, 1980). Navicula, 

Amphora in Tortum Lake (Altuner and Aykulu, 1987); Navicula, Nitzschia, Cymbella, 

and Amphora in Tercan Dam Lake (Altuner and Gürbüz, 1996); Navicula, Nitzschia, 

Caloneis, Amphora, and Synedra in Beytepe Pond have been observed widely and in 

high numbers. In Çubuk-I Dam Lake (Gönülol, 1980), Amphora, Nitzschia, Navicula, 

Caloneis, and centric diatom species, and in Altınapa Dam Lake (Yıldız, 1986), 

Navicula, Nitzschia, Cymbella, Pinnularia, Amphora, and Caloneis species have been 

dominant and prevalent. Amongst the epilithic diatoms in Bitlis Nazik Lake, Navicula, 
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Nitzschia, Cymbella, and Gomphonema presented similarities with the results above 

as the prevalent species. 

In the epilithic flora of Nazik Lake, members of the Pennales order were 

predominantly found. It was stated that Cmybella, Diatoma, Navicula, and Nitzschia 

genera are among the most common species in inland waters of our country, and 

Nitzschia is the most common genus in waters rich in nutrient salts (Soylu, 2006; Soylu 

et. al., 2010; Cağlar and Zeliha, 2021). 

Obalı (1984) and Kairesalo and Koskimes (1985) stated that the members of the 

Pennales order were not true planktonic species and that pennate diatoms were mostly 

found in phytoplankton when lakes and rivers were turbulent. Round (1981) suggested 

that Pennate diatoms are actually benthic forms and that they rise to phytoplankton by 

turbulences in the water. Although there were 1 Centrales and 28 Pennales members, 

this finding supports the findings of the present study on Bitlis Nazik Lake. 

Chessman (1986) stated that Navicula and Nitzschia species are cosmopolitan. 

In this study conducted in Nazik Lake, the Navicula and Nitzschia species were found 

to be the permanent species of both stations and they were recorded with high relative 

densities. 

Considering the number of individuals at the first and second stations in Bitlis 

Nazik Lake, the number of individuals at the first station was higher than the number 

of individuals at the second station. The reason for this is that the first station is close 

to the settlement, the nutrients carried to the lake are higher here and it is richer in 

nutrient salts. Therefore, the number of individuals increased at the first station. The 

fact that the second station is 4 km away from the settlement and the nutrient salts are 

slightly less than the first station has caused a decrease in the number of individuals. 

Changes in the number of species at the stations were observed as a result of the 

proximity of the first station to the settlement and agricultural areas, the mixing of 

nutrients (such as nitrogen and phosphorus) into the lake with the water flow and the 

subsequent enrichment with nutrient salts. 

As a result, this study is the first algological study conducted in Bitlis Nazik Lake 

and it is thought that it will contribute to the determination of the freshwater algal flora 

of Nazik Lake and Turkey. 
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Absract: Lactobacillus casei is a well-known probiotic strain in the dairy industry. Its 

ability to create bioactive peptides from milk proteins, however, has not been 

investigated. The viability of the Lb. casei 393 strain in fermented milk, as well as 

some physicochemical properties, were assessed during storage for 21 days at 4 C; 

biological activity, such as antioxidant, angiotensin converting enzyme inhibitory, and 

anticancer activities of the water soluble extract and its filtrate ( 2 kDa), were 

determined. During preservation in fermented milk, Lb. casei levels remained over 9 

log cfu/g. During storage, these bioactivities increased significantly (P 0.01) and had 

the greatest bioactivity impact. It was shown that Lb. casei ATCC 393 had the 

potential to release bioactive peptides from milk proteins.  

Keywords: Lactobacillus casei, Fermented Milk, Biological activity 

 

1. Introduction 

1.1.  Fermented Milk Products 

Fermented milk products such as yogurts have been used for several thousand years 

and the belief that they are beneficial to health. Fermented milk products, like the milk 

from which they are made, are rich in protein, vitamins and a lot of minerals. However, 

in addition to these purely nutritional properties, there is increasing support for a 

number of other health benefits. The evidence for some of these is stronger than for 

others. This paper focuses on the products recognized by Consumers as ‘yogurts’. It 

contains a comparison of the nutritional value of milk and yogurt, consideration of 

consumption trends and their impact on nutrition, and summarizes the strengths and 

weaknesses of the evidence associated with health benefits of bio fermented milks [1]. 

Fermented milk products are a palatable and economical source of nutrients. The 

nutrient composition is similar to that in milk. But concentrations of vitamins are in 

general a little lower, with possible exception of folic acid. Concentrations of lactic acid, 

galactose, free amino acids and fatty acids are increased with result of the 

fermentation. Lactose-intolerant individuals tolerate lactose when it is consumed in 

yoghurt. The mechanism of this effect has not been clearly established [2]. 
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1.2.  Fermented Products Bioactive Role 

Fermented foods and beverages have various nutritional and therapeutic properties. 

Lactic acid bacteria (LAB) play a major role in determining the positive health effects 

of fermented milks and related products. The L. acidophilus and Bifidobacteria spp are 

known for their use in probiotic dairy foods. Cultured products sold with any claim of 

health benefits should meet the criteria of recommended minimum number of more 

than 106 cfu/g at the time of consumption. Yoghurt is redefined as a probiotic carrier 

food. Several food powders like yoghurt powder and curd (dahi) powder are factory-

made taking into consideration the number of organisms living in the product after 

drying. Such foods, beverages and powders are highly suitable to consumers because 

of their flavor and aroma and high nutritive value. Antitumor activity is linked with the 

cell wall of starter bacteria and so the activity remains even after drying. Other health 

benefits of fermented milks include prevention of gastrointestinal (GIT) infections, 

along education of serum cholesterol levels and ant mutagenic activity. The fermented 

products are recommended for consumption by lactose intolerant individuals and 

atherosclerosis patients. The formulation of fermented dietetic preparations and 

special products is an growing research area. The health benefits, the technology of 

production of fermented milks and the kinetics of lactic acid fermentation in dairy 

products are revised here [3]. 

2. Conclusion 

From all of the above data we can indicates that utilization of milk or fermented milk 

products enhanced the health when processed into by products such as yogurt. Milk 

is a highly nutritive secretion of mammals that serves to nourish offspring during 

the periods of early life. The high nutritive nature of milk has encouraged its use 

for human consumption from the very beginning. Therefore suggested that milk 

fermented products should be encouraged so as to solve the problem in food 

consumption by consumers. 
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Absract: Dairying in the twenty-first century will mostly follow the tendencies of the 

previous few decades, however an unlikely but disruptive event is always possible. 

Globalization politics may have a role in facilitating global dairy trade. Farm 

production will grow more efficient, resulting in further economic advantages for 

consumers. At the same time, consumers, producers, and manufacturers will pay 

more attention to safety and quality issues. Environmental concerns will grow in 

relevance, and methane generation may become a significant issue for the sector 

during the next two decades. Even if public approval is no longer an issue, it is 

unlikely that genetically modified milk will be introduced very soon; however, the use 

of genetic markers for expedited genetic improvement of cows will become 

increasingly important. Despite rising competition from non-dairy options, milk and 

dairy products will continue to be the finest sources of nutrients for children and 

traditional dairy products. Consumer concerns will take precedence for the sector, 

and the safety of dairy foods must be ensured. To develop a better knowledge of the 

increasingly complex food systems and to support consumer goals, recent advances 

in the chemical, physical, and information sciences and technology will be used. 

Keywords: Dairy, food genetics, safety, environment concerns 

 

1. Introduction 

 

1.1.  Milk 

The cow and its milk have been held sacred in the world of human civilization since old 

age. Milk, our very first food, is fenced with emotional, cultural, and religious 

importance since our childhood. We are habituated since childhood to think of milk as 

“nature's most perfect food.” Milk and dairy products have long been acknowledged as 

an important constituent of a balanced diet. Ancient Vedic texts of India describe the 

virtues of milk and its products, as is authenticated by modern scientific principles. 

That’s why milk has been considered as one of the most natural and highly nutritive 

part of daily balanced diet of human life. At the present time, the integration of 

advanced scientific knowledge with traditional information in milk and its products 

humans are gaining incredible momentum toward developing the concept of potential 

therapeutic foods. Besides, new advances toward therapeutic roles of milk and milk 

products have also given a new push for unraveling the age old secrets of milk. At 
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present, the best-known examples of therapeutic foods are fermented milk products 

which are containing health promoting probiotic bacteria in human daily life. In the 

present article, we have tried to review the various aspects of the milk and future foods 

as per the globe trade importance [1].  

 

1.2.  Global Milk Trade Importance 

 This paper reviews trends in global production and consumption related to trade 

of dairy products. The past decades have seen rapid growth in consumption of dairy 

products in several parts of world driven by economic growth and rising income levels. 

However, large differences in levels of per caput consumption among developing 

different countries and regions of countries still persist. Increasing consumption in 

developing countries has been accompanied by a major expansion of production in 

several developing countries. Small-scale dairy producers in several developing 

countries have remained at the margin of these developments. Also trade in dairy 

products has extended due to technological development in processing and shipping, 

which has aided product movements. However, due to the perishability of milk products 

the bulk of dairy production is consumed domestically without entering international 

trade. The potential for future extension of dairy consumption remains significant, as 

income levels continue to grow in developing countries. Especially in that countries 

where levels of per caput consumption are still relatively low nowadays. However, the 

rate of growth is expected to slow down rather relative to those experienced over the 

past decades. The rapid growth and transformation of the global dairy sector 

contributes to growing threats to the environment and to human and animal health as 

well as to increasing pressures on the livelihoods of small-scale dairy producers. These 

issues require attention in order to allow the continued development of the sector in a 

sustainable and socially balanced way [2]. 

 

2. Conclusion 

 There is a growing global demand for dairy products, fueled in part by growing 

consumer wealth in developing countries. Global dairy trade represents only 6.2% of 

global production and demand currently outstrips supply. Global markets have been 
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critically important to agriculture. This paper will explain us about the present milk 

products and the trade importance of the milk or dairy products.  
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Absract: The cosmetic products placed on the market must, therefore, meet certain 

requirements. The substances and mixtures intended to be placed in contact with 

the external parts of the human body or with the teeth and the mucous membranes 

of the oral cavity with a view exclusively or mainly to cleaning them, perfuming them, 

changing their appearance, protecting them, keeping them in good condition or 

correcting body odours. The cosmetics and skin care industry wages a constant 

challenges between supply and demand. Beauty and skin care companies 

relentlessly promote the latest trends, often enlisting celebrities to help them. Once 

they generate demand, they must ensure those products are on the shelves and 

available for purchase while they are hot. Handling products to the point of sale is 

critical, and requires punctual and reliable transportation, storage, and distribution. 

Cosmetic manufacturers use specialised ingredients that must be stored and 

transported with particular care in order to avoid adverse effects related to weather, 

temperature, humidity and light. The logistic chain of cosmetic products is very long, 

and the beginning of the process is in fact in the laboratory, where the recipe for a 

new cosmetic product is being created. And then it covers the entire production 

process and then transport to the point of sale (usually a drugstore, and recently also 

directly to the final customer). In all cases, we are dealing with supplies of 

substances, preparations, intermediate products or finished products. Cosmetic 

products in many cases are specific, unique due to their composition, which often 

means the need for special transport conditions. Mostly, it means the so-called 

controlled temperature, and failure to observe temperature regimes (both in the case 

of raw materials and finished products) may mean the loss of appropriate physical 

and chemical properties of the goods. It is very important for the manufacturer to 

ensure that the product reaches the potential customer in the best possible condition 

while maintaining its properties, appearance, consistency and smell. 

Keywords: Cosmetic products, Healthy cosmetic products, Skin care, Logistics, 

Transportation, Cosmetics logistics. 

 

INTRODUCTION 

Pharmaceutical and cosmetic products are sensitive or vulnerable to a wider range of 
circumstances than the products of mostly any other industry. Biologic materials from 
clinical trials and many classes of medications and medical products are extremely 
sensitive to heat, humidity and even light. On the other hand, many chemicals and 
cosmetics are also sensitive to vibrations and shocks. To maintain their effectiveness, 
different raw materials and finished goods may need to be stored at a variety of 
temperatures. Any disruption in this temperature or incorrect handling of the product 
could spoil it permanently. This could result in cosmetics that are ineffective, 
pharmaceuticals and other temperature-sensitive products that must be thrown away 
or clinical trials that lose valuable data. Beyond this loss, you could also be subject to 
reputation risk and regulatory action. Cosmetic products in many cases are specific, 
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unique due to their composition, which often means the need for special transport 
conditions. Sometimes it means the so-called controlled temperature, and failure to 
observe temperature regimes (both in the case of raw materials and finished products) 
may mean the loss of appropriate physical and chemical properties of the goods (1,2). 

The logistic chain of cosmetic products is very long, and the beginning of the process 
is in fact in the laboratory, where the recipe for a new cosmetic product is being created. 
Later it covers the entire production process and then transport to the point of sale 
(usually a drugstore, and recently also directly to the final customer). In all cases, we 
are dealing with supplies of substances, preparations, intermediate products or 
finished products. Supply chain managers check reporting status and analyse the data 
that has been collected, in order to improve supply chain strategies, taking each 
sensitivity into consideration. Cosmetic companies that do not implement innovative 
solutions in their supply chains are less profitable than their competitors. On a global 
scale, the beauty industry will generate annual growth of 4-6% by 2021. This growth 
will not be spread evenly across all retailers. Experts forecast the biggest growth in e-
commerce. This changes a lot for cosmetic distributors and logistics operators 
providing services to this sector. Every cosmetic product placed on the market must, 
therefore, meet certain requirements. The cosmetic product is defined in that regulation 
as follows. It means any substance or mixture intended to be placed in contact with the 
external parts of the human body or with the teeth and the mucous membranes of the 
oral cavity with a view exclusively or mainly to cleaning them, perfuming them, 
changing their appearance, protecting them, keeping them in good condition or 
correcting body odours. Cosmetic manufacturers use specialised ingredients that must 
be stored and transported with particular care in order to avoid adverse effects related 
to weather, temperature, humidity and light. All this also affects the rules of conduct for 
suppliers and carriers, as well as the requirements placed on them (3-6). 

The pandemic has impacted nearly all parts of the global supply chain and e-commerce 
fulfillment is not immune to the condition.  Covid-19-driven consumer behavioral 
change has resulted in staggering e-commerce growth, which in turn, is putting 
tremendous pressure on e-commerce fulfillment centers. Cosmetic companies that do 
not pursue innovative solutions in their supply chain to protect their products’ quality, 
to prevent spoilage, damage or loss, end up facing lower revenues globally and 
become less profitable than their competitors who ultimately capture more market 
share in such a dynamic fast growing industry, yet alone the satisfaction of end 
consumers. This provokes the need for change for cosmetic distributors and logistics 
operators providing services to this sector. Whether a cosmetics company large or 
small sells to the mass market, globally or domestically, specialty retail, or via e-
commerce, taking transportation and logistics considerations into account is critical to 
easing any perpetual supply and demand challenges and supply chain vulnerabilities 
(7-10). 

 

RESULTS AND CONCLUSION 

For the cosmetic industry, an efficient supply chain is vital to remain competitive in the 
market. However, this is not enough. After all, there are several logistical challenges 
in the cosmetics sector when it comes to correctly managing the needs of retailers and 
helping to face the challenges inherent in supply and demand. Due to the nature of this 
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industry, companies must ensure that their products are always available. In addition, 
your marketing and demand forecasting strategies must ensure that the right product 
mix is in the right distribution channels at the right time. Therefore, the cosmetic 
industry needs a wide range of logistical services to manage its supply chain, which 
goes from receiving raw materials to distributing finished products. The global 
pharmaceuticals market is forecast to grow to over $1 trillion by 2022 driven by aging 
demographics in developed countries and rising wealth levels in developing countries. 
An increasing portion of this market is expected to be biologics, such as those used in 
cosmetics sector. Given these growth trends, the losses can be expected to rise as 
well unless preventive logistic processes are implemented to protect the goods during 
both shipping and storing. Improving the existing supply chains to ensure a focus on 
precise temperature monitoring, cold chain monitoring, and data logging can help you 
preserve the integrity of your product, save money and provide better service for 
customers. Whether your cosmetics products require constant room temperature or 
need to be cooled, frozen or deep frozen, implementing cold chain logistics can help 
ensure temperature monitoring and management at every step of the process (1-3, 6-
10).  

Finally, the logistics chain is, in fact, a list of mandatory requirements to be met in order 
for everything to be legal. Each manufactured and distributed cosmetic product must 
be notified in accordance with the regulation before it can be placed on the market. 
The cold chain logistics refers to managing a supply chain for goods that must be kept 
at precise temperatures and/or humidity levels. While this has long been prevalent in 
the food industry, with refrigerated trucks and store rooms for perishable items, this 
type of supply chain is important in the healthcare, pharmcy and cosmetics fields as 
well. 
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Аңдатпа: Бұл мақалада биологиялық білім беру үдерісінде цифрлық білім 
беруді қолданудың негізгі әдістері қарастырылды. “Цифрлық білім беру” , 
“ақпараттандыру” ұғымдарының мәні ашылды. Сондай-ақ цифрлық 
ресурстарды пайдаланудың оқушыларға тигізетін оң әсерлері талқыланды. Бұл 
жұмыстың мақсаты – осы салаға қатысты ана тілінде жарияланған білікті 
материалдардың санын көбейту және қызығушылық танытқан білім алушылар  
мен оқытушылардың осы мәселеге қол жеткізуін жеңілдету.  
Түйін сөздер: биология, цифрлық ресурстар, цифрлық білім беру, 

ақпараттандыру , білімді ақпараттандыру. 
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Аннотация:В данной статье рассматриваются основные методы 
использования цифрового образования в процессе биологического 
образования. Раскрыта сущность понятий «цифровое образование», 
«информатизация». Также обсуждалось положительное влияние 
использования цифровых ресурсов на студентов. Целью данной работы 
является увеличение количества квалифицированных материалов, 
издаваемых на родном языке в этой области, и облегчение доступа к этому 
выпуску для заинтересованных студентов и преподавателей. 
Ключевые слова: биология, цифровые ресурсы, цифровое образование, 

информатизация, информатизации образования. 
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Abstract: In this article discusses the main methods of using digital education in the 

process of biological education. The essence of the concepts of "digital education", 

"informatization" was revealed. The positive effects of using digital resources on 

students were also discussed. The purpose of this work is to increase the number of 

qualified materials published in the native language in this area and to facilitate 

access to this issue for interested students and teachers. 

Keywords: biology, digital resources, digital education, informatization, 

informatization of education. 

 

Соңғы онжылдықтағы биологияның ерекше жоғары даму қарқыны оның 

адам өміріндегі маңыздылығының тез өсуімен қатар жүріп келеді. Ол халық 

денсаулығы мен ауыл шаруашылығының теориялық негізі болып қала беріп қана 

қоймай, техниканың жаңа перспективаларына мүмкіндіктер ашуда. Әлеуметтік 

тапсырыс биология ғылымының соңғы жетістіктерін ескере отырып, өскелең 

ұрпақтың биологиялық сауаттылығын арттыруды көздейді. Осының барлығы 

биологиялық білім беруді барлық деңгейде жетілдіруді талап етеді. Бұл ретте 

биология курстарын оқытуда цифрлық ресурстарды қолданудың маңызы ерекше. 

Қазіргі кезде оқушылардың ақпарат алу үшін кітапқа жүгінуі азайды, алайда 

оны компьютерден, интернеттен іздейді. Бірақ қазіргі ақпараттық кеңістікте 

ақпараттың көлемі орасан зор, мазмұны шындыққа сәйкес келе бермейді.Осы 

тұста,биология курсында жаңа цифрлық ресурстарды дайындау және оны 

пайдалану өзекті мәселе болып табылады. Бұл сабақтың қызықты өтуіне ғана 

әсер етіп қоймай,  оқушылардың  оқу деңгейін айтарлықтай көтереді [1]. 

Биологияны оқытуда цифрлық ресурстарды қолданудың бір артықшылығы 

– іс-әрекеттің жаңашылдығы және білім сапасын арттыру. Биология сабағында 

цифрлық ресурстарды қолдану оқушылардың белсенді және мазмұнды жұмысын 

ұйымдастырудың, сабақтарды көрнекі және қызықты етудің жаңа әдісі бола 

алады. Цифрлық ресурстарды қолдану арқылы өтетін сабақтар мұғалім мен 

оқушының қарым-қатынасын мазмұнды, дара және белсенді етеді [2]. 

Цифрлық білім беру ресурстарын пайдалану мыналарға мүмкіндік береді: 

- Оқушыларға сыныпта немесе одан тыс уақытта қажетті ақпаратқа қол 

жеткізуге, сондай-ақ сабаққа өз уақытында және өз әдісінде дайындалуға 

мүмкіндік береді ; 

- Оқулық оқушыға ақпаратқа тәулік бойы қол жеткізу мүмкіндігін береді деп 

айтуға болады; 

- Оқытуды толықтыру үшін интернет-ресурстарды таңдаған оқытушылар 

студенттерге тәуліктің кез келген уақытында, аптаның жеті күнінде шексіз дерлік 

мазмұнға қол жеткізуге мүмкіндік береді; 

- Оқушылардың жүйелі ойлауын қалыптастыра отырып, оқу процесін 

ұйымдастыруды түбегейлі өзгерту; 

- Оқу-тәрбие үрдісі барысында мектеп оқушыларының танымдық іс-әрекетін 

ұтымды ұйымдастыру; 
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- Оқу процесін дараландыру және принципті жаңа танымдық құралдарға бет 

бұру үшін компьютерді пайдалану; 

Цифрлық ресурстарды оқу бағдарламасына енгізудің тағы бір 

артықшылығы, егер дұрыс пайдаланылса, бұл ресурстар мұғалімдерге уақыт пен 

энергияны үнемдей алады [3]. 

Цифрлық білім беру ресурсы дегеніміз графикалық, мәтіндік, сандық, тілдік, 

музыкалық, видео-, фото- және өзге де ақпараттарды қамтитын, сандық нұсқада 

жасалған, заманауи білім беру жүйесінің мақсаттары мен міндеттерін іске 

асыруға бағытталған ақпараттық дереккөз болып табылады [4]. 

«Цифрлық білім беру ресурстары» ұғымымен «цифрлық ресурс» және 

«білім беру ресурсы» ұғымдары да тығыз байланысты. «Ақпараттық ресурс» 

ұғымы (ақпараттық ресурс сандық нұсқада да, қағаз нұсқада да берілуі мүмкін) 

«сандық ресурс» ұғымынан да «білім беру ресурсы» ұғымынан да кеңірек 

(ресурстардың барлығы да білім берушілік сипатта бола бермейді).  

«Цифрлық білім беру ресурсы» ұғымымен қатар «электрондық білім беру 

ресурсы» ұғымы қатар қолданылады. Электрондық білім беру ресурсы дегеніміз 

техникалық тұрғыдан алғанда - бағдарламалар мен мәліметтер жиынтығы, ал 

қолданушының тұрғысынан алғанда, бұл – контент, яғни зерттеу тақырыбы 

болып табылатын нысандарды, үдерістерді, абстракцияларды білдіретін 

элементтердің жиынтығы. Бұл ретте, тиімді электрондық білім беру ресурстары 

өте жоғары интерактивтілік және мультимедиалық қанықтылық дәрежесіне ие, 

сонымен қатар олардың желі бойынша таратылу мүмкіндігі де бар[5].  

Цифрлық білім беру ресурстарына анықтама беретін әдебиеттерді зерттей 

отырып, сандық білім беру ресурстары білім беру үдерісін ұйымдастыруда келесі 

мүмкіндіктерге жол ашатынын анықтадық:    

- ақпараттардың неғұрлым үлкен көлемін орналастыру (бұл әсіресе 

электрондық интерактивті энциклопедиялар жасау үшін маңызды);  

- қажетті ақпараттарды жылдам іздеу және қол жеткізу; көптеген күрделі 

құбылыстар мен үдерістерді көрнекі түрде көрсету;  

- графикалық безендіруді қолдану;  

- визуалдық, есіту сияқты әралуан формаларда берілетін ақпараттарды бір 

мезгілде алу;  

- оқып-үйренушілердің білімдерді өз күштерімен іздеп табуы мен көрсетуі 

бойынша қызметтің әралуан түрлерін ұйымдастыру;  

- оқушының білімін сапалы да әділ тексеру, мысалы тестілеудің көмегімен 

білімді меңгерудің жеке-дара үдерісін басқару [6]. 

Цифрлық ресурстарды дайындауда мұғалімде ең алдымен теориялық білім 

болуы қажет. Сондай-ақ, «ақпараттық сауаттылық», «ақпараттық құзыреттілік» 
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категориялары мұғалім мен оқушы бойында қалыптасқан жағдайда ғана цифрлық 

білім, цифрлық сауаттылық жүзеге асады. 

Ақпараттандыру – бұл оқыту мен тәрбиенің психологиялық-педагогикалық 

міндеттерін жүзеге асыруда білім беру жүйесінде қазіргі ақпараттық 

технологияларды қолданудың теориясы және практикасымен қамтамасыз ету.  

Білімді ақпараттандыру – біліми жүйелерді реформалаудың барлық негізгі 

бағыттарын қамтитын маңызды механизмі болып табылуда. Оның басты 

міндеттері ақпараттық технологияның артықшылықтарын тиімді қолдану болып 

отыр. 

Ақпараттандыру жағдайында мұғалімдердің ақпараттық технологияларды 

құрал ретінде пайдалану көптеген ірі ғылыми жұмыстарда қарастырылған және 

т.б. [7]. 

Осы тұста, тақырыпқа байланысты қазақстандық ғалымдардың ғылыми 

зерттеу еңбектеріндегі тұжырымдарына контент-талдау ұсынамын (1-кестеде). 

 

Кесте -1. Қазақстандық ғалымдардың еңбектеріндегі «ақпараттандыру», 

«цифрлық ресурстар» ұғымдарына контент-талдау 

Зерттеуші  

аты - жөні 

  

Ғалымның еңбегінің 

атауы және тұжырымдамасы 

Артықшылығы 

Г.Б.Ахметова 

 

«Болашақ мамандардың желілік 

даярлығын қалыптастыру әдіснамасы 

мен технологиясы» тақырыбында 

жүргізген іргелі зерттеу жұмысында 

студенттердің желілік даярлығын 

қалыптастыру мәселелері 

қарастырылған. Бұл жұмыста 

бәсекелестіктің шарты ретінде 

болашақ мамандардың желілік 

даярлығын қалыптастырудың 

әдістемелік қамтамасыздық пен 

жүйелік компоненттерінің тұтастығы 

арқылы ақпараттық-қатынастық 

технологиялар негізінде жоғары білімді 

ақпараттандырудың теориялық-

педагогикалық негізі анықталған. 

-студенттердің желілік 
даярлығы артады; 
 
-ақпараттық-
қатынастық 
технологиялардмен 
жұмыс жасайды; 
 
-ақпараттандыру-дың 
теориялық-
педагогикалық негізін 
меңгереді; 
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М.Б.Есбосынов «Орта мектепте дистанциялық 
оқытуды ұйымдастырудың 
дидактикалық шарттары» атты еңбегі 
орта мектепте дистанциялық оқытуды 
ұйымдастыру, оны жүргізудің ғылыми-
педагогикалық, әдістемелік, 
ақпаратты-бағдарламалық шарт-
талаптарын анықтауға арналған. 
Дистанциялық оқыту – 
республикамыздағы орта білім беретін 
мектептердің жартысына жуығын 
құрайтын шағын комплектілі 
мектептердің оқу жұмысын тиімді 
ұйымдастыру мен білім сапасын 
көтерудің басты жолдарын құрайды. 
Зерттелген жұмыстың басты жаңалығы 
– орта мектепте жаңа ақпарат 
құралдарын пайдалана отырып, 
«ізгілендіру парадигмасы» негізінде 
дистанциялық оқытудың дидактикалық 
негізін жасау болып табылады. Бұл 
жүйе өзіндік оқытуға арналып 
құрылған, дистанциялық оқыту 
құралдарының дидактикалық 
мүмкіндіктерін ескере және оларды 
пайдаланудың дидактикалық 
мақсаттарын айқындай отырып, 
дистанциялық оқытудың әдісіне, 
формасына, технологиясына және оқу 
үрдісін басқаруға қойылатын талаптар 
анықталған.   

 

-орта мектепте оқу 
жұмысын тиімді 
ұйымдастырады; 
 
-білім сапасын көтереді; 
 
- орта мектепте жаңа 
ақпарат құралдарын 
пайдаланады; 
 
-дистанциялық 
оқытудың 
дидактикалық негізі 
ұсынылады; 

Д.М. 

Жүсібалиева 

Зерттеулерінде ара қашықтықта оқыту 

мәселелері ұсынылған. Педагогикалық 

технологияларға сәйкес ара 

қашықтықта оқытуды жүзеге асырудың 

негізгі құралы болып «Интернет – 

қиындылар» түрінде жинақталған оқу 

фильмдері, электрондық оқулықтар 

және ақпараттар саналады. 

- ара қашықтықта оқыту 
мәселелері 
талқыланады; 
 
- педагогикалық 
үдерісте ғаламтор 
желісінің  мүмкіндіктерін 
пайдаланудың жолдары 
ұсынылады; 
 

 

Осылайша,ғалымдардың цифрлық ресурстарды зерттеген еңбектері 

сараланып , артықшылықтары кестеде көрсетілді. 
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Қорыта айтқанда, бүгінгі цифрлық дәуірдің ғылыми жетістіктері мен жаңа 

мүмкіндіктерін жас ұрпақ тәрбиесі мен тұлға әлеуметтенуінде тиімді қолданудың 

ғылыми-практикалық негізі мен педагогикалық алғышарттарын жасап, жетілдіру 

ғана маңызды емес, ең алдымен ХХІ ғасыр педагогикасы үшін адамдық 

капиталды дамытуда құндылықтар мен қасиеттерді тұлға болмысында сақтап 

қалудың бірден бір әлеуметтік-педагогикалық, психологиялық иммунитетін 

қалыптастыру құралы ретінде де тиімді қолдана алуымыз маңызды екенін 

ескеруіміз шарт. 
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Аңдатпа: Қазіргі қоғамда ғылым мен техниканың қарқынды даму тенденциясы 
байқалады, ақпарат көлемі, оны қабылдау және өңдеу жылдамдығы артып 
келеді.Қоғамдық өмірдің барлық салаларында сонымен қатар заманауи білім 
беру саласында түбегейлі өзгерістер орын алуда. Осыған орай мақалада  
ойын технологиясының қалыптасуы  теориялық тұрғыдан тереңінен 
қарастырылып, қазіргі кездегі оқу-тәрбие жұмысында алатын орны 
айқындалады. Мақаланың мақсаты- ойын техологиясының педагогикалық 
және психологиялық тимділігін көрсете отырып, алдағы уақытта практика 
жүзінде дәлдеу. Практика барысында заман талабына сай технологияларды , 
электоронды ойындарды қолдана отырып білім алушылардың білім деңгейі 
едәуір жоғарылату көзделеді. 
Аннотация: В современном обществе наблюдается тенденция 
стремительного развития науки и техники, увеличивается объем 
информации, скорость ее приема и обработки, происходят радикальные 
изменения во всех сферах общественной жизни, в том числе и в современном 
образовании. В связи с этим в статье проводится углубленное теоретическое 
исследование формирования игровой технологии и определяется ее роль в 
современной воспитательной работе. Цель этой статьи – показать   
педагогическую и психологическую эффективность игровых технологий и 
доказать в практике.  В ходе практики планируется значительно повысить 
уровень знаний учащихся с использованием современных технологий, 
электронных игр. 
 
Abstract: In modern society, there is a tendency for the rapid development of 
science and technology, the volume of information, the speed of its reception and 
processing are increasing, radical changes are taking place in all spheres of public 
life, including modern education. In this regard, the article conducts an in-depth 
theoretical study of the formation of gaming technology and determines its role in 
modern educational work. The purpose of this article is to show the pedagogical 
and psychological effectiveness of gaming technologies and prove it in practice. 
During the practice, it is planned to significantly increase the level of knowledge of 
students using modern technologies, electronic games. 
Кілт сөздер: биология, ойын технологиясы, ойын, электоронды ойын, 
психология, педагогика. 
Ключевые слова: биология, игровые технологии, игра, электоронная игра, 
психология, педагогика. 
Keywords: Biology, Game technology, Game, Electronic game, Psychology, 
Pedagogy. 

 

 
1. Кіріспе 

Ақпараттандыру адам іс-әрекетінің  барлық саласына енуде ,  осы орайда білім 
беру саласы да назардан тыс қалмақ емес.  Қазақстан Республикасының «Білім 
туралы» Заңының 8-бабында «Білім беру жүйесінің басты міндеттерінің бірі – 
оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім берудіақпараттандыру,  
халықаралық  ғаламдық коммуникациялық  желілерге  шығу» [1] деп  атап 
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көрсеткендей, оқу-танымдық іс-әрекетті жандандыру, танымдық мотивтерді 
қалыптастыру мәселесі ерекше өзекті болып отыр, өйткені білім беру саласы  
жаңаша тәсілдерді, жаңа педагогикалық технологиялар мен шешімдерді қажет 
етеді. 

Қазіргі таңда білім беру саласының негізі, өмірлік маңызды мәселелерді өз 
бетінше шешуге дайын күшті және бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыруға 
бағытталған. Осы мақсатта жас ұрпақтың шығармашылық қабілеттері мен 
қоғамдық белсенділігін дамытуға көп көңіл бөлінуі тиіс. Ол үшін бала зерттеу, 
өзін-өзі жүзеге асыру, өз өнімін сынау және ойлау, тиімді қарым-қатынас жасау 
сияқты негізгі құзыреттілікерді меңгеруі керек. Ал енді, осы жерде мәселе 
туындайды, бұл қабілеттерді қалай белсендіру және оларды қалыптастыру қажет 
, оқу процесі кезінде баланы қалай қызықтыру керек, оның бойына қажетті білім, 
білік, дағдыны қалай сіңіру керек, сонымен қатар оның мүмкіндіктерін қалай ашу 
керек. 

Жалпы оқу процессі оқушының негізгі іс- әрекеті болып табылады . Оқыту- 
жоғарыда көрсетілген қажетті құзіреттіліктерді  меңгерудегі байыпты жұмыс 
болғанымен, бұл процестің тиімді әрі қызықты болуын қаматамасыз ету үшін, 
ойын технологияларын (электронды ойындарды) қосуға болады. 

Ойын – адамдардың ең үлкен өнертабысы, олардың көпшілігінің тәрбиелік және 
білімді жетілдіру мүмкіндіктері өте мол, олар мыңдаған жылдар бойы 
жинақталған халық даналығының квинтэссенциясы, мызғымас рухани 
құндылықтарды жеткізу арнасы. Адамзат дамуының бүкіл тарихында ойын іс-
әрекеті көрнекті ойшылдардың назарын аударғаны кездейсоқ емес.Ойын іс-
әрекетін бұрыннан психология, педагогика, оқыту әдістемесі тұрғысынан  
еліміздің, Ресейлік және шетел ғалымдары зерттеп келеді. 

Ойын зерттеушілері – Платоннан, Кант пен Шиллерге, Коменскийден Хейзинг пен 
Бернге дейін, ойының эстетикалық және адамгершілік тәрбиесіндегі әмбебап 
мүмкіндіктер, тұлғаның ұжымшылдық қасиеттерін, танымдық қызығушылықтарын 
қалыптастыру, ерік-жігер мен мінезді дамыту, интеллектуалдық, эмоционалдық, 
сенсорлық және физикалық даму, шығармашылық ойлау мен қиялды дамыту деп 
ойынның жан жақтылығын көрсетеді.[2, 56б] 

Итальяндық атақты психолог  Д.А. Колоца, педагог-гуманист  Да Фельтрді «жаңа 
үлгідегі бірінші мектеп мұғалімі» деп атағанын, өйткені ол ойын мен ойын-сауықты 
баланың физикалық ғана емес, рухани дамуына да ықпал ететін тәрбие құралы 
ретінде пайдаланғанын айтады. 

Кейінірек ойын теориясын ағылшын философы, педагог Джон Локк дамытты . 
Ағылшын ағартушылығының көрнекті қайраткерінің педагогикалық идеялары 18–
19 ғасырлардағы педагогиканың дамуында маңызды рөл атқарды. Д. Локктың 
ойынға және оның педагогикалық мүмкіндіктеріне қатысты көзқарастары Жаңа 
дәуірге жақын, атап айтқанда, оны ойын кезінде баланы бақылау оның табиғатын 
тануға көмектеседі деп есептеген. [2, 58б] 

Ал, дидактиканың негізін салушы ұлы ұстаз тамаша ұстаз Ян Амос Коменский ана 
мектебі мен бастауыш білім туралы айта отырып, ойынды қолданудың тиімді 
жақтарын тізіп, оның қажеттілігін түсіндірді. Ол ойынды тұлғаны 
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қалыптастырудың негізгі құралы ретінде ұсынып, ойынды оқытуда неліктен 
бірінші орынға шығару керектігін теориялық тұрғыдан негіздеді. [2, 60б] 

ХІХ ғасырда да ойын технологиясының дамуы тоқтаған жоқ. Оған дәлел ретінде 
К.Д. Ушинский, П.П. Блонский, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Элькониннің педагогика 
мен психологияда ойын әрекеті мәселесін ары қарай зерттей отырып дамытун 
айта аламыз. К .Д. Ушинскийдің тұжырымдауынша қиын сабақтарды оқушыларға 
қызықты және тартымды ету маңызды деп есептеді. Осы мақсатта мұғалімдер өз 
іс-әрекеттерін оқушының тікелей қызығушылығы үшін әртүрлі әдіс-тәсілдермен 
толықтырады. Мұғалімдер әр түрлі дидактикалық және иллюстрациялық және 
үлестірмелі материалдарды, сонымен қатар рөлдік ойындарды, викториналарды, 
әртүрлі деңгейдегі оқу сұрақтарын, ребустарды, харадтарды, проблемалық 
жағдаяттарды жиі пайдаланады.[3] 

Ойын іс-әрекетін тек шетел әдебеттерінен ғана емес Қазақстандық ғалымдардың 
еңбектерінде де жиі кездестіре аламыз. Педагогикалық үрдісті жетілдіруде 
ойынның алар орны жөнінде қазақстандық ғалым Н. Құлжанова зерттеді.  Абай 
атындағы Қазақ Ұлттық университетінің ұстазы, педагогика ғылымдарының 
докторы Ахметов Нұрлан Каркенұлың химияны оқытудағы ойынның теориялық 
және практикасын құрды және дамытты. 

Зерттелу барысында ойын технологиясының теориялық негіздемелерің маңызы 
тыс қалған жоқ. 

Алғашқы ойшылдардың бірі Фридрих Фребель ойынды педагогикалық құбылысқа 
жатқызды, ойын технологияларының теориясы оның педагогикалық 
теориясының негізгі мақсаты болды. Дидактикалық ойындардың бала бойындағы 
оқу міндеттері мен мақсаттарын тез дамытып, шешуге қабілетті екенін, балаларға 
заттарды көлемі, пішіні, қасиеттері мен түсі бойынша еш қиындықсыз есте 
сақтауға және жаңғыртуға, сондай-ақ қозғалыс мәдениетін меңгеруге мүмкіндік 
беретінін айта отырып, осының бәріне ойын ықпал ететінін өз шығармаларында 
дәлелдеді. Оқытудың ойын формаларын одан әрі дамыту және оларды зерттеу 
ойын жағдаяттарының көмегімен барлық дерлік педагогикалық мақсаттар мен 
міндеттерді шешуге болатынын көрсетті.[5] 

Ойын туралы теорияны ілгері дамытқан Н.К Крупская мен А.С Макаренко болды. 
Н.К Крупская ойын туралы және оның мазмұны мен мәні туралы жаңа пікірлер 
ұсынды. Ойын өсіп келе жатқана органзмге, сондай-ақ баланың саналы, жүйелі, 
жан-жақты дамуын қамтамасыз ету үшін де қажет кенін толық дәлелдеді және 
оның бала жасына байланысты екендігіне де толық тоқталды.[5, 83б] 

А.С Макаренко ойын- баланы еңбекке тәбиелеу деп қарады. Ойын мен еңбектің 
арасындағы бірлікті көрсетумен қатар, ойын еңбекке бағыииалу тиіс екені туралы 
пікірлер ұсынды. 

Ойын әрекеті теориясының одан әрі дамуына 20 ғасырдың екінші жартысындағы 
зерттеушілер елеулі үлес қосты. Н.П. Аникеева, Ю.П. Азаров, О.С. Газман, М.В. 
Кларин, С.А. Смирнов, Н.А. Терентьева, С.А. Шмаков, Д.Б. Эльконин және 
т.б.Олар осы ұғымның мәнін ашты, әртүрлі ойындардың құрылымын және 
олардың классификациясын анықтады. [5, 86б] 

Ойын педагогикасын, педагогикалық процестегі ойынның орнын, ойын әрекетінің 
құрылымын, ойынды басқаруды Н.А. Аникеева, Н.Н. Богомолова, В.Д. 
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Пономарев, С.А. Смирнов, С.А. Шмаков және басқалар Д.Б. Эльконин ойын 
құбылысын талдай отырып, ойын – бұл адамдар арасындағы қоғамдық 
қатынастар тікелей утилитарлық әрекет шарттарынан тыс қайта құрылатын 
әрекет деген қорытындыға келеді. Д.Б. Элькониннің айтуынша ойынның негізгі 
құрылымдық бірліктерін келесідей қарастыруға болады: 

 - ойыншылар алатын рөлдер;  

- ойында берілетін және ересектер өмірінен көшірілген сюжетті, қарым-қатынасты 
ойыншылар жаңғыртады;  

- ойыншылар бағынатын ойын ережелері. Егер ойынды әрекет ретінде 
қарастыратын болсақ, онда оның құрылымы органикалық түрде мақсат қоюды, 
жоспарлауды, мақсатты жүзеге асыруды, сонымен қатар тұлға өзін субъект 
ретінде толық жүзеге асыратын нәтижелерді талдауды қамтиды. Процесс ретінде 
ойынның құрылымы ойыншылар қабылдаған рөлдерді қамтиды;  

ойын әрекеттері осы рөлдерді жүзеге асыру құралы ретінде;  

нақты объектілерді ойын заттарымен ауыстыру;  

ойыншылар арасындағы шынайы қарым-қатынастар;  

сюжет (мазмұн) – ойында шартты түрде жаңғыртылған шындық аймағы.[5, 89б] 

Жоғарыда айтылғандай ойын технологиясы тек педагогика емес психология 
ғылымында да аз зерттелмеген. Оған дәлел ретінде келесі ғалымдардың 
еңбектері мен ғылыми көзқарастарын ұсынуымызға болады.  

Психологияда ойын психикалық процестерді белсендіру құралы, диагностикалау, 
түзету және өмірге бейімдеу құралы ретінде қарастырылады, ойын құбылысымен 
бірге жүретін әлеуметтік эмоциялар зерттеледі. Ф.Шиллер алғашқылардың бірі 
болып ойын құбылысына көңіл бөлді. Ол ойынды адамның дүниетанымын 
қалыптастырудың тиімді факторларының бірі деп есептеді. Шиллер адам ойында 
және ойын арқылы өзін және өзі өмір сүретін әлемді жасайды, адам ойнау 
арқылы ғана тұлға бола алады деп есептеді. З.Фрейд барлық ойындарды тәрбие 
мен белсенділік, бастапқы биологиялық жетектердің көрінісі ретінде 
қарастырады.  

Г.Спенсер ойынның жаттығу функциясына ерекше көңіл бөлді. Голландиялық 
мәдениет тарихшысы Дж.Хейзинга ойынның мәдениет көзі ретіндегі 
маңыздылығына назар аударды. Оның ойынша, адам мәдениеті ойында және 
ойын түрінде пайда болады және дамиды . Ойын құбылысын ғылыми тұрғыдан 
түсінуге және түсіндіруге ең көп үлес қосқан Батыс философтары мен 
психологтары Э.Берн, Р.Винклер, Г.Х. Гадамер, Дж.П. Сартр, З.Фрейд болды . 
Ресей ғылымда оның әлеуметтік табиғатын, ішкі құрылымын және баланың 
психикалық дамуы үшін маңызын нақтылау аспектісінде ойын теориясын И.Е. 
Берлянд, Л.С. Выготский, Н.Я. Михайленко, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин және 
т.б зерттеді. 

Л.С. Выготский ойынның баланың психикалық дамуындағы рөлін қарастыра 
отырып, мектепке көшумен байланысты ойын тек жойылып қана қоймайды, 
керісінше, ол оқушының барлық іс-әрекетіне енетінін атап өтті. «Мектеп жасында, 
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- деп атап өтті ол, - ойын өлмейді, бірақ шындыққа қатысты енеді, оның мектептегі 
және еңбектегі өзінің ішкі жалғасы бар ...» [6] 

Жоғарыда келтірілген ғылыми жұмыстар мен көзқарастар ойын технологиясының 
ежелден келе жатқан оқыту технологиясы екенінің дәлелі деп айтуға толық негіз 
бола алады. Ойын кезінде білім алушы, тәрбиеленіп қана қоймай, материалды 
терең меңгеруге, өзі еркін ұстауға, басқалармен тығыз қарым-қатынаста бола 
отырып, өзіне артылған  жауапкершілікті сезінуге дағдыланады. Бұл өз кезегінде 
ойынды кез келген пәнде, сонымен қатар биология курстарында ұтымды 
пайдалануға, оқытышуның іс-әрекеті мен тақырыптарды түрлендіре отырып, 
қызықты етуге мүмкіндік береді. Қазіргі уақытта ойын технологиясы биология 
сабақтарының ажырамас бөлігі деп айтсақ қателеспейміз. Тақырып бойынша 
дұрыс таңдалған ойын түрлері материалды толық меңгеруге мүмкіндік бере 
отырып, сабақ басында қойылған мақсаттарға толық қол жеткізуге жол ашады. 
Ойындарды сабақтың басында танымдық белсенділікті арттыру үшін, сабақтың 
соңында – жаңа материалды бекіту ретінде, стрессті жеңілдету үшін тест 
тапсырмасынан кейін, сабақтағы іс-әрекеттерді түрлендіру үшін қолдануға 
болады. Ойынның тағы бір жағымды тұсы- алынған білімдерді іс жүзінде 
қолдануға болады.  

Биологияны оқытуда ойындарды қолдану бір уақытта көптеген мәселелерді 
шешеді: 

1.       ойындар оқушының шығармашылық тұлғасын қалыптастыруға ықпал етеді; 

2.       проблемаларды айқындау білігін қалыптастыру; 

3.       өздігімен шешім қабылдау; 

4.       пәнге танымдық қызығушылықты дамыту; 

5.       мінез ерекшеліктерін қалыптастырады; 

6.       өз ұстанымдарын қалыптастыруға ынталандырады. 

Кесте 1. Ойын технологиясының оқушыға педагогикалық және 

психологиялық әсері 

Педагог ғалымдар Педагогикалық әсері 

Джон Локк  ойын кезінде баланы бақылау оның табиғатын тануға 

көмектеседі 

Я. А. Коменский 1 тұлғаны қалыптастырудың негізгі құралы  

2 ойынды теориялық тұрғыдан негіздеді 

К .Д. Ушинский 

 

қиын сабақтарды оқушыларға қызықты және тартымды 

етіп өткізудің тиімді тәсілі  

 

Н. Құлжанова    педагогикалық үрдісті жетілдіруде ойынның алар 

орнын зерттеді 

Ахметов Н. К 

 

химияны оқытудағы ойынның теориялық және 

практикасын құрды және дамытты 
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Кесте 2. Ойын технологиясының оқушыға педагогикалық және 

психологиялық әсері 

Психолог ғалымдар Көзқарастары 

Ф.Шиллер  ойынды адамның дүниетанымын қалыптастырудың 

тиімді факторларының бірі деп есептеді 

З.Фрейд  барлық ойындарды тәрбие мен белсенділік, бастапқы 

биологиялық жетектердің көрінісі ретінде қарастырады 

Дж.Хейзинга  ойынның мәдениет көзі ретіндегі маңыздылығына назар 

аударды 

адам мәдениеті ойында және ойын түрінде пайда болады 

және дамиды 

Л.С. Выготский  

 

мектеп жасында, ойын өлмейді, бірақ шындыққа 

қатысты енеді, оның мектептегі және еңбектегі өзінің 

ішкі жалғасы бар деп тұжырымдады. 

 

Қорыта айтқанда, өркениет дамуының әртүрлі кезеңдерінде пайда болған 
ойынның психологиялық, мәдени-педагогикалық концепциялары оның оқу-
тәрбие процесінде өзіндік шығармашылық корреспондент, білімді, практикалық 
тәжірибені, еңбекті, ақыл-ойды енгізудің қуатты арнасы ретінде қызмет ете 
алатынын көрсетеді. Ойын қоршаған дүниенің шартты үлгісі болып табылады. 
Бірақ бұл модель шынымен пайдалы және толық күшінде жұмыс істеуі үшін 
мұғалімнің ойынды модельдеу саласында құзыретті болуы, ойын 
технологиялары бойынша білімін жетілдіруге мотивациялық дайын болуы, 
ойынның өзара әрекеттесу, басқару және ұйымдастыру дағдылары болуы керек. 
Сонда ойын жеке тұлғаны қалыптастырудың жетекші факторларының біріне, 
оқушылардың үйлесімді дамуының таптырмас құралына айналады.  
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Резюме: Турецкая Республика расположена в Юго-Западной Азии, а 
Азербайджанская Республика на Южном Кавказе. Как и во всех сферах, между 
двумя странами существует тесное сотрудничество в сфере высшего 
образования. Основной целью исследования является выявление сходств и 
различий между системами высшего образования двух стран и выявление 
точек интеграции. В процессе исследования использовались методы анализа, 
синтеза и сравнения. В результате исследования было установлено, что в 
Азербайджане существует 51 государственное и частное высшее учебное 
заведение, а в Турции - более 170. Процесс приема в Азербайджане 
осуществляется Государственным экзаменационным центром и 
Департаментом высшего образования Турции. В итоге следует отметить, что 
Азербайджан и Турция сотрудничают в сфере высшего образования и 
обмениваются опытом, последовательно развиваются и интегрируются в 
мировые системы образования. 

Ключевые слова: Азербайджан и Турция, система высшего образования, 

студенческий кредит, рейтинговые университеты, сотрудничество 

 

1. Введение 

 
Шушинская декларация была подписана в Шуше 15 июня 2021 года на основе 
принципов солидарности и взаимопомощи в двустороннем и многостороннем 
форматах по вопросам, представляющим национальный интерес, таким как 
независимость, суверенитет, территориальная целостность, нерушимость 
международно признанных границ Республики. Сильный и современный 
университет–это сильная и современная система среднего образования, устойчивая 
экономика, профессионалы с современным мышлением и подходом, общество, 
основанное на национальных и общечеловеческих ценностях, цивилизованные 
общественные отношения. Одной из систем образования, используемых в мире, 
является Болонская система образования. История этой системы образования не так 
уж и стара. Официальное начало процесса — 19 июня 1999 года. В тот же день на 
специальной конференции министров образования 29 европейских стран в Болонье 
была принята Декларация о Европейском пространстве высшего образования или 
Болонская декларация. Болонская система открыта для других стран. Позднее 
дискуссии на эту тему прошли в нескольких европейских городах. 
В настоящее время Болонская система включает 46 стран. Ожидается, что ее 
основные цели будут достигнуты к 2010 году. Россия присоединилась к Болонской 
системе в 2003 году на встрече на уровне министров в Берлине. Основной целью 
этой системы является создание европейского пространства высшего образования, 
а также активизация этой системы в глобальном масштабе. Болонский процесс 
охватывает широкий круг вопросов, которые направлены на повышение качества 
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образования в европейских странах и совершенствование системы образования. 
Болонский процесс предполагает три этапа высшего образования: 

 степень бакалавра 
 Степень магистра 
 Докторская степень 

Программа ознакомления с турецкой системой образования и университетами 
является неотъемлемой частью стратегии Министерства образования по развитию 
высших учебных заведений, в соответствии с духом и содержанием документа и 
мерами, принятыми на государственном и правительственном уровнях по реформе 
образования. Революции в Турции в области образования и культуры были 
направлены на воспитание граждан, которые бы претворяли в жизнь основные 
принципы государства (Гулиева, 2020 г.).  
Раздел 1 Плана действий по реализации Государственной стратегии развития 
образования в Азербайджанской Республике предусматривает преобразование 
высших учебных заведений страны в образовательно-исследовательские и 
инновационные центры, Раздел 3 создает кампусы для университетов, Раздел 5 
обеспечивает финансирование из государственного бюджета.Эти приоритеты, 
отражающие стратегическое развитие и перспективы высшего образования, а также 
меры, подлежащие реализации в сфере дошкольного, общего среднего и 
профессионального образования, дополнительного и непрерывного образования, 
направлены на укрепление политической и экономической мощи Азербайджанской 
Республики следует рассматривать как инициативу, основанную на универсальных, 
мультикультурных идеях. Турецкие университеты развиваются и формируются 
более горизонтально (преимущественно Американская модель), а Азербайджанские 
университеты развиваются более вертикально (Российская модель). Основной 
целью написания данной статьи, посвященной сравнительному анализу систем 
высшего образования Азербайджана и Турции, является выявление сходств и 
различий между двумя системами образования и обмен опытом о положительных 
тенденциях. 
 
2. Материал и метод 
При исследовании темы использовались сравнение, статистика, текстовые и 
исследовательские материалы. В статье систематизирована информация, 
опубликованная на официальных сайтах Министерства образования 
Азербайджанской Республики и Министерства образования Турции.  
5 направлений, упомянутых в «Государственной стратегии развития 
образования в Азербайджанской Республике» и Концепции развития 
«Азербайджан-2020: взгляд в будущее», предусматривают осуществление 
целенаправленной работы, связанной с развитием высших учебных заведений. 
Наряду со строительством новых кампусов должны быть решены вопросы 
интеграции и реорганизации азербайджанских вузов по американскому, 
европейскому и турецкому образцам. В Анкаре есть шесть государственных и 
базовых (частных) университетов, а также Министерство образования, Комитет 
высшего образования, TUBITAK, SETA и другие, занимающиеся управлением 
образованием. Близкое знакомство с деятельностью таких организаций 
показало, что в соседней и братской Турецкой Республике, в образовательных 
кругах этой страны сложилась высокая этико-нравственно-человеческая, 
научно-культурная образовательная среда и административно-организационная 
структура, отвечающая нашему национальному -культурные и идеологические 
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интересы.Интеграция турецкой системы образования в европейское 
образовательное пространство Процесс поднятия опыта американской системы 
образования на национальные рельсы дает серьезные результаты. 
Большинство высших учебных заведений Азербайджана расположены в Баку, 
Сумгайыте и Шеки.  
Из других городов можно назвать Лянкяран, Шеки, Губу, Мингячевир, Шамаху, 
Газах, Агджабеди, Джалилабади. В современном мире независимость, 
прозрачность и подотчетность учебного заведения считаются фундаментом 
качества (Исаксанлы, 2007). 
Примерами университетов в системе образования Азербайджана являются 
Бакинская высшая школа нефти, Азербайджанская дипломатическая академия, 
Бакинский инженерный университет и Бакинский филиал Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова. Особый рейтинг у 
Лянкяранского государственного университета и Мингячевирского 
государственного университета, пользующихся растущей репутацией в 
регионах. 
Сравним два ранжированных вуза Азербайджана и Турции: 
1. Бакинская Высшая Школа Нефти (Азербайджан); 
2. Университет имени Нигде Омера Халисдемира (Турция) 
 

 
 

Рис. 1. Бакинская Высшая Школа Нефти (Азербайджан) 
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Рис. 2. Университет имени Нигде Омера Халисдемира 
 

Бакинская Высшая Школа Нефти была создана как государственное высшее 
учебное заведение Указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама 
Алиева от 29 ноября 2011 года № 539 «Об изменениях в структуре 
Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики». Бакинская 
высшая школа нефти была создана для удовлетворения потребностей SOCAR и 
других отраслей в Азербайджане и за рубежом в инженерах с высшим 
английским образованием на основе современных учебных программ и 
технологий обучения. За прошедший период БАНМ удалось создать самую 
современную инфраструктуру, сформировать управленческие и педагогические 
кадры, реализовать ряд стимулирующих и мобилизационных мероприятий по 
повышению мотивации ППС и студентов. Сотрудничество с местными и 
зарубежными компаниями, регулярные тренинги и лекции профессионалов, 
высокие результаты студентов в различных социальных проектах, общественное 
доверие в короткие сроки и другие подобные достижения позволяют самой 
интеллигентной молодежи Азербайджана учиться в БАНМ.  
 
Исследования показывают, что информатизация в нашей стране происходит под 
влиянием внешних факторов (Мехрабов, 2010). 
 
Университет имени Нигде Омера Халисдемира  в соответствии с дополнительной 
статьей 22 Закона № 3837, опубликованной в Официальном вестнике от 11.07.1992 г. 
под номером 21281, Педагогическая школа (1974 г.) в Нигде, которая была филиалом 
Сельчукского университета под названием Университет Нигде, была преобразован в 
педагогический факультет профессионального училища Нигде (1974 г.), факультет 
экономики и административных наук (1987 г.) и профессионально-техническое училище 
Аксарай (1986 г.). Этим же законом в Нигде были созданы Факультет естественных наук 
и литературы, Факультет инженерии и архитектуры, Школа физического воспитания и 
спорта, Институт социальных наук и Институт естественных наук, а также Факультет 
экономики и административных наук, Факультет инженерии и Профессиональное 
образование Ортакoй. По этому же закону были созданы школы в Аксарае. Образование 
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соответствует европейским стандартам. Следует отметить, что главным приоритетом 
внешней политики Турции является вступление в Евросоюз (Бернард Хукман и Субидей 
Тоган, 2004)    
 
Как видно, оба вуза популярны в странах, к которым принадлежат, с высокими 
академическими показателями. 
 
3. Полученные результаты 
Основной целью университетов Турецкой Республики является инвестирование 
полученных средств в технологии и человеческий интеллект; 
Турецкие университеты сформировались как серьезные научно-педагогические 
коллективы, производственно-производственно-сервисные комплексы 
(технопарки), инновационные, интеграционные и творческие сети, социальные 
мегаполисы (город в городе), поддерживающие совместную успешную 
деятельность молодого и старшего поколений. 
Достижения Турции в практике открытого (заочного, заочного) образования 
заслуживают высокой оценки (на примере Университета Анадолу). 
Альтернативы использованию турецкой модели в таких экспериментах нет. В 
данном контексте: 
оказание соответствующей технической поддержки; 
использование программ и учебников по соответствующим специальностям на 
начальном этапе; 
Доступные образовательные услуги играют ключевую роль. 
Если можно так сказать, Азербайджану, желающему отказаться от заочной 
формы обучения, целесообразно использовать опыт Турции, которая намного 
опережает его в дистанционном обучении. Переход на дистанционное обучение 
означает решение социальных и трудовых проблем нашей молодежи, то есть 
целевое использование социальных сетей и интернет-ресурсов, рациональное 
использование их времени и сил. 
 
4. Результаты 

1.В последнее время высшие учебные заведения Азербайджана 
переходят на европейскую, американскую и турецкую образовательные модели. 

2.В некоторых вузах Азербайджана уже есть университетские городки 
(Бакинская Высшая Школа Нефти, Азербайджанская Дипломатическая 
Академия, Бакинский Филиал МГУ им. М. Ломоносова, Азербайджанский 
Инженерный Университет) 

3.Турецкие университеты сформировались как серьезные научно-
педагогические коллективы, производственно-производственно-сервисные 
комплексы (технопарки), инновационные, интеграционные и творческие сети, 
социальные мегаполисы (город в городе), поддерживающие совместную 
успешную деятельность молодого и старшего поколений. 

4.Турецкие университеты (Билкент, Анкара, Хасеттепе, Гази, 
Ближневосточные технические университеты) организуют свою работу на основе 
отличных образовательных стандартов и норм, стандартов содержания, форм и 
структур в соответствии с требованиями Болонского университета. 

5.Между вузами Азербайджана и Турции осуществляется научно-
технический, студенческий, карьерный и специализированный обмен. 
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Кыскача мүнөздөмө: Бул макалада жогорку окуу жайлардын 
мониторинг системасынын моделин түзүүнүн негиздери каралган. 
ЖОЖдордун ишине мониторинг жүргүзүү моделин түзүүгө карата 
мамилелер негизделген. Каралып жаткан көйгөйдүн (теманын) 
теориясын жана практикасын системалык талдоонун негизинде 
билим берүүнүн мониторинг системасынын методологиясын 
түзгөн сүрөттөмөлөр жана мүнөздөмөлөр келтирилген. 
ЖОЖдордун мониторингинин ченемдик божомолдору, 
аныктамалары, максаттары жана функциялары 
системалаштырылган. Алгоритм түрүндө берилген ЖОЖдордун 
мониторингин уюштуруу жана жүргүзүү процесстери талданган. 
ЖОЖдордун ишинин натыйжаларын баалоо диагностикасы 
жаатындагы илимий базаны түзүүнү негиздөө менен мониторинг 
жүргүзүү ыкмалары каралган. Жогорку окуу жайларында 
мониторинг системасын уюштуруунун жана жүргүзүүнүн усулдары 
иштелип чыккан. 
Негизги таяныч сөздөр: концепция, модель, ЖОЖдордун 
мониторинги, усул, ишмердүүлүк, баалоо, процесстер, 
маалыматтар. 

 

Концептуальная модель мониторинга вузов 
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Аннотация: В статье рассматриваются основы построения модели системы 
мониторинга высших учебных заведений. Обоснованы подходы  к построению 
модели мониторинга деятельности вузов. На основе системного анализа 
теории и практики рассматриваемой проблемы приведены описания и 
характеристики составляющих методологии системы мониторинга 
образования. Систематизированы нормативные предпосылки, определения, 
цели и функции мониторинга вузов. Проанализированы процессы организации 
и проведения мониторинга вузов, которые представлены в виде алгоритма. 
Рассмотрены методы мониторинга с обоснованием формирования научной 
базы в области диагностики измерения результатов деятельности вузов. 
Разработана методика организации и проведения системы мониторинга в 
высших учебных заведениях. 

Ключевые слова: концепция, модель, мониторинг вузов, метод, 
деятельность, оценка, процессы, информация. 
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Annotation. The article concerns the basics of the monitoring system model of 
higher educational institutions. Approaches to modelling a monitoring model of the 
universities activity are based. Based on a systematic analysis of the theory and the 
problem under consideration, a description and content of the methodology of the 
education monitoring system is provided. The regulatory prerequisites, definitions, 
goals and functions of monitoring universities are systematized. The processes of 
organizing and conducting monitoring of universities which are carried out in the form 
of an algorithm are analyzed. Possible monitoring methods are based on the a 
scientific base formation of the measuring the activity results of universities. A 
methodology for organizing and conducting system monitoring in higher educational 
institutions has been developed. 

Keywords: concept, model, university monitoring, method, activity, assessment, 
processes, information. 

 
Введение. Мониторинг образовательной системы во многих случаях 
рассматривается как обязательный элемент системы обеспечения качества 
образования и оценки результатов деятельности. По содержанию и характеру 
выполняемых работ система мониторинга образования является важным 
составляющим общей системы управления как на национальном, так и 
институциональном уровне, позволяющая осуществления контроля и 
реализации стратегических и оперативных задач развития. 
Система мониторинга вузов осуществляется на основе сбора и обработки 
информации о состоянии количественных и качественных данных деловых 
процессов по направлениям деятельности по соответствующим уровням 
управления. Процесс мониторинга образования предполагает получение 
сведений о состоянии образовательной системы в заданные временные рамки о 
достижении (или не достижении) намеченной цели с тем, чтобы воздействовать 
на образовательную систему и обеспечить реализацию обоснованных 
управленческих функций. 
При проведении мониторинга в системе образования изучаются и проверяются 
различные аспекты деятельности вузов на соответствие их показателей нормам 
действующего законодательства и международным стандартам в сфере 
образования. 
Система мониторинга образования имеет целью формирование базы данных о 
состоянии функционирования и результатах деятельности, вузов анализ, 
обобщение и сравнение которых позволит произвести оценку эффективности 
деятельности, планирования, прогнозирования тендеций развития вуза и 
принятие обоснованных управленческих решений по обеспечению качества 
образования.  
Программа развития образования в Кыргызской Республике на 2021-2040 годы, 
утвержденная Правительством КР от 4 мая 2021 г. №200 указывает на 
необходимость проведения регулярного мониторинга реализации и оценки 
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результатов функционирования и результативности системы образования.  При 
этом предусматривается осуществление управление образованием с 
ориентиром на результат и принятие управленческих решений на основе 
мониторинга результатов образования. 
Нормы законодательства в Кыргызской Республике в области мониторинга 
образования предусмотрены в «Минимальных требованиях, предъявляемых к 
аккредитуемым образовательным организациям начального, среднего и 
высшего профессионального образования КР», что утверждено Постановлением 
Правительства КР от 29.09.2015 № 670. В соответствии с указанным документом 
проведение ежегодного мониторинга выполнения стратегических и текущих 
планов, образовательных целей, результатов выполнения и внесения 
соответствующих корректив отнесены к критериям политики обеспечения 
качества образования в образовательных организациях. 
Вопросам национальной модели мониторинга образования в Кыргызской 

Республике посвящена коллективная работа 1]. В ней приведены определения 
и описания мониторинга и оценки в образовании, а также материалы, 
необходимые для разработки и внедрения элементов системы мониторинга и 
оценки в среднем образовании. При этом мониторинг рекомендуется по 
следующим основным направлениям: 
 мониторинг состояния системы образования через сбор данных по 
основным показателям системы; 
 мониторинг реформ в системе образования, измеряющей степень 
достижения целей реформ и государственной политики. 
В данном руководстве мониторинг рассматривается как оценка заранее 
спланированной деятельности, которая должна привести к ожидаемым 
результатам. 
Обзорные исследования показали, что методы анализа и всесторонней оценки 
деятельности вузов на основе объективных критериев и концептуальные 
вопросы разработки модели мониторинга вузов недостаточно развиты. В этой 
связи потребители образовательных услуг не в состоянии получить достоверную 
информацию об уровне эффективности развития системы высшего образования 
на национальном и институциональном уровнях.  Сами вузы испытывают 
трудности в формировании модели системы мониторинга вузов согласно 
современным технологиям управления образовательной системой. На 
основании вышеизложенного научное исследование по изучению проблем и 
разработки моделей мониторинга вузов является актуальным вопросом 
современности. 
Постановка задачи исследования 
На основе системного анализа и теории управления образовательной системы 
мониторинг вузов можно рассматривать как сложную, дискретную и 
динамическую систему с программно-целевым управлением. В соответствии с 
миссией и функционалом деятельности вузы призваны обеспечить 
эффективность результатов управления деятельностью на основе процедур 
системы мониторинга образования, содержание и алгоритм которой базируется 
на соответствующей методологии. В связи с этим необходимо изучить и 
обосновать методологические основы формирования системы мониторинга 
вузов и систематизировать ее составляющих.  
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Результаты исследования 
Проведен обзор исследований, посвященных моделям и методам организации и 
проведения мониторинга вузов. Следует отметить, что данной проблеме 
посвящено большое количество работ и публикаций[2,3,10]. Рассмотрим анализ 
исследований подробнее. 
На основе системного анализа рассматривались этимологические и научные 
аспекты рассматриваемой проблемы. С этимологической точки зрения термин 
мониторинг имеет латинское происхождение «monitor», это означает 
«напоминаний». В соответствии с современным толкованием в нашем 
исследовании в общем виде под термином мониторинг подразумевается 
система сбора, обработки, хранения и информационного обеспечения об 
образовательной системе в ее цепочке иерархии управления, которая 
обеспечивает оценку состояния объекта в заданные периоды времени и 
прогнозирование его развития.  
Понятие «мониторинг» не имеет однозначного толкования, так как мониторинг 
используется в рамках различных сфер практической и научной деятельности. 
Мониторинг может рассматриваться и как способ исследования реальности, и 
как способ прогнозирования для различных видов деятельности сферы 
управления посредством представления своевременной и качественной 
информации.  
В области науки управления смысл понятия «мониторинг» связывают с 
отслеживанием реального состояния объекта с соотнесением на эффективные 
нормативные уровни.  Используемые в научной литературе определения 
подчеркивают различные характеристики данного понятия.    
Система мониторинга образования, эффективность осуществления которой 
зависит от целого ряда объективных и субъективных факторов, призвана 
выполнять широкий аспект деятельности вузов. В научных исследованиях 
приведены различные функции мониторинга: адаптационная (А.А. Орлов и др.), 
диагностическая (В.И. Андреев, А.С. Белкин и др.), интегративная, 
компаративистская, прагматическая (В.Г. Попов и др.), формирующая, 
системообразующая (Г.Т. Емельянова, С.Н. Силина и др.) и другие.  
В процессе анализа вопроса выяснилось, что мониторинг образования в 
основном используется в управлении вузом. В работах А.С. Белкина, В.М. 
Гончаренко, А.А. Гусева, В.Д. Жаворонкова, А.И. Куприной, Л.Д. Назаровой, А.И. 
Севрука, С.Н. Силиной, С.Л. Фоменко мониторинг образования рассматривается 
как технология образовательного процесса, способствующая достижению 
эффективности вузов. Мониторинг применяется также как способ получения 
информации в процессе проведения научных исследований или 
управленческого контролинга. При этом материалы мониторинга, полученные в 
результате процедур мониторинга, служат для совершенствования 
образовательной деятельности. Для получения информации об эффективности 
инноваций мониторинг использован в работах А.А. Орлова, О. Абдуллиной и Н. 
Марковой. Мониторинг как способ организации информационной среды вуза 
представляют в своих исследованиях Э.Ф. Зеер и В.А. Веденников.  
Результаты обзорных исследований показал тенденции и актуальность 
обеспечения эффективности деятельности вузов с использованием 
инструментов системы мониторинга, наличие различных методик и моделей по 
моделированию процессов системы мониторинга образования, выбору и 
применению соответствующих оценочных инструментов. В то же время в свете 
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изменившихся условий и согласно требований современных приоритетов 
образования необходимо усилить внимание на совершенствование выбора и 
формирования системы показателей мониторинга деятельности вузов [9]. В 
работе [2] показано, что существующая система оценки деятельности вузов не 
является эффективной, поскольку не использует в качестве пороговых значений 
параметров медианных значений. Предлагается в качестве основных критериев 
оценки эффективности вузов использовать показатели международных 
рейтингов. 
В работе «Мониторинг деятельности образовательных организаций - инициатива 
системных изменений в высшем образовании» [3] авторами рассматривается 
мониторинг деятельности образовательных организаций как инструмент оценки 
эффективности их работы. Приводятся изменения в структуре подготовки кадров 
в государственных и негосударственных вузах. Анализируются показатели 
российской системы оценки эффективности деятельности организаций высшего 
образования. 
Автором в работе «Критерии и показатели системы качества образования в 
вузе» [4] рассмотрены вопросы, связанные с процессом обеспечения качества 
подготовки специалистов в системе высшего образования. Сделан вывод о том, 
что инструментом оценки качества образования в вузе является 
информационная система.  
В статье «Современные инструменты оценки научного потенциала территории: 
наук метрический подход» [5] автором предпринята попытка показать 
возможности использования индексов научного цитирования в оценке 
результативности деятельности научно-исследовательских организаций и 
эффективности научного потенциала территорий. Сравнительный анализ 
показателей публикационной активности научных институтов и учреждений 
высшего образования, позволяющий обозначить их вклад в развитие научного 
потенциала региона, может быть использован сегодня как инструмент для 
выявления слабых сторон научно-исследовательской работы организаций и 
поиска путей ее совершенствования.  
В работе «Формализация деятельности преподавателя и эффективность 
деятельности вузов» [6] предпринята попытка оценить уровень публичной 
формализации деятельности преподавателей. Несмотря на то, что в результате 
проведенного исследования авторами не было выявлено каких-либо 
существенных зависимостей, развертывающиеся процессы усиления внешнего 
контроля вузов будут иметь далеко идущие последствия. 
В статье «Высшая школа современной России: ключевые тренды формирования 
новой парадигмы» [7] обращается внимание на качественную трансформацию 
высшей школы в условиях глобализации, взаимосвязь ценностной динамики 
международных интеграционных систем и социокультурных изменений 
российского образования. Обосновывается утверждение о том, что оценка и 
ранжирование вузов представляет собой серьезный вызов высшей школе 
современной России. Рассматривается целесообразность пересмотра 
подходов к оценке критериев эффективности деятельности вузов, важности 
качественных показателей образовательной деятельности, необходимости 
гуманитарной подготовки студентов. 
Работа «Мониторинг эффективности российских вузов: совершенствование 
методологии» [8] посвящена анализу возможности и направления 
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совершенствования методологии проведения мониторинга. Автором сделан 
вывод о необходимости уточнения выработки показателей            
На основе обзора исследований и обобщения практических разработок в 
области управления вузом выработан собственный подход к формированию 
модели мониторинга вузов. 
Особенностью специфики многих задач оценки и прогнозирования деятельности 
вуза и его подразделений заключается в том, что они имеют 
неформализованный характер. Поэтому разработка методов и моделей для 
решения неформализованных задач мониторинга деятельности вуза является 
актуальной проблемой. Деятельность вуза очень многогранна и её мониторинг 
должен отражать состояние дел по каждому из направлений с детализацией до 
первичных показателей в случае необходимости. 
Вышеизложенный анализ позволяет заключить, что мониторинг является 
сложной, дискретной, динамической и стохастической системой. Сложность 
системы обусловлена многосторонним характером рынка образовательных 
услуг; требованиями и числом потребителей, спецификой услуг; 
стохастичностью и неуправляемостью исходных переменных; 
многочисленностью внешних связей с вышестоящими органами управления и 
заказчиками по подготовке кадров.  
Процесс мониторинга образования осуществляется на основе измерения, 
анализа и улучшения показателей процессов деятельности вуза, оценки их 
результатов.  Блок-схема процессов мониторинга вузов приведен на рис 1. 
Согласно алгоритму процессов мониторинга вузов предпосылками его 
проведения являются законодательные регламенты и институциональные 
локальные планы мероприятий, которые имеют соответствующие объекты 
мониторинга. Объектами мониторинга являются направления деятельности 
вузов с соответствующими показателями. 
В обеспечении объективности и полноценности результатов мониторинга 
важное место отводится формулировке его задач и разработке программы 
работ, которые входят в начальный этап мониторинга. 
В настоящее время разработаны различные модели и методы мониторинга к 
соответствующим особенностями в зависимости от решаемых задач. Поэтому в 
реализации мониторинга предусматривается выбор и обоснование 
эффективных модели и метода мониторинга.  
Техническая и информационная часть мониторинга связана со сбором, 
обработкой, анализом и хранением базы данных, что сравниваются с 
нормативными показателями. Результаты сравнительной оценки принимаются 
за основу при подведении итогов мониторинга, принятии рекомендаций и 
заключения экспертной оценки. 
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Рис. 1. Блок-схема процессов мониторинга вузов 

При рассмотрении и описании модели мониторинга образования необходимо 
также определить понятия, термины, категории и положения, отражающие его 
сущность, характеристики, содержание и взаимосвязи как процесса 
образовательной действительности. Развитие теории мониторинга должно 
осуществляться в контексте наиболее значимых для информационного 
общества теории управления образовательной системы.  
Научный аспект мониторинга образования предполагает его рассмотрения как 
инструмент исследования эффективности образовательной системы, которая 
определятся на основе сравнительного анализа. Поэтому система мониторинга 
образования характеризуется совокупностью концептуальных теоретических и 
прикладных описаний которые касаются цели, содержания, структуры, функций, 
методики, средства и т.д.  Таким образом система мониторинга образования 
является самостоятельным направлением науки в области диагностики и 
измерения образовательной системы. 
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Формирование и реализация модели мониторинга основываются на методах 
мониторинга. В научных исследованиях и на практике применяются различные 
методы мониторинга. В определении эффективности деятельности вузов на 
основе мониторинга рекомендуются методы управления, статического анализа, 
экспертное оценивание, опрос респондентов. 
Методика мониторинга требует решение следующих вопросов: 
 формулировка цели и задачи мониторинга; 
 установление и соблюдение сроков мониторинга; 
 описание характеристики объекта и предмета мониторинга; 
 формирование и описание показателей (критериев) мониторинга; 
 установление методов сбора, обработки и хранения информации; 
 установление и реализация инструментов мониторинга (анкеты, опросные 
листы, формы таблиц, программное обеспечение, аппаратно- технические 
средства); 
 ресурсное обеспечение; 
 анализ, оценка и отчет результатов мониторинга; 
Для рассматриваемого объекта мониторинга образования необходима 
разработка определенного набора показателей и критериев. Важно отметить, 
что, несмотря на то что инструментарий для каждого объекта индивидуален, все 
же они влияют друг на друга, и, соответственно, элементы показателей качества 
для этих объектов должны иметь общие составляющие. 
В модели мониторинга в ее составляющие входят также предмет, субъекты 
мониторинга и организационные вопросы. Предмет мониторинга образования 
это – состояние образовательной системы в определенные периоды времени и 
фиксируемые изменения в рамках этой системы, а также динамика изменений.  
В субъекты мониторинга входят работники вуза, в соответствии с должностными 
обязанностями, занимающиеся мониторингом на любом этапе. К ним относятся: 
сотрудники ректората, сотрудники службы качества образования, сотрудники 
структурных подразделений; профессорско-преподавательский состав и другие.  
Организационный аспект процедуры мониторинга включает сроки, формы, 
методы и порядок его проведения, закрепление ответственных исполнителей. 
Организация и реализация мониторинга представляет совокупность процессов 
сбора, обработки, хранения и использования информации.  

З.аключение 
Опыт мировой практики и анализ теории управления образовательной системы 
показывает, что в оценке деятельности вузов ключевым ее инструментом 
становится создание системы мониторинга вузов. Проведенное исследование 
показало необходимость рассмотрения мониторинга вузов как сложную и 
динамическую образовательную систему реализация которого требует 
системного анализа и разработку концептуальной модели. 
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Аннатоция. В статье проведен анализ современного состояния 
формирования и развития интеллектуальных транспортных систем ИТС. 
Рассмотрены основные проблемы транспортной системы, обусловливающие 
необходимость развития ИТС.  Приведены основные определения, функции, 
характеристики, подходы к проектированию ИТС на концептуальной основе. 
Представлена структура элементов ИТС, реализуемая в настоящее время в 
транспортной системе Кыргызской Республики. 
Ключевые слова: автотранспортные средства, интеллектуальные 

транспортные системы, автомобильные дороги, безопасность, мониторинг. 

 

Some aspects of the development of intelligent transport systems 
in The Kyrgyz Republic 

 
1,*Torobekov Bekzhan Torobekovich, 

1Doctor of Technical Sciences, Professor, Vice-Rector for Science and External Relations of 
KSTU. I. Razzakova, Kyrgyzstan, 720044, Bishkek, 

*bekjan2003@mail.ru 

 

Annatotsiya. The article analyzes the current state of the formation and 
development of intelligent transport systems ITS. The main problems of the transport 
system, which necessitate the development of ITS, are considered. The main 
definitions, functions, characteristics, approaches to the design of ITS on a 
conceptual basis are given. The structure of ITS elements, currently implemented in 
the transport system of the Kyrgyz Republic, is presented. 
Key words: vehicles, intelligent transport systems, roads, security, monitoring. 

 
Введение.  
Цифровая трансформация отрасли транспорта предполагает цифровизацию 
отдельных ее производственных процессов деятельности, а также изменение 
организационных принципов работы и совершенствование системы управления 
с использованием цифровых технологий. 
Одной из главных характеристик современной транспортной  системы является 
повсеместное внедрение цифровизации. В настоящее время во всех развитых 
государствах приняты программные документы по внедрению цифровой 
трансформации в транспортной отрасли. Осуществляется реализация 
цифровых решений для терминалов, цифровизация в эксплуатации 
транспортных средств и внедряются различные цифровые транспортные 
сервисы и т.д. Однако такие решения в Кыргызской Республике находятся на 
начальном этапе и имеют недостаточные уровни на организационном, 
методическом, техническом и исследовательском уровнях. 
Автомобильный транспорт Кыргызской Республики испытывает большую 
потребность внедрения современных цифровых технологий, чтобы оставаться 
конкурентоспособным на мировом рынке, обеспечивать запросы во 
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всевозрастающих грузовых перевозках, доступность и качество транспортных 
услуг. 
В Кыргызской Республике распоряжением Правительства КР от 15 февраля 
2019г. № 20 утверждена «Дорожная карта по реализации концепции цифровой 
трансформации «Цифровой Кыргызстан 2019-2023». В данном документе 
определены концептуальные основы направлений развития цифровизации, 
платформы и сервисы, а также основные элементы цифрового управления 
транспортно - дорожным сектором [3]. 
В условиях глобализации мировой экономики, расширения интеграционных 
процессов увеличивается объем и номенклатура транспортных услуг, 
расширяется их сервисная сеть, что создает конкурентную среду. В этой связи 
усиливаются требования по обеспечению качества транспортных услуг с 
соблюдением установленных временных и финансовых параметров, 
сохранности грузов, сервисных условий, а также предоставлением 
информационного обеспечения, как для организаторов логистики, так и для 
потребителей. Удовлетворение возросших требований возможно за счет 
дальнейшей цифровизации транспортных и логистических процессов [1, 2,11]. 
В Кыргызской Республике, как и во всем мире, транспортной системе 
принадлежит большая роль в достижении экономического роста и обеспечении 
социального развития страны. В то же время, как показывает анализ, уровень 
технико-экономических, эксплуатационных, экологических показателей работы 
автотранспортных средств в стране существенно отстает от мировой практики. 
В стране в последнее время идет большой рост числа автотранспортных 
средств, что приводит к усилению интенсивности движения в улично-дорожной 
сети, ухудшению условий и обеспечению безопасности дорожного движения 
[3,10,11]. 
Кыргызская Республика вступает в новый вектор социально-экономического 
развития на основе перехода к цифровизации экономики и использования 
инновационных технологий, что имеет место и в транспортной отрасли. В 
соответствии с мировым опытом и научной практикой достижение поставленных 
целей обуславливают использование в качестве инструментов реализацию ИТС 
[3,10,11]. 
Результаты исследования 
В Кыргызской Республике определение термина «ИТС» в законодательстве в 
основном декларируется необходимость создания и развития интеллектуальных 
транспортных систем. В отличие практически от всех более или менее развитых 
стран наша страна не имеет стратегических документов по созданию и развитию 
ИТС и современной научно-методической базы в данной области. В этой связи 
исследования и практические разработки по проблемам ИТС представлены на 
низком уровне. Описанная ситуация определяет высокую приоритетность работ 
по проблемам развития ИТС [3,10,11]. 
В республике разрабатываются отдельные разрозненные элементы ИТС, что 
диктуется текущими потребностями рынка, но, к сожалению, не долговременной 
стратегией. На транспорте развиваются корпоративные информационные 
системы, направленные исключительно на решение внутренних задач. В 
настоящее время отсутствует согласованной политики, интеграции 
взаимодействия в развитии и функционировании элементов ИТС различных 
уровней в соответствующих улично-дорожных сетей и дорожных инфраструктур.  
Стихийное развитие локальных и корпоративных систем формирует среду, когда 
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интеграция в Единую интеллектуальную транспортную систему страны окажется 
технически невозможной. 

 В обеспечении эффективности транспортной отрасли КР имеются ряд 
проблем и вызовов, к которым относятся:  

 недостаточный уровень эффективности перевозочного процесса; 
 низкая мобильность населения общественным транспортом; 
 отсутствие механизма и базы данных по оперативному управлению 

транспортным комплексом из единого центра; 
 отсутствие возможности мониторинга состояния объектов 

автотранспортной деятельности; 
 слабая организация и отсутствие системного подхода в осуществлении 

электронного документооборота. 
Существующие и разрабатываемые в стране локальные или технологически 
ограниченные ведомственные системы информационного сопровождения и 
контроля за деятельностью сегментов транспортно-дорожного комплекса 
обеспечивают в ряде случаев решение узкого перечня задач. При этом 
отсутствие единых государственных стандартов развития создает проблемы для 
их интеграции с целью создания единой отраслевой или национальной 
платформы, в которой принципы управления выходят на новый качественный 
уровень - прогнозного управления, то есть управления предвидения ситуации по 
всем показателям деятельности транспортно- дорожного комплекса. 
Проблема развития ИТС в КР в соответствии с мировой тенденцией приобретает 
стратегический характер. В то же время ввиду отсутствия системной работы и 
стандартного регулирования процедур и соответствующих направлений 
деятельности транспортной системы в этом направлении в реализуемых 
программах «Умного города» внимание акцентируется на коммерческие 
вопросы.  
Применяемые в настоящее время инфраструктуры умного и безопасного города 
являются подсистемами (сервисами) ИТС, которые обеспечивают 
осуществление мониторинга параметров транспортных потоков, 
видеонаблюдение, весогабаритный контроль и т.д.  
Таким образом, уровень развития ИТС в нашей стране не соответствует 
современным требованиям транспортно-логистических систем. Поэтому 
информационно-технический потенциал и сервис ИТС в КР пока существенно 
отстаёт от имеющейся ситуации в развитых странах.  
Развитию ИТС в стране способствовала государственная программа «Умный 
город» с проектом «Безопасный город», что начал реализоваться с 2019 г. в г. 
Бишкек. При этом фиксируются 7 видов нарушений правил дорожного движения: 

 проезд на запрещающий сигнал светофора;  
 выезд на встречную полосу движения; 
 движение ТС по обочинам, тротуару или пешеходным дорожкам; 
 несоблюдением водителем ТС требований проезда пешеходных 

переходов; 
 превышение установленной скорости движения; 
 несоблюдение водителем ТС требований остановки и стоянки в местах, 

где действуют дорожные знаки;  
Существующие локальные системы проекта «Безопасный город» решают узкий 
перечень задач. Ввиду отсутствия государственных стандартов для 
формирования ИТС ограничены их возможности по интеграции в общую единую 
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управляющую платформу. Имеет место несогласованность между 
потребителями транспортных услуг и реальными провозными возможностями 
АТС [3,10,11]. 
Новый толчок к развитию ИТС дала концепция цифровой трансформации 
«Цифровой Кыргызстан 2019-2023 годы», утвержденная Правительством 15 
февраля 2019г №20.   В рамках мероприятий «Дорожной карты» Концепции 
цифровой трансформации «Цифровой Кыргызстан 2019-2023», утвержденной 
распоряжением правительства 15 февраля 2019 года № 20-р, реализуется ряд 
мероприятий по цифровизации. Внедрена автоматизированная 
информационная систем «E-Kyzmat» в центральном аппарате и 
подведомственных организациях министерства отрасли транспорта, в 
результате учет кадров переведен полностью на электронный формат. В 
министерстве и во всех подведомственных организациях в штатном режиме 
внедрена система электронного документооборота «Infodocs» ведутся работы по 
подключению всех подведомственных организаций МТД КР к СЭД центрального 
аппарата МТД КР. Министерством подписано соглашение с ГП «Центр 
электронного взаимодействия» при Государственном комитете 
информационных технологий КР об электронном взаимодействии через систему 
межведомственного электронного взаимодействия(СМЭВ) «Түндүк». По итогам 
работы подключены к «Түндүк» Агентство автомобильного, водного транспорта 
и весогабаритного контроля (ААВТиВК) и ГП «Кыргыз Темир Жолу». Реализован 
между ААВТиВК и ГТС, ГНС обмен данными по весогабаритным параметрам 
транспортных средств.  ГП «НК Кыргыз Темир Жолу» в режиме онлайн 
осуществляет передачу информации по учету товара через госграницу КР при 
торговле с государствами – членами ЕАЭС в ГНС при ПКР. Также компания 
получает информацию по сведениям ИНН от ГНС через СМЭВ «Түндүк».  
На стадии реализации интеграция АИС «Электронный транспортный контроль» 
в Интегрированную информационную систему внешней торговли (ИИСВТ) 
ЕАЭС. Также осуществляется паспортизация дорог (создание электронной базы 
данных и ИС для планирования дорожно-ремонтных работ).  В ЕАЭС в Агентстве 
автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля при 
Министерстве внедрена Автоматизированная информационная система (АИС) 
«Электронный транспортный контроль». Это программный продукт, который 
представляет собой централизованную информационную систему, 
обеспечивающую автоматизацию основных процессов транспортного контроля, 
выдачи разрешительных документов на перевозку пассажиров и грузов 
автомобильным и водным транспортом. В результате автоматизированы 
следующие основные процессы ААВТиВК: лицензирование, регулирование, 
выдача разрешений на осуществление международных перевозок, введение 
единых реестров, мониторинг весогабаритного контроля, введение электронной 
базы данных наложенных взысканий, получение статистики, осуществление 
обмена данными по транспортному контролю с органами транспортного 
контроля государств-членов ЕАЭС [3]. 
Функционирует также аппаратно-программный комплекс для динамической 
системы весогабаритного контроля (ДСВК) в пунктах транспортного контроля 
(ПТК). Согласно техническим ДСВК при движении колесного транспорта с 
помощью специальных датчиков, встроенных в дорожное полотно, 
автоматически анализируется тип автомобиля, количество осей, номерной знак 
транспортного средства, его общий вес и нагрузка на ось. После сбора исходных 
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данных система в графическом виде выдает инспектору поступившие данные о 
транспортном средстве, на основе которых инспектор принимает 
соответствующие процессуальные действия. Вышеуказанные технические 
характеристики ДСВК позволяют определить превышения установленных на 
территории Кыргызской Республики весогабаритных параметров путем 
взвешивания и измерения названных параметров в движении (динамике) с 
целью своевременного исключения их из общего потока и принятие 
процессуальных мер, установленных законодательством Кыргызской 
Республики уже на стационарном ПТК. 
МВД КР с 1 января 2019 года запущена автоматизированная информационная 
система «Единый реестр нарушений», предназначенная для сбора, обработки и 
хранения сведений о зарегистрированных нарушениях и лицах, их совершивших, 
а также примененных по ним взысканиям. С начала 2019 года данная система 
развернута в Министерстве транспорта и дорог и его структурных 
подразделениях и функционирует в штатном режиме.  Также ГП «Кыргыз 
Автобекети» тестирует внедрение АИС для администрирования процесса 
платной парковки транспортных средств и по продаже электронных билетов на 
международные и междугородние автобусные рейсы. Кроме этого, в ГП «Темир 
жолу» в целях автоматизации услуги грузовых перевозок внедрено программное 
обеспечение, позволяющее получать информацию о перевозках в онлайн-
режиме, оплатить за услуги через мобильные приложения, подать заявку на 
перевозку, и предоставить услуги по слежению вагонов через интернет и т.д. 
В соответствии с передовым международным опытом формирование и развитие 
ИТС должно базироваться на совокупности нормативно-методических 
документов, технических решений и регламента процессов и взаимодействия 
участников транспортных услуг, что может быть отражено в Концепции ИТС. 
Концептуальные основы развития ИТС требуют разработку комплекса логически 
взаимосвязанных между собой в рамках единой цели научно – методологических 
материалов, включающих анализ, описание, решения и рекомендации по 
рассматриваемой проблеме. При этом в целях выполнения целевых задач 
обеспечения эффективности результатов и осуществления мониторинга за 
ходом реализации научного проекта предусмотрены календарный план, целевые 
индикаторы и измеряемые показатели исследования. Этапы формирования 
концепции ИТС представляют строго последовательную цепочку логически 
связанных процессов (рис.1.) 
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Рис. 1. Этапы формирования концепции ИТС. 

Принятие решений по структуре и содержанию Концепции формирования и 
внедрения ИТС должно опираться на научные принципы определения и 
мониторинга индикаторов эффективности подсистем (сервисов) ИТС по 
параметрам и направлениям функционирования транспортной системы, а также 
потребителей информационных услуг, предоставляемых опосредованно через 
ИТС.  
Концепция создания интеллектуальных транспортных систем имеет целью 
разработку базового документа, определяющего порядок реализации 
соответствующих мероприятий по обоснованию, проектированию, эксплуатации 
и развитию ИТС – проектов и планированию ресурсного обеспечения.  
Концепция также включает основные направления развития нормативно-
правового и технического обеспечения инструментария ИТС. 
Реализация концепции будет способствовать научно обоснованному принятию 
решений по актуализации, архитектуре и технологическому решению ИТС, 
формированию методического инструментария по обеспечению эффективности 
транспортной системы.  
Нормативно-правовая основа создания ИТС в КР должна соответствовать 
требованиям документов в области безопасности дорожного движения, 
дорожной инфраструктуры, автоматизированных систем управления, 
информационных систем, ГОСТов и др. 
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Концепция формирования развития ИТС имеет целью создания 
методологической базы предпосылок необходимости и функции, определение 
средств на их достижение. При этом основу концепции должна составить 
содержательная модель, формулировка которой опирается на понятия и 
представления предметных областей функционала ИТС. 
Разработки и развертывание ИТС – это потенциально эффективный 
конкурентоспособный инновационный бизнес и стимул развития нового 
высокотехнологичного сектора промышленности, что является важным 
антикризисным фактором. Механизмы реализации отличаются в разных странах, 
однако ключевые компоненты одинаковы. При наличии апробированной в мире 
общей концепции развития ИТС, все страны имеют свои национальные 
концепции и приоритетные программы развертывания ИТС, что зафиксировано 
в том или ином государственном документе. 
Развитие ИТС методологически базируется на системном подходе, формируя 
ИТС именно как системы, а не отдельные модули (сервисы).  
Подходы к созданию ИТС основываются на принципе модернизации, 
реинжиниринга действующих транспортных систем. Отсюда следуют важные 
принципы поэтапного развития и модульности создания ИТС. 
Организационно-методической основой совершенствования ИТС служат 
национальные концепции развития ИТС, национальные архитектуры ИТС и иные 
программные документы. При этом в подготовке и принятие управленческих 
решений транспортной системы инструментом должно стать моделирование 
процессов ИТС. 
Концептуальную схему построения ИТС следует рассматривать как организацию 
системной формы взаимодействия всех видов транспорта, наиболее 
эффективное использование транспортного ресурса за счет совместных 
транспортных операций с наиболее рациональными вариантами структурно-
поточных схем движения пассажиров и грузопотоков, обеспечивая качество 
транспортных услуг.  
Отметим, что в мире существуют различные концепции уже апробированных 
ИТС. В зависимости от ряда политических и социальных особенностей той или 
иной страны, приоритеты в предоставляемых сервисах расставляются по-
разному. Например, в КНР и Сингапуре государство обеспечивает развитие ИТС 
и зарабатывает на предоставляемых сервисах, а Европейский союз идет по пути 
развитию коммерческих ИТС с регулированием в основном социальной сферы и 
систем безопасности.  
С учетом различных апробированных систем ИТС многие страны с развитой 
экономикой имеют свои национальные концепции и приоритетные программы 
развертывания ИТС, что находит отражение в их программных документах. 
Для эффективной реализации и управления процессами необходимо 
предусмотреть организационное обеспечение - создание организационной 
структуры. Она должна представлять многоуровневую систему центров 
управления транспортом, которая будет интегрировать задачи и координации 
соответствующих иерархических служб, подразделений по планированию, 
организации дорожного движения, управлению парковки транспортных средств, 
маршрутов движения транспорта общего пользования и.т.д: 
В качестве первоочередных мер при этом необходимо осуществлять: 

 мониторинг интенсивности движения транспортных средств; 
 контроль учета и регулирование движения на улично-дорожной сети; 
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 весогабаритный контроль ТС; 
 информирование водителей ТС о дорожных и погодно-климатических 

условиях; 
 видеомониторинг движения ТС; 
 цифровую геолокацию и т.д. 

По содержанию реализуемых процессов и технических решений компоненты 
ИТС рекомендуется классифицировать по следующим группам: 

 система фото и видеофиксации; 
 система мониторинга пассажирских перевозок и электронного 

билетирования; 
 система управления дорожным движением; 
 специальные автоматизированные измерительные средства (САИС); 
 комплекс оборудования для автоматизации сбора средств за пользование 

автомобильными дорогами. 
Формирование и развитие ИТС является важнейшей задачей транспортной 
отрасли страны, решение которой должно координироваться государственной 
целевой программой. 
Заключение 
Развитие ИТС как инструмент повышения конкурентоспособности транспортной 
отрасли и актуальная научная проблема современности требует проведения 
комплексных исследований и формирования соответствующей научно-
методической базы. 
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Жождордун мониторингинин моделдерин жакшыртуу жөнүндө 
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Аннотация. Макалада азыркы билим берүүдө инновациялык процесстердин 
активдешүү шарттарында ЖОЖдордун мониторингин өркүндөтүү, ошондой эле 
мониторингдин негизинде билим берүү мекемесинин ишмердүүлүгүн 
башкаруунун заманбап усулдарын жана технологияларын кийирүү зарылдыгы 
негизделди. Анда жогорку кесиптик билим берүү мекемелеринин 
мониторингинин моделин тургузуунун жана өркүндөтүүнүн теориялык 
негиздери жана практикалык аспектилери, алардын ишмердүүлүгүн баалоо 
критерийлерин жана натыйжаларынын көрсөткүчтөрүн системалаштыруу 
менен иликтенди. Каралып жаткан көйгөйдүн учурдагы абалы россиялык жана 
ата мекендик ЖОЖдордун мисалында талданды. Жүргүзүлгөн теориялык 
анализдин натыйжасында билим берүү мекемелеринин ишинин 
мониторингинин моделдерин калыптандыруууга жана өркүндөтүүгө көз 
караштар негизделди. Изилденип жаткан маселенин теориясын жана 
практикасын системалык талдоонун негизинде ЖОЖдун мониторингинин 
моделинин негизги түзүүчүлөрү сүрөттөлүп, мүнөздөмө берилди. Жогорку окуу 
жайларда мониторинг системасын уюштуруунун жана жакшыртуунун 
методикасы комплекстүү изилденип, алдыңкы тажрыйбасы илимий жана 
практикалык жактан кызыгуу жараткан айрым ЖОЖдордун материалдарында 
мониторинг жүргүзүүнүн ыкмалары каралды. Мониторингдин натыйжалуу 
моделин аныктоо, анын максатын жана маселелерин, процесстерин жана 
процедураларын тактоо максатында ЖОЖдун ишин баалоо процессин 
уюштуруунун жана жүргүзүүнүн схемасы иштелип чыгып, сунуш кылынды, 
сунушталган модель мониторинг системасын уюштуруу жана башкаруу 
процедураларынын белгилүү удаалаштыктагы  алгоритм түрүндө 
чагылдырылды. 

Негизги таяныч сөздөр: мониторинг, жогорку окуу жайлар, мониторинг 
модели, мониторингдин критерийлери, ыкмалары, жыйыынтыктар, 
кѳрсѳткүчтѳр. 

 
О совершенствовании моделей мониторинга вуза 
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Аннотация. В статье обоснована необходимость проведения мониторинга 
вузов в современных условиях активизации инновационных процессов в 
образовании а также необходимость внедрения современных методов и 
технологий управления деятельностью образовательного учреждения на  базе 
мониторинга. В ней также рассматриваются теоретические основы и 
практические аспекты построения и совершенствования моделей мониторинга 
учебных заведений высшего профессионального образования с 
систематизацией критериев оценки и показателей результативности ее 
деятельности. Проведен анализ современного состояния рассматриваемой 
проблемы на примере российских и отечественных вузов. По результатам 
теоретического анализа обоснованы подходы к формированию и 
совершенствованию моделей мониторинга деятельности учреждений 
образования. На основе системного анализа теории и практики 
рассматриваемой проблемы приведены описания и характеристики ключевых 
составляющих моделей мониторинга вуза. Исследована методика 
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организации и улучшения системы мониторинга в высших учебных 
заведениях, изучены методы мониторинга по материалам отдельных вузов, 
передовой опыт которых представляет научный и практический интерес. В 
целях формирования эффективной модели, определения целевых задач, 
процессов и процедур мониторинга разработана и предложена схема процесса 
организации и проведения мониторинга вузов, представленная в виде 
алгоритма процедур организации и управления системы мониторинга. 

Ключевые слова: мониторинг, высшие учебные заведения, модель 

мониторинга, критерии, методы мониторинга,результаты,показатели. 

 

Improving university monitoring model 
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Annotation.  The article substantiates the need for monitoring universities in modern 
conditions of the of innovative processes activation in education, as well as the need 
to introduce modern methods and technologies for managing the activities of an 
educational institution based on monitoring.  It also discusses the theoretical 
foundations and practical aspects of formation and improving models for monitoring 
educational institutions of higher professional education with the systematization of 
evaluation criteria and performance indicators of its activities.  The analysis of the 
current state of the problem under consideration is carried out on the example of 
Russian and home universities.  Based on the results of theoretical analysis, 
approaches to the formation and improvement of models for monitoring the activities 
of educational institutions are substantiated.  Based on a systematic analysis of the 
theory and practice of the problem under consideration, descriptions and 
characteristics of the key components of university monitoring models are given.  
The methodology for organizing and improving the monitoring system in higher 
educational institutions has been studied, monitoring methods have been studied 
based on the materials of individual universities, the best practices of which are of 
scientific and practical interest.  In order to form an optimal model, determine targets, 
processes and monitoring procedures, a flowchart of the process of organizing and 
conducting monitoring of universities has been developed and proposed, presented 
in the form of an algorithm for organizing and managing the monitoring system. 

Keywords: monitoring, higher education institutions, monitoring model, criteria, 

monitoring methods 

 
Киришүү. 
 
ЖОЖдордун ишмердүүлүгүнүн натыйжалуулугун камсыз кылуу максатында 
билим берүүдө жана илимде инновациялык процесстерди активдештирүү 
зарылдыгы ЖОЖдордун практикалык ишмердүүлүгүндө мониторингдин 
негизинде билим берүү системасын башкаруунун заманбап ыкмаларын жана 
технологияларын кийирүүнү талап кылууда. Аталган көйгөйдүн учурдагы 
абалынын анализи билим берүү системасы башкаруу объектиси катары 
баалоонун жана мониторингдин ар кандай индикаторлорунун, индекстеринин 
жана көрсөткүчтөрүнүн топтомун пайдалануу менен башкаруунун принциптери 
менен байланышпаган тилдерде сүрөттөлөт жана мүнөздөлөт жана билим берүү 
квалиметриясынын методологиясы жаатына тиешелүү болгон «критерий», 
«көрсөткүч», «параметр» ж.б.у.с. түшүнүктөрдү жетекчиликке алат экендигин 
көрсөттү. Көз караштар менен аныктамалардын көптүгү мониторингдин 
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натыйжаларын түшүнүүдө жана эксперттик баалоодо аныксыздыктарга жана 
талаш-тартыштарга алып келүүдө.  
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2021-жылдын 4-майындагы №200 токтому 
менен бекитилген Кыргыз Республикасында билим берүүнү 2021-2040-жылдарга 
өнүктүрүү программасында билим берүү системасынын аракеттеринин 
натыйжалуулугун баалоо жана үзгүлтүксүз мониторингин жүргүзүү билим берүү 
саясатынын приоритеттеринин бири катары белгиленген. Программа билим 
берүүнү натыйжага багыттап башкарууну, мониторингдин маалыматтарынын 
негизинде башкаруу чечимдерин кабыл алууну көздөйт.  
Кыргыз Республикасынын билим берүүнүн мониторинги жаатындагы 
мыйзамдарынын ченемдери Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 
29-сентябрындагы №670 токтому менен бекитилген «КРнын 
аккредитациялануучу башталгыч, орто жана жогорку кесиптик билим берүү 
уюмдарына коюлуучу минималдуу талаптарында» каралган. Аталган документке 
ылайык стратегиялык жана утурумдук пландардын, билим берүү максаттарынын 
аткарылышынын, аткаруунун натыйжаларынын жана тиешелүү түзөтүүлөрдү 
кийирүүнүн мониторингин жыл сайын жүргүзүү билим берүү уюмдарында билим 
берүүнүн сапатын камсыздоо  саясатынын критерийлерине киргизилген [3]. 
Жогорудагылардан улам ЖОЖдун мониторингинин моделин иштеп чыгуу, ишке 
ашыруу жана өркүндөтүү боюнча илимий изилдөө актуалдуу деп эсептейбиз. 
 
Изилдөөнүн маселелери 
 
Оптималдуу моделди калыптандыруу, мониторингдин максаттарын, 
процесстерин жана процедураларын аныктоо, ошондой эле анын этаптарын 
белгилөө жана мониторингди белгилүү удаалаштык менен уюштуруу жана 
башкаруу системасын сүрөттөө. Буга байланыштуу ЖОЖдордун мониторингинин 
моделдерин иликтөө жана негиздөө жана анын көрсөткүчтөрүн системага салуу 
маселеси коюлган. 
 
Изилдөөнүн жыйынтыктары 
 
Мониторингди "кандайдыр-бир процессти анын каалагандай натыйжага же 
баштапкы абалына дал келишин аныктоо максатында тынымсыз байкоо 
жүргүзүү" катары аныктоого болот, мониторинг иш-аракеттердин натыйжаларын 
аныктоо, анын кесепеттерин баалоо, таасир тийгизүүнүн натыйжалуулугунун 
шарттарын жана факторлорун аныктоо максатында объектинин, кубулуштун же 
процесстин абалынын анализи боюнча иш-чаралардын комплекси болуп 
эсептелет [6].  
ЖОЖдо мониторинг анын ишмердүүлүгүн башкаруунун калыптанып жаткан 
системасынын пайдубалы болуп саналат. ЖОЖдун бардык структуралык 
бөлүмдөрүндө жүргүзүлгөн сапаттын комплекстүү мониторинги изилдөөчүлүк, 
прогноздук, уюштуруучулук, диагностикалык жана интерпретациялык 
маселелердин кеңири спектрин чагылдырат, аларды чечүү процесси сапатты 
башкарууну билдирет. 
ЖОЖдун ишмердүүлүгүнүн мониторингинин моделдери боюнча изилдөөлөрдү 
иликтеп чыктык. Бул көйгөйгө көп сандаган иштер жана басылмалар арналган 
[2,10]. 
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Басылмаларда ар кайсы тармактардагы мониторинг түшүнүгүнүн аныктамалары 
келтирилген. Мониторингди иш жүзүндө колдонуунун башкы чөйрөсү – бул 
ишмердүүлүктүн ар кандай тармактарындагы башкаруу, тагыраак айтканда, 
башкарууну маалыматтык тейлөө. Башкаруучулук максаттар билим берүү 
системасынын каалагандай абалын моделдеширет. Мониторинг процессинде 
алынган билим берүү системасынын реалдуу абалы, ишмердүүлүктүн 
жетишилген максаттары жана чечилбеген көйгөйлөр тууралуу маалымат 
максаттарды аныктоо жана коюлган максаттарды ишке ашырууга багытталган 
чечимдерди кабыл алуу үчүн зарыл.  
Изилдөөлөрдүн натыйжалары мониторингди пайдалануунун негизиндеги сапат 
кепилдиги же сапатты башкаруу ишмердүүлүгүнүн этаптарынын ар бири 
оптималдуу аткарылгандыгына ынануу үчүн натыйжага жетүү процессине этап-
этабы менен байкоо жүргүзүүнү билдирет, бул, өз кезегинде, теориялык жактан 
алганда компетенттүү эмес кадрлардын чыгышынын алдын алат экендигин 
көрсөттү [4]. 
Билим берүү процессине карата колдонулуучу мониторинг системасы жумушчу 
процесстердин да, алардын жыйынтыктарынын да сапатынын – студенттердин 
окутуу процессинде алынган билимдери менен көндүмдөрүнүн бекитилген 
көрсөткүчтөрүн өлчөөгө тийиш. 
Билим берүүнүн сапатынын мониторинги түздөн-түз билим берүү уюмунун 
өзүндө (өзүн-өзү аттестациялоо, ички мониторинг) же билим берүү мекемесине 
карата тышкы болуп саналган, эреже катары, мамлекеттик органдар тарабынан 
бекитилген кызмат аркылуу (тышкы мониторинг) жүргүзүлөт [1,7]. 
Билим берүүнүн сапатынын мониторинги системасы, биринчи кезекте, билим 
базасына өлчөнүүчү көрсөткүчтөрдү ыкчам, сапаттуу, ынгайлуу формада 
кийирүүгө, өлчөөлөрдүн жыйынтыктарын талдоого жана чечмелөөгө мүмкүндүк 
берген маалыматтык системага негизделиши керек. 
Сапат мониторингинин башкы маселеси болуп белгилүү максаттарга карай алга 
жылуу курсун көзөмөлдөө процесси эле эмес, максаттарды жөнгө салуу, түзөтүү 
механизми жана аларга жетүү жолдору да саналат. 
Мониторингдин ар бир объектиси үчүн көрсөткүчтөр менен критерийлердин 
белгилүү топтомун иштеп чыгуу зарыл. Ар бир объект үчүн инструментарий 
өзүнчө болгондугуна карабастан, алар бири-бирине таасирин тийгизишет, жана 
мындан улам, бул объектилердин сапат көрсөткүчтөрүнүн элементтери жалпы 
түзүүчүлөргө ээ болушу керек. 
Мониторинг, изилдөө ыкмасы катары, анын объектиси, субъекти жана предмети 
менен түздөн-түз байланышкан. Айрым авторлор авторлору бул түшүнүктөргө 
төмөнкүдөй аныктама беришет [2]: 

• билим берүү системасынын мониторингинин объектиси болуп бардык 
иш-аракеттер багытталган билим берүү системасы саналат; 

• билим берүү системасынын өнүгүшүнүн жана сапатынын 
мониторингинин субъектилери болуп системадагы мониторингдик 
функциялардын алып жүрүүчүлөрү саналат. Аларды шарттуу түрдө эки топко 
бөлүүгө болот: маалыматты жыйнагандар жана аны иштеткендер;   

• билим берүү системасынын мониторингинин предмети – бул 
системанын белгилүү мезгил аралыгындагы абалы жана бул системанын 
алкагында катталган өзгөрүүлөр, ошондой эле өзгөрүүлөрдүн динамикасы. 
Макалада мониторингдин учурдагы методикасын модернизациялоо жана аны 
ЖОЖдордун мамлекеттик рейтингине багыттоо зарылдыгы негизделген, ал 
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ЖОЖдордун натыйжалуулугун максаттык топко жана ЖОЖдун спецификасына 
ылайык объективдүү баалоону көздөйт, ошондой эле ЖОЖдордун жана жогорку 
билим берүү чөйрөсүнүн өнүгүүсүнө стимул берет [10].  
Жумуштардын көпчүлүгүндө сунушталган натыйжалуулукту аныктоонун 
ыкмаларында билим берүү мекемесинин сапат менеджменти системасынын 
башкарууда да, ишке ашырууда да натыйжалуулуктун критерийлерин жана 
усулдарын бөлүп көрсөтүү тартиби так  чечмеленген эмес [2,4,7]. 
Анда натыйжалуулукту эсептөөнүн критерийлери менен ыкмаларын аныктоону 
төмөнкү тартипте жүргүзүүнү сунуш кылышкан (1-сүрөт). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-сүрөт. СМСнын натыйжалуулугунун критерийлерин жана ыкмаларын 
аныктоо процедурасынын алгоритми 

СМС үчүн жооптуу натыйжаны баалоонун ыкмасын тандайт, ошондой эле  
баалоо критерийлерин жана жыйынтыктарды жазуунун  түрүн аныктайт. Мындан 
тышкары жооптуу натыйжалуулуктун анализин жүргүзүү негизделе турган 
маалымат булактарын (жоболор, акттар, протоколдор, буйруктар ж.б.) тактайт. 
Баалоонун жыйынтыктары жыйынтык таблицага түшүрүлөт. 
ЖОЖдун стратегиясын иштеп чыгуу жана бекитүү методологиялык 
инструментарийге негизделет. Стратегияны иштеп чыгуу жана ишке ашыруу 
процесстери ЖОЖду башкаруу процессине киргендиктен, стратегияны коюлган 
максаттарга жетүү үчүн процесстердин башкаруу циклинин алгоритми түрүндө 
элестетүүгө болот. ЖОЖдун стратегиясын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу 
механизминин концепциясы төмөнкү аспектилерди камтышы керек: максатты так 
жана даана коюп алуу, стратегияны талдоо жана тандоо системасы, стратегияны 
бекитүү, стратегияны ишке ашыруу жана актуалдаштыруу, стратегияны ишке 
ашыруунун мониторинги жана баалоо ж.б.у.с. [8,9]. 
Башка авторлордун пикиринде мониторингдин максаты болуп билим берүү уюму 
тууралуу маалыматтын негизинде статистикалык жана аналитикалык 
материалдарды жана «натыйжасыздык белгилерине ээ болгон билим берүү 
уюмдары тобуна» кирген ЖОЖдор жана алардын филиалдары боюнча 
чечимдерди кабыл алуу үчүн алардын ишмердүүлүгүнүн натыйжалуулук 
көрсөткүчтөрүн калыптандыруу саналат. Мониторинг жогорку билим берүү 
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уюмдарынын ишмердүүлүгүнүн натыйжалуулук көрсөткүчтөрүнүн негизинде 
ЖОЖдордун жана филиалдардын ишмердүүлүгү тууралуу аналитикалык 
материалдарды калыптандырууга багытталган иш-чаралардын комплекси болуп 
эсептелет [4]. 
Айрым россиялык ЖОЖдордо ишмердүүлүктүн натыйжалуулугун баалоо үчүн 
атайын адистештирилген программалык продуктулар колдонулат. Алсак, И.И. 
Мечников атындагы Түндүк-Батыш мамлекеттик медициналык университетинде 
мониторинг жүргүзүүнүн ыкчамдыгы жана ЖОЖдун кафедраларында окутуу 
процессинин сапаты жөнүндө маалыматтар базасын түзүү үчүн «Жогорку окуу 
жайында окуу процессинин сапатын автоматташтырылган баалоо» колдонмо 
программасы иштелип чыкты. «Госуниверситет – УНПК» ФГБОУ ВПО (Орел 
шаары) негизги структуралык бөлүмдөрдүн жана ЖОЖдун профессордук-
окутуучулук курамынын ишмердүүлүгүнүн натыйжалуулугун баалоого жана 
чечимдерди кабыл алууга колдоо көрсөтүү маалыматтык системасы иштетилет 
(«Рейтинг» ППР МС), ал «ЖОЖдун профессордук-окутуучулук курамынын жана 
кафедраларынын маалыматтар базасы», «ЖОЖдун өнүгүү динамикасынын 
графигин түзүү подсистемасы» жана башка модулдардан турат. Самара 
мамлекеттик техникалык университетинде «Илим» маалыматтык-аналитикалык 
системасы колдонулат, ал университеттин кызматкерлеринин илимий 
ишмердүүлүгүн автоматташтырылган башкаруу үчүн интеграцияланган 
маалыматтык система болуп саналат. Аталган система кызматкерлердин 
илимий натыйжаларынын маалыматтык банкын түзүүгө, университеттин 
кызматкерлери менен бөлүмдөрүнүн ишинин натыйжалуулугун баалоого, 
министрликке жана ички колдонуу үчүн отчетторду түзүү үчүн маалымат 
даярдоого мүмкүндүк берет. 
Жогорку билим берүүнүн сапатын баалоо системасы билим берүү 
программаларын жана окуучулардын жетишкендиктерин, ошондой эле жогорку 
окуу жайларды белгилүү технологиялардын, критерийлердин, нормативдердин, 
стандарттардын жана өлчөө шаймандарынын негизинде компетенттүүлүк көз 
карашынын критерийлери боюнча көзөмөлдөө, текшерүү жана байкоо жүргүзүү 
ыкмаларынын жыйындысы болуп саналышы керек [8,9]. 
Жалпы изилдөөлөрдүн жана практикалык иштелмелерди жалпылоонун 
негизинде биз жогорку билим берүүнүн сапатын камсыздоонун ички 
системасынын төмөнкү баалоо критерийлерин бөлүп кароону сунуш кылабыз 
[8,9]: 

• ЖОЖдогу билим берүүнүн сапаты саясатынын принциптери  жана 
процедуралары;  

• билим берүү программаларынын структурасынын жана мазмунунун 
параметрлер, алардын мониторинги жана мезгил-мезгили менен кайра карап 
чыгуу;  

• окуу процессин уюштуруу жана башкаруу, аны ресурстук, кадрдык, 
маалыматтык, окуу-усулдук камсыздоонун абалы жана көзөмөлү;  

• окутуунун натыйжалары жана студенттердин билиминин мониторинги; 
эмгек рыногу менен кызматташуу жана бүтүрүүчүлөрдү ишке жайгаштыруу; 

• коомчулук менен байланыш, билим берүү программалары жана ЖОЖдун 
ишмердүүлүгү тууралуу маалыматтардын ачыктыгы;  

• ЖОЖду башкаруу маалыматтык системаларын ишке ашыруу. 
Ошентип, мониторинг моделин өркүндөтүү жана оптималдаштыруу үчүн 
методиканы жогоруда келтирилген көрсөткүчтөр менен толуктоо жана анын 
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максаттарын кеңейтүү мүмкүн деп эсептейбиз. Башталышында мониторингдин 
максаты ишмердүүлүгүнүн натыйжа көрсөткүчтөрүнүн минималдуу саны 
минималдык босого маанилерине жетпеген натыйжалуу эмес иштеген 
университеттерди аныктап, андан ары аларды жабуу же өзгөртүп түзүү болгон. 
Бул иште кошумча максат – ЖОЖдордун рейтингин аныктоо жана ар кандай 
максаттык топтор үчүн маалыматтык –аналитикалык материалдарды берүү 
максатын кошууну сунуштайбыз. 
Мониторинг процедурасын коштоого статистикалык маалыматтардын чоң 
көлөмдөрү иштетилгендигине байланыштуу, ЖОЖдун ишмердүүлүгүн баалоо 
процессинде адистештирилген программалык камсыздоону пайдалануунун 
жардамында аткарылуучу иштердин эмгек сыйымдуулугун бир топ кыскартууга 
болот. Азыркы мезгилде чече турган маселелерине жараша ЖОЖдун 
өзгөчөлүктөрүнө ылайык мониторингдин ар кандай моделдери жана ыкмалары 
иштелип чыккан. Ошондуктан мониторинг жүргүзүүдө анын натыйжалуу 
моделдерин жана ыкмаларын тандоо жана негиздөө талап кылынат.  
Жүргүзүлгөн изилдөөнүн жыйынтыгында биз ЖОЖдун ишмердүүлүгүнүн 
мониторинги процессинин төмөнкүдөй схемасын сунуш кылабыз (2-сүрөт). 
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2-сүрөт. ЖОЖдун ишмердүүлүгүнүн мониторингинин схемасы 

Билим берүүнүн мониторинги системасы мониторингдин илимий аспектиси 
камтыган максатына, мазмунуна, түзүлүшүнө, функцияларына, методикасына, 
каражаттарына тиешелүү болгон концептуалдык теориялык жана колдонмо 
сүрөттөөлөрдүн жыйындысы менен мүнөздөлөт. 
Мониторинг процедурасынын уюштуруучулук аспектиси аны жүргүзүү мөөнөтүн, 
формаларын, ыкмаларын жана тартибин, жооптуу аткаруучуларды бекитүүнү 
камтыйт. Мониторингди уюштуруу жана ишке ашыруу маалыматты жыйноо, 
иштетүү, сактоо жана пайдалануу процесстеринен турат.  
 
 

Мониторингдин жыйынтыктарын 
эксперттик баалоонун корутундусу 

Мониторингдин жыйынтыктарын 
иштетүү жана талдоо 

Мониторингдин жыйынтыктары 
боюнча сунуштарды иштеп чыгуу 

Жыйынтыктарды нормативдик 
көрсөткүчтөр менен салыштыруу 

Мониторингдин моделин жөнгө салуу жана 
ишке ашыруу 

Сурамжылоо Программалык 
камсыздоо 

Эксперттик 
баалоо 

Мониторингдин максаттарын жана 
маселелерин аныктоо 

Маалыматтарды жыйноо 
жана системалаштыруу 

Мониторингдин 
объектин аныктоо жана 

мүнөздөө 

Мониторингдин 
мөөнөттөрүн аныктоо 

жана сактоо 

Мониторингдин ыкмаларын 
тандап алуу 

Мониторингдин 
критерийлерин тактоо 

Анкетирлөө 
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Корутунду 
Жүргүзүлгөн изилдөө ЖОЖдордун мониторингин татаал жана өзгөрмөлүү 
система катары кароо зарылдыгын, аны ишке ашыруу ЖОЖдордун 
мониторингинин моделдерин системалуу талдоону жана өркүндөтүүнү талап 
кыларын көрсөттү. Мониторинг моделин өркүндөтүү жана оптималдаштыруу үчүн 
анын максаттарын тактоо жана кеңейтүү, ошондой эле мониторинг методикасын 
жогоруда саналып өткөн көрсөткүчтөр менен толуктоо зарыл. 
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Аңдатпа білімгерлерді химиядан пәнаралық интеграция негізінде 
проблемалық oқытyдың,  білім берудің әдіс тәсілдерін зерттеу, алынған 
нәтижелерді сабақ барысында пайдалану мәселелері қарастырылған. 
Кілтті сөздер: оқыту, пәнаралық интеграция, білімгер, стандарт, 
проблемалық жағдай. 

 

 

1.Кіріспе 

Қазіргі таңда проблемалық оқыту өзекті болып, лидерлік позицияда тұр. Өйткені,  
проблемалық оқыту оқушының өз бетінше ізденуіне, мұғалім мен оқушының 
арасындағы шығармашылық қарым-қатынасты нығайтуға, ортақ мақсатқа жетуге, 
танымдық белсенділік пен құзырлылықты арттыруға  негізделген. Бұл 
жағдайдағы оқыту субьектілердің бірлесіп ізденудегі әрекеттері деп есептеуге 
болады. Себебі оқушы проблемаларды шешуші болса, ал мұғалім бағыт бағдар 
беруші, ұйымдастырушы және көмекшінің ролін атқарады.  Проблемалық оқыту 
интеграциялық негізде оқытудың жетекші ұстанымдары мен білім беруді 
дамытудың бағыттарымен ұштасады. Олардың бірігуінен пәннің әдістемелік 
білімінде жаңа бағыт проблемалық-интеграциялық оқытудың пайда болғанын 
байқауымызға болады. 

Өйткeнi мeмлeкeттiк бiлiм cтaндapты дeңгeйiндe oқy үpдiciн ұйымдacтыpy 
жaңa пeдaгoгикaлық тexнoлoгияны eндipyдi  мiндeттeйдi. Проблемалық оқыту 
тexнoлoгияcы яғни жағдаят туындата отырып білім беру ғалымдардың  
зepттeyлepі  бойынша oқyшылapдың бiлiм caпacын eдәyip apттыpyғa жәнe 
мaтepиaлды  бapлық oқyшылapдың толықтай меңгеруіне,  өз бетінше ізденуіне 
мүмкiндiк бepeтіндігі жайында айтылған.  Сондықтанда  химиядан білім беруде 
проблемалық жағдаяттар туындата отырып оқытуды пайдалану және оның 
жолдарын қарастыру өзекті мәселелердің бірі болып отыр [1]. 
 

2. Зерттеу әдісі мен материалдары 

Химияны оқытуда проблемалық жағдаят туғызудың бірнеше тәсілдері бар. Олар: 
1. Оқушыларға белгісіз және түсіндіруді қажет ететін деректерді хабарлау 

немесе көрнекі көрсету; 
2. Оқушының білімі мен қарастырылатын фактілер арасында қарама-

қайшылық туындау; 
3. Белгілі теория негізінде фактілерді түсіндіру; 
4. Белгілі теория негізінде болжам жасап, оны практика жүзінде тексеру 

(химиялық  эксперимент арқылы.); 
5. Бастапқы шарттары мен нәтиже берілгенде шешімнің тиімді жолын табу. 
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6. Берілген шарттар бойынша шешімді өз бетінше  табу; 
7. Тарихи принципті қолдану; 

 
3.Әдебиеттерге шолу 

 
Проблемалық оқыту-бұл проблемалық жағдайларға байланысты туындаған 

теориялық және практикалық мәселелерді шешу арқылы ақпарат алуға 
негізделген оқушылардың іс-әрекетін ұйымдастыру әдісі. 

Проблемалық оқыту схемасы процедуралардың бірізділігі ретінде көрінеді, 
оның ішінде: мұғалімнің оқу-проблемалық тапсырманы қоюы, студенттер үшін 
проблемалық жағдай туғызуы; туындаған мәселені түсіну, қабылдау және шешу, 
оның барысында олар жаңа білім алудың жалпыланған тәсілдерін игереді; осы 
әдістерді нақты міндеттер жүйесін шешу үшін қолдану. 

Проблемалық жағдай-бұл қолда бар білім, Дағдылар, қатынастар мен талап 
арасындағы қайшылықпен сипатталатын танымдық міндет. 

Теория оқушының шығармашылық іс-әрекетін ынталандыру және оған 
ғылыми-зерттеу процесінде көмек көрсету қажеттілігі туралы тезисті жариялайды 
және оқу материалын арнайы түрде қалыптастыру және ұсыну арқылы жүзеге 
асыру тәсілдерін анықтайды. Теорияның негізі проблемалық тұжырымдалған 
тапсырмаларды қою және олардың танымдық қызығушылығын және, сайып 
келгенде, барлық танымдық іс-әрекеттерді белсендіру арқылы студенттердің 
шығармашылық қызметін пайдалану идеясы болып табылады.Проблемалық 
жағдайлар оқу процесінің барлық кезеңдерінде құрылуы мүмкін: түсіндіру, бекіту, 
бақылау кезінде. 

Проблемалық міндет-бұл студенттерден бұрын шешілмеген шешімдерді 
іздеуді талап ететін шығармашылық сипаттағы міндет. Бұл проблемалық 
жағдайды құрудың құралы. Кәдімгі тапсырмадан айырмашылығы, бұл жай 
жағдайдың сипаттамасы ғана емес, ол мәселенің жағдайын құрайтын 
мәліметтердің сипаттамасынан және осы шарттар негізінде ашылуы керек 
белгісізді көрсетуден тұрады. Проблемалық мәселенің мысалы себеп-салдарлық 
байланыстарды құру, фактілер арасындағы сабақтастықты анықтау, құбылыстың 
прогрессивтілік дәрежесін анықтау және т. б. болуы мүмкін [2]. 
 
4. Талдау мен нәтиже 

 
Осы тәсілдерді толығырақ мысалдар келтіріп қарастырайық. 
Оқушыларға белгісіз және түсіндіруді қажет ететін деректерді 

хабарлау  немесе көрнекі (демонстрациялық талдаулар) көрсету. 
Көміртек тақырыбын қарастырайық. 
1-кезең. Проблеманы қабылдауға дайындық. 

Мұғалім оқушыларға «Өмірде жай зат–көміртекпен кездестіңіздер ме?» 
деген сұрақ қояды. 

Оқушылар тас көмірді және ағаш көмірді еске түсіреді. 
2-кезең. Проблемалық жағдай құру: 
Мұғалім алмаз, көмір, графитті көрнекі етіп көрсетеді және осы заттар ауада 

жанғанда көмірқышқыл газ түзілетінін айтады. 
Алмаз + О2 = СО2 
Графит + О2 = СО2 
Көмір + О2 = СО2 
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Қарама-қайшылықтың тууы: әр түрлі заттардың оттекпен бір өнім түзуі. 
3-кезең. Проблеманы тұжырымдау: 
Оқытушы оқушыға проблема тудыру үшін қандай сұрақтар қоюды 

ойластырады. 

 Алмаз , графит, көмірдің құрамы қандай? 

 Бұл заттардың физикалық қасиеті қандай? 

 Бұл заттардың химиялық қасиеттері неліктен бірдей, ал физикалық 
қасиеттері әр түрлі? 

 Осы заттарды  жалпы қалай атауға болады? 
4-кезең. Проблеманы шешу. 
Қойылған сұрақтардың барлығы көміртектің аллотропиялық өзгерістерінің 

болуымен түсіндіріледі. Осы сұрақтардың барлығы жағдаят шешуге бағытталған, 
сондықтан оларды кезең-кезеңмен қоюға болады. Бірнеше микропроблемалар 
туғызу арқылы үлкен проблеманы шешеміз. 

Жауаптар:  

 алмаз, графит, көмір–жай заттар. Олар көміртектен түзілген.  Жану өнімі 
СО2 оттек пен көміртектен тұрады; 

 алмаз, графит, көмірдің физикалық қасиеттерін сипаттайды: алмаз қатты, 
графит жұмсақ және т.б. 

 оқушылар алмаз, графит, көмірдің физикалық және химиялық қасиеттерін 
салыстырады; физикалық қасиеттеріндегі айырмашылықтарды және химиялық 
қасиеттеріндегі ұқсастықтарды көрсетеді [2].  Соның нәтижесінде мынадай 
қорытындыға келеді: осы  заттардың айырмашылығы олардың ішкі құрылымында 
деп тұжырымдайды. 

5-кезең. Шешімнің дұрыстығын дәлелдеу 
Мұғалім алмаз және графиттің кристалдық торларын көрнекі түрде 

көрсетеді, көмір мен күйенің аморфты құрылысын түсіндіреді. 
Оқушылар осыған дейін қарастырған оттек пен күкірт қасиеттеріне тән  

құбылысты еске түсіреді, яғни құрамы бірдей , бірақ қасиеттері әр түрлі заттар 
аллотропиялық өзгерістер деп, ал құбылысты аллотропия деп атайтынын ортаға 
салады. 

Осы тақырып бойынша проблемалық жағдаятты басқаша құруға бола ма? 
Мысалы: 

Мұғалім аллотропиялық түр өзгерістерді көрнекі түрде көрсетіп, бұл 
құбылыстың неліктен мүмкін болатынын түсіндіру. 

Оқушының білімі мен қарастырылатын фактілер арасындағы туындаған 
қарама-қайшылықты пайдалану 

«Тұздар гидролизі» тақырыбын қарастырайық. 
1-кезең. Проблеманы қабылдауға дайындық. 

 Оқытушы қышқылдар, негіздер және тұздардың ерітінділерінің, 
дистильденген судың реакция ортасын көрнекі түрде индикатор көмегімен 
анықтайды. 

 Оқушылар көрсетілген тәжірибені мұқият қадағалап, байқағандарын 
кестеге толтырады (1-кесте). 

Кесте 1- Индикатордың түсі және реакция ортасы 
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№ Лакмус ерітіндісі Ортаның түсі Реакция ортасы рН Тұздардың типтері 

1 
2 
3 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 

H2O 
HCl 
NaOH 
NaCl 
 
NH4Cl 
 
CH3COONa 
 
CH3COONH4 
 
AlCl3 
 
Na2 СО3 

күлгін 
қызыл 
көк 
күлгін 
 
қызыл 
 
көк 
 
күлгін 
 
қызыл 
 
көк 

бейтарап 
қышқыл 
сілті 
бейтарап 
 
қышқыл 
 
сілті 
 
бейтарап 
 
қышқыл 
 
сілті 

  7 
<7 
>7 
  7 
 
<7 
 
>7 
 
  7 
 
<7 
 
>7 
 

 
 
 
күшті қышқыл және 
күшті негіз 
күшті қышқыл және 
әлсіз негіз 
күшті негіз және әлсіз 
қышқыл 
әлсіз қышқыл әлсіз 
негіз  
күшті қышқыл және 
әлсіз негіз 
күшті негіз және әлсіз 
қышқыл 
 

 
2-кезең. Проблемалық жағдаят құру. 
Осыған дейін қышқыл ерітіндісінің реакция ортасы – қышқылдық, ал сілтінікі 

сілтілік  болатынын оқушылар білді. Тәжірибе барысында жаңа факт, яғни тұздар 
ерітіндісінің ортасы қышқылдық немесе сілтілік болуы қосымша білімге  сүйеніп 
түсіндіруді қажет етеді [3]. 

3-кезең. Проблеманы тұжырымдау. 
Тұздардың судағы ерітіндісінің индикаторларға қышқылдық немесе негіздік 

болуын түсіндіру. 
4-кезең. Проблеманы шешу.  
Мұғалім сынып оқушыларын топтарға бөледі және тапсырмалар ұсынады: 

 Тұздардың судағы ерітіндісіндегі қасиеттерін түсіндіру үшін әр түрлі 
идеялар ұсыну; 

 Әр түрлі идеяларды талдау және бағалау, бір тұжырымға келу; 

 Әр топтың жауабын тыңдау. 
5- кезең. Проблеманың шешімін тексеру және бағалау. 
Мұғалім шешімдерді қорытындылайды. «Тұздар гидролизі» деген ұғым 

ендіреді, оқушылармен бірге осы ұғымға анықтама береді. Сонан соң 
оқушылармен  басқа тұздарды қарастырады, алдын-ала олардың судағы 
ерітіндісіндегі реакция ортасы туралы болжам айтуға және оны эксперимент 
түрінде тексеруге мүмкіндік береді [4]. 

Белгілі теория негізінде фактлерді түсіндіру «Электролиз» тақырыбы 
1-кезең. Проблеманы қабылдауға дайындық. 
«Электролиз» тақырыбын оқыту барысында мұғалім натрий хлориді 

ерітіндісі арқылы электр тоғын өткізу көрнекілігін көрсетіп, катодта сутегі және 
анодта хлор бөлінетінін дәлелдейді. 

2-кезең.  Проблемалық жағдаят құру.  
Проблемалық жағдаят туындаған қарама-қайшылық негізінде қалыптасады 

(мысалы, электролиз балқымада, сонан соң ерітіндіге көшкенде). NaCl 
балқымасын электролиздегенде катодта металдық натрий, ал Na2SO4 ерітіндісін 
электролиздегенде катодта сутегі газы бөлінеді және катодтық аумақ 
фенолфталеинді қызғылт түске бояйды, демек сілті түзіледі, ал анод аймағында 
қышқыл пайда болады, сондықтан лакмус қызарады [3]. 

3-кезең. Проблеманы тұжырымдау. 
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Na2SO4 ерітіндісін электролиздегенде катодта және анодта болатын 
құбылыстарды түсіндіру. 

4-кезең. Проблеманы шешу. 
Мұғалім оқушылармен эвристикалық тұрғыда әңгіме өткізеді. Онда 

логикалық бірізділікпен металдардың кернеу қатары мен аниондар қатарын 
электролиздің тотығу-тотықсыздану процесімен байланыстыра отырып 
мәліметтер береді. 

Катодта байқалатын процестердің мәнін  түсіну үшін мынадай сұрақтар 
қойылады: 

 Кернеу қатарындағы металдардың қайсысы сумен әрекеттеседі? 

 Сулы ерітінділерді электролиздегенде катодта қандай элементтерді 
бөлуге болады? 

 Осындай ерітінділерді электролиздегенде катодта не тотықсызданады? 

 Катодтық процестерді қалай жазамыз? 
Әңгіме катодтағы процестерді сипаттайтын реакцияларды жазумен 

жалғасады: 
K (-)(Na+, H+) 
2 H2O + 2ē  H2↑ + 2 OH- 
Негізгі өнім газ түрінде бөлінетін сутегі, ал қосымша өнім натрий гидроксиді: 
Na+ + OH- = NaOH 
Анодтағы процесс:  

 Сулы ерітіндіде қандай аниондар тотығады? 

 Na2SO4 ерітіндісін электролиздегенде анодта қандай аниондар  
тотығады? 

 Анодтық процесті қалай жазамыз? 
Әңгіме анодтағы тотығу процесін жазумен жалғасады: 
 A(+) (SO4

2-; OH-) 
2 H2O - 4ē  4O2↑ + 4H+. 
Анодта оттегі газы бөлінеді және анод аумағында күкірт қышқылы Н2SO4 

түзіледі. 
Әңгімелесу барысында катод пен анодта болатын тотығу-тотықсыздану 

процесінің теңдеуін жазу туралы алгоритм қалыптасады. 
5-кезең. Тексеру және шешімді бағалау. 
Алгоритм негізінде басқа тұздардың сулы ерітіндісіндегі электролиз бағытын 

оқушылардың болжай алуы және эксперимент түрінде дәлелдеуі. 
Белгілі теория негізінде болжам жасап, оны практика жүзінде тексеру 
1-кезең. Проблеманы қабылдауға дайындық. 
«Карбон қышқылдарының химиялық қасиеттері» тақырыбын оқыту 

барысында тұз және сірке қышқылдарына лакмус әсерін мұғалім көрнекі түрде  
көрсетеді. Екі ерітіндіде де лакмус түсі көктен қызылға ауысады. Лакмустың 
түсінің өзгеруіне сәйкес  бейорганикалық және органикалық қышқылдардың сулы 
ерітіндісінде  сутегі ионы болатынына көз жеткізеді. 

2-кезең. Проблемалық жағдаят туғызу және проблеманы тұжырымдау. 
Қышқылдардың жалпы қасиеттеріне сүйене отырып, яғни индикаторға 

әсерінің бірдей болуына байланысты оқытушы оқушылармен  бірге болжам 
жасайды, сірке қышқылы және барлық карбон қышқылдары да жалпы қасиетке 
ие. Олар бейорганикалық қышқылдар сияқты металдармен, негіздік оксидтермен, 
негіздермен және тұздармен әрекеттеседі. 
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3,4- кезең. Тұжырымдалған болжамға сәйкес реакция теңдеулерін жазады 
және эксперимент жүргізу арқылы дәлелдейді. 

Бастапқы шарттар мен нәтиже берілгенде шешімнің тиімді жолын табу 
Мұғалім эксперименттік жұмыстар ұсынады. 
1) заттарды анықтау: 

 үш сынауықтағы Na2SO4 , Al2(SO4)3 , FeSO4 заттардың әрқайсысын анықта. 
2) заттың құрамын дәлелдеу: 

 аммоний хлоридінің NH4Cl құрамын анықта. 
Эксперименттік есептер шығару оқушыларға  өз бетімен жоспарлауға, өз 

бетімен тиімді жолын табуға, алынған нәтижені дәлелдеуге бағыттайды [5]. 
Берілген заттар бойынша шешімді өз бетінше табу 
Бұл жағдай шығармашылықпен жалғасады. Мұнда бір сабаққа берілген 

уақыт жеткіліксіз болуы мүмкін. Оқушылардың ойлануына уақыт беру керек.  
Сонымен қатар қосымша әдебиеттер, анықтамалар оқуы қажет. Мысалы, 

оқушы өзі тұратын аймақтың «Экологиялық проблеманы шешу жолдары» 
тақырыбы бойынша жұмыс дайындау барысында көптеген проблемалық 
жағдаяттарды шешуге тура келеді [6]. 

 
5. Қорытынды 

 
Сабақта проблемалық жағдайды құру кезеңі мұғалімнен үлкен шеберлікті 

талап етеді. Білім алушы оқыту субъектісінің позициясына қойылады және оның 
нәтижесінде жаңа білім қалыптасады. 

Белгілі философтардың бірі білімнің бәрі ұмытылған кезде оқушының 
санасында қалатынын байқаған. Физика, химия заңдары, геометрия 
теоремалары және биология ережелері ұмытылған кезде оқушының басында не 
қалуы керек? Бұл өте дұрыс – тәуелсіз танымдық және практикалық іс-әрекетке 
қажетті шығармашылық қабілеттер және кез-келген іс-әрекет моральдық 
нормаларға сәйкес келуі керек деген сенім. 
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психология» журналы. – 2016. – №10(100).– 35 б. 
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образования/ Под ред. Е.С.Полат.−М. ,2005. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Виртуалды тәжірибелік жұмыстардың химия пәнін оқытудағы 
тиімділігі 

 
1С.А. Шитыбаев, 2Қ.Н.Дауренбеков, 3Г.Д.Есентуреева 

1Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінің доценті, химия 
ғылымдарының кандидаты 

2Оңтүстік Қазақстан медициналық академиясының профессоры, химия 
ғылымдарының кандидаты 

3Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінің аға оқытушысы, 
ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты 

 
Қазіргі химиялық білім беру саласында ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды кеңінен қолдану химиялық оқу экпериментінің жаңа түрін – 
виртуалды эксперименттің пайда болуына әкелді. Осы себепті көптеген сұрақтар 
туындайды: виртуалды химиялық эксперимент деген не, оның қандай түрлері 
бар, виртуалды тәжірибелік жұмыстарды қайда және қалай пайдаланылады?  
"Виртуалды"  ұғымы " нақтылы мүмкін болатын, бірақ физикалық бейнесі жоқ" 
дегенді білдіреді; виртуалды шындық-компьютерлік құрылғылардың көмегімен 
нақты ортаға еліктеу; негізінен оқу мақсатында қолданылады; осыған 
байланысты виртуалды эксперимент кейде имитациялық немесе компьютерлік 
деп аталады. 

Виртуалды тәжірибелік жұмыс деп химиялық үдерістер мен құбылыстарды 
демонстрациялау немесе модельдеу (үлгілеу) құралы ретінде компьютерлік 
техника қолданылатын химиялық оқу экпериментінің түрін айтады. Виртуалды 
эксперименттің ерекше анықтамасын И.С. Иванова ұсынды. Оның айтуынша,  
виртуалды эксперимент – зерттеу нысаны мен тәжірибелік қондырғылар ойша 
елестетін виртуалды кеңістікте болатын зертханалық жұмыстарды  компьютерлік 
симуляциялау (бейнелеу) болып табылады. 

Қазіргі химияны оқыту әдістемесінде виртуалды тәжірибелік жұмыстардың 
түрлері мен және оларды сабақтарда қолдану мәселелері іс жүзінде толық 
зерттелмеген. Әзірге виртуалды тәжірибелік жұмыстардың негізгі екі түрін бөліп 
алуға болады – виртуалды демонстрациялар (көрсетілімдер) және виртуалды 
зертханалар [1,2].  

Виртуалды демонстрациялар (көрсетілімдер) –химиялық үдерістердің өту 
шарттарын және белгілерін имитация жасайтын, визуальды эффектілер 
туғызатын, компьютерде динамикалық бейнелерді қайталайтын,  компьютер-лік 
бағдарлама. Мұндай бағдарлама оның жұмысын жүргізетін адамның алгоритмге 
араласуына мүмкіндік бермейді. 

Виртуалды зертхана – компьютерде химиялық үдерістерді модельдейтін 
(үлгілейтін), оның шарттары мен жүргізу параметрлерін өзгертуге  мүмкіндік 
беретін компьютерлік бағдарлама. Мұндай бағдарлама интерактивті оқытуды 
іске асыру үшін ерекше жағдай жасайды. Виртуалды зертханалар химиялық 
реакциялардың жүру шарттары мен белгілерін сапалы деңгейде үлгілеуге 
мүмкіндік береді. 
Сонымен, виртуалды химиялық эксперимент - химиядағы оқу экспери-ментінің 
бір түрі; оның табиғи эксперименттен басты айырмашылығы - химиялық 
үдерістер мен құбылыстарды көрсету немесе модельдеу құралы ретінде 
компьютерлік техника қолданылады. 

Қазіргі цифрлік технологиялардың қарқынды дамуына және онлайн білім 
берудің оқыту үдерісіндегі үлесінің артуына байланысты жаратылыстану 
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пәндерін, оның ішінде химияны тәжірибелік тұрғыдан оқытуда виртуалды 
зертханалардың маңызы артып келеді.  Виртуалды тәжірибелік жұмыстарды   
қандай жағдайларда пайдаланған тиімді  болып саналады? 

- Химия пәнін өтетін зертханалардағы қажетті химиялық реактивтердің 
жоқтығы немесе жеткіліксіздігі жағдайда; 

- Қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды, улы заттармен жұмыс 
жасау керек болған жағдайда оларды қауіпсіз, компьютерлік нұсқасына 
ауыстыру үшін; 

- Қашықтықтан оқытуда білім алушылар тәжірибелік жұмыстарын орындау 
үшін; 

- Зертханадағы нақты жұмыстарды орындау алдында білім алушылардың 
виртуалды жұмыстарды компьютер көмегімен жасап, жаттығуы;  

- Жоғары температура немесе жоғары қысымда жүретін химиялық 
үдерістердің заңдылықтарын зерттеу үшін; 

- Өндірісте синтезделетін алуан түрлі заттардың заманауи технологиялық 
тізбектерінің жұмыс жасау қағидаттарын ғылыми негізде түсіну үшін; 

- Микроәлемде жүретін әртүрлі физикалық-химиялық үдерістердің іщкі 
сырларын (механизмдерін) талдау үшін; 

Виртуалды жұмыстарды қолдану оқыту үдерісінің көрнекілігін арттырып 
және оны қарқындатумен бірге, үдеріс сипатын толығымен өзгертеді, олардың 
көмегімен зерттелетін нысанның маңызды байланыстарын, оның заңдылық-
тарын тереңірек анықтауға болады, бұл материалдың жақсы меңгерілуіне 
көмектеседі. Оқушылар құбылыстарды зерттеп, олардың параметрлерін өзгерте 
алады, алынған нәтижелерді салыстыруға, талдауға, қорытынды жасауға 
болады. Мысалы, әрекеттесетін заттардың концентрацияларының әртүрлі 
мәндерін еркін өзгерте отырып (химиялық реакцияның жылдамдығының әртүрлі 
факторларға тәуелділігін зерттеуді үлгілейтін бағдарламада), оқушы бөлінетін 
газдың көлемінің өзгерісін бақылай алады және т.б.. 
Оқушылар әдетте компьютерлік үлгілеу түріндегі виртуалды зертханалық 
жұмыстарды ерекше қызығушылықпен орындайды. Мұндай белсенділік олардың 
алдында үлкен танымдылық мүмкіндіктерін ашады, оқушыларды тек бақылаушы 
ғана емес, кейбір жағдайларда  жасалатын тәжірибелердің белсенді 
қатысушылары дәрежелеріне дейін жоғарылатады. Компьютерлік зертханалық 
жұмыстарды орындау алдын-ала дайындықты қажет етеді. Жұмыстың жасалу 
жолы мен реті компьютер дисплейінде беріледі; ол қысқа және түсінікті жазылуы 
қажет, артық теориялық мәліметтермен жүктелмеуі керек, демек оқушыда 
зерттелетін құбылыс туралы толық мағлұмат болуы қажет. Алдын-ала 
дайындықтың міндетті элементі ретінде өлшеулердің  конспектісін (хаттамасын) 
құру болып табылады. Мұнда жұмыстың мақсаттары мен міндеттері, есептеу 
формулалары, қолданылатын заңдар тұжырымдалуы қажет, жұмыстың негізгі 
сатылары,  компьютерлік үлгілер арқылы орындау реті, виртуалды тәжірибе 
нәтижелерін көрсететін кестенің түрі, соңында оқушылардың зерттелетін 
материалды бекіту және бақылау үшін сұрақтар және тесттік тапсырмалар 
беріледі.  

Білім алушыларды химия пәнін виртуалды химиялық эксперимент арқылы 
оқытуда өзіміз дайындаған келесі жұмыстарды қолданамыз: "Органикалық 
шыныны алу", «Аминқышқылдары. Ақуыздар. Ақыздар мен 
аминқышқылдарының сапалық реакциялары», "Фенолформальдегидті 
шайырлардың синтезі" .  Мысалы, "Органикалық шыныны алу" виртуалды 
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жұмысы Macromedia Flash және Adobe Photoshop X6 бағдарламалары бойынша 
жасалынған. Жұмыста алдымен сценарий дайындалады. Онда виртуалды 
жұмыстың  мақсаты көрсетілген: органикалық шыныны блоктағы радикалды 
полимеризация әдісімен метилметакрилат негізінде алу; мұнан соң  реакцияға 
түсетін зат (метилметакрилат) және өнімнің (полиметил-метакрилат), радикалды 
полимеризацияның инициаторларының (бензоил асқын тотығы) қасиеттері 
жазылады,  осыдан кейін полимерді синтездеу қондырғысының сызбасы 
берідген, Виртуалды жұмыстың екінші бөлімінде  полимерді алудың эксперименті 
көрсетіледі:  Жұмыста пайдаланатын химиялық заттардың (реактивтердің) 
колбаға кұйылуы, қыздырғыш плиткада жоғары температураның пайда болуы,  
полимеризация қондырғысының  жұмыс жасауы, дайын өнімнің қалыпқа құйылуы, 
оның тоңазытқышта  суытылуы т.б. анимациялық эффектілер Macromedia Flash  
бағдарламасы арқылы жасалынған.  Химиялық ыдыстар мен құрал-
жабдықтардың суреттері  Adobe Photoshop X6 бағдарламасында дайындалды.  

 
Пайдаланылған әдебиет: 
 

 Шитыбаев С.А. Химия пәнінің зертханалық, сарамандық жұмыстарында 
виртуалды оқыту әдістемесін қолданудың артықшылықтары. «Білім беруді 
дамытудың инновациялық бағыттары». Республикалық ғылыми-
практикалық конференцияның материалдары, 20-23 б.б., Шымкент, 
04.12.2013 ж. 

 Гавронская Ю.Ю., Оксенчук В.В. Методика создания виртуальных 
лабораторных работ по химии // Современные проблемы науки и 
образования. – 2015.–№2–2. 

 Гавронская Ю.Ю. и др.. Виртуальные химические лаборатории во 
внеаудиторной самостоятельной работе студента // Современные 
проблемы науки и образования. – 2016. –№5. 
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Жоғары оқу орнында химия пәнін оқытуда қашықтықтан оқу 
технологияларын қолдану 
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Шымкент қаласы, sakina2302@mail.ru, 2 курс магистранты 

 
 

Аңдатпа. Осы мақала аясында қашықтықтан оқыту ұғымының теориялық 
аспектілері қарастырылып, оның түрлері көрсетіліп, химияны оқытуда 
қашықтықтан форматта қолданылатын онлайн технологиялары талданады. 
Қоғамды компьютерлендіру адам қызметінің барлық салаларына, соның 
ішінде білім беру саласына айтарлықтай әсер еткендіктен: осы әсердің 
нәтижесінде қашықтықтан жүзеге асырылатын білім берудің жаңа түрі пайда 
болды.Қашықтықтан оқытудың алыстан өтуі, ашықтығы, білім беру 
бағдарламаларының жекеленуі, оқу кестесінің икемділігі сияқты ерекшеліктері 
оны студенттерге қолжетімді етеді.Химияда қашықтықтан оқыту 
технологиясын қолдануды зерттеген ғалым-педагогтардың ғылыми 
мақалаларын, интернет ресурстарын талдау нәтижесінде химияны оқытудың 
ең перспективалы форматы күндізгі және қашықтықтан оқытудың 
интеграциясы болып табылады деген қорытындыға келді.Әдістеме 
құралдарды анықтайды, керісінше емес, сондықтан оқу мақсаттары негізінде 
құралдарды таңдау қажет.  Бұл мақалада химия пәні бойынша оқу процесінде 
қашықтықтан технологияларды қолдану сараланған педагогиканың барлық 
қағидаларына жауап беретін тереңірек пәндік және метапәндік білім алуға 
мүмкіндік беретіні көрсетілген. 
Кілітті сөздер: қашықтықтан оқыту, химия, қашықтықтан оқыту технологиясы, 
химиялық эксперимент, цифрлық технологиялар. 

 

 

1. Кіріспе 
 
Қоғамды компьютерлендіру адам қызметінің барлық салаларына, соның ішінде 
білім беруге де әсер етті: осы әсердің нәтижесінде қашықтықтан жүзеге 
асырылатын білім берудің жаңа түрі пайда болды.Қашықтықтан оқытудың 
алыстан өтуі, ашықтығы, білім беру бағдарламаларының жекеленуі, оқу 
кестесінің икемділігі сияқты ерекшеліктері байланысты студенттердің барлық 
топтарына қолжетімді етеді.Қашықтықтан оқытудың күндізгі түрі көбінесе 
лекцияларды тыңдауды, презентацияларды көруді және семинарларды өткізуді 
қамтиды.Кері байланыс ауызша жауаптар алу (микрофон арқылы) немесе 
жазбаша жауаптар алу арқылы жүзеге асырылады.Химия экспериментті 
ұйымдастырудағы ең күрделі пән. Жоғарыда айтылғандардың нәтижесінде біз 
мақаланың тақырыбын таңдадық. 
Тақырыпты таңдау осы мақаладағы зерттеудің өзектілігін растайды. 
Қашықтықтан оқытудың кезеңді түрде енгізілетіндігін ескере отырып, 
университетте химия пәнінен қашықтан оқытудың негізгі түрлері мен 
технологияларын қарастыруды жөн деп санаймыз. 
Бұл мақаланың практикалық маңыздылығы химиядан қашықтықтан оқытудың 
қарастырылып отырған технологияларын оқытушылар педагогикалық 
тәжірибеде пайдалана алатынында. 
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2. Әдістер мен материалдар 
 
Бұл мақаланы жазу кезінде теориялық зерттеу әдістері, яғни педагогикалық 
әдебиеттерді талдау, синтездеу, жалпылау, ғылыми ізденіс қолданылды.Мақала 
материалдары химияда қашықтықтан оқыту технологиясын қолдануды зерттеген 
ғалым-педагогтардың ғылыми мақалалары мен еңбектері және интернет 
ресурстары болды. 
 
3. Нәтижелер және оны талқылау 
 
Қашықтықтан оқыту – қашықтан оқытудың әдістері мен құралдары арқылы білім 
беру нысаны (Е.С.Полат) [1; 71].Қашықтықтан оқыту – компьютерлік 
телекоммуникацияларды пайдалана отырып оқыту, онда мұғалімдерді, 
студенттерді және оқу құралдарын бір-бірінен ажыратып, өнімді білім беру 
қызметін және сәйкес жеке білім беру өзгерістерін қамтамасыз ету үшін білім беру 
өзара әрекетін жүзеге асыруға болады (Е.С.Полат) [1; 72]. 
Әдебиеттер мен интернет материалдарын талдау болашақ мамандарды қазіргі 
ақпараттық қоғамда белсенді жұмыс істеуге дайындау үшін қашықтықтан оқыту 
форматын енгізу қажеттілігін көрсетті.Бұған қоса, әртүрлі іс-шаралар бұған 
ұлттық деңгейде де (пандемия кезіндегі өзін-өзі оқшаулау) да, студенттер мен 
олардың отбасыларының өміріндегі оқиғаларға байланысты жеке деңгейде де 
ықпал етеді, бұл сабақтарға тікелей қатысуды қиындатады. 
Телекоммуникациялар арқылы интерактивті өзара әрекеттесу жағдайында 
студенттер универсалды дағдыларды, шындыққа жақын кең ауқымды білім беру 
мәселелерін шешу тәжірибесін, сындарлы шығармашылық қызмет тәжірибесін, 
бағалау тәжірибесін, дәстүрлі толық емес коммуникациялық байланыстарды 
жүзеге асыру қазіргі қоғамдағы өмір үшін өзекті тәжірибесін алады.Қашықтықтан 
оқытудың пайда болуына және дамуына әкелген қоғамды компьютерлендіру 
білім беру мақсаттарының өзгеруімен де байланысты. Маңыздысы келешекке 
мүмкіндігінше білім жинақтау емес, әр оқушының жеке тұлғасын дамыту және 
бұрыннан бар білімді алу және жаңа білім шығару арқылы меңгеру. 
Білім беру оқу орындарының шеңберінен шығып, сабақтастық ерекшеліктеріне ие 
бола отырып, адамның белсенді өмірінде болатын өмірлік үдеріске айналады. 
Оқушының позициясы өзгереді: оқыту және тәрбиелік әсер ету объектісінен ол 
өзінің танымдық әрекетінің субъектісіне айналады [2; 389]. 
Әдебиеттер мен интернет көздерін талдау нәтижесінде университетте 
қашықтықтан оқытудың негізгі түрлері анықталды: 
1.Компьютерлік байланыс желілерінің көмегімен оқыту; 
2. Бейне интерактивті оқыту арқылы оқыту; 
3. CD және Интернет технологияларының комбинациялары арқылы оқыту. 
Қашықтықтан оқыту үлгілерін зерттеу шетелдік және отандық ғалымдардың 
еңбектері арналған, мысалы: R. S. J. Tuninga и I. B. J. Seinen, Curtis J. Bonk и 
Charles R. Graham, V. Aleksic, H. Staker, М.В. Horn, А.А. Андреев, М.Е. Вайндорф-
Сысоева, В.С. Галяев пен З.А. Гасанова, Е.С. Полат, В.И. Солдаткин, В.А. Шитов, 
Д. М. Джусубалиева және т.б.Бұл зерттеушілердің әрқайсысы әртүрлі жіктеу 
негіздерін таңдай отырып, оқыту үлгілерінің өзіндік классификациясын ұсынды. 
Оқушылардың іс-әрекетін ұйымдастыру ерекшеліктеріне сүйене 
отырып.Қашықтықтан оқыту үлгілерінің классификациясы ұсынған А.А. Андреев, 
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материалды жеткізу және көрсету құралдары, сонымен қатар оларды жүзеге 
асырудың қажетті шарттары үсынды. [3; 14]. 
 Е.С. Полаттыңсоңғы еңбектерінде ұсынылғандарды талдау кезінде Е.С. 
Қашықтықтан оқыту үлгілеріне негізделген («бетпе-бет және қашықтықтан 
оқытудың интеграциясы»; «желілік оқыту: автономды қашықтықтан оқыту курсын 
және ақпараттық-білім беру ортасын ұйымдастырумен»; «желілік оқыту және 
кейс технологиялары, бейнеконференция, интерактивті теледидар»), келесідей 
жіктеу негіздерін анықтауға болады: «қашықтықтан оқыту жүйесін 
ұйымдастырудың ерекшеліктері және оқу процесінің өзіндік ерекшеліктері». 
Химияны оқытудың ең перспективалы форматы күндізгі және қашықтан оқытудың 
интеграциясына негізделген білім беру моделі болып табылады. Бұл модельде 
іс-әрекеттің бір бөлігі күндізгі оқу (зертханалық жұмыс) үшін сақталады, бір бөлігі 
қашықтағы режимге ауыстырылады (дәріс және практикалық сабақтар), бірақ бұл 
мұқият әзірлеуді, бақылауды және қолдауды талап ететін бірегей оқу процесі. 
Химияны оқытуда цифрлық платформалар мен ресурстарды пайдалана отырып, 
қашықтықтан оқыту әдісті ұйымдастыру мүмкіндіктерін қарастырылды [4]. 
Moodle, McTeams, iSpringLearn, Zoom сияқты бейне-интерактивті оқыту 
технологиясын қолдана отырып, лекцияларды өткізуге арналған көптеген 
платформалар бар, бірақ біз ZOOM платформасында тоқталғымыз келеді.ZOOM 
платформасы бейне форматында 100-ге дейін қатысушыларды біріктіре алатын 
онлайн конференцияларды ұйымдастыруға мүмкіндік береді. ZOOM 
платформада лекциялық материалды көрсету келесі түрде жүзеге асырылуы 
мүмкін[5]: 
- теориялық ақпарат AhaSlides, Prezi, Canva платформаларында жасалуы мүмкін 
презентациялармен сүйемелденеді, бұл презентацияларға диаграммаларды, 
сауалнамалар мен қызықты викториналарды қосуға мүмкіндік береді.Мұғалім 
шоуды Zoom платформасына орнатылған интерактивті тақтаны пайдалана 
отырып бастайды, ал студенттер сұрақтарға жауап беріп, өздеріде сұрақ қоя 
алады,  студенттер материалды тезірек және тиімдірек меңгеруге көмектеседі, 
себебі студенттер  дәрісті жай ғана жазып қоймайды, дәріс материалын белсенді 
түрде талқылайды, оның бөліктерін оқиды, сұрақтарын көрсетеді. Нәтижесінде 
дәріс белсенді коммуникативті үдеріске айналып, теориялық және практикалық 
статусқа ие болады, бұл қазіргі дәріске қойылатын басты талап. 
-сессия залдары, жұптық және топтық жұмыстарды жүргізудің жақсы тәсілі; 
- чаттың болуы хабарлар жазуға және файлдарды тасымалдауға мүмкіндік 
береді; 
- экрандық жазу өтілген материалды қайта қарауға мүмкіндік береді, оның 
көмегімен сабаққа қатыспаған студент электронды әдістемелік кабинетке кіріп, 
қажетті материалды тауып, жеке оқуға мүмкіндік алады. 
Дәріс сабағы қандай форматта өтсе де, дәрістің дидактикалық, ғылыми, 
тәрбиелік және дамытушылық міндеттерін сақтау қажет: 
- студенттерге қазіргі заманғы, біртұтас, өзара байланысты білім беру, оның 
деңгейі әрбір нақты тақырып бойынша мақсат қою арқылы анықталады; 
- дүниенің ғылыми бейнесін, танымдық, зерттеушілік әрекет дағдыларын 
қалыптастыру; 
-дәріс барысында студенттердің оқытушымен бірлесіп шығармашылық жұмысын 
қамтамасыз ету; 
- оқушыларды кәсіптік және іскерлік қасиеттерге, пәнге деген сүйіспеншілікке 
тәрбиелеу; 
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- өз бетінше шығармашылық ойлауын дамыту [6; 103]. 
Тәжірибелік сабақты онлайн форматта өткізу кезінде мазмұнды нәтижелерге 
жету үшін келесі шарттар ұсынылады: 
1. Сабақтың тақырыбы мен мақсатын анықтау. 
2. Сабақ мақсатына сәйкес сабақты өткізудің неғұрлым қолайлы әдісі мен 
технологиясын таңдау.  
Мысалы, білім мен дағдыны бекітуге және бақылауға бағытталған жобалық 
әдістер, ойын әдістері, кейс-стади, жеке және топтық тапсырмалар қолданылуы 
керек. 
Тәжірибелік сабақтарда жобалық әдісті қолдану кезінде фактілік білімді 
біріктіруге емес, оларды қолдануға және жаңа білім меңгеруге 
бағытталған.Pictochart және PosterMyWall цифрлық құралдарын пайдалану 
керек, олардың көмегімен графиктер, плакаттарды, бейнелерді, 
презентацияларды және басқа да көрнекі материалдарды оңай жасауға болады 
[7; 198]. 
Ойын әдістерін пайдаланған кезде біз LearningApps онлайн платформасының 
көмегіне жүгінеміз, онда «жұпты тап», «бос орындарды толтыр», «жіктеу», 
«хронологиялық сызғыш», «корреспонденттік кесте» «дұрыс жауапты таңдау 
викторинасы» , «кім миллионер болғысы келеді» және т.б. сияқты дидактикалық 
ойындарды жасауға болады.Осындай дидактикалық ойындардың арқасында 
оқушылар алған білімдерін ойын түрінде тексеріп, бекітеді, бұл олардың химияға 
деген танымдық қызығушылығының қалыптасуына ықпал етеді. 
Оқытудың жеке тәсілін енгізу кезінде оқу үдерісінің талдауын жүргізуге мүмкіндік 
беретін Classtime платформасы қолданылады. Оқытушы алдын ала белгілі бір 
тақырып бойынша интерактивті оқу материалын әзірлейді, сонымен қатар осы 
платформаның кітапханасынан дайын материалдарды пайдалана алады, содан 
кейін студенттер оқу материалына қол жеткізе алады және жұмысқа кіріседі, ал 
мұғалім әрбір студенттің үлгерімін нақты түрде бақылайды. 
Қашықтық форматының бір бөлігі ретінде топтық оқыту әдісі сәтті қолданылады. 
Топтық жұмыс мотивацияны арттырады және студенттердің қашықтықта қарым-
қатынас жасауға көмектеседі, ал топтық жұмыстың маңызды артықшылықтарына 
материалдарды түсіну деңгейінің жоғарылауы, орындалатын жұмыстың логикасы 
мен негізділігі, стандартты емес шешімдер санының артуы жатады.Топпен жұмыс 
істеуге арналған көптеген цифрлық құралдар бар, мысалы, Padlet және Popplet 
онлайн тақталары, олар әр студентке өз жұмысын кез келген мүмкін форматта 
ұсынуға және басқа жұмыстарға түсініктеме беруге, ал оқытушыңа қысқаша уақыт 
кезенде барлығын бағалауға мүмкіндік береді. [8; 42]. 
1. Оқушыларға берілетін оқу материалдарының формасын таңдау. 
2. Сабақтың әрбір тәрбиелік элементі бойынша бақылау тапсырмаларын 
құрастыру.Бағалау жүйесін таңдау және студенттердің жауаптарын бағалау 
шкаласы мен критерийлерін қалыптастыру. Мұнда біз сауалнама, кері байланыс 
және тест түрінде Googleforms-ті де пайдаланамыз. Студенттердің химиядан 
білімін тексеруге арналған тағы бір пайдалы және қызықты онлайн платформа - 
тест, сауалнама, білім беру ойынын құру немесе білім марафонын ұйымдастыру 
үшін пайдаланылуы мүмкін Kahoot платформасы. 
3. Қашықтықтан сабақтың ұзақтығына сәйкес уақытында сабақ жоспарын құру. 
Химиялық эксперимент жүргізу үшін жұмыстың әрбір кезеңін толық және 
объективті түрде ойластыру қажет [9; 122]: 
1) зерттелетін химиялық құбылысты жаңғыртуға дайындау; 
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2) химиялық құбылысты қайта жаңғырту; 
3) зерттелетін химиялық құбылыстың нәтижелерін өңдеу. 
Химиялық экспериментті дайындау мақсат қоюдан және жұмыс жоспарын 
құрудан басталады. Эксперименттік зерттеу негізгі білімге негізделген, өйткені 
теориялық негіздеу тәжірибені түсінуге әкеледі. Материалдық базаны пайдалана 
отырып, оқытушының басшылығымен ғана шеберхананы сапалы меңгеруге 
болады, ал қашықтықтан оқытуда бұл мүмкін емес. 
Осы саладағы цифрлық технологиялардың қолда бар базасын талдай отырып, 
курстарға көбінесе «Infourok», «Videolesson», «Youtube.com» сайттарынан 
эксперимент жазбалары бар бейнелер немесе зертханалық жұмыстармен оқу 
бейнелері енгізілетінін анықтадық.Біз жоғарыда химияны оқытудың ең 
перспективалы форматы күндізгі және қашықтан оқыту интеграциясына 
негізделген білім беру моделі екенін айттық, мұнда зертханалық жұмыстар 
күндізгі форматта жүргізілуі керек, бірақ мен мұнда да атап өткім келеді, 
қашықтағы форматта зертханалық жұмыстарды жүргізу мүмкіндігі, химиялық 
процестердің белгілері мен шарттарын имитациялайтын визуалды эффектілерді 
жасайтын динамикалық кескінді экранда ойнататын компьютерлік 
бағдарламалар болып табылатын виртуалды зертханалық жұмыстардың 
көмегіне жұргізуге болады.Виртуалды зертхана студенттерге химиялық 
процестерді компьютерде имитациялауға мүмкіндік береді. Олар тәжірибенің 
шарттары мен параметрлерін өзгерте алады, тәжірибе барысын өз жоспары 
бойынша құрастырып, реагенттер пайдаланбай өз бетінше тиісті қорытынды 
жасай алады.Қазіргі уақытта виртуалды зертханаларға арналған 
мамандандырылған порталдар жеткілікті, мен VirtuLab-ті атап өткім келеді, мұнда 
біздің ойымызша, эксперименттер ең қызықты және мазмұнды болып табылады. 
Химияны оқыту процесінде виртуалды зертханалық жұмыстарды қолдану 
студенттерге виртуалды химиялық зертханаға еніп, бірнеше рет тәжірибе 
жүргізуге мүмкіндік береді. Жұмыстың бұл түрі оқу материалын берік меңгеруге 
бағытталған. 
Интерактивті оқыту құралдары студенттердің оқытудың заманауи нысандары 
мен әдістерін, оның ішінде қашықтықтан форматта белсенді қолдануды көздейтін 
онлайн оқыту үдерісінің маңызды құрамдастарының біріне айналуда. Интернет-
ресурстар алған білімдерін тәжірибеде тексеруге, өз жұмысының нәтижесін 
көруге, оқу міндеттерін шешуде компьютерді пайдалануда жеке тәжірибе 
жинақтауға мүмкіндік береді, бұл студенттердің пәнді оқуға деген 
қызығушылығын арттырады. Мұндай желілік ресурстарға тек білімді (теориялық 
материалды) бекітуге ғана емес, сонымен қатар студенттердің дағдылары мен 
шығармашылық қабілеттерін дамытуға ықпал ететін интерактивті 
тапсырмаларды пайдалану жатады [10].Әртүрлі цифрлық технологияларды 
пайдалана отырып оқу үдерісін ұйымдастыру студенттерді жаңа ақпараттық, 
коммуникациялық және цифрлық құзыреттіліктерді меңгеруге ынталандырады. 
Осы мақалада сипатталған қашықтықтан оқыту технологияларының 
артықшылықтарына қарамастан, компьютерлік оқыту құралдарын пайдалану 
кейбір кемшіліктері бар (интернет-тәуелділіктің пайда болуы, қолайсыз интернет-
ортада болу мүмкіндігі), студенттің идентификациясы және т.б.). Осыған 
байланысты қашықтықтан оқыту технологияларын енгізу нәтижесінде туындауы 
мүмкін жағымсыз факторларды барынша азайту мәселесі туындайды. Мәселені 
шешу оқу процесінде қолданылатын қашықтықтан оқытудың ақпараттық-
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коммуникациялық технологияларын оңтайлы таңдау принциптерін сақтауды 
талап етеді [11, 12]. 

4. Қорытынды 

Ақпараттық технологиялар пәндік саланы білуге қызығушылықты оятады, әртүрлі 
ақпарат көздерін пайдалануға, олардың мазмұнын және оларда ұсынылған 
көзқарастарды талдауға мүмкіндік береді.Техника құралдарды анықтайтынын 
есте ұстаған жөн, керісінше емес. Құралдар оқу мақсаттары негізінде таңдалуы 
керек. Химияда қашықтан оқыту технологиясының әртүрлі түрлерін қолдану 
сараланған педагогиканың барлық принциптеріне жауап беретін тереңірек пәндік 
және метапәндік білім алуға мүмкіндік береді. 
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Аңдатпа: Мақалада соңғы жылдары оқытудың инновациялық тәсілдерімен 
қатар әртүрлі заманауи әдістерімен оқытудың технологияларын енгізу 
қарастырылған. 
Кілтті сөздер: оқыту, инновация, білімгер, стандарт,  бірлескен оқыту, 
төңкерілген сынып, өз бетінше оқып-үйрену 

 

 
1.Кіріспе 
Басқа салалардағы сияқты, осы кезеңде білімнің бет-әлпеті де күрт өзгерді. 
Бұрын мұғалімдер білім беру мен студенттер арасында көпір құрудың жалғыз 
құралы болған. Олар тақырыпты түсіндіру немесе жазбалар жасау үшін әдеттегі 
педагогикалық әдістерді қолданды. Алайда, қазіргі білім студенттерді терең оқуға 
және қызығушылықтарын қанағаттандыру үшін оқуға итермелейтін үлкен 
сценарийді көреді. Соңғы жылдары біз оқытудың әртүрлі заманауи әдістерімен 
танысамыз және оқытудың инновациялық тәсілдерімен қатар технологияларды 
енгізу білім беру саласындағы төңкеріске әкелді [1]. 
 

2. Әдебиеттерге шолу 

       Заманауи технология мынадай 3 бағыттан тұрады: 

 

1-сурет. Заманауи технология 

Төменде оқытудың заманауи әдістері келтірілген: 
         Бірлескен оқыту 
Бұрын студенттерден емтихан кезінде немесе әдеттегі күндерде тақырыпты 
немесе бағдарламаны қайта қарауды сұрағанда, олар әдетте бағдарламаны 
жеке отырып немесе үйде қайта қарады. Бұл тәжірибе дәстүрлі оқыту әдістерінде 
кең таралған. Бұл мәселені шешу немесе студенттерге пайдалы алаң ұсыну үшін 

Жеке тұлғаның   
ерекшеліктерін  ескеру;

Адамзат және 
өркениет 

мәдениетіне  
деген 

қызығушылық
тарын  ескеру;

Оны тәрбие  
процесінің  
обьектісі 
ретінде 
алып  
қарау;
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мектептер бірлескен оқытуды ұсынады. Оқытудың осы заманауи әдісінде 
мұғалімдер студенттер тобын құрады, онда олар өз мәселелерін шеше алады, 
тақырыптарды талқылайды және сұрақтарын нақтылайды. Бұл әлеуметтік 
дағдыларды дамытуға көмектеседі және студенттерге тақырыпты тезірек түсінуге 
мүмкіндік береді.  
Оқытудың осы заманауи әдісінде әр оқушы топтың жетістігінің бөлігі болып 
табылады, өйткені олар бір-біріне қажетті нәтижеге жетуге көмектеседі, сонымен 
қатар бір-бірімен сөйлесуді үйренеді. Оқушылар басқаларға төзуге үйренеді, 
басқаларды тыңдау және командада жұмыс істеу дағдыларын дамытады. Олар 
әр түрлі адамдармен танысып, өз жұмыстары туралы шынайы пікір ала алады. 
Студенттер өз идеяларын ұсынады және олар оқу тобында болған кезде жауап 
күтеді. Бұл оларға өз шығармашылығымен бөлісуге және көбірек білім алуға 
мүмкіндік береді. Өз кезегінде, бұл оларға салауатты сынға және айқас 
сұрақтарға қарсы тұруды үйренуге көмектеседі. Осылайша, мектеп басшылығы 
өз оқушыларын оқыту үшін бірлескен оқыту әдісін таңдауы керек [2].  
Төңкерілген сынып 
Төңкерілген сынып-бұл педагогикалық әдістегі белгілі термин. Бұл қазіргі уақытта 
қолданылатын өте маңызды заманауи оқыту әдістерінің бірі. Оқытудың бұл 
әдісінде оқыту процедурасы инверттелген түрде жүреді. 
Дәстүрлі тәсілдерден айырмашылығы, студенттер үйде жаңа материалды өз 
бетінше үйренеді және мектепте де солай істейді. Бұл әдіс мектепте мазмұнды 
ұсынудың кері жағы болып табылады және студенттерден оны қайта өңдеуді 
немесе үйде жаттығуды сұрайды. Студенттер бұл әдісті үйде видео оқулықты 
қарау, Интернетте іздеу немесе мұғалім бөлісетін мазмұнмен жұмыс жасау 
арқылы қолданады. Оларға үйде үй тапсырмасын орындаудың қажеті жоқ. Оның 
орнына олар оны мектепте аяқтайды [3]. 
Төңкерілген сыныптың тәжірибесі арқылы оқытудың заманауи әдістері, 
студенттер мазмұнды түсіну үшін бірнеше минут алатын мектептен 
айырмашылығы, тақырыпты түсінуге жеткілікті уақыт алады. Қажет болса, олар 
тағы бір мәселе бойынша жұмыс істей алады. 
Студенттер мектепке келгенге дейін мазмұнмен дайындалады, егер олар 
күмәнданса, оларды сыныпта талқылауы немесе қызығушылық танытқан 
мұғалімнен сұрауы мүмкін. Олар сонымен қатар мазмұнға қатысты өз идеяларын 
ұсына алады және оларды басқа сыныптастарымен бөлісе алады. Сонымен 
қатар, қазіргі заманғы оқыту әдісінің тағы бір артықшылығы бар, студенттер 
өздерінің ауруына байланысты зардап шекпеуі керек. Ауру күндері олардың 
оқуына кедергі болмайды. 
Өз бетінше оқып-үйрену 
Қызығушылық студентті әрдайым жаңа және көбірек білуге итермелейді. Бұл 
студенттерді бірден ұмытып кететін мәтіннің үлкен кеңістігін оқып, есте сақтауға 
шақырады. Студенттер өздерінің қызығушылықтарының арқасында өздерін 
қызықтыратын пәндерді зерттеуге ынталы болады. Студенттерді интернетте 
жұмыс істеуге және өз нәтижелерін іздеуге үйрету олардың тәуелсіз болуына 
көмектеседі және мазмұнды терең түсінуге мүмкіндік береді. 
Мұғалім студенттерге жаңа идеялар енгізуге және олардың миын және жалғыз 
жұмыс істеу қабілетін дамыту үшін жұмыс істеуге мүмкіндік беруі керек. Бұл 
заманауи оқыту әдісі оқушылардың оқу кезеңінде маңызды рөл атқарады. 
Ойын технологиясы 
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Интернеттегі ойындар немесе алаңдағы ойындар болсын, балалар ойындарды 
жақсы көретіні белгілі. Ойындар арқылы оқыту-қазіргі заманғы оқыту әдістерінде 
қолданылатын ең маңызды заманауи оқыту әдістерінің бірі.  
Оқытудағы ойын әдісін қолданудың мәні негізінен бастауыш және мектепке 
дейінгі жүйеде көрінеді. Ойындар арқылы оқытуды студенттер тіпті жүзеге 
асырмайды. Ол сонымен қатар студенттерді ынталандырды және мектеп жасына 
дейінгі балалар үшін ғана емес, кез-келген жастағы балалар үшін де тиімді 
болды. 
Ойын арқылы оқу жауапкершілігі мұғалімдерге жүктеледі, өйткені олар тиісті 
жастағы студенттерге сәйкес келетін жобаларды жоспарлауы немесе жобалауы 
керек. Олар студенттерді ұзақ уақытқа байлап, олардың қызығушылығын сақтау 
үшін қызықты шараларды қамтуы керек. Мұғалімдер ойын технологиясы аясында 
онлайн-платформаның көмегін де пайдалана алады. Мұғалімдер онлайн 
викториналар, жұмбақтар немесе ми ойындарын ұйымдастыра алады. Бұл 
заманауи оқыту әдісі қызықты оқыту әдісі болып табылады [4]. 
Кросс-оқыту 
Қазіргі заманғы оқытудың кең таралған әдісі-бұл ресми және бейресми оқыту мен 
оқыту ортасын қолданатын кросс-оқыту. Бұл студенттерге жақсы білім берудің ең 
жақсы тәсілдерінің бірі. Кросс-оқыту студенттерді тиімді тартады және шынайы, 
бірақ инновациялық нәтижелерге қол жеткізеді. 
Ресми орта-бұл дәстүрлі орта, яғни білім беруді қамтамасыз ететін сынып. 
Бейресми оқу ортасы-бұл мұражайлар, семинарлар және мектептен кейінгі 
орындар. Мектепте мазмұнды, материалды үйренеді және білім қосу үшін 
күнделікті тәжірибені пайдаланады. Екінші жағынан, бейресми оқыту 
қызығушылықты тудырады және оқушылар мұғалімдерге сұрақтар қою арқылы 
түсінуді арттырады. 
Мұғалімдер жаңа сұрақтарды немесе сұрақтарды ресми түрде енгізуі керек және 
оқушылар бейресми жағдайда табуға тырысуы керек, мысалы, мұражайға барған 
кезде осы сұрақты зерттеу. Оқушылар жазбалар жасай алады немесе 
фотосуреттерді деректер ретінде жинай алады және олар сыныпта болғаннан 
кейін оларды ақпарат ретінде ойната алады. Олар жиналған ақпаратты басқа 
сыныптастарымен бөлісіп, жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін талқылай алады. 
 
3.Талдау мен нәтиже 
  
Заманауи оқытудың артықшылықтары  
Студенттердің білім беру жүйесін модернизациялаумен қатар, оқытудың бет-
бейнесі де осы 21 ғасырдағы өзгерістің куәсі болып табылады. Оқытудың 
заманауи әдістерін қолданбас бұрын, олардың сіздің жүйеңізге тигізетін пайдасы 
мен артықшылықтары туралы көбірек білу керек. Осылайша, бұл қызметтерді ең 
аз шығынмен максималды пайдалануға мүмкіндік береді. Қазіргі оқытудың кейбір 
маңызды артықшылықтарын қарастыруға болады. 
Қазіргі оқыту жүйесі бұрын әдеттегі оқыту жүйесінің бөлігі болған қасықпен 
тамақтандырғандай дайын әдістерге толық сенбейді. Қазіргі заманғы әдістер 
стандартты оқыту жүйесі тұрғысынан балалардың танымдық ойлау дағдыларын 
дамытуға бағытталған.  
Танымдық дағдыларды мидың жұмысына байланысты бастапқы дағдылар 
ретінде түсіндіруге болады. Студенттердің күшті танымдық дағдыларын дамыту 
арқылы шешім қабылдау және проблемаларды талдау дағдыларында көрініс 
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табады, олардың IQ өсуіне ықпал етеді, сонымен қатар есте сақтау қабілетін 
жақсартуда пайдалы рөл атқарады [5-6]. 
 
Дәстүрлі және заманауи оқыту әдістерінің  айырмашылықтары 
 
Ғасырлар бойы практикада оқытудың бір ғана әдісі болды, онда мұғалім сабақты 
түсіндіреді, ал оқушылар оны жаттап, оны оқыту ретінде қайталайды. Дәстүрлі 
оқыту әдістері біздің еліміздің көптеген аудандарында әлі де басым. Оқу 
орындарында мұғалімдер ақпарат алудың жалғыз көзі болып табылады. 
Мұғалімдер студенттерге бұл тұжырымдаманы тақтай мен бордың көмегімен 
түсіндіреді. Олар барлық мазмұнды тақтаға жазып, оқушылардан дәптерлеріне 
жазуды, жазбаларды есте сақтауды және қайталауды сұрайды. Бұл оқу 
орындарында оқудың барлық бағыты семестрді тапсыру болып табылады. 
Бұл дәстүрлі оқыту әдісі деп аталады, бұл студенттер мен олардың 
инновациялық ойлауына кедергі болды. Сонда олар әлі де шешім қабылдау және 
проблемаларды шешу дағдыларына ие емес. Екінші жағынан, оқытудың 
заманауи әдістері студенттерге бағытталған және практикалық тәсілдерге 
бағытталған.  
Қоғам оқыту әдістеріне негізделген үш топқа бөлінеді. Дәстүрлі оқыту әдістерін 
қолдайтын адам. Екінші топ-оқытудың заманауи әдістерін жақтаушылар. 
Сонымен қатар, үшінші тәсіл дәстүрлі және заманауи оқыту әдістерін артық 
көреді. Үшінші топ оқытудың екі әдісінің үйлесіміне сенеді.   
Ұлттың өсуі жақсы білім мен күшейтілген жүйелерге байланысты. Білім беруді 
қамтамасыз етудің көптеген құралдары бар қазіргі уақытта да біз дәстүрлі оқыту 
әдісіне көбірек мән беретін кезеңде тұрмыз. Бірақ жақсы нәтижеге қол жеткізу 
үшін дәстүрлі оқыту әдістерін де, заманауи оқыту әдістерін де біріктіру қажет [7].  
Қазіргі оқыту әдістерін жақсырақ деп санайтын адамдар дәстүрлі оқыту әдістерін 
қолдайтын адамдардың сынына тап болады. Алайда дәстүрлі және заманауи 
оқыту әдістерін қолдану арасында тиісті тепе-теңдік болуы керек. Екі жолды да 
білімге баулу керек.  
Төменде қазіргі оқыту әдістері мен дәстүрлі оқыту әдістерінің арасындағы 
айырмашылықты түсінуге көмектесетін дәстүрлі және заманауи оқыту әдістерінің 
артықшылықтары мен кемшіліктерін атап өтемін: 
 
Дәстүрлі оқыту әдістерінің артықшылықтары 
 
Оқытудың дәстүрлі әдістерінің көптеген артықшылықтары бар. Алайда, бұл 
артықшылықтар қазіргі оқыту әдістерінің кемшіліктері болып табылады. 
-Оқытудың дәстүрлі әдістері, яғни сыныпта оқу қазіргі әдістер сияқты қымбат 
емес. Осылайша, ауылдық жерлер оны қаржылық күйзеліссіз қолдана алады. 
-Дәстүрлі оқыту әдістерінде студенттер мен оқытушылар берік байланыс 
орнатады және олар қазіргі оқыту әдістерінен гөрі өзара әрекеттеседі. 
-Тәртіпті қазіргі заманға қарағанда дәстүрлі оқыту жағдайында жақсы сақтауға 
болады. 
-Химия және басқа да жаратылыстану пәндері бар, олар тақтада түсіндіруді 
қажет етеді және тақтада түсіндіруді жақсы түсінуге болады.  
-Техникалық білім дәстүрлі оқыту әдістерінде қажет емес, өйткені қазіргі оқыту 
әдістері мамандандырылған тәсілді қажет етеді. 
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Көптеген мектептерде әлі де қолданылатын дәстүрлі оқыту әдістері: 
 
-Сыныптар мұғалімдерге бағытталған. 
-Бормен сөйлесу әдісі кең таралған. 
-Мұғалімдер-бұл делдалдар емес, білімді таратушылар. 
-Қатаң ұйымдастырылған және бақыланатын класс. 
-Мәселелерді шешуге арналған топтық сабақтар мен сабақтар жоқ. 
-Тазарту емтихандары білімді орнатудан гөрі маңызды. 
-Үй тапсырмасы негізінде оқыту. 
-Студенттердің ақыл-ойын күшейту үшін белсенділіктің болмауы. 
Дәстүрлі оқыту жүйесінде барлық мұғалімдер оқыту мен оқу ортасына жауап 
береді. Олар шешім қабылдауда және студенттерді оқытуда жалғыз өздері рөл 
атқарады. Сонымен қатар, студенттер өз сыныптарындағы көптеген 
студенттермен қарым-қатынас жасай алмайды, өйткені әлі де отыратын қатарлар 
қолданылады. 
 
Заманауи оқыту әдістері 
 
Осы кезеңде жоғары технологиялармен жабдықталған заманауи оқыту мен білім 
беру әдістерінің маңыздылығы сезіледі, сондықтан білімге жаңа әдістерді енгізу 
басталды. Сыныптарда жаңа әдістер мен жаңа технологиялық гаджеттер пайда 
болды: 
-Wi-Fi байланысы бар компьютерлер немесе ноутбуктер; 
-Интерактивті тақталар. 
Интернет компьютерлері-бұл білім беру жүйесіндегі революция. Жоғары оқу 
орындары компьютерлері мұғалімдердің компьютерлерімен байланысты 
студенттерге мазмұнды түсіндіру үшін компьютерлерді орта ретінде 
пайдаланады. 
 
Оқытудың заманауи әдістерінің артықшылықтары 
 
Қазіргі оқыту әдістерінің көптеген артықшылықтары бар. Алайда, бұл 
артықшылықтар дәстүрлі оқыту әдістерінің кемшіліктері болып табылады. 
-Оқытудың дәстүрлі әдістерінен айырмашылығы, қазіргі оқыту әдістері 
интерактивті және ол анимация мен бейнелер арқылы студенттердің 
қызығушылығын арттырады. 
-Көрнекі медиа кез-келген басқа медиаға қарағанда әлдеқайда жақсы, нұсқаулық 
береді. Бұл тұжырымдаманы тез және ұзақ уақыт оқуға қарағанда есте сақтауға 
көмектеседі. 
-Қазіргі заманғы оқыту әдістерінде мұғалімдер оқу бағдарламасын үйренуге аз 
уақыт жұмсайды. Тақтаға жазу қажет емес. 
-Тақтадағы мазмұнды түсіндіру қазіргі оқыту әдістерінде қолданылатын бейнелер 
мен анимацияларды ұсынудан гөрі аз түсіндіріледі. 
 
Мектептерде енгізілетін оқытудың заманауи әдістері: 
 
-Оқу сыныптары техникамен жабдықталады. 
-Бағалау барлық кезеңдерде жүргізіледі. 
-Кросс-оқыту. 
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-Ұғымдарды түсінуге көбірек көңіл бөлінеді. 
-Дағдыларды дамыту және құндылықтарды дамыту маңызды орынға қойылады. 
-Интерактивті тақталар. 
-Бірлескен оқыту 
-Екпін көбіне практикалық білімге қойылады. 
-Белсенділік пен ойын негізінде оқыту. 
-Интегративті және зерттеу жаттығулары. 
-Интернетті және гаджет пайдалану. 
-Бірлескен оқыту 
-Төңкерілген сынып 
-Проблемалық оқыту 
-Оқушыға бағытталған. 
XХI ғасырда білім беру жүйесіне дәстүрлі білім беру жүйесінің өзегін өзгертетін 
технологиялық, экономикалық және мәдени күштердің барлық деңгейлерінде 
енгізудің өткір қажеттілігі пісіп-жетілді. Мұғалімдер оқушылар үшін ең жақсы 
жолды табуы керек. 
 
Дәстүрлі сабақ  үрдісінде -  мұғалім әрекеті. 
 
1.Тақырыпты түсіндіреді. 
2. Есеп шығаруды меңгертеді және талдайды. 
3. Үй тапсырмасын орындап келуді тапсырады. 
 
Оқушының әрекеті : 
 
1. Кітаптың мазмұнын айтып береді. 
2.Тақырып  бойынша мұғалімнің түсіндіргенімен байланыстырып айтады. 
4. Көрсетілген есеп бойынша қарап,есеп шығарып келеді. 
 
Жаңа оқыту технологиясы негізінде өткізілген сабақ үрдісінде мұғалім 
әрекеті. 
 
1.Топқа бөліп, ой қозғайлы. 
2. Тақырыпқа қызықтырып бағыттайды. 
3.Шынайы өмірмен байланыстыру арқылы баға беруге бағыттайды. 
4.Қызықты ойындар беру арқылы тың мәліметтермен таныстыралы. 
 
Оқушы белсенділігі: 
 
1.Топтарда жұмыс жасайды. 
2. Тақырыппен өздері танысалы. 
3. Ой қорытып, оны қағаз бетіне түсіреді. 
4. Өзара пікір алмасып, зерттеу жұмыстарын жүргізу арқылы белсенділік 
көрсетеді. 
 
4.Қорытынды 
 
Педагогиканың даму үдерісінде осы қазіргі кезеңге дейін мұғалім үйретуші, оқушы 
үйренуші, мұғалім білім үйлестіруші және орындатушы, оқушы қабылдаушы және 
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орындаушы рольдерінде жұмыстанатын болып келді. Таңдау бұл үдерісте 
ешқайсысының құзіретінде болған емес. Сол арқылы, берілген материалдардың 
қабылдау деңгейін анықтау үшін диалог кеңінен пайланып келген тәсілдердің бірі 
деуге болады. Себебі мұғалім мен оқушы арасындағы қарым-қатынасты 
қалыптастыру және өзара түсіністікті арттыру үшін диалогтың маңызы зор. 
Мұғалім оқушыға немесе керісінше оқушы мұғалімге сұрақтар қоюының және 
оның жауабының берілуінің формасына қарай жұмыстың әрі қарай өрбу барысын 
бағыттауға болады деп есептеймін.                              
Сұрақтың жуан-жіңішкелілігі осы жерден үлкен көрініс табады, себебі қай-
қайсысының тарапынан болса да дұрыс, орынды қойылған сұрақтар оқушыны да, 
мұғалімді де ойландырып қоятыны сөзсіз. Тек тақырыптан ауытқымай нағыз, 
діңгегін ұстауға мүмкіндік беретіндей, мазмұнын ашуға итермелейтін проблема 
қоя білу қажет. Әрбір сабақ мұғалімнің шығармашылық жұмысы.              
Сондықтан да әр сабақты оқушылардың есінде қалатындай етіп түрлендіріп 
отырған жөн. Қазіргі ғылым мен техниканың дамыған заманында оқушылардың 
білім деңгейін тереңдету, ғылыми тұрғыда дамыту, өз бетімен жұмыс істеуге 
дағдыландыру, ойлау қабілетін дамыту, сөйлеу шеберліктерін арттыру, өз 
беттерімен ізденушіліктерін, ақпараттық құралдарды іздестіру және оны 
пайдалана білу мақсатында жаңа технология әдістерін тиімді пайдалану ұстаз 
шеберлігінің белгісі. Қазіргі уақыт бүкіл адамзат қоғамының ғылыми – техникалық 
үрдіс пен өркениеттің даму кезеңіне бет бұрған уақыт деп есептеймін. 
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Özet: Küreselleşen dünyada tüketim alışkanlığının da gelişmesi ile üretim odaklı 
kurum ve kuruluşların sayısı da giderek artmaktadır. Bu üretim ihtiyacın 
karşılanmasında Organize Sanayiler ise önemli bir yere sahiptir. Ancak sürdürülebilir 
kalkınma kavramından uzak yapılan tüm üretim hareketlilikleri başta su 
kaynaklarımız olmak üzere çevreye ciddi zarar vereceği artık herkesçe bilinen bir 
gerçektir. Artan enerji ihtiyacı ile birlikte de özellikle organize sanayi bölgelerinde 
bulunan atıksu arıtma tesislerinin enerji tasarrufu yapabilen tesisler olması bu 
anlamda çok önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada teorik hesaplamalar üzerinden, 
Kayseri’de bulunan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin atıksu arıtma tesisindeki 
mikro hidroelektrik santral teknolojisi kullanılarak elde edilecek elektrik enerjisi 
üretimi sayesinde tesisin kendi elektrik sarfiyatında oluşabilecek tasarruflar 
incelenmiştir. Santraller için tesislerde üniteler arasındaki kot farkları kullanılmıştır. 
Kayseri OSB Atıksu Arıtma tesisindeki debi ve düşü miktarı sırasıyla; 0,47 m3/sn ve 
4 metredir. Yapılan çalışma sonucunda; KOSB AAT’de aylık enerji sarfiyatının 
%3,9’nun karşılandığı tespit edilmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Atıksu Arıtma, Mikro Hidro Elektrik santral, Sürdürülebilir 
Tasarım 

 

1. Giriş 

Atıksu arıtma tesislerinde arzu edilen arıtımın sağlanabilmesi için sular bir dizi 

işlemden geçirilmektedir. Bu işlemler tipik bir evsel atıksu arıtma tesisi için ızgaralar, 

kum ve yağ tutucular, biyolojik arıtma üniteleri olarak sıralanabilir. Bu ünitelerde atıksu 

arıtımı sırasında suların üniteler arasında pompalanması ve havalandırılması 

sırasında yoğun enerji tüketilir. Tesislerde oluşan çamur da oksijen verilerek stabilize 

edilir[1]. 

Tesislerde ayrıca enerji üretimine yönelik önlemler de alınmaktadır. Kaba bir formül ile 

anaerobik çamur çürütücülerde üretilen metan gazı ile aktif çamur ünitesi olan bir 

atıksu arıtma tesisinin toplam enerji ihtiyacının %25-50’lik kısmı karşılanabilir. 

Tesislerde yapılabilecek diğer modifikasyonlar ile bu oran daha da arttırılabilir[2,3]. 

Tesislerde enerji üretimi için metan üretimi dışında yenilenebilir enerji kaynaklarına 

yönelim (ör: Sivrice Atıksu Arıtma Tesisi, Elazığ) yapılabilecek modifikasyonlar 

arasındadır. Atıksudan doğrudan enerji üretimi için birçok makalede mikrobiyal yakıt 

hücreleri önerilmektedir ancak pratikte bilinen bir uygulama yoktur[4,5]. 

Organize sanayi bölgeleri atıksu arıtma tesisleri ise hem atıksu karakterizasyonu hem 

de işletme farklılıkları nedeni ile endüstriyel atıksu arıtma tesisleridir. Atıksu 

karakterizasyonundaki değişiklikler bu tesislerin işletilmesini zorlaştırdığı gibi elektrik 

enerjisi sarfiyatını da artırmaktadır. 

Tesislerde enerji elde edilebilmesi için bir diğer yöntem su akışındaki hızın 

kullanılmasıdır. Yüksek miktarda ve hızlı atıksuyun cazibe ile tesislere giriş yaptığı 

yerlerde sürdürülebilir ve güvenilir bir enerji eldesi imkanı vardır[6].  
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Atıksu arıtma tesislerinde enerji tasarrufu, yenilenebilir enerji kaynaklarının 

kullanılması gibi konular araştırılmıştır. Ancak bu araştırmalarda endüstriyel atıksu 

arıtma tesislerinden ziyade evsel atıksu arıtma tesisleri incelenmiştir. Ayrıca Kayseri 

ilinde bulunan ve bu çalışma da incelenmiş olan Kayseri OSB AAT’ne dair mikro hidro 

elektrik santralle enerji tasarrufu konusu literatürde bulunmamaktadır. 

Geleneksel bir atık su arıtma tesisinde işletme maliyetlerinin %25-40'ının enerji 

tüketiminden kaynaklandığı literatürden ve yönetimsel tecrübelerden bilinmektedir [7, 

8]. Bu değer, arıtılan atık suyun m3 ü başına yaklaşık olarak 0,3-2,1 kW-saat aralığında 

değişmektedir [9]. 

Ülkemizdeki su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımının temin edilmesi 

için, hedeflenilen düzeyde arıtma verimi sağlayacak, düşük yatırım ve düşük işletme 

maliyetine sahip atıksu arıtma teknolojilerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

Bu anlamda bu çalışmada hem bahse konu atıksu arıtma tesisi ele alınacak hem de 

bir organize sanayi atıksu arıtma tesisinde mikro hidro elektrik santrali alternatifinin 

incelenmesi yapılarak literatüre katkı sağlanacaktır. 

1.1. Mikro Hidro Elektrik Santral 

Hidroelektrik santralleri suyun potansiyel enerjisinin elektrik enerjisine dönüştüğü 

sistemlerdir. Bu sistemlerde birkaç kW ile binlerce MW’lık enerji üretilebilir. Mikro 

hidroelektrik santralleri ise üretim kapasitesi 100 KW’dan daha az olan santraller için 

yapılan bir sınıflandırmadır. Hidroelektrik santralleri sahip olduğu bir dizi avantaj nedeni 

ile tercih edilmekte olup yeterli miktarda hareket eden suyun bulunduğu her yere 

kurulabilmeleri için küçük ve orta boyutta da üretilmektedirler[10]. 

2. Materyal ve Metot 

2.1. Yöntem 

Bu çalışma kapsamında Kayseri OSB Atıksu Arıtma tesisi deşarj noktasındaki düşü 
miktarı ve debi miktarı ele alınarak, arıtılmış sudan mikro hidro elektrik santral 
teknoljisiyle elektrik enerjisi eldesi potansiyeli incelenmiştir.  

Teorik hesaplamalarda kullanılacak önerilen hidroelektrik santrali büyük barajlar gibi 

bir rezervuara sahip olmayacaktır. Akan suyun sadece bir miktarı kullanılacak olup 

santral atıksu arıtma tesislerinin üniteleri arasına ya da tesis çıkış noktası ile deşarj 

noktası arasına konumlandırılacağı varsayılacaktır. Çıkış hidrolik enerji watt birimi 

olarak aşağıdaki [formül 1] ile hesaplanmaktadır; 

Pe = Ph*n = n*Q*g*H*q [formül 1] 

Pe = Elektrik enerjisi gücü (kW) 

Ph= Hidrolik güç (kW) 

n= Mikrotürbün verimliliği (birimsiz) 

Q= Atıksuyun  debisi (m3/sn) 

g= Yer çekimi ivmesi (m/sn2) 
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H= Atıksuyun Hidrolik düşü yüksekliği (m) 

q= Arıtılmış atıksuyun yoğunluğu (kg/m3) 

Çalışmada; n verimlilik faktörü 0,7 , atık suyun debisi 0,47 m3/sn, hidrolik düşü 

yüksekliği 4 metre, yer çekimi ivmesi 9,81 ve arıtılmış atıksuyun yoğunluğu 1000 kg/m3 

alınmıştır. 

Aynı debi ve farklı düşü yüksekliği ile enerji üretimim miktarları arasında önemli 

farklılıklar oluşmaktadır. Bu nedenle düşü miktarı oldukça önemlidir. 

Diğer yandan yıllık enerji üretim miktarı aşağıdaki denklem ile hesaplanmaktadır. [11] 

Yıllık enerji üretimi (kWh/yıl) = P e (kW) * Cp * 24 sa* 365 gün [formül 2] 

Cp = Kapasite faktörü (türbinin ne kadar süre çalıştırıldığını ifade eder.) 

Bu çalışmada türbinin 8640 saat çalıştırılacağı kabul edilmiştir. 

3. Bulgular 

Çalışmada Kayseri OSB AAT’nin verileri [formül 1] ve [formül 2] de yerlerine konularak 
aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. 

Pe = Ph*n = n*Q*g*H*q [formül 1] 

Pe = 1000*9,81*0,47*0,7*4 

     = 12,9 kW 

P e (kW) * Cp * 24 sa* 365 gün [formül 2] 

= 12,9*8640 

= 111542,1 kW/yıl 

Kayseri OSB AAT’nde yıllık ortalama elektrik enerjisi sarfiyatı 4 364 577 kW/yıl 
şeklindedir (KOSB, 2020). Kayseri OSB AAT çıkışında kurulacak bir mikro hidro 
elektrik santral sayesinde yıllık sarfedilen elektrik enerjisi sarfiyatının % 3,9’u 
karşılanmaktadır. 

4. Sonuçlar 

Atıksu arıtma tesisleri çok büyük miktarlarda suyun ünitelerinde kullanıldığı proseslerdir. Bu 

atıksu akışı tesisin bulunduğu yerin topografik konumuna göre tesis içinde ve tesis 

çıkışı ile alıcı ortam arasında metrelerce düşüye maruz kalabilmektedir.  Atık suyun 

sahip olduğu bu potansiyel enerji mikro HES teknolojisi ile elektrik enerjisine çevrilebilir 

ve tesiste kullanılan elektrik enerjisinin bir kısmı bu teknoloji ile geri kazanılabilir. 

Atıksu arıtma tesislerinde enerji giderleri işletme maliyetleri arasında en yüksek paya 

sahip  giderler olmaktadır. Bu tüketimin, arıtma veriminde de olumsuz yönde bir 

değişikliğe sebep olmadan, en aza indirilmesi gerekmektedir. Bu anlamda özellikle 

yenilenebilir enerji kaynaklarının tesislere entegrasyonu başta olmak üzere alternatif 

enerji tasarrufu metotları incelenmeli ve uygulamaya geçirilmelidir. 
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Bu çalışmada Kayseri’de bulunan Kayseri OSB atıksu arıtma tesisi için mikro HES 

uygulaması ile üretilebilecek elektrik enerjisi değeri teorik olarak hesaplanmış ve 

tesisin elektrik tüketimi ile oranlanmıştır. Buna göre 0,47 m3 /sn debideki Kayseri OSB 

atıksu arıtma tesisi için tesis çıkışı ve alıcı ortam arasındaki 4 m’lik düşüye göre yapılan 

hesapta 111562,1 kWh/yıl elektrik enerjisi üretilebileceği hesaplanmıştır. 

Mikro HES teknolojisinde düşü miktarı elde edilecek elektrik enerjisi açısından oldukça 

önemlidir. Bu açıdan özellikle topografik özellikleri nedeni ile düşü farkı yüksek olan 

bölgelerde kurulan atıksu arıtma tesislerinde planlanması elde edilecek elektrik 

enerjisinin miktarını artıracaktır.  

Teşekkür 

Bu çalışmanın yapılması esnasında bize verdiği destekleri için Kayseri OSB 

yöneticilerine teşekkür ediyorum. 
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