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Önemli, Dikkatle Okuyunuz Lütfen 
 Kongremizde Yazım Kurallarına uygun gönderilmiş ve bilim kurulundan geçen bildiriler için online 

(video konferans sistemi üzerinden) sunum imkanı sağlanmıştır. 
 Online sunum yapabilmek için https://zoom.us/join sitesi üzerinden giriş yaparak “Meeting ID or 

Personal Link Name” yerine ID numarasını girerek oturuma katılabilirsiniz. 
 Zoom uygulaması ücretsizdir ve hesap oluşturmaya gerek yoktur. 
 Zoom uygulaması kaydolmadan kullanılabilir. 
 Uygulama tablet, telefon ve PC’lerde çalışıyor. 
 Her oturumdaki sunucular, sunum saatinden 5 dk öncesinde oturuma bağlanmış olmaları 

gerekmektedir. 
 Tüm kongre katılımcıları canlı bağlanarak tüm oturumları dinleyebilir. 
 Moderatör – oturumdaki sunum ve bilimsel tartışma (soru-cevap) kısmından sorumludur. 
 

Dikkat Edilmesi Gerekenler- TEKNİK BİLGİLER 
 Bilgisayarınızda mikrofon olduğuna ve çalıştığına emin olun. 
 Zoom'da ekran paylaşma özelliğine kullanabilmelisiniz. 
 Kabul edilen bildiri sahiplerinin mail adreslerine Zoom uygulamasında oluşturduğumuz oturuma ait ID 

numarası gönderilecektir. 
 Katılım belgeleri kongre sonunda tarafınıza pdf olarak gönderilecektir 
 Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate alınmayacaktır 
 

IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY 
 To be able to attend a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID “Meeting ID or 

Personal Link Name” and solidify the session. 
 The Zoom application is free and no need to create an account. 
 The Zoom application can be used without registration. 
 The application works on tablets, phones and PCs. 
 The participant must be connected to the session 5 minutes before the presentation time. 
 All congress participants can connect live and listen to all sessions. 
 Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of the 

session. 
Points to Take into Consideration - TECHNICAL INFORMATION 

 Make sure your computer has a microphone and is working. 
 You should be able to use screen sharing feature in Zoom. 
 Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress. 
 Requests such as change of place and time will not be taken into consideration in the congress program. 

 

 

 

Before you login to Zoom please indicate your name surname and hall number, 
exp. H-1, Mahmut Sami GİZİR 
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-Opening Speech- 

 

Date: 16.05.2021 

Ankara Time: 10:00 -10:15 
 

 

Honorary President of Conference 
Prof. Dr. Nihat ŞINDAK 

Rector of Siirt University 
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16.05.2021 
SESSION-1 HAL-4 

MODERATOR: Dr. Mustafa Latif EMEK           

      

AUTHORS UNIVERSITY/INSTITUTION TOPIC TITLE 

Mahmut Sami GİZİR 
& 

İbrahim KARTERİ 
& 

Musa GÖĞEBAKAN 

Kahramanmaras Sutcu Imam University 
& 

Kahramanmaras Istiklal University 
& 

Kahramanmaras Sutcu Imam University 

SYNTHESIS AND 
CHARACTERIZATION OF 
PVA/MAGNESIUM OXIDE 

WITH GNPS 
NANOCOMPOSITES FOR 

MEMRISTOR APPLICATIONS 

Dr. Dilek ŞENOL ARSLAN 
Abdullah Gul University, Engineering 
Faculty, Nanotechnology Engineering 

Department 

AN INVESTIGATION OF DRY 
GRINDING KINETICS OF 

ULEXITE IN LABORATORY 
SCALE BALL MILL 

Dr. Dilek ŞENOL ARSLAN 
Abdullah Gul University, Engineering 
Faculty, Nanotechnology Engineering 

Department 

PROBING COLLOIDAL 
FORCES BETWEEN Si3N4 AFM 

TIP AND BORON MINERAL 

Assoc. Prof. Dr. Ceyda BİLGİÇ 
& 

MSc. Student Tuğçe DEMİR 

Eskişehir Osmangazi University, 
Engineering and Architecture Faculty, 
Department of Chemical Engineering 

& 
Eskişehir Osmangazi University, 

Engineering and Architecture Faculty, 
Department of Chemical Engineering 

DETERMINATION OF THE 
SURFACE ENERGY OF 

BANANA PEELS WASTE 

Dr. Öğretim Üyesi Gülden ASAN  Hitit Üniversitesi, TBMYO 
BORAKSIN ALÜMİNYUMUN 
KOROZYONUNA ETKİSİNİN 

ARAŞTIRILMASI 

Öğr. Gör. Kemal Şahin 
TUNÇEL 

& 
Prof. Dr. İsmail KARACAN 

Siirt Üniversitesi, Geleneksel El 
Sanatları Bölümü 

& 
Erciyes Üniversitesi, Tekstil 

Mühendisliği Bölümü 

KARBON LİF ÜRETİMİNDE 
ETİLENDİAMİNİN 

POLİAKRİLONİTRİL 
LİFLERİNİN TERMAL 

STABİLİZASYONU 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Öğr. Gör. Kemal Şahin 
TUNÇEL 

& 
Prof. Dr. İsmail KARACAN 

Siirt Üniversitesi, Geleneksel El 
Sanatları Bölümü 

& 
Erciyes Üniversitesi, Tekstil 

Mühendisliği Bölümü 

KARBON LİF ÜRETİMİNDE 
GUANİDİN KARBONATIN 

POLİAKRİLONİTRİL 
LİFLERİNİN TERMAL 

STABİLİZASYONU 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Ahmet ÜNLÜ 

Antalya Bilim Üniversitesi, Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, 

Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri 
Programı, Tıbbi Görüntüleme 

Teknikleri Bölümü 

0Br ELEMENTİ İÇİN (n,x) 
REAKSİYONUN FARKLI AÇI 
VE ENERJİ DEĞERLERİNDE 

TESİR KESİTİNİN 
HESAPLANMASI 

Ahmet ÜNLÜ 

Antalya Bilim Üniversitesi, Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, 

Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri 
Programı, Tıbbi Görüntüleme 

Teknikleri Bölümü 

FARKLI AÇI VE ENERJİLERDE 
0Se (n,x) REAKSİYONUN TESİR 
KESİTİNİN TESPİT EDİLMESİ 

  

TURKEY TIME
10:15-12:30
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Delal Meryem YAMAN 
& 

Aysel ELİK 
& 

Hicran UZUN KARKA 
& 

Fahrettin GÖĞÜŞ 
& 

Derya KOÇAK YANIK 

Gaziantep University, Engineering 
Faculty, Food Engineering Department 

& 
Gaziantep University, Engineering 

Faculty, Food Engineering Department 
& 

Vocational School of Technical 
Sciences 

& 
Gaziantep University, Engineering 

Faculty, Food Engineering Department 
& 

Gaziantep University, Engineering 
Faculty, Food Engineering Department 

A COMPARATIVE STUDY ON 
THE ENCAPSULATION OF 
TEREBINTH FRUIT OIL IN 

GUM 
ARABIC/MALTODEXTRIN BY 

SPRAY-DRYING, SPRAY-
FREEZE DRYING AND FREEZE 

DRYING 

Nur UYLAŞ SATI   

Muğla Sıtkı Koçman University, 
Bodrum Maritime Vocational School, 

Motor Vehicles and Transportation 
Technologies, Ship Construction 

Programme 

BINARY SEMI-SUPERVISED 
CLASSIFICATION 
TECHNIQUES VIA 

POLYHEDRAL CONIC 
FUNCTIONS 
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16.05.2021 
SESSION-2 HAL-4 

MODERATOR: Dr. Öğr. Üyesi Neşet Deniz TURGAY 

          

AUTHORS UNIVERSITY/INSTITUTION TOPIC TITLE 

Jahangir Alam 
& 

M. G. Murtaza 
& 

M. Ferdows 

Research Group of Fluid Flow 
Modeling and Simulation, Department 
of Applied Mathematics, University of 

Dhaka 
& 

Department of Mathematics, Comilla 
University 

& 
Research Group of Fluid Flow 

Modeling and Simulation, Department 
of Applied Mathematics, University of 

Dhaka 

BIOMAGNETIC FLOW PAST 
AN INCLINED STRETCHED 

CYLINDER BY THE PRESENCE 
OF 

MAGNETOHYDRODYNAMIC 
AND FERROHYDRODYNAMIC 

K. E. Hoque 
& 

K. E. Hoque 
& 

Sabrina Rashid 
& 

M. Ferdows 

Research group of Fluid Flow Modeling 
and Simulation, Department of Applied 

Mathematics, University of Dhaka 
& 

Department of Arts and Sciences, 
Faculty of Engineering, Ahsanullah 

University of Science and Technology  
& 

Research group of Fluid Flow Modeling 
and Simulation, Department of Applied 

Mathematics, University of Dhaka 
& 

1Research group of Fluid Flow 
Modeling and Simulation, Department 
of Applied Mathematics, University of 

Dhaka 

COMPUTED TOMOGRAPHY 
ANGIOGRAPHY IMAGING 
APPROACH OF PULSATILE 

FLOW BEHAVIOR IN 
CARDIOVASCULAR DISEASE 

Harita Mühendisi Zeynep 
BAYRAMOĞLU 

& 
Dr. Öğr. Üyesi Melis UZAR 

& 
Doç. Dr. Nursu TUNALIOĞLU 

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen 
Bilimleri Enstitüsü 

& 
Yıldız Teknik Üniversitesi, Harita 

Mühendisliği Bölümü 
& 

Yıldız Teknik Üniversitesi, Harita 
Mühendisliği Bölümü 

İNSANSIZ HAVA ARACI 
VERİLERİ KULLANILARAK 
NESNEYE YÖNELİK KURAL 
TABANLI SINIFLANDIRMA 

İLE OTOMATİK YOL 
ÇIKARIMI 

Dr. Öğr. Üyesi Neşet Deniz 
TURGAY 

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Fen ve 
Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü 

LEIBNIZ HOPF ALGEBRA AND 
THE ANTI-AUTOMORPHISM 
OF THE MOD 2 STEENROD 

ALGEBRA 

Seza Özge GÖNEN 
& 

Nihan ÇETİN DEMİREL 

Yeditepe University, Department of 
Logistics Management 

& 
Yıldız Technical University, 

Department of Industrial Engineering 

COMPARING THE 
SUSTAINABILITY OF CITIES 

IN THE AEGEAN AND 
MEDITERRANEAN REGIONS 
BY USING MAUT METHOD 

  

TURKEY TIME
13:00-15:30

BANGLADESH TIME
16:00-18:30
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Yunus ARPACI 
& 

Mustafa ULUKAVAK 

 
Harran Üniversitesi, Mühendislik 

Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü 

S4 İNDİSİ DEĞİŞİMLERİ İLE 
UZAY İKLİM KOŞULLARI 
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 

ORTA-ENLEM BÖLGESİNDE 
ARAŞTIRILMASI 

Asst. Prof. Mustafa MIZRAK 

 
Department of Computer Engineering, 

Faculty of Engineering, Şırnak 
University 

CHIRPED SOLITARY-PULSE 
SOLUTIONS OF THE 

SEMICLASSICALLY SCALED 
MODIFIED NONLINEAR 

SCHRÖDINGER EQUATION 

Cihat TAŞALTIN 
 

TUBITAK Marmara Research Center 

DEVELOPMENT OF MEMS 
BASED E-NOSE SYSTEM AND 

HEALTH APPLICATION 

Elif NURAY YILDIRIM 

 
İstanbul Ticaret Üniversitesi, İnsan ve 
Toplum Bilimleri Fakültesi Matematik 

Bölümü 

HOMOJEN OLMAYAN 
BAŞLANGIÇ DEĞER 

PROBLEMLERİ İÇİN ÜRETİCİ 
ÇEKİRDEKLİ HİLBERT UZAYI 

METODU 



ISPEC 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING & NATURAL SCIENCES 
May 16-18, 2021 / Siirt University 
(THE PROCEEDINGS BOOK) 

www.ispecinstitute.org 

16.05.2021 
SESSION-3 HAL-4 

MODERATOR: Assist. Prof. Selçuk TOPAL 

               

AUTHORS UNIVERSITY/INSTITUTION TOPIC TITLE 

Dr. Öğr. Üyesi Serpil ÜNAL 
KARAÇAM 

Uşak Üniversitesi, Fen-Edebiyat 
Fakültesi İstatistik Bölümü 

SİSMİK RİSK ANALİZİNDE 
KOŞULLU KAPULALAR: 

TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

Asim MANTARCI 
Department of Opticianry, Varto 

Vocational School 

INFLUENCES OF FILM 
THICKNESS ON ELECTRICAL 

AND OPTICAL 
CHARACTERISTICS OF 

TPY2IRACAC FILM 
PRODUCED SPIN COATING 

TECHNIQUE 

Assist. Prof. Selçuk TOPAL 
Yüzüncü Yıl University, Faculty of 

Science, Department of Physics 

 
PROBING THE 12CO(1-

0)/13CO(1-0) LINE RATIOS, 
MOLECULAR GAS MASS AND 

GAS KINEMATICS ACROSS 
THE DISC OF THE SPIRAL 

GALAXY NGC 5248 
 

Aymila AKYILDIZ 
& 

Ümit AKINCI 
& 

Zeynep DEMİR VATANSEVER 

 
Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri 

Enstitüsü 
& 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen 
Fakültesi, Fizik Bölümü 

& 
Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen 

Fakültesi, Fizik Bölümü 
 

EFFECTS OF PARTICLE SIZE 
AND GEOMETRY ON 
MAGNETOCALORIC 

PROPERTIES OF MAGNETIC 
NANOPARTICLES 

Mehmet OĞLAKÇI 
Çukurova University, Faculty of Arts 
and Sciences, Department of Physics 

SYNTHESIS AND OSL STUDY 
of EUROPIUM-DOPED and 

DYSPROSIUM-DOPED 
CALCIUM MAGNESIUM 
BORATE PHOSPHORS 

Asist. Prof. Ömer Faruk 
ÖZDEMİR 

& 
Retired Assoc. Prof. Ali 

ARASOĞLU 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen 
Fakültesi 

& 
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen 

Fakültesi 

EXCITATION FUNCTIONS OF 
SELECTED HEAVY ISOTOPES 

USED IN REACTOR 
STRUCTURAL MATERIALS 

Asist. Prof. Ömer Faruk 
ÖZDEMİR 

& 
PhD. Candidate Ubeyt DUMAN 

& 
Assoc. Prof. Murat AYCİBİN 

 
Van Yuzuncu Yil Uni, Faculty of 

Science, Physics Dept 
& 

Van Yuzuncu Yil Uni, Faculty of 
Science, Physics Dept. 

& 
Van Yuzuncu Yil Uni, Faculty of 

Science, Physics Dept. 
 

SOME PHYSICAL AND 
NUCLEAR PROPERTIES OF 

CaNb2O6 COMPOUND 

TURKEY TIME
16:00-18:30
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Ahmet YILDIRIM 
& 

Mustafa TEKPINAR 

Siirt University, Department of Physics 
& 

Unit of Structural Dynamics of 
Biological Macromolecules, Pasteur 

Institute 

CALCIMYCIN INHIBITS THE 
CONFORMATIONAL 
DYNAMICS OF THE 

METASTASIS-ASSOCIATED 
PROTEIN S100A4 

Mustafa TEKPINAR 
& 

Ahmet YILDIRIM 

Unit of Structural Dynamics of 
Biological Macromolecules, Pasteur 

Institute 
& 

Siirt University, Department of Physics 

HOW DOES LIGAND BINDING 
AFFECT THE DYNAMICS OF 

SARS-COV-2 MAIN 
PROTEASE? 
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17.05.2021 

SESSION-1 HAL-1 
MODERATOR: Kaldygul ADILBEKOVA 

       

AUTHORS UNIVERSITY/INSTITUTION TOPIC TITLE 

Özden SAYGILI 
Yeditepe University, Department of 

Civil Engineering, Faculty of 
Engineering 

INFLUENCE OF VARIATION 
OF STRONG GROUND 

MOTION RECORDS ON THE 
DYNAMIC BEHAVIOR OF 

MASONRY WALLS 

Tülin ÇELİK 
& 

Şükran TANRIVERDİ 

Aksaray Üniversitesi, Mühendislik 
Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü 

& 
Aksaray Üniversitesi, Mühendislik 

Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü 

TARİHİ TONOZLARDA 
YAPILAN ONARIM VE 

GÜÇLENDİRME 
ÇALIŞMALARININ 

İNCELENMESİ 

Furkan Zeki GÜRSAN 
& 

Özden SAYGILI 

Department of Civil Engineering, 
Faculty of Engineering, University of 

Yeditepe 
& 

Department of Civil Engineering, 
Faculty of Engineering, Yeditepe 

University 

SEISMIC PERFORMANCE 
EVALUATION OF 

REINFORCED CONCRETE 
STRUCTURES CONSIDERING 

THE INFLUENCE OF 
VARIATION OF GROUND 

MOTION 

Öğr. Gör. Necip Altay EREN 
Gaziantep Üniversitesi, TBMYO, İnşaat 

Bölümü 
FİBER TAKVİYELİ ASFALT 

BETON 

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Çağan 
KILINÇ 

& 
Yüksek Lisans Öğrencisi Cem 

CEYLAN 
& 

Yüksek Lisans Öğrencisi Ebru 
TARIM 

İstanbul Esenyurt Üniversitesi, 
Mühendislik Fakültesi İnşaat 

Mühendisliği Bölümü 
& 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Fen 
Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği 

Anabilim Dalı 
& 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Fen 
Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği 

Anabilim Dalı 

NEHİR AKIM TAHMİNİNDE 
FARKLI DERİN ÖĞRENME 

İYİLEŞTİRİCİLERİNİN 
KARŞILAŞTIRILMASI 

  

TURKEY TIME
10:00-12:30
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Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Çağan 
KILINÇ 

& 
Dr. Öğr. Üyesi Adem 

YURTSEVER 
& 

Yüksek Lisans Öğrencisi Ebru 
TARIM 

İstanbul Esenyurt Üniversitesi, 
Mühendislik Fakültesi İnşaat 

Mühendisliği Bölümü 
& 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 
Mühendislik Fakültesi İnşaat 

Mühendisliği Bölümü 
& 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Fen 
Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği 

Anabilim Dalı 

UZUN-KISA SÜRELİ BELLEK 
AĞLARI KULLANARAK ASİ 
NEHRİ'NDE AKIM TAHMİNİ 

Research Assistant Cenk Cuma 
ÇADIR 

& 
Research Assistant Hakan 

YALÇIN 

Yozgat Bozok University Faculty of 
Engineering and Architecture 

Department of Civil Engineering 
& 

Abdullah Gül University, Faculty of 
Engineering, Department of Civil 

Engineering 

INVESTIGATION OF THE 
STABILITY OF 

EMBANKMENT SLOPE 
REINFORCED  

WITH DEEP MIXING 
COLUMNS UNDER 

EARTHQUAKE FORCE 

Research Assistant Hakan 
YALÇIN 

& 
Research Assistant Cenk Cuma 

ÇADIR 

Abdullah Gül University, Faculty of 
Engineering, Department of Civil 

Engineering 
& 

Yozgat Bozok University Faculty of 
Engineering and Architecture 

Department of Civil Engineering 

SETTLEMENT ANALYSIS OF 
FLEXIBLE AND RIGID 

FOUNDATIONS ON PEAT  
SOIL 

WITH DEEP MIXING 
COLUMNS UNDER 

EARTHQUAKE FORCE 

Nilüfer KURŞUNOĞLU 
Batman Üniversitesi, Petrol ve 

Doğalgaz Mühendisliği Bölümü 

YERALTI MADENLERİNDE 
GAZ İZLEME SENSÖR 

KONUMLARININ 
İNCELENMESİ 

Doktora Öğrencisi Nursel 
KÜTÜK 

Gaziantep Üniversitesi, Fen Bilimleri 
Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Mekanik 

Anabilim Dalı 

BİRİNCİ MERTEBE LİMİT 
YÜKÜN HESABI İÇİN BİR 
YÜK ARTIMI YÖNTEMİ 

Dr. Öğr. Üyesi Sevgi ÖZEN   
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 

Jeoloji Mühendisliği Bölümü 
ÇEVRE DOSTU GEOPOLİMER 

ÇİMENTO ÜRETİMİ 

İnş. Yük. Müh. Salih YILMAZ 
Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi 

Genel Müdürlüğü (MASKİ) 

İÇMESUYU DAĞITIM 
SİSTEMLERİNDE İDARİ 

KAYIPLAR NASIL ÖNLENİR? 
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SESSION-1 HAL-2 

MODERATOR: Dr. Nimet YILDIRIM TİRGİL  

             

AUTHORS UNIVERSITY/INSTITUTION TOPIC TITLE 

Dr. Öğr. Üye. Hakan ÇAKICI 
& 

Arş. Gör. Dr. N. Tuba BARLAS 

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi 
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 

Bölümü 
& 

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi 
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 

Bölümü 

DENİZLİ TAVAS YÖRESİNDE 
TÜTÜN YETİŞTİRİCİLİĞİ 
YAPILAN ALANLARIN 

BESLENME DURUMLARI İLE 
VERİM VE KALİTE İLİŞKİLERİNİN 

BELİRLENMESİ 

Dr. Nimet YILDIRIM TİRGİL 

Ankara Yildirim Beyazit University, 
Biomedical Engineering 

Faculty of Engineering and Natural 
Sciences 

DEVELOPMENT OF INOSINE 
BIOSENSOR SYSTEM FOR 

MONITORING EARLY STAGE 
MEAT SPOILAGE 

Ph.D. Student Elif YAVER 
& 

Prof. Dr. Nermin BİLGİÇLİ 

Necmettin Erbakan University, 
Department of Food Engineering, 

Engineering Faculty 
& 

Necmettin Erbakan University, 
Department of Food Engineering, 

Engineering Faculty 

PROXIMATE COMPOSITION 
OF NUTRITIONALLY 
ENHANCED BREAD 

SUPPLEMENTED WITH VITAL 
GLUTEN AND SODIUM 

STEAROYL-2-LACTYLATE 

Ph.D. Student Elif YAVER 
& 

Prof. Dr. Nermin BİLGİÇLİ  

Necmettin Erbakan University, 
Department of Food Engineering, 

Engineering Faculty 
& 

Necmettin Erbakan University, 
Department of Food Engineering, 

Engineering Faculty 

DEBITTERING OF LUPIN 
SEEDS BY DIFFERENT 

PROCESSING METHODS 

Serkan YİĞİTKAN 
Department of Pharmaceutical Botany, 
Faculty of Pharmacy, Dicle University 

BIOLOGICAL ACTIVITIES AND 
ESSENTIAL OIL CONTENT OF 

HYPERICUM 
TRIQUETRIFOLIUM TURRA 

Muhammet Enis BULAK 
& 

Zaid Nabeel Abdel Kareem 
Aljazzazy 

& 
Amjad Naeem Mohammad Ali 

Albelbeisi 

Üsküdar Üniversitesi, Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri Fakültesi, Endüstri 

Mühendisliği Bölümü 
& 

Üsküdar Üniversitesi, Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri Fakültesi, Endüstri 

Mühendisliği Bölümü 
& 

Üsküdar Üniversitesi, Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri Fakültesi, Endüstri 

Mühendisliği Bölümü 

ASSESSMENT OF 
DESALINATION TECHNIQUES 
IN WATER PURIFICATION BY 
MULTI-CRITERIA DECISION-

MAKING APPROACH 

Mehmet SAVSAR 
& 

Muhammet Enis BULAK 

Üsküdar University 
Faculty of Engineering and Natural 

Sciences 
Department of Industrial Engineering 

& 
Üsküdar University 

Faculty of Engineering and Natural 
Sciences 

Department of Industrial Engineering 

PROCESS ANALYSIS AND 
IMPROVEMENT IN A 

FURNITURE 
MANUFACTURING COMPANY 

  

TURKEY TIME
10:00-12:30
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Dr. Öğr. Üyesi Onur TOSUN Karadeniz Teknik Üniversitesi 

LASIODERMA 
SERRICORNE'DEN 
(FABRICIUS, 1792) 

(COLEOPTERA ANOBIIDAE) 
TÜRKİYE'DEN BİR 

NEOGREGARİN PATOJENİNİN 
İLK KAYDI 

Ahmad Firoz ZARİFİ 
& 

Prof. Dr. Yılmaz YILDIRIM  

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, 
Çevre Mühendisliği Bölümü 

& 
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, 

Çevre Mühendisliği Bölümü 

NEVŞEHİR İLİNDE KATI ATIK 
YÖNETİMİ VE SIFIR ATIK 

PROJESİ UYGULAMASI 
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17.05.2021 
SESSION-2 HAL-1 

MODERATOR: Assoc. Prof. Dr. Cenk ONAN  

   

AUTHORS UNIVERSITY/INSTITUTION TOPIC TITLE 

Graduate Student Mehmet 
YAHŞİ 

& 
Asst. Prof. Dr. Erol GÜLTEKİN 

Bursa Uludağ University, Department 
of Mechanical Engineering 

& 
University of Turkish Aeronautical 

Association, Department of Mechanical 
Engineering 

FATIGUE ANALYSIS FOR A 
7050-T7451 ALUMINUM 

CONNECTING ROD 
A CONNECTING ROD 

Asst. Prof. Dr. Erol GÜLTEKİN 
& 

Graduate Student Mehmet 
YAHŞİ 

University of Turkish Aeronautical 
Association, Department of Mechanical 

Engineering 
& 

Bursa Uludağ University, Department 
of Mechanical Engineering 

ANALYSIS OF THE LATTICE 
STRUCTURES FOR THE 

BATTERY PACK 
OF ELECTRICAL AND HYBRID 

VEHICLES  

Yüksek Lisans Öğrencisi Ozan 
FIRAT ÇIPLAK 

& 
Dr. Öğr. Üyesi Serkan KESER 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen 
Bilimleri Enstitüsü, İleri Teknolojiler 

Anabilim Dalı 
& 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, 
Mühendislik Mimarlık Fakültesi, 

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bilim 
Dalı 

ALTUZAY TEMELLİ 
SINIFLANDIRICILAR 

KULLANARAK GERÇEK 
ZAMANLI KONUŞMA TANIMA 
İLE ROBOT KOLU KONTROLÜ 

Taner AYDIN 
& 

Kadir TURAN 
& 

Nejat Yıldırım SARI 

Dicle University, Department of 
Mechanical Engineering 

& 
Dicle University, Department of 

Mechanical Engineering 
& Dicle University, Department of 

Mechanical Engineering 

PARTİKÜL TAKVİYELİ ÇİFT 
YÖNLÜ KOMPOZİT 

LEVHALARIN MEKANİK 
ÖZELLİKLERİNİN 
ARASTIRILMASI 

Parminder Singh 
& 

D. R. Prajapati 
& 

Shankar Sehgal 

Mechanical Engineering Department, 
PEC University of Technology 

& 
Mechanical Engineering Department, 

PEC University of Technology 
& 

Mechanical Engineering Department, 
UIET, Panjab University 

DEVELOPMENT OF SAF 2507 
SUPER DUPLEX STAINLESS 

STEEL BASED JOINTS 

Vipin Handa 
& 

Parveen Goyal 
& 

Shankar Sehgal 

Mechanical Engineering Department, 
UIET, Panjab University 

& 
Mechanical Engineering Department, 

UIET, Panjab University 
& 

Mechanical Engineering Department, 
UIET, Panjab University 

RECENT DEVELOPMENTS IN 
JOINING OF INCONEL 

ALLOYS FOR SIMILAR AS 
WELL AS DISSIMLAR JOINTS 

Yüksek Lisans Öğrencisi Serhat 
KARABALIK 

& 
Dr. Öğr. Üyesi Faruk ORAL 

Bitlis Eren Üniversitesi, Lisansüstü 
Eğitim Enstitüsü Makine Mühendisliği 

Anabilim Dalı 
& 

Bitlis Eren Üniversitesi, Mühendislik ve 
Mimarlık Fakültesi Makine 

Mühendisliği Bölümü 

VAN İLİ GÜNEŞ ENERJİ 
POTANSİYELİ VE MEVCUT 

GÜNEŞ ENERJİ 
SANTRALLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

  

TURKEY TIME
13:00-15:30

INDIA TIME
15:30-18:00
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Öğr. Görevlisi Atilla 
BAYTEMÜR 

& 
Öğr. Görevlisi İsmail KALKAN 

Yalova Üniversitesi, Motorlu Araçlar 
ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü 

& 
Yalova Üniversitesi, Makine ve Metal 

Teknolojileri Bölümü 

GEMİ İNŞA SANAYİSİNDE 
NESTİNG İŞLEMİNİN ÖNEMİ 

Öğr. Görevlisi İsmail KALKAN 
& 

Öğr. Görevlisi Atilla 
BAYTEMÜR 

Yalova Üniversitesi, Makine ve Metal 
Teknolojileri Bölümü 

& 
Yalova Üniversitesi, Motorlu Araçlar 
ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü 

DOĞU MARMARA 
BÖLGESİNDEKİ DEMİR ÇELİK 

SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN 
MAVİ YAKALI 

PERSONELLERİN KÖPRÜ 
VİNÇ OPERATÖRLÜĞÜ 
ALANINDAKİ MESLEKİ 

YETERLİLİKLERİNİN 
İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Gör. Sevim YILMAZ 
Pamukkale Üniversitesi, Denizli Teknik 
Bilimler Meslek Yüksekokulu Tekstil, 

Deri, Giyim ve Ayakkabı Bölümü 

ŞAL YAKA BORNOZ 
DİKİMİNDE HAT 

DENGELEME VE MAKİNE 
YERLEŞİM PLANI 

RASYONELLEŞTİRME 

Assoc. Prof. Dr. Cenk ONAN 
& 

Dr. Serkan ERDEM 

Yıldız Technical University Department 
of Mechanical Engineering 

& 
Yıldız Technical University Department 

of Mechanical Engineering 

ECONOMIC ANALYSIS OF 
AIR CURTAIN USE IN A 

FACTORY BUILDING 

 Res. Ass. Dr. Hasan Ustun 
BASARAN 

Izmir Katip Celebi University, 
Department of Naval Architecture and 

Marine Engineering 

LATE FUEL INJECTION 
COMBINED WITH RETARDED 

INTAKE VALVE CLOSURE 
FOR IMPROVED EXHAUST 

SYSTEM WARM-UP IN 
DIESEL AUTOMOTIVE 

VEHICLES 

Mehmet YILMAZ 
& 

Kürşad GÖKCE 
& 

Hüseyin Ayhan YAVAŞOĞLU 

TÜBİTAK Marmara Araştırma 
Merkezi, Raylı Ulaşım Teknolojileri 
Enstitüsü (RUTE), Robotik ve Akıllı 

Sistemler Grubu (RASG) 
& 

TÜBİTAK Marmara Araştırma 
Merkezi, Raylı Ulaşım Teknolojileri 
Enstitüsü (RUTE), Robotik ve Akıllı 

Sistemler Grubu (RASG) 
& 

TÜBİTAK Marmara Araştırma 
Merkezi, Raylı Ulaşım Teknolojileri 
Enstitüsü (RUTE), Robotik ve Akıllı 

Sistemler Grubu (RASG) 

ÇOK EKLEMLİ YILANSI 
MODÜLER ROBOTUN İLERİ 

KİNEMATİĞİNİN ELDE 
EDİLMESİ VE MODÜLLERİNİN 

BAĞIL KONUMLARININ 
BELİRLENMESİNDE 

KULLANILMASI 
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17.05.2021 
SESSION-2 HAL-2 

MODERATOR: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Beyzade DEMİRPOLAT  

               

AUTHORS UNIVERSITY/INSTITUTION TOPIC TITLE 

Master student  Sameer 
HAMMAD 

& 
Associate Prof. Dr. Sinan 

KIVRAK 

Ankara Yildirim Beyazıt University, 
Faculty of Engineering and Natural 
Sciences, Electrical and Electronics 

Engineering Department 
& 

Ankara Yildirim Beyazıt University, 
Faculty of Engineering and Natural 
Sciences, Electrical and Electronics 

Engineering Department 

REDESIGNED A LOW-COST 
INTELLIGENT SOLID-STATE 

RELAY USING PROTEUS 
PROGRAM 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Beyzade 
DEMİRPOLAT 

& 
Dr. Öğr. Üyesi Aydın ÇITLAK 

Malatya Turgut ÖZAL Üniversitesi, 
Arapgir MYO. Elektronik ve 

Otomasyon Bölümü, Mekatronik 
Programı 

& 
Elazığ Fırat Üniversitesi, Mühendislik 

Fakültesi, Makine Mühendisliği 
Bölümü 

NANOAKIŞKANLARIN 
ÜRETİMİNDE KULLANILAN 

NANOPARTİKÜLLERİN, 
SICAKLIK DEĞİŞİMİ 

KARŞISINDAKİ 
DAVRANIŞLARININ 
DENEYSEL OLARAK 

İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Beyzade 
DEMİRPOLAT 

& 
Dr. Öğr. Üyesi Aydın ÇITLAK 

Malatya Turgut ÖZAL Üniversitesi, 
Arapgir MYO. Elektronik ve 

Otomasyon Bölümü, Mekatronik 
Programı 

& 
Elazığ Fırat Üniversitesi, Mühendislik 

Fakültesi, Makine Mühendisliği 
Bölümü 

FARKLI pH’LARDA 
ÜRETİLEN CuO 

NANOPARTİKÜLLERİN, 
SICAKLIK DEĞİŞİMİ 

KARŞISINDAKİ 
DAVRANIŞLARININ 
DENEYSEL OLARAK 

ARAŞTIRILMASI 

Hafize Gizem KANDEMİR 
& 

Tayfun OKAN 

Electrical and Electronic Engineering 
Department, University of Turkish 

Aeronautical Association 
& 

Electrical and Electronic Engineering 
Department, Engineering Faculty, Gazi 

University 

DESIGN AND ANALYSIS OF 
AN IN-BODY ANTENNA FOR 
MEDICAL APPLICATIONS AT 

2.45 GHZ 

M. Ozan İNCETAŞ 
& 

Murat UÇAR 

Alanya Alaaddin Keykubat 
Üniversitesi, Elektrik ve Enerji Bölümü 

& 
İskenderun Teknik Üniversitesi, 

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 

İĞNECİKLİ SİNİR AĞINA 
DAYALI BENZERLİK 

DÖNÜŞÜMÜ 

Mehmet Hakan DEMİR 
& 

Samet SABAHOĞLU 

İskenderun Teknik Üniversitesi, 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri 

Fakültesi Mekatronik Mühendisliği 
Bölümü 

& 
İskenderun Teknik Üniversitesi, 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri 

Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 

KAPLANMIŞ SİNÜZOİDAL KALIP 
ÜZERİNDE SAF METALİN 

KATILAŞMASI SIRASINDA 
GERİLİM DAĞILIMININ ANALİZİ 

TURKEY TIME
13:00-15:30
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Mehmet Hakan DEMİR 
& 

Mehmet DEMİROK 

İskenderun Teknik Üniversitesi, 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri 

Fakültesi Mekatronik Mühendisliği 
Bölümü 

& 
İskenderun Teknik Üniversitesi, 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri 

Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 

YAKIT PİLİ TAHRİKLİ BİR 
OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ 

ARACIN (OYA) DİZAYNI, 
YAPISAL ANALİZİ VE 

MODELLENMESİ 
 

MSc Student Mina Ghorban 
Zadeh Badeli 

& 
Assist. Prof. Dr. Duygu 

BAYRAM KARA 

Istanbul Technical University, 
Electrical and Electronics Fac., 

Electrical Eng 
& 

Istanbul Technical University, 
Electrical and Electronics Fac., 

Electrical Eng. 

FEED FORWARD NEURAL 
NETWORK BASED 

CLASSIFICATION FOR ELECTRIC 
MOTORS 

Yıldırım ÖZÜPAK 
Dicle Üniversitesi, Silvan Meslek 
Yüksekokulu, Elektrik ve Enerji 

Bölümü 

ÇOK FAZLI TRANSFORMATÖR 
MODELLEMESİNİN SONLU 

ELEMANLAR YÖNTEMİ 
KULLANILARAK 

GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 

Yıldırım ÖZÜPAK 
Dicle Üniversitesi, Silvan Meslek 
Yüksekokulu, Elektrik ve Enerji 

Bölümü 

İLETİM HATTININ 
ELEKTROMANYETİK ALANIN 

VE STATİK DAYANIM 
YAPISININ SONLU ELEMANLAR 

YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ 

Dr. Öğretim Üyesi Gamze 
Sarmaşık ABUR 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 
Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Eğitimi Bölümü 

OSMANLI 
İMPARATORLUĞU’DAN 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NE 
MÜHENDİSLİĞE VERİLEN ÖNEM 

VE GÜNÜMÜZDE ÜLKEMİZDE 
MÜHENDİSLİĞİN HAKETTİĞİ 

DEĞERİ GÖRMESİ İÇİN ÇÖZÜM 
ÖNERİLERİ 

Dr. Öğretim Üyesi Gamze 
Sarmaşık ABUR 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 
Eğitim Fakültesi 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Eğitimi Bölümü 

BİLİM İLE MÜHENDİSLİK VE 
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ İLE 

BİLGİSİYAR MÜHENDİSLİĞİNİN 
KESİŞME NOKTASI 
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17.05.2021 
SESSION-2 HAL-4 

MODERATOR: Samira ONTUNC  

     

AUTHORS UNIVERSITY/INSTITUTION TOPIC TITLE 

Dr. Öğr. Üyesi Ali Rıza KUL 
& 

Dr. Öğr. Üyesi İhsan 
ALACABEY 

& 
Doktora Öğrencisi Veysel 

BENEK 

 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri 

Enstitüsü Kimya Bölümü 
& 

Artuklu Üniversitesi, Fen Bilimleri 
Enstitüsü Kimya Bölümü 

& 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri 

Enstitüsü Kimya Bölümü 
 

BARDAKÇI KİLİ ÜZERİNE 
RHODAMİNE-B TEKSTİL 

BOYASININ ADSORPSİYON 
İZOTERM VE KİNETİK 

ÇALIŞMALARI 

Gamze TOPAL CANBAZ 
& 

Ayben POLAT BULUT 

 
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 
Mühendislik Fakültesi, Kimya 

Mühendisliği Bölümü 
& 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 
Mimarlık Güzel Sanatlar ve Tasarım 
Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama 

Bölümü 
 

NANOMALZEMELERİN ATIK 
SU ARITIMINDA KULLANIMI 

Arş. Gör. Dr. Pınar GÜLLER 
Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, 

Kimya Bölümü 

 
BAZI HİDROKSİSİNNAMİK ASİT 

VE ESTERLERİNİN İNSAN 
ERİTROSİT GLUTATYON 

REDÜKTAZ AKTİVİTESİ ÜZERİNE 
IN VITRO VE IN SILICO 

İNHİBİSYON ETKİLERİNİN 
BELİRLENMESİ 

 

Hüseyin YILDIRIM 
Karabük Üniversitesi, Yenice Meslek 
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Iğdır Üniversitesi, Mühendislik 
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BAZI RESORSİNOL 
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Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edb. 

Fak. Kimya Bölümü 

FARKLI MOLEKÜL 
AĞIRLIĞINA SAHİP 

POLİVİNİL ALKOLLERLE 
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ÇİMENTO PERFORMASINA 

ETKİLERİ 

Yavuz KIRIM 
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& 
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Yüksek Lisans Öğrencisi Durul 
Büşra DİLDEN 

& 
Prof. Dr. Muzaffer BALBAŞI 

Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri 
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Anabilim Dalı 
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& 
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LEAVES 
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AUTHORS UNIVERSITY/INSTITUTION TOPIC TITLE 

Dr. Öğr. Üyesi Osman 
AKDENİZ 

& 
Prof. Dr. Mehmet Celal 

DEVECİOĞLU 

Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 

& 
Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk 

Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 

 
KLİNİĞİMİZDE YATARAK 
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Arş. Gör. Dr. Hakan EROĞLU 
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Dr. Öğr. Üyesi Azad Gazi 
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Balıkesir Üniversitesi, Genel Cerrahi 

A.D 
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Balıkesir Üniversitesi, Genel Cerrahi 
A.D 

NADİR GÖZLENEN 
ENTEROKUTANÖZ FİSTÜL 
OLGUSUNUN YÖNETİMİ 

Dr. Öğr. Üyesi İsmet MEYDAN 
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık 
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Doç. Dr. Abdulselam ERTAŞ 
Dicle Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi 

Farmakognozi ABD 

TEUCRİUM POLİUM TÜRÜNÜN 
KİMYASAL İÇERİK VE 
BİYOLOJİK AKTİVİTE 
AÇISINDAN DETAYLI 

İNCELENMESİ 

Rukiye SEVİNÇ ÖZAKAR 
Department of Pharmaceutical 

Technology, Faculty of Pharmacy, 
Ataturk University 

DSC AND FT-IR ANALYZES OF 
POLYMER-BASED 

EFFERVESCENT FLOATING 
DRUG DELIVERY SYSTEM 

  

TURKEY TIME
16:00-18:30



ISPEC 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING & NATURAL SCIENCES 
May 16-18, 2021 / Siirt University 
(THE PROCEEDINGS BOOK) 

www.ispecinstitute.org 

Harika Topal ÖNAL 
& 

Abdulcelil YUZER 
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Furkan AYAZ 

 
Toros University, Medical Laboratory 

Techniques, Vocational School 
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Mersin University, Department of 
Biotechnology, Faculty of Arts and 

Science 
& 

Mersin University, Advanced 
Technology Research & Application 

Center 
& 

Mersin University, Advanced 
Technology Research & Application 

Center 
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Tarsus University, Department of 
Energy Systems Engineering, Faculty 

of Technology 
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Mersin University, Department of 
Biotechnology, Faculty of Arts and 

Science 
 

ANTI-INFLAMMATORY 
ACTIVITIES OF PHOTO-

INDUCED LIGHT SENSITIZERS 
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MACROPHAGES 

Harika Topal ÖNAL 
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Furkan AYAZ 

 
Department of Medical Imaging 

Techniques, Vocational School, Toros 
University 

- 
Science Institute, Faculty of Arts and 

Science, Department of Biotechnology, 
Mersin University Mersin 

& 
Science Institute, Faculty of Arts and 

Science, Department of Biotechnology, 
Mersin University Mersin 

 

ANTICANCER EFFECT OF 
MULTIPLE 

CHEMOTHERAPEUTIC DRUG 
COMBINATIONS ON 

PROSTATE CANCER CELLS 
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Res. Asist. Neşe ERAY VURAN 
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Assist. Prof. Dr. Deniz İRTEM 
KARTAL 

& 
Prof. Dr. İsmail ÇELİK 

Van Yüzüncü Yıl University, Faculty of 
Science, Department of Molecular 

Biology and Genetic 
& 

Van Yüzüncü Yıl University, Faculty of 
Science, Department of Molecular 

Biology and Genetic 
& 

Van Yüzüncü Yıl University, Faculty of 
Science, Department of Molecular 

Biology and Genetic 

TOTAL PHENOLIC AND 
FLAVONOID CONTENTS OF 
Malus sylvestris L. EXTRACTS 

Res. Asist. Neşe ERAY VURAN 
& 

Assoc. Prof. Dr. Abdullah 
DALAR 

& 
Prof. Dr. Musa TÜRKER 

Van Yüzüncü Yıl University, Faculty of 
Science, Department of Molecular 

Biology and Genetic 
& 

Van Yüzüncü Yıl University, Faculty of 
Pharmacy 

& 
Yildiz Technical University, Faculty of 

Engineering, Department of 
Bioengineering 

ABIOTIC STRESS FACTORS 
AND SIGNAL MOLECULES 

AFFECT SECONDARY 
METABOLITES COMPOSITON 
OF ST. JOHN’S WORT BOTH IN 

VIVO AND IN VITRO 

Dr. Mehmet AKDENİZ 
Adli Tıp Kurumu Diyarbakır Grup 

Başkanlığı 

THYMUS BRACHYCHİLUS 
JALAS SUBSP. 

BRACHYCHİLUS TÜRÜNÜN 
KİMYASAL İÇERİĞİ VE 

BİYOLOJİK AKTİVİTELERİNİN 
İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Aykut YILMAZ 
& 

Yudum YELTEKİN 

Uşak Üniversitesi, Fen Edebiyat 
Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve 

Genetik Bölümü 
& 

Uşak Üniversitesi, Fen Edebiyat 
Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve 

Genetik Bölümü 

DNA BARKODLAMADA 
cpDNA’YA AİT 4 FARKLI 

BÖLGENİN KULLANIMI İLE 
Trifolium L TAKSONLARININ 

FİLOGENETİK AÇIDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Derya KÖRAHMETOĞLU 
& 

Orçun AVŞAR 

Hitit University, Department of 
Molecular Biology and Genetics 

& 
Hitit University, Department of 
Molecular Biology and Genetics 

OBEZİTE İLE İLİŞKLİ FTO 
GENİNDEKİ MİSSENSE 

SNP’LERİN OLASI 
ETKİLERİNİN VE 

MİRNA’LARIN HEDEF 
BÖLGELERİNDEKİ 

POLİMORFİZMLERİN 
FONKSİYONEL ETKİLERİNİN 
BİYOİNFORMATİK TAHMİNİ 

Yaren AKYOL 
& 

Orçun AVŞAR 

Hitit University, Department of 
Molecular Biology and Genetics 

& 
Hitit University, Department of 
Molecular Biology and Genetics 

PSEN1 GENİNDEKİ ZARARLI 
MİSSENSE SNP’LERİN 

FONKSİYONEL VE YAPISAL 
SONUÇLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
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PALLOPTERA LONGIPENNIS 
CZERNY, 1934 (DIPTERA: 

PALLOPTERIDAE), 
TÜRKİYE’DEN İLK KAYDI 

Arş. Gör. Elif Nisa PAK 
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Dr. Öğr. Üyesi Pınar GÜMÜŞ 

 
Kilis 7 Aralık University Department of 

Nutrition and Dietetics 
& 

Kilis 7 Aralık University Department of 
Nutrition and Dietetics 

 

THE IMPORTANCE OF 

VEGETABLE OILS IN 

SUSTAINABLE NUTRITION 
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SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF PVA/MAGNESIUM OXIDE WITH 
GNPS NANOCOMPOSITES FOR MEMRISTOR APPLICATIONS1 
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ABSTRACT 
Recently scientists work with the physical and chemical properties of nano size in the 
material. Because of wide and potential applications, metal oxide nanomaterials, it has been 
studied intensively by researchers [1]. Magnesium oxide (MgO) and graphene nanoplatelets 
(GNPs) nanostructures have attracted special attention due to their important applications in 
nanotechnology. In this study, MgO nanoparticles were successfully synthesized using 
magnesium chloride, urea and sodium hydroxide at room temperature. The obtained MgO 
nanoparticles were used in Polyvinyl alcohol (PVA)/MgO with GNPs nanocomposite 
production. PVA/MgO with GNPs nanocomposite was synthesized by a sol-gel methods 
using MgO nanoparticles and low-cost industrial GNPs. PVA polymer based nanocomposites 
(PVA/MgO with GNPs), with different concentrations of MgO (8 wt%) and GNPs (1.5, 3, 4.5 
wt%), were prepared. Synthesized PVA/MgO with GNPs nanocomposite structures were 
investigated by X-ray Diffraction (XRD), Scanning Electron Microscope (SEM) and Fourier 
Transform Infra-red spectroscopy (FTIR). The XRD pattern confirms structure of MgO and 
GNPs. The SEM and FT-IR results show expected structure. Furthermore, the optical 
properties of the prepared nanocomposites were investigated by UV-visible (UV-vis) 
spectroscopy. Energy band gap values of the PVA/MgO with GNPs nanocomposites were 
calculated. The obtained PVA/MgO with GNPs nanocomposites have potential applications in 
memristor devices. 
Keywords: Graphene nanoplatelets, Magnesium oxide, Polymer Nanocomposite 
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AN INVESTIGATION OF DRY GRINDING KINETICS OF ULEXITE IN 
LABORATORY SCALE BALL MILL 

 
Dr. Dilek ŞENOL ARSLAN 
Abdullah Gul University, Engineering Faculty, Nanotechnology Engineering Department 
ORCID: 0000-0001-9639-2843 
 
ABSTRACT 
In the field of mineral processing, the grinding process has great importance. This process is 
the last step of the size reduction, which is classified into wet or dry depending on the flow of 
the process and the state of the ore. The efficiency of the size reduction is influenced by 
several parameters such as mill type and speed, ball size, filling rate, feed size distribution, 
materials hardness and the method of grinding (wet or dry). 
In this study, experimental data for hand-picked ulexite samples under dry grinding are 
characterized by particle size distribution functions. The kinetics of batch dry grinding of 
ulexite from the feeds of sieve sizes choosen as -3350+2360 μm,-2360+1700 μm, -800+600 
μm, -600+425 µm, using a standard Bond mill. The standard Spesific Rate of Breakage 
Function (Si) and Breakage Distribution Function (Bij) values for ulexite were determined by 
a laboratory size steel ball mill of 205 mm in diameter. The results indicated that ulexite 
followed the first-order kinetics of grinding. The breakage parameters for ulexite obtained 
from the grinding tests were found as Si=0.286 min-1, = 0.78, β=4.49, Φ=0.70. Si values of 
ulexite increase with increasing feed size fractions. Additionally, the slowing down effect for 
ulexite was calculated as 6 min.  
Keywords: Spesific Rate of Breakage Function, Breakage Distribution Function, Ulexite 
 
1. INTRODUCTION 
Ulexite (Na2.2CaO.5B2O3.O9.12H2O) is one of the most important boron mineral used for the 
production of boron compounds [1]. Its compounds are used in various areas such as 
medicines, cosmetics, detergents, refractory materials, dye and plating, etc. [2]. It also plays 
an important role in heat and sound insulation; glass, ceramic and fertilizer industry, and in 
the production of boric acid and borax [3, 4]. 
Size reduction by crushing and grinding is the most important unit processes in mineral 
processing, metallurgy, energy, chemical, powder and ceramic industries [5]. Nowadays, new 
methods and models are developed in order to better understand the grinding process. One of 
the most important of these model is the kinetic approach, which depends on the cumulative 
rates of disappearance in grinding. With this model, the grinding process can be simulated 
when the fragile materials break down depending on their particle size and how much they are 
dispersed with mathematical functions. Knowing how fast a size breaks and what size the 
parts formed by its break are the main definition of the size-mass balance or population 
balance of the mill [6-8]. 
 
Theoretical background 
Particle size distribution in different size classes are generally explained by using population 
balance model (PBM). The breakage rate is defined by first-order breakage, as follows by [9]. 

n1
1 1

dw (t)
= -S w t

dt
           Eq.1 
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Where, S1: Breaking rate of size no 1 (min-1) (specific rate of breakage), n: degree of the 
breakage rate, w: mass fraction of the total charge, t: time. 
The cumulative primary breakage distribution (Bij) is also defined in an empirical form [6, 9] 
 
Bij = i> 1 here; 
 

Bij =   
 
 

i i

2 2

log 1- P (0) / 1- P (t)

log 1- P (0) / 1- P (t)

  
  

           Eq.2 

 
where, Pi(0):Cumulative percentage of material passed that feed in i. size range, P2(0) : 
Cumulative percentage of material passed that feed in second size range, Pi(t): Cumulative 
percentage of material passed at (t) moment in i. size range, P2(t) :Cumulative percentage of 
material passed at (t) moment in second size range. 
General display of the breakage distribution function (Austin et al., 1984) is well described in 
the literature and will not be repeated here. 
    Φ  are the characteristic values which defines the distribution of refraction of the 
material. These values are calculated for each material separately (Eq. 3). 
 

Bi, j = Φj  i-1

j

x

x


 
  
 

 x  (1- Φj )  
β

i-1

j

x

x

 
  
 

  ,  0 < Φj < 1                Eq.3

   
This study aims to investigate the particle size distributions of ulexite; (1) the specific 
breakage rates (Si), and (2) the breakage distribution function (Bij) parameters by grinding 
kinetics approach using a laboratory scale ball mill in order to obtain the grinding behavior. 
 
2. MATERIAL AND METHOD 
2.1. Material 
The feed material used in grinding tests was ulexite mineral obtained from Eti Mine Works 
(Bigadic boron deposits in Turkey). 
 

Table 1. Chemical analysis of ulexite (Eti Mine Works General Management). 
Contents B2O3 (%) CaO(%) SiO2(%) SO4(%) MgO(%) As (ppm) 

Ulexite 
38.00+1.00/-

2.00 
19.00 
max. 

3.50 
max. 

- 0.25 max. 40 ax. 

 
2.2. Method 
All experiments were performed in a laboratory size ball mill that characteristics and test 
conditions are presented in Table 1.   
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Table 1. Lab. scale ball mill characteristics and test conditions 

Mill 
Inner diameter               D, mm 205 
Length                            L, mm 210 
Volume                          V, cm3 6931.34 

Speed 
Critical speed,  (NC)(1) rpm 99.70 
Operational speed (75% of critical speed) 
N, rpm 

74.78 

Media 
charge 

Material Steel balls 
Diameter,  mm 25 
Specific gravity,  gr/cm3 7.81 
Fractional ball filling,  JB

(2) 0.20 

Ulexite 
Specific gravity,  gr/cm3 1.96 
Fractional powder filling,  fc(3) 0.04 
Powder-ball loading ratio,  U(4) 0.5 

 
The dry grinding of ulexite samples were studied with emphasis on a kinetic model using a 
laboratory size steel ball mill. The standard grinding tests for all fractions were conducted 
with a ball mill at 1, 3,6, 9, and18 min. of time periods. Preparation of different size of 
fractions are presented in Fig.1. 
 

 
Figure 1. Schematic illustration for the preparation of different size of fractions. 

 
As can be seen in Fig. 1, firstly, the size reduction process was conducted via a jaw crusher. 
Then, grinding tests were carried out with ball mill. After then, different size fractions (-3350 
+ 2360 µm -2360 + 1700 µm -800 + 600 µm, -600 + 425µm) were prepared by using rotary 
vibrating screen. Finally, the breakage parameters (Si and Bij) for ulexite was defined by 
using the results of sieve analysis after grinding tests.  
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The parameters which defines the breakage characteristics for ulexite was determined by 
using the four different feed size fractions which were -3350 + 2360 µm, -2360 + 1700 µm, -
800 + 600 µm, and -600 + 425µm.  
 
3. RESULTS AND DISCUSSION 
The breakage parameters (Si and Bij) for ulexite mineral was obtained by using a kinetic 
approach. The standard grinding tests for all fractions were carried out with a ball mill at 1, 3, 
and 6 min. of time periods. The specific breakage rates of dry ground ulexite at different size 
fractions is shown in Figure 2. and Figure 3. 
 

 
Figure 2. Specific breakage rates of dry ground ulexite at different size fractions 
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Figure 3. Breakage rates values of ulexite. 

 
Characteristic distribution of refraction values (    Φ) of ulexite were calculated and 
presented in Table 2. 
As can be seen in Fig.2 and Fig.3 that ulexite followed the first-order kinetics of grinding. 
 

Table 2. Breakage distribution function parameters of ulexite 

 
 
The  factor is related to the slope of the size particle distribution. The high or low values of  
indicates the amount of fine material produced. The  values are in the range of 2.5-5 and Φ is 
the value of the intersection and it changes between 0.5-1. The Φ values show how close to 
the feeding size after reduced to a sub-dimension. 
 
4. CONCLUSIONS  
In this study, the kinetics of batch dry grinding of ulexite from the feeds of sieve sizes chosen 
as -3350+2360 μm, -2360+1700 μm, -800+600 μm, -600+425 µm, using a standard Bond 
mill.  
The standard Specific Rate of Breakage Function (Si) and Breakage Distribution Function 
(Bij) values for ulexite were determined by a laboratory size steel ball mill.  
The results indicated that ulexite powders measured based on the first-order kinetics of 
grinding. 
The breakage parameters for ulexite obtained from the grinding tests were found as Si=0.286 
min-1, = 0.78, β=4.49, Φ=0.70. Si values of ulexite increase with increasing feed size 
fractions. Additionally, the slowing down effect for ulexite was calculated as 6 min. 
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PROBING COLLOIDAL FORCES BETWEEN Si3N4 AFM TIP AND BORON 
MINERAL 

 
Dr. Dilek ŞENOL ARSLAN 
Abdullah Gul University, Engineering Faculty, Nanotechnology Engineering Department 
ORCID: 0000-0001-9639-2843 
 
ABSTRACT 
In materials science, to understand the formation and interaction of interfaces, nanostructures, 
defects etc., and their effect on the physical, chemical, mechanical and electrical behavior, 
information at the atomic level is clearly pertinent. In this context, forces between colloidal 
particles in suspensions play an important role for determining the properties in a variety of 
materials.  
Atomic force microscopy (AFM) is an imaging technique used to determine topography and 
surface characteristics. It can also be used for measurements of forces such as adhesion, van 
der Waals, colloidal, capillary, magnetic and other forces. 
Colemanite mineral is used in manufacturing of medical products, heat resistant glass, and 
cosmetic products to name a few among several of its applications. It is a hydrous calcium 
borate mineral that was found in four different regions of Turkey: Bigadic, Emet (Espey and 
Hisarcik), and Kestelek. 
In this paper, AFM was employed to measure the colloidal interactions between silicon nitride 
(Si3N4) cantilever tip and colemanite crystal surfaces in 1% w/w colemanite-saturated 
aqueous solutions. Then, the obtained experimental force-distance curves were fitted to the 
Derjaguin-Landau-Verwey-Overbeek model (DLVO). 
Keywords: Atomic force microscopy (AFM), Colemanite, DLVO 
 
1. INTRODUCTION  
Suspensions occur in widely variety of applications from colloidal dispersions. Interaction 
forces between colloidal particles in all suspensions/emulsions play significant role in 
defining and controlling the suspension properties of the materials, such as stability, rheology 
aggregation, processing and colloidal stability of industrial processes [1-5]. 
In materials science, to understand the formation and interaction of interfaces, nanostructures, 
defects etc., and their effect on the physical, chemical, mechanical and electrical behavior, 
information at the atomic level is clearly pertinent [6]. In this context, forces between 
colloidal particles in suspensions play an important role in determining the properties of a 
variety of materials [7]. There are several methods using to measure the surface and 
intermolecular forces [8-10].   
DLVO theory (named after Boris Derjaguin and Lev Landau, Evert Verwey and Theodoor 
Overbeek) explains the stability of colloidal dispersions by relationship with van der Waals 
and electrostatic forces [11, 12]. In other words DLVO theory describes the force between 
charged surfaces interacting through a liquid medium [13]. 
Atomic force microscopy (AFM) is an imaging technique used to determine topography and 
surface characteristics. It is also being used for force measurements.   
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AFM force-distance curves have become a fundamental tool in several fields of research, such 
as surface science, materials engineering, biochemistry and biology. Furthermore, they have 
great importance for the study of surface interactions from a theoretical point of view [14]. 
In this study, colloidal forces between silicon nitride (Si3N4) tip and colemanite surfaces have 
been measured by AFM. The experimental force curves were compered to DLVO theoretical 
forces calculated based on electrostatic and van der Waals forces. 
 
2. MATERIAL AND METHODS 
The colemanite samples were received in the form of lump-sized crystals from Bursa, Bigadic 
deposits of Turkey from Eti Mine Works. The experiments were performed using a 
Nanoscope E AFM (Digital Instruments Inc.) in a fluid cell (Figure 1). X-ray diffraction 
(XRD) measurements were carried out with Bruker D8 Discover diffractometer. All the force 
measurements were conducted in an aqueous environment (colemanite-saturated solution) at 
natural pH. 
 

 
Figure 1. Schematic of force measurement between a Si3N4 tip and colemanite surface. 

 
The colloidal force measurements between Si3N4 tip and the colemanite crystal were 
performed using a Nanoscope E AFM (Digital Instruments Inc.) in a fluid cell. Figure 1 
shows the measurements of the surface forces in AFM operational contact mode at natural 
pH. The aqueous colemanite – saturated solutions were prepared by dissolving –38 μm 
colemanite particles in deionized water. Force curves were analyzed with the SPIP software 
(Image Metrology, Lyngby, Denmark), which converts the cantilever deflection-piezo 
extension/retraction data to force-separation profiles. 
Theoretical calculations and geometry of the AFM tip (Si3N4)-substrate (colemanite) system 
in colloidal force measurements and the parameters used in the modeling are well described in 
the literature (Drelich 2007) [15] and will not be repeated here.  
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3. RESULTS AND DISSCUSSION 
For determine the crystal structure of colemanite, XRD analysis was used to identify the 
crystalline phases, which existent in a sample. XRD patterns of colemanite is presented in Fig. 
2. 
 

 
Figure 2. X-Ray diffraction (XRD) patterns of the colemanite.[16]. 

 
As shown in Fig. 2 the expected peaks for colemanite, revealing that the sample has a high 
purity. 
At separation distances smaller than 1–5 nm, the interactions between the Si3N4 tip and 
colemanite surface were dominated by strong attraction, the gradient of which overcame the 
spring constant of the cantilever, causing the surfaces jump to contact 
The force-seperation curves shown in Figure 3 was obtained from the data by using AFM. 
 

 
Figure 3. Force versus separation curves obtained for a Si3N4 tip interacting with colemanite 

crystal in colemanite-saturated solution.  
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As can be seen in Fig. 3, the colloidal forces measurements between Si3N4 tip and colemanite 
crystal can be explained by electrostatic forces. At pH 9.4 the forces are attractive due to the 
opposite charge of Si3N4 (negatively charged) and colemanite crystal (positively charged). 
Because of the iep value of colemanite changes around pH 9.85-10.2 [16]. 
In DLVO theory, the total interaction is managed by the competition between the attractive 
van der Waals and repulsive electrical double layer forces [11]. 
 

 
Figure 4. Force versus separation curves with solid lines represent result of theoretical model 

R=10 nm, Hamaker constant A=4.9x10-19J, Debye length, κ-1 =4.3 nm, surface charge 
densities are shown on graph for Bigadic colemanite crystal. 

 
As can be seen in Fig.4 the good agreement was observed between the experimental and 
theoretical force curves. 
 
4. CONCLUSIONS 
In this study, AFM was employed to measure the colloidal interactions between Si3N4 
cantilever tip and colemanite crystal surfaces in aqueous solutions. The obtained experimental 
force-distance curves were fitted to the DLVO theory. The results showed that; 
The attractive electrostatic force resulted from the interaction between positively charged 
colemanite surface and negatively charged Si3N4 tip at pH=9.4 (natural pH). 
The good agreement was observed between the experimental and theoretical force curves. 
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DETERMINATION OF THE SURFACE ENERGY OF BANANA PEELS WASTE 
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ABSTRACT 
Bananas, which are usually thrown away after their pulp peels are consumed, are produced all 
over the world. (i) exploitation because of its medicinal properties; (ii) in ethanol 
fermentation; (iii) application as a substrate for forming fungal biomass; (iv) use in the 
production of laccase; and (v) its use as a biological sorbent for heavy metal removal are 
several known applications of banana peel. In addition, naturally rich in polymers such as 
lignin, cellulose, hemicellulose and pectin, banana peels can also be used in the synthesis of 
nanoparticles. The present study aims to an environmentally friendly, cost-effective and easily 
obtainable banana peel waste was investigated using reverse gas chromatography (IGC). The 
dispersive component of the surface energy ( d

S ), of banana peel surface was estimated by 

using the retention time of different non-polar probes at infinite dilution zone. Banana peels 
waste was characterized using X-ray diffraction (XRD) analysis. 
Keywords: Biomass; Banana peel; Inverse gas chromatography; Surface characterization 
 
1. INTRODUCTION 
The banana, whose cultivation is common in tropical and subtropical regions, is one of the 
most popular fruits worldwide. Only 12 % (w/w) of the plant is the edible part of the banana 
constitutes and the banana peel as a non-processed byproduct of banana during the production 
of foods such as banana chips, baby food and unripe banana biomass. However, banana 
cultivation and industrialization generates a significant amount of waste, rich in cellulose and 
starch, a promising ingredient source for the production of biodegradable materials 
(Elanthikkal et al., 2010; Pelissari et al., 2012). Pelissari, et al., suggested the integral use of 
banana fruit: these authors used the banana pulp and peel to obtain starch and cellulose 
nanofibers that served as film matrix and reinforcing agent, respectively (Pelissari, et al., 
2017).  
In this study, we were aimed to find an alternative that would add value to banana wastes by 
using their peels as raw material at nanometer scale. This should not only expand the market 
for this fruit, but also offer a solution to the problem of expelling the remaining parts of the 
bananas. In this study, banana peel has been investigated using reverse gas chromatography 
(IGC) and X-ray diffraction (XRD) in order to provide its potential use in various 
applications.  
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2. RESEARCH AND FINDINGS 
The dispersive components of the pristine banana peel at experimental temperatures were 

calculated by plotting RTlnVN against  yields  (Figure 1). Table 1 shows the  

values of pristine banana peel and observed that this values decrease with increasing 
temperature. 

 
Figure 1. The )ln( NVRT –   2/1

. d

La   graphs for pristine banana peel 

 
Table 1. Dispersive component values of the measured surface energy on pristine banana peel 

at various temperatures 

T (°C) 70 80 90 100 

dγ S
 (mJ/m2) 21.184 

 
21.001 

 
21.481 

 
17.134 

 
 

 
Figure 2. XRD of pristine banana peel  
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The XRD, in figure 2 supported the exact structure of the banana peel biomass sample can be 
described as being amorphous in nature.  Four additional peaks were also observed at 22 o, 
25o, 29o and 31o, in addition to the Bragg peaks representing the banana peel biomass. 
Consistent with previous reports and responsible for the amorphous region, these two peaks at 
2θ = 22o and 31o, are due to organic compounds. The X-ray diffraction pattern revealed that 
the banana peel contains a large amorphous part. The presence of starch is evidenced by the 
typical B-type pattern peak at 2θ = 22o (Pelisse et al., 2012). However, the banana peel has 
shown that occurring at 2θ = 25o and 29o, with a pronounced presence of two characteristic 
crystalline cellulose peaks. Since the banana peel contained 12% cellulose in its composition 
at 2θ = 25o, it showed a less pronounced peak.  
 
3. CONCLUSION 
Biomass components including cellulose, hemicellulose, lignin and this structural 
polysaccharides were sequentially extracted from the cell wall of biomass. Characterization 
processes are required to obtain detailed physicochemical information on biomass samples. 
To find out how change the dispersive component of the surface free energy of the surfaces 

with temperature, IGC was used. Experimental results show that  of the studied materials 

gradually decrease with increasing column temperature. XRD analyzes provided a high depth 
of focus to morphology and this will provide the necessary flexibility for potential 
applications of new cellulose nanofibers. 
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BORAKSIN ALÜMİNYUMUN KOROZYONUNA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 
 
Dr. Öğretim Üyesi GÜLDEN ASAN 
Hitit Üniversitesi TBMYO 
ORCID: 0000-0002-6075-159X 
 
ÖZET 
Türkiye bor rezervi olarak dünya rezervlerinin yaklaşık %73’üne üne sahiptir ve 2,5 milyon 
ton civarında rezervimiz olduğu tahmin edilmektedir. Borun kullanım alanlarına bakıldığında 
enerji, metalürji, otomotiv, havacılık ve uzay çalışmalarından temizlikte kullanımı gibi çok 
farklı alanlarda kullanıldığı görülmektedir. Son zamanlarda temizlik ürünlerinde boraksın 
kullanımı yaygınlaşmıştır. Kullanım alanları çeşitlenirken boraksı daha iyi tanımak, metaller 
üzerinde ki korozif etkisinin olup olmadığını tespit ederek bu alanda ki çalışmalara katkı 
sağlamak amaçlanmıştır. Bu amaçla farklı derişimlerde (0,0125 M, 0,025 M, 0,050 M ve 
0,100 M) borakslı çözeltiler hazırlanarak alüminyumun bu ortamdaki elektrokimyasal 
davranışı Dönüşümlü Voltametri (CV) tekniği ile gözlemlenmiştir. Korozyon hızlarını ölçmek 
için Tafel Polarizasyon Yöntemi uygulanmıştır. Çalışmalar sonucunda boraksın alüminyumun 
korozyon hızını azalttığı ve korozyon potansiyelini kısmen daha pozitif değerlere kaydırdığı 
tespit edilmiştir. Boraks derişiminin artmasıyla korozyon hızı 0,050 M boraks derişimine 
kadar düşüş göstermiştir. Bu derişimden daha yüksek derişimlerde korozyon hızında önemli 
bir düşüş gözlenmemiştir. Bu da bize boraksın korozif etki göstermediği gibi metallerin 
korozyondan korunmasında inhibitör olarak kullanılabileceği sonucunu vermiştir. Metal ve 
alaşımlarını korozyondan korumanın birçok yöntemi vardır. İnhibitör kullanımı bunlardan 
birisidir ve sulu çözeltilerle temas halinde olan metallerin korozyondan korunmasında 
ekonomik, pratik ve uygun bir yöntemdir. Ancak inhibitör olarak kullanılacak bileşiklerin 
pahalı olması ve büyük çoğunluğunun toksik etkiye sahip olması son zamanlarda 
araştırmacıları daha çevre dostu, bol miktarda bulunan ve ucuz inhibitör arayışına 
yönlendirmektedir. Böylece ülkemizde çok miktarda bulunan ve toksik etkiye sahip olmayan 
boraksın (Na2B4O7) alüminyum üzerinde korozif etkisinin olmadığı ve inhibitör olarak 
kullanılabileceği tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Boraks, Korozyon, Alüminyum, Tafel Polarizasyon Metodu 
 

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF BORAX ON ALUMINUM CORROSION 
 
ABSTRACT 
Turkey has approximately 63% of the world reserves as boron reserves and it is estimated that 
we have around 2.5 million tons of reserves. Considering the usage areas of boron, it is seen 
that it is used in many different areas such as energy, metallurgy, automotive, aviation and 
space works, and its use in cleaning. Recently, the use of borax in cleaning products has 
become widespread. While the usage areas are diversified, it is aimed to get to know borax 
better, to determine whether it has a corrosive effect on metals and to contribute to the studies 
in this field. For this purpose, solutions with borax at different concentrations (0.0125 M, 
0.025 M, 0.050 M and 0.100 M) were prepared and the electrochemical behavior of aluminum 
in this media was observed with the Cyclic Voltammetry (CV) technique. Tafel Polarization 
Method was applied to measure the corrosion rates.   
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As a result of the studies, it has been determined that borax reduces the corrosion rate of 
aluminum and partially shifts the corrosion potential to more positive values. With the 
increase in borax concentrations, the corrosion rate decreased to 0,050 M borax concentration. 
No significant decrease in corrosion rate was observed at concentrations higher than this 
value. This gave us the conclusion that borax does not have a corrosive effect and can be used 
as an inhibitor in protecting metals from corrosion. There are many methods of protecting 
metals and their alloys from corrosion. The use of inhibitors is one of them and it is an 
economical, practical and convenient method for protecting metals in contact with aqueous 
solutions from corrosion. However, the fact that the compounds to be used as inhibitors are 
expensive and most of them have toxic effects have recently led researchers to search for 
more environmentally friendly, abundant and inexpensive inhibitors. Thus, it was determined 
that borax (Na2B4O7), which is abundant in our country and has no toxic effects, has no 
corrosive effect on aluminum and can be used as an inhibitor. 
Keywords: Borax, Corrosion, Aluminum, Tafel Polarization Method 
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KARBON LİF ÜRETİMİNDE ETİLENDİAMİNİN POLİAKRİLONİTRİL 
LİFLERİNİN TERMAL STABİLİZASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 
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ÖZET 
Yapısında en az %92 karbon içeren liflere karbon lif denilmektedir. Karbon lifin en önemli 
özellikleri yüksek gerilme mukavemeti, yüksek gerilme modülü ve düşük yoğunluğudur. 
Günümüzde pek çok polimerik malzeme karbon lif öncüsü olarak değerlendirilmiş olsa da en 
çok kullanılan öncü maddesi poliakrilonitril (PAN) dir. PAN esaslı karbon lif üretiminin en 
kritik ve en önemli aşaması termal stabilizasyondur. Aynı zamanda bu aşama en fazla zaman 
alan aşama olarak görülmektedir. Bu nedenle PAN esaslı liflerin termal stabilizasyonu için 
gerekli olan sürenin düşürülmesi gerekmektedir.  
Bu çalışmada ağırlıkça %15 ve %30 gibi iki farklı konsantrasyona sahip etilendiamin (EDA) 
sulu çözeltisi hazırlanmıştır. Termal stabilizasyon aşamasından önce PAN liflerinin 95°C'de 
60 dakika süreyle etilendiamin çözeltilerine daldırılmasıyla kimyasal işlem 
gerçekleştirilmiştir. Kimyasal işlemin ardından PAN liflerinin termal stabilizasyonu, 15 ile 90 
dakika arasında değişen stabilizasyon süreleri için 250°C'de hava sirkülasyonlu bir fırın 
içerisinde gerçekleştirilmiştir. Termal stabilizasyon sonrasında PAN liflerinin iplik numarası, 
lif çapı, yoğunluk, renk, mekanik özellik ve yanma davranışlarında meydana gelen değişim 
incelenmiştir.  
Etilendiamin emdirilerek termal olarak stabilize edilmiş numunelerden elde edilen sonuçlar, 
herhangi bir kimyasal işlem görmeden termal olarak stabilize edilen numunelerle (referans 
numune) karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, etilendiamin ön işleminin 
PAN liflerinin termal stabilizasyonunu hızlandırdığı özellikle de konsantrayonun artmasıyla 
daha da etkili olduğu bulunmuş ve termal stabilizasyon süresi düşürülmüştür. 
Anahtar Kelimeler: Karbon Lif, Poliakrilonitril, Termal Stabilizasyon, Etilendiamin 
 

EFFECT OF ETHYLENEDIAMINE ON THERMAL STABILIZATION OF 
POLYACRYLONITRILE FIBERS FOR CARBON FIBER PRODUCTION 

 
ABSTRACT 
Fibers that contain at least 92% carbon in their structure are called carbon fiber. The most 
important properties of carbon fiber are high tensile strength, high tensile modulus and low 
density. Although many polymeric materials today are evaluated as carbon fiber precursor, 
the most used precursor is polyacrylonitrile (PAN). The most critical and most important 
stage of PAN-based carbon fiber production is thermal stabilization. At the same time, this 
stage is seen as the most time-consuming stage. Therefore, the time required for thermal 
stabilization of PAN-based fibers should be reduced.  
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In this study, ethylenediamine (EDA) aqueous solutions with two different concentrations, 
15% and 30% by weight, were prepared. Chemical treatment was carried out by immersing 
PAN fibers in ethylenediamine solutions for 60 minutes at 95°C before the thermal 
stabilization stage. The changes in linear density, fiber diameter, volume density, color, 
mechanical properties and burning behavior of PAN fibers after thermal stabilization were 
investigated. 
The results obtained from samples that were thermally stabilized by impregnation with 
ethylenediamine were evaluated in comparison to samples that were thermally stabilized 
without any chemical treatment (reference sample). As a result, it was found that 
ethylenediamine pretreatment accelerates the thermal stabilization of PAN fibers, as a result 
of increasing concentration, and the thermal stabilization time was significantly reduced. 
Keywords: Carbon Fiber, Polyacrylonitrile, Thermal Stabilization, Ethylenediamine 
 
1. GİRİŞ 
İlk kez Thomas Edison [1] tarafından selüloz esaslı maddelerden elde edilen karbon lif, 
zaman içerisinde sürekli gelişerek günümüzde stratejik öneme sahip bir malzeme haline 
gelmiştir. Karbon lif ticari üretimi için polipropilen [2], polietilen [3], poliamid [4] gibi 
polimer içerikli birçok malzeme öncü maddesi olarak değerlendirilmiş olmasına rağmen 
sadece viskoz rayon, zift ve PAN esaslı karbon liflerin üretimi mümkün olabilmiştir. PAN 
esaslı karbon lifler yüksek mekanik özellik ve yüksek karbon verimi gibi nedenlerle 
günümüzde üretilen karbon liflerin yaklaşık %90’ını oluşturmaktadırlar [5,6]. 
PAN esaslı karbon lif üretimi termal stabilizasyon, karbonizasyon ve grafitizasyon olmak 
üzere sırasıyla iki temel ve bir opsiyonel aşamadan oluşmaktadır [7]. Üretim sürecinde pek 
çok değişkeni içerisinde barındıran termal stabilizasyon aşaması önemli bir yere sahiptir. 
Çünkü termal stabilizasyon sırasında elde edilen özellikler doğrudan nihai karbon lif mekanik 
özeliklerini etkilemektedir. PAN esaslı karbon liflerin en büyük sorunu yüksek maliyetli 
olmalarıdır. Termal stabilizasyon çok fazla enerjinin tüketildiği ve çok fazla zaman alan bir 
aşama olarak gösterilmektedir [8]. 
Bu nedenle maliyetin düşürülmesi için PAN liflerinin termal stabilizasyonu için gereken 
sürenin azaltılması amaçlanmıştır. Bu araştırma, etilendiamin kimyasal işleminin PAN 
liflerinin termal stabilizasyonuna etkisini incelemek üzere gerçekleştirilen bir dizi ön 
çalışmaları içermektedir. Elde edilen sonuçlar herhangi bir kimyasal işlem görmemiş olan 
referans numuneler ile kıyaslanarak değerlendirilmiştir. 
 
2. MATERYAL VE METOD 
Öncü materyal olarak değerlendirilecek olan PAN multifilament ipliği 59,7 tex iplik 
numarasına sahip olup 180 filament içermektedir. Kimyasal işlem öncesinde PAN lifleri 
üretimleri sırasında maruz kaldıkları spin-finish yağlarının lif üzerinden uzaklaştırılması için 
% 5 sulu etanol çözeltisi içerisinde bekletilmiş ve ardından yıkanıp kurutulmuştur. 
PAN liflerinin etilendiamin ile ön işlemi iki farklı konsantrasyonda (%15 ve %30) hazırlanan 
sulu etilendiamin çözeltileri içerisinde 95°C'de 60 dakika süreyle gerçekleşmiştir. Referans ve 
etilendiamin emdirilmiş PAN numunelerinin termal stabilizasyonu ise hava atmosferinde 
Şekil 1’de gösterildiği gibi 250°C'de farklı stabilizasyon sürelerinde gerçekleşmiştir. 
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Şekil 1. Termal stabilizasyon prosedürü 

 
2.1. İplik Numara Ölçümleri 
Referans ve etilendiamin emdirildikten sonra termal olarak stabilize edilen numunelerin iplik 
numaraları tex cinsinden hesaplanmıştır. Tex numaralandırma sistemi, 1000 metre 
uzunluğundaki ipliğin gram cinsinden ağırlığını ifade etmektedir. 
 
2.2. Lif Çapı Ölçümleri 
Referans ve etilendiamin emdirildikten sonra termal olarak stabilize edilen numunelerin lif 
çapı ölçümleri Olympus marka CX31 model optik mikroskop kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 
Lif çapı hesaplamak için rastgele seçilen beş filamentin lif ekseni boyunca 20 farklı 
noktasında ölçümler yapıldı ve sonuç ortalama değer olarak ifade edildi. 
 
2.3. Yoğunluk Ölçümleri 
Yoğunluk ölçümleri için izopropil alkol (0,786 g/cm3) ve perkloretilen (1,62 g/cm3) sıvıları 
kullanılarak yoğunlukları bilinen çözeltiler hazırlanmıştır. Referans ve etilendiamin 
emdirildikten sonra termal olarak stabilize edilen numunelerin yoğunlukları bu yoğunluk 
çözeltileriyle hesaplanmıştır. Hazırlanan numuneler bu yoğunluk çözeltileri içerisine 
bırakılarak denge konumuna gelmeleri için belirli bir süre bekletilmiştir. 
 
2.4. Mukavemet Ölçümleri 
Referans ve etilendiamin emdirildikten sonra termal olarak stabilize edilen numunelerin 
mekanik özelliklerinin ölçümü Prowhite marka mukavemet test cihazı kullanılarak 5 
mm/dk’lık çekme hızında ve 20 mm'lik çene mesafesinde gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar 20 
ölçümün ortalaması alınarak verilmiştir. Numunelerin çekme mukavemeti ve modülü sırasıyla 
MPa ve GPa olarak hesaplanmıştır. 
 
2.5. Renk ve Yanma Davranışı 
Referans ve etilendiamin emdirildikten sonra termal olarak stabilize edilen numunelerin yanıp 
yanmadığını gözlemlemek için bir çakmak testi uygulanmış ve iplikler yanana kadar çakmak 
alevine maruz bırakılmıştır. Alev karşısındaki durumlarına göre, ipliklerin yanıp 
yanmamasına bağlı olarak sonuç değerlendirilmiştir.  
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Stabilizasyon sıcaklığı ve süresinin etkisiyle liflerde bazı renk değişimleri meydana gelmiştir. 
Numunelerde ki bu renk değişimleri gözlemsel olarak ifade edilmiştir. 
 
3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 
3.1. İplik Numarası Ölçümlerinin Değerlendirilmesi 
İplik numarası genel anlamda polimer yapısındaki kütle değişimi hakkında bir fikir 
vermektedir. Şekil 2’de referans, %15 ve %30 etilendiamin emdirildikten sonra termal olarak 
stabilize edilen numunelerin stabilizasyon süresinin bir fonksiyonu olarak iplik 
numaralarındaki değişim gösterilmektedir. %15 etilendiamin sulu çözeltisi emdirilen PAN 
numunelerinin iplik numarası kimyasal işlem sonrası yaklaşık %10,7 artış göstererek 66,1 tex, 
%30 etilendiamin sulu çözeltisi emdirilen PAN numunelerinin iplik numarası ise yaklaşık 
%26,7 artış göstererek 75,6 tex olarak hesaplanmıştır. Buna rağmen, daha sonra termal 
stabilizasyon işlemi sırasında sıcaklık ve sürenin etkisiyle kütle kaybına bağlı olarak iplik 
numarasında azalma gözlenmiştir. 
 

 
Şekil 2. İplik numarasındaki değişim 

 
3.2. Lif Çapı Ölçümlerinin Değerlendirilmesi 
Termal stabilizasyon sırasında homojenlik sağlanabilmesi için lif çapı önemli bir 
parametredir. Şekil 3’de referans, %15 ve %30 etilendiamin emdirildikten sonra termal olarak 
stabilize edilen numunelerin stabilizasyon süresinin bir fonksiyonu olarak lif çapındaki 
değişim gösterilmektedir. Termal işlemler sonrasında lifte meydana gelen kütle kayıplarına 
bağlı olarak lif çapı azalma eğilimi göstermiştir. Ham numunenin lif çapı 22 µm olup 
kimyasal işlem sonrası bir miktar artış göstermiş olmasına rağmen, ısıl işlemler sırasında 
stabilizasyon süresindeki artış ve sıcaklığın etkisiyle lif çapı azalma göstermiştir. Bu durum 
iplik numarasındaki değişimi destekler niteliktedir. %30 etilendiamin emdirildikten sonra 
termal olarak stabilize edilen numunelerin lif çapları stabilizasyon süresine bağlı olarak 22,5 
µm ile 18,7 µm arasında değişmektedir.  
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Şekil 3. Lif çapındaki değişim 

 
3.3. Yoğunluk Ölçümlerinin Değerlendirilmesi 
PAN esaslı liflerden iyi mekanik özelliklere sahip karbon lif elde edebilmek için termal 
stabilizasyon aşamasının optimum düzeyde yerine getirilmesi gerekmektedir. Lif yoğunluğu 
bu aşamada en önemli parametrelerden birisidir. Literatüre bakıldığında PAN esaslı liflerin 
optimum seviyede termal stabilizasyonu için numunelerin sahip olması gereken lif 
yoğunluğunun 1,34 – 1,40 g/cm3 arasında olması gerektiği belirtilmiştir [9]. Şekil 4’de hem 
referans hem de %15 ve %30 etilendiamin emdirildikten sonra termal olarak stabilize edilen 
numunelerin stabilizasyon süresinin bir fonksiyonu olarak lif yoğunluklarındaki değişim 
gösterilmektedir. Stabilizasyon süresinin artmasıyla birlikte tüm numunelerde yoğunluk 
değerleri de artış göstermiştir. Termal stabilizasyon sonrası yoğunluk değerlerindeki artış, 
PAN polimer yapısındaki nitril gruplarının halkalaşması nedeniyle makromolekül 
zincirlerinin birbirine daha yakın paketlenmesi şeklinde yorumlanmaktadır [10]. Referans 
numunenin yoğunluk değeri 90 dakikalık stabilizasyon sonrasında 1,33 g/cm3 olurken, %30 
etilendiamin emdirildikten sonra termal olarak stabilize edilen numunenin lif yoğunluğu 1,40 
g/cm3 olmuştur. Bu durum etilendiaminin hızlandırıcı etkisini açık bir şekilde göstermektedir. 
 

 
Şekil 4. Lif yoğunluğundaki değişim  
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3.4. Mukavemet Ölçümlerinin Değerlendirilmesi 
İstenen seviyede mekanik özelliklere sahip bir karbon lif üretebilmek için PAN esaslı liflerin 
karbonizasyon aşamasına geçmeden önce tam olarak stabilize edilmesi gerekmektedir. Aşırı 
stabilizasyon mekanik özellikleri olumsuz etkileyebileceği gibi yetersiz stabilizasyonda aynı 
şekilde mekanik özellikleri olumsuz etkilemektedir. Şekil 5-7’de hem referans hem de %15 ve 
%30 etilendiamin emdirildikten sonra termal olarak stabilize edilen numunelerin stabilizasyon 
süresinin bir fonksiyonu olarak mekanik özelliklerindeki değişim gösterilmektedir. Termal 
bozunmaya bağlı olarak çekme mukavemetinde azalma oluşması muhtemeldir. Benzer durum 
literatürdeki diğer çalışmada da mevcuttur [11]. Önemli olan mukavemetteki azalmanın 
optimum düzeyde tutulmasıdır. Özellikle elastik modül değerleri incelendiği zaman, referans 
numuneyle kıyaslandığında etilendiaminin olumlu etkisi net bir şekilde gözükmektedir. 
 

 
Şekil 5. Çekme mukavemetindeki değişim 

 

 
Şekil 6. Elastik modüldeki değişim  
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Şekil 7. Kopma uzamadaki değişim 

 
3.5. Renk ve Yanma Davranışının Değerlendirilmesi 
Bir numunenin yanma davranışının gözlenmesinde en basit yöntem, o numunenin bir aleve 
maruz bırakılmasıdır. Bu çalışmada da, numuneler bir çakmak alevine maruz bırakılmış ve 
yanma davranışları incelenerek Tablo 1-3’de gösterilmiştir. Aynı zamanda stabilizasyon 
süresine bağlı olarak numunelerde bazı renk değişimleri gözlenmiştir. Termal stabilizasyon 
sırasında meydana gelen renk değişimlerinin dehidrojenasyon, oksidasyon ve halkalaşma gibi 
kimyasal reaksiyonlardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Ham PAN iplik beyaz olmasına 
rağmen stabilizasyon sıcaklık ve süresinin etkisiyle önce kahverengi tonlarına sonra da siyaha 
dönüşmektedir. Benzer oluşum literatürdeki diğer çalışmada da gözükmüştür [12]. Genellikle 
numune renginin tam olarak siyaha dönmesi, termal olarak kararlı bir yapının oluştuğunun bir 
göstergesi olarak algılanmaktadır. Tablo 1’de referans numunenin belirlenen süreler içerisinde 
stabilize olmadığı görülmektedir. Tablo 2’de, %15 etilendiamin etkisiyle 90 dakikalık 
numunenin daha ağır yandığı belirtilmiştir.  
 

Tablo 1. Referans numunelerin renk ve yanma davranışındaki değişim 

Stabilizasyon 
süresi (dk) 

Referans 
Çakmak Testi Renk 

15 Yanıyor Kahverengi 

30 Yanıyor Koyu kahve-siyah 

45 Yanıyor Dalgalı siyah 

60 Yanıyor Siyahımsı 

75 Yanıyor Siyahımsı 

90 Yanıyor Siyahımsı 
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Tablo 2. %15 etilendiamin emdirildikten sonra termal olarak stabilize edilen numunelerin 
renk ve yanma davranışındaki değişim 

Stabilizasyon 
süresi (dk) 

%15 Etilendiamin 

Çakmak Testi Renk 

15 Yanıyor Dalgalı Siyah 

30 Yanıyor Dalgalı Siyah 

45 Yanıyor Dalgalı Siyah 

60 Yanıyor Siyahımsı 

75 Yanıyor Siyahımsı 

90 Yavaş yanıyor Siyahımsı 
 
Ancak Tablo 3’de ise, 60 dakikalık numunenin daha ağır yandığı 75 ve 90 dakikalık 
numunelerin ise çakmak alevinden hiç etkilenmediği gösterilmiştir. Bu durum basit bir 
şekilde etilendiamin konsantrasyonunun PAN liflerinin termal stabilizasyonuna olumlu 
etkisini göstermektedir. 
 

Tablo 3. %30 etilendiamin emdirildikten sonra termal olarak stabilize edilen numunelerin 
renk ve yanma davranışındaki değişim 

Stabilizasyon 
süresi (dk) 

%30 Etilendiamin 

Çakmak Testi Renk 

15 Yanıyor Siyahımsı 

30 Yanıyor Siyahımsı 

45 Yanıyor Siyahımsı 

60 Yavaş yanıyor Siyah 

75 Yanmıyor Siyah 

90 Yanmıyor Siyah 
 
4. SONUÇLAR 
Tüm numunelerden elde edilen sonuçlar incelendiğinde etilendiaminin PAN esaslı liflerin 
termal stabilizasyonu üzerinde olumlu etki gösterdiği ve özellikle konsantrasyon artışının çok 
daha etkili olduğu bulunmuştur. Yoğunluk değerleri ve yanma davranışları dikkate alındığı 
zaman, etilendiamin kullanımının referans numuneye kıyasla PAN liflerinin termal 
stabilizasyonu için gerekli olan süreyi azalttığı açıkça görülmüştür. Yine de elde edilen 
sonuçların DSC, TGA gibi termal analiz yöntemleriyle veya FT-IR, XRD gibi moleküler ve 
kristal yapıdaki değişimleri gösteren tekniklerle desteklenmesi önemli olacaktır. 
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LİFLERİNİN TERMAL STABİLİZASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

 
Öğr. Gör. Kemal Şahin TUNÇEL 
Siirt Üniversitesi, Geleneksel El Sanatları Bölümü 
ORCID: 0000-0001-5095-6543 
 
Prof. Dr. İsmail KARACAN 
Erciyes Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü 
ORCID: 0000-0002-9047-1011 
 
ÖZET 
Karbon lifler günümüzde kullanılan en önemli yüksek performanslı malzemelerden biridir. 
Özellikle metallerle karşılaştırıldığında düşük yoğunluk ve üstün mekanik özellikleri 
sayesinde spor, otomotiv, enerji, savunma sanayi, uzay ve havacılık gibi birçok farklı alanda 
kullanılmaktadırlar. Üstün mekanik özelliklere rağmen karbon liflerin kullanımını kısıtlayan 
en önemli faktör yüksek maliyetleridir. Maliyeti düşürmenin yollarından biri poliakrilonitril 
(PAN) liflerinin termal stabilizasyon süresini kısaltmaktır. 
Bu çalışmada ağırlıkça %5 ve %15 gibi iki farklı konsantrasyona sahip guanidin karbonat 
(G.C) sulu çözeltisi hazırlanmıştır. Termal stabilizasyon aşamasından önce PAN liflerinin 
95°C'de 60 dakika süreyle guanidin karbonat çözeltilerine daldırılmasıyla kimyasal işlem 
gerçekleştirilmiştir. Kimyasal işlemin ardından PAN liflerinin termal stabilizasyonu, 15 ile 90 
dakika arasında değişen stabilizasyon süreleri için 250°C'de hava sirkülasyonlu bir fırın 
içerisinde gerçekleştirilmiştir. Termal stabilizasyon sonrasında PAN liflerinin iplik numarası, 
lif çapı, yoğunluk, renk, mekanik özellik ve yanma davranışlarında meydana gelen değişim 
incelenmiştir.  
Guanidin karbonat emdirilerek termal olarak stabilize edilmiş numunelerden elde edilen 
sonuçlar, herhangi bir kimyasal işlem görmeden termal olarak stabilize edilen numunelerle 
(referans numune) karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, guanidin karbonat 
ön işleminin PAN liflerinin termal stabilizasyonunu hızlandırdığı özellikle de konsantrayonun 
artmasıyla daha da etkili olduğu bulunmuş ve termal stabilizasyon süresi düşürülmüştür. 
Anahtar Kelimeler: Karbon Lif, Poliakrilonitril, Termal Stabilizasyon, Guanidin Karbonat 
 

EFFECT OF GUANIDINE CARBONATE ON THERMAL STABILIZATION OF 
POLYACRYLONITRILE FIBERS FOR CARBON FIBER PRODUCTION 

 
ABSTRACT 
Carbon fibers are one of the most important high-performance materials used today. They are 
used in many different fields such as sports, automotive, energy, defense industry, space and 
aviation, thanks to their low density and superior mechanical properties, especially when 
compared to metals. Despite their superior mechanical properties, the most important factor 
limiting the use of carbon fibers is their high cost. One of the ways to reduce cost is to shorten 
the thermal stabilization time of polyacrylonitrile (PAN) fibers. 
In this study, guanidine carbonate (G.C) aqueous solutions with two different concentrations, 
5% and 15% by weight, were prepared.   
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Chemical treatment was carried out by immersing PAN fibers in guanidine carbonate 
solutions for 60 minutes at 95°C before the thermal stabilization stage. The changes in linear 
density, fiber diameter, volume density, color, mechanical properties and burning behavior of 
PAN fibers after thermal stabilization were investigated. 
The results obtained from samples that were thermally stabilized by impregnation with 
guanidine carbonate were evaluated in comparison to samples that were thermally stabilized 
without any chemical treatment (reference sample). As a result, it was found that guanidine 
carbonate pretreatment accelerates the thermal stabilization of PAN fibers, as a result of 
increasing concentration, and the thermal stabilization time was significantly reduced. 
Keywords: Carbon Fiber, Polyacrylonitrile, Thermal Stabilization, Guanidine Carbonate 
 
1. GİRİŞ 
Karbon lifler, üstün mekanik özellikleri ve düşük yoğunlukları nedeniyle spordan savunma 
sanayisine kadar birçok farklı alanda kullanılmaktadır [1]. Özellikle çelik ve alüminyum gibi 
metallerle karşılaştırıldığında hem daha yüksek elastik modül hem de daha düşük yoğunluk 
değerine sahiptirler [2]. Karbon liflerin sahip olacakları modül ve yoğunluk değerleri 
kullanım yerinden istenen özellikler göz önüne alınarak proses koşullarına göre 
belirlenmektedir. 
Birçok olumlu özelliğin yanı sıra karbon liflerin en büyük dezavantajı yüksek maliyetleri 
olup, bu durum üretimlerini kısıtlayan en önemli faktördür. Karbon lif üretiminde en önemli 
aşama termal stabilizasyon aşamasıdır [3,4]. Bu aşamayla birlikte öncü lif, karbonizasyon 
sırasındaki yüksek sıcaklıklara dayanıklı bir yapıya dönüşmektedir. Termal stabilizasyon 
esnasındaki termal işlemler, PAN polimer zincirlerinde bazı kimyasal değişimlere yol açarak 
karbon-azot çift bağı (C=N) ile yoğunlaştırılmış halkalı bir yapının oluşmasıyla 
sonuçlanmaktadır [5,6]. Bu yapı polimeri, eski nitril bağına (C≡N) kıyasla çok daha termal 
olarak kararlı hale getirmektedir [7]. Aynı zamanda termal stabilizasyon aşaması en fazla 
enerji tüketiminin gerçekleştiği ve çok fazla zaman alan bir aşama olarak gösterilmektedir [8]. 
Bu nedenle PAN liflerinin termal stabilizasyonu için gereken sürenin azaltılması 
amaçlanmıştır.  
Bu araştırma, guanidin karbonat kimyasal işleminin PAN liflerinin termal stabilizasyonuna 
etkisini incelemek üzere gerçekleştirilen bir dizi ön çalışmaları içermektedir. Elde edilen 
sonuçlar herhangi bir kimyasal işlem görmemiş olan referans numuneler ile kıyaslanarak 
değerlendirilmiştir. 
 
2. MATERYAL VE METOD 
Öncü materyal olarak değerlendirilecek olan PAN multifilament ipliği 180 filament içermekte 
olup 59,7 tex iplik numarasına sahiptir. Kimyasal işlem öncesinde PAN lifleri üretimleri 
sırasında maruz kaldıkları spin-finish yağlarının lif üzerinden uzaklaştırılması için % 5 sulu 
etanol çözeltisi içerisinde bekletilmiş ve ardından yıkanıp kurutulmuştur. 
PAN liflerinin guanidin karbonat ile ön işlemi iki farklı konsantrasyonda (%5 ve %15) 
hazırlanan sulu guanidin karbonat çözeltileri içerisinde 95°C'de 60 dakika süreyle 
gerçekleşmiştir. Referans ve guanidin karbonat emdirilmiş PAN numunelerinin termal 
stabilizasyonu ise hava atmosferinde Şekil 1’de gösterildiği gibi 250°C'de farklı stabilizasyon 
sürelerinde gerçekleşmiştir.  
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Şekil 1. Termal stabilizasyon prosedürü 

 
2.1. İplik Numara Ölçümleri 
Referans ve guanidin karbonat emdirildikten sonra termal olarak stabilize edilen numunelerin 
iplik numaraları tex cinsinden hesaplanmıştır. Tex numaralandırma sistemi, 1000 metre 
uzunluğundaki ipliğin gram cinsinden ağırlığını ifade etmektedir. 
 
2.2. Lif Çapı Ölçümleri 
Referans ve guanidin karbonat emdirildikten sonra termal olarak stabilize edilen numunelerin 
lif çapı ölçümleri Olympus marka CX31 model optik mikroskop kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Lif çapı hesaplamak için rastgele seçilen beş filamentin lif ekseni 
boyunca 20 farklı noktasında ölçümler yapıldı ve sonuç ortalama değer olarak ifade edildi. 
 
2.3. Yoğunluk Ölçümleri 
Yoğunluk ölçümleri için izopropil alkol (0,786 g/cm3) ve perkloretilen (1,62 g/cm3) sıvıları 
kullanılarak yoğunlukları bilinen çözeltiler hazırlanmıştır. Referans ve guanidin karbonat 
emdirildikten sonra termal olarak stabilize edilen numunelerin yoğunlukları bu yoğunluk 
çözeltileriyle hesaplanmıştır. Hazırlanan numuneler bu yoğunluk çözeltileri içerisine 
bırakılarak denge konumuna gelmeleri için belirli bir süre bekletilmiştir. 
 
2.4. Mukavemet Ölçümleri 
Referans ve guanidin karbonat emdirildikten sonra termal olarak stabilize edilen numunelerin 
mekanik özelliklerinin ölçümü Prowhite marka mukavemet test cihazı kullanılarak 5 
mm/dk’lık çekme hızında ve 20 mm'lik çene mesafesinde gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar 20 
ölçümün ortalaması alınarak verilmiştir. Numunelerin çekme mukavemeti ve modülü sırasıyla 
MPa ve GPa olarak hesaplanmıştır. 
 
2.5. Renk ve Yanma Davranışı 
Referans ve guanidin karbonat emdirildikten sonra termal olarak stabilize edilen numunelerin 
yanıp yanmadığını gözlemlemek için bir çakmak testi uygulanmış ve iplikler yanana kadar 
çakmak alevine maruz bırakılmıştır. Alev karşısındaki durumlarına göre, ipliklerin yanıp 
yanmamasına bağlı olarak sonuç değerlendirilmiştir.  
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Stabilizasyon sıcaklığı ve süresinin etkisiyle liflerde bazı renk değişimleri meydana gelmiştir. 
Numunelerde ki bu renk değişimleri gözlemsel olarak ifade edilmiştir. 
 
3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 
3.1. İplik Numarası Ölçümlerinin Değerlendirilmesi 
İplik numarası genel anlamda polimer yapısındaki kütle değişimi hakkında bir fikir 
vermektedir. Şekil 2’de referans, %5 ve %15 guanidin karbonat emdirildikten sonra termal 
olarak stabilize edilen numunelerin stabilizasyon süresinin bir fonksiyonu olarak iplik 
numaralarındaki değişim gösterilmektedir. %5 guanidin karbonat sulu çözeltisi emdirilen 
PAN numunelerinin iplik numarası kimyasal işlem sonrası yaklaşık %7 artış göstererek 63,9 
tex, %15 guanidin karbonat sulu çözeltisi emdirilen PAN numunelerinin iplik numarası ise 
yaklaşık %14 artış göstererek 68,1 tex olarak hesaplanmıştır. Buna rağmen, daha sonra termal 
stabilizasyon işlemi sırasında sıcaklık ve sürenin etkisiyle kütle kaybına bağlı olarak iplik 
numarasında azalma gözlenmiştir.  
 

 
Şekil 2. İplik numarasındaki değişim 

 
3.2. Lif Çapı Ölçümlerinin Değerlendirilmesi 
Termal stabilizasyon sırasında homojenlik sağlanabilmesi için lif çapı önemli bir 
parametredir. Şekil 3’de referans, %5 ve %15 guanidin karbonat emdirildikten sonra termal 
olarak stabilize edilen numunelerin stabilizasyon süresinin bir fonksiyonu olarak lif çapındaki 
değişim gösterilmektedir. Termal işlemler sonrasında lifte meydana gelen kütle kayıplarına 
bağlı olarak lif çapı azalma eğilimi göstermiştir. Ham numunenin lif çapı 22 µm olup 
kimyasal işlem sonrası bir miktar artış göstermiş olmasına rağmen, ısıl işlemler sırasında 
stabilizasyon süresindeki artış ve sıcaklığın etkisiyle lif çapı azalma göstermiştir. Bu durum 
iplik numarasındaki değişimi destekler niteliktedir. %15 guanidin karbonat emdirildikten 
sonra termal olarak stabilize edilen numunelerin lif çapları stabilizasyon süresine bağlı olarak 
20 µm ile 17 µm arasında değişmektedir.  
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Şekil 3. Lif çapındaki değişim 

 
3.3. Yoğunluk Ölçümlerinin Değerlendirilmesi 
PAN esaslı liflerden iyi mekanik özelliklere sahip karbon lif elde edebilmek için termal 
stabilizasyon aşamasının optimum düzeyde yerine getirilmesi gerekmektedir. Lif yoğunluğu 
bu aşamada en önemli parametrelerden birisidir. Literatüre bakıldığında PAN esaslı liflerin 
optimum seviyede termal stabilizasyonu için numunelerin sahip olması gereken lif 
yoğunluğunun 1,34 – 1,40 g/cm3 arasında olması gerektiği belirtilmiştir [9]. Şekil 4’de hem 
referans hem de %5 ve %15 guanidin karbonat emdirildikten sonra termal olarak stabilize 
edilen numunelerin stabilizasyon süresinin bir fonksiyonu olarak lif yoğunluklarındaki 
değişim gösterilmektedir. Stabilizasyon süresinin artmasıyla birlikte tüm numunelerde 
yoğunluk değerleri artış göstermiştir. Termal stabilizasyon sonrası yoğunluk değerlerindeki 
artış, PAN polimer yapısındaki nitril gruplarının halkalaşması nedeniyle makromolekül 
zincirlerinin birbirine daha yakın paketlenmesi şeklinde yorumlanmaktadır [10]. Referans 
numunenin yoğunluk değeri 90 dakikalık stabilizasyon sonrasında 1,33 g/cm3 olurken, %15 
guanidin karbonat emdirildikten sonra termal olarak stabilize edilen numunenin lif yoğunluğu 
1,397 g/cm3 olmuştur. Bu durum guanidin karbonatın hızlandırıcı etkisini açık bir şekilde 
göstermektedir. 
 

 
Şekil 4. Lif yoğunluğundaki değişim  
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3.4. Mukavemet Ölçümlerinin Değerlendirilmesi 
İstenen seviyede mekanik özelliklere sahip bir karbon lif üretebilmek için PAN esaslı liflerin 
karbonizasyon aşamasına geçmeden önce tam olarak stabilize edilmesi gerekmektedir. Aşırı 
stabilizasyon mekanik özellikleri olumsuz etkileyebileceği gibi yetersiz stabilizasyonda aynı 
şekilde mekanik özellikleri olumsuz etkilemektedir. Şekil 5-7’de hem referans hem de %5 ve 
%15 guanidin karbonat emdirildikten sonra termal olarak stabilize edilen numunelerin 
stabilizasyon süresinin bir fonksiyonu olarak mekanik özelliklerindeki değişim 
gösterilmektedir.  
 

 
Şekil 5. Çekme mukavemetindeki değişim 

 

 
Şekil 6. Elastik modüldeki değişim  
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Şekil 7. Kopma uzamadaki değişim 

 
Termal bozunmaya bağlı olarak çekme mukavemetinde azalma oluşması muhtemeldir. 
Benzer durum literatürdeki diğer çalışmada da mevcuttur [11]. Önemli olan mukavemetteki 
azalmanın optimum düzeyde tutulmasıdır. Özellikle elastik modül değerleri incelendiği 
zaman, referans numuneyle kıyaslandığında guanidin karbonatın olumlu etkisi net bir şekilde 
gözükmektedir. 
 
3.5. Renk ve Yanma Davranışının Değerlendirilmesi 
Bir numunenin yanma davranışının gözlenmesinde en basit yöntem, o numunenin bir aleve 
maruz bırakılmasıdır. Bu çalışmada da, numuneler bir çakmak alevine maruz bırakılmış ve 
yanma davranışları incelenerek Tablo 1-3’de gösterilmiştir. Aynı zamanda stabilizasyon 
süresine bağlı olarak numunelerde bazı renk değişimleri gözlenmiştir. Termal stabilizasyon 
sırasında meydana gelen renk değişimlerinin dehidrojenasyon, oksidasyon ve halkalaşma gibi 
kimyasal reaksiyonlardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Ham PAN iplik beyaz olmasına 
rağmen stabilizasyon sıcaklık ve süresinin etkisiyle önce kahverengi tonlarına sonra da siyaha 
dönüşmektedir. Benzer oluşum literatürdeki diğer çalışmada da gözükmüştür [12]. Genellikle 
numune renginin tam olarak siyaha dönmesi, termal olarak kararlı bir yapının oluştuğunun bir 
göstergesi olarak algılanmaktadır. Tablo 1’de referans numunenin belirlenen süreler içerisinde 
stabilize olmadığı görülmektedir. Tablo 2’de, %5 guanidin karbonat etkisiyle 90 dakikalık 
numunenin daha ağır yandığı belirtilmiştir.  
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Tablo 1. Referans numunelerin renk ve yanma davranışındaki değişim 

Stabilizasyon 
süresi (dk) 

Referans 
Çakmak Testi Renk 

15 Yanıyor Kahverengi 

30 Yanıyor Koyu kahve-siyah 

45 Yanıyor Dalgalı siyah 

60 Yanıyor Siyahımsı 

75 Yanıyor Siyahımsı 

90 Yanıyor Siyahımsı 
 
Tablo 2. %5 guanidin karbonat emdirildikten sonra termal olarak stabilize edilen numunelerin 

renk ve yanma davranışındaki değişim 

Stabilizasyon 
süresi (dk) 

%5 Guanidin Karbonat 

Çakmak Testi Renk 

15 Yanıyor Kahve-siyah 

30 Yanıyor Dalgalı siyah 

45 Yanıyor Dalgalı siyah 

60 Yanıyor Siyahımsı 

75 Yanıyor Siyahımsı 

90 Yavaş yanıyor Siyahımsı 
 

Tablo 3. %15 guanidin karbonat emdirildikten sonra termal olarak stabilize edilen 
numunelerin renk ve yanma davranışındaki değişim 

Stabilizasyon 
süresi (dk) 

%15 Guanidin Karbonat 

Çakmak Testi Renk 

15 Yanıyor Koyu kahve-Siyah 

30 Yanıyor Dalgalı siyah 

45 Yanıyor Siyahımsı 

60 Yavaş yanıyor Siyah 

75 Yanmıyor Siyah 

90 Yanmıyor Siyah 
 
Ancak Tablo 3’de ise, 60 dakikalık numunenin daha ağır yandığı 75 ve 90 dakikalık 
numunelerin ise çakmak alevinden hiç etkilenmediği gösterilmiştir. Bu durum basit bir 
şekilde guanidin karbonat konsantrasyonunun PAN liflerinin termal stabilizasyonuna olumlu 
etkisini göstermektedir. 
 
4. SONUÇLAR 
Tüm numunelerden elde edilen sonuçlar incelendiğinde guanidin karbonatın PAN esaslı 
liflerin termal stabilizasyonu üzerinde olumlu etki gösterdiği ve özellikle konsantrasyon 
artışının ne kadar etkili olduğu bulunmuştur.   
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Yoğunluk değerleri ve yanma davranışları dikkate alındığı zaman, guanidin karbonat 
kullanımının referans numuneye kıyasla PAN liflerinin termal stabilizasyonu için gerekli olan 
süreyi azalttığı açıkça görülmüştür. Yine de elde edilen sonuçların DSC, TGA gibi termal 
analiz yöntemleriyle veya FT-IR, XRD gibi moleküler ve kristal yapıdaki değişimleri 
gösteren tekniklerle desteklenmesi önemli olacaktır. 
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0Br ELEMENTİ İÇİN (n,x) REAKSİYONUN FARKLI AÇI VE ENERJİ 
DEĞERLERİNDE TESİR KESİTİNİN HESAPLANMASI 

 
Ahmet ÜNLÜ 
Antalya Bilim Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Tıbbi Hizmetler ve 
Teknikleri Programı, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü 
ORCID: 0000-0001-6246-1046 
 
ÖZET 
Nükleer Reaktörlerde üretilen geçici çekirdekler genellikle kısa yarı ömürlüdür, dolayısıyla, 
bu çekirdeklerin tesir kesitlerinin ve parçacıkların yayınlanma spektrumlarının doğrudan 
ölçülmesi pek mümkün olmamaktadır. Bu yüzden açısal tesir kesitinin bilinmesi oldukça 
önemlidir. Ayrıca açısal tesir kesitinin bilinmesi, incelenen Brom elementinin, nükleer 
karakteristiği hakkında da bilgi sahibi olmamızı sağlar. Gerçekleşen nükleer reaksiyonun 
devamında saçılan parçacıkların açısal dağılımları, nükleer reaksiyonun hangi mekanizma ile 
gerçekleştiğinin belirlenmesini sağlamaktadır. Bu araştırmada incelenen Brom elementi ise, 
sanayide alaşım olarak kullanılmaktadır, alaşım olarak kullanılan brom, gümüş- bromür 
şeklindedir. Radyasyon dozu ölçümünde kullanılan film dozimetrelerin yapısında emülsiyon 
tabakasının üzerinde kristal halde gümüş-bromür bulunur. Ayrıca Brom özelinde aleve 
dayanıklı madde üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Brom elementinin temel atomik 
özelliklerinin ve reaksiyon sonucunda açığa çıkan parçacıklarının açısal dağılımlarının 
bilinmesi gerekmektedir. Bu nedenlerden dolayı, bu çalışmada Br için (n,x) reaksiyonu 
diferansiyel tesir kesitleri hesaplanmıştır. Hesaplamalarda “Monte Carlo” temelli bir 
simulasyon programı olan “PHITS 2.88” kodu kullanılmıştır. 60o ve 14.55 MeV enerjide, 90o 

ve 14.79 MeV enerjide, 120o ve 14.69MeV enerjide, 150o ve 14.44MeV’ lik enerjide, nötron 
ile bombardıman edilen Brom elementinden ortaya çıkan nötronların, diferansiyel tesir 
kesitleri farklı açılarda hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar Uluslararası Nükleer Reaksiyon 
Veri Merkezi (EXFOR)’nden alınan deneysel verilerle karşılaştırılarak yorumlanmıştır. 60o, 
90o,120o, 150o derecelerde elde edilen veriler, genel olarak, deneysel verilerle uyum 
göstermiştir. Ekstremum noktalardaki enerjide ihmal edilebilir uyumsuzluk gözlenmiştir. Bu 
durumun gözlenmesi oldukça normaldir. Bu noktalardaki ihmal edilebilir uyumsuzluk, düşük 
enerjideki saçılmanın değişkenlik oranın artmasından kaynaklanmaktadır. Bu enerji 
seviyelerindeki uyumsuzluğu azaltmak için ise, öykü sayının arttırılması, enerjideki bu 
uyumsuzluğu giderebilecek bir yöntemdir. Sonuç olarak, PHITS Monte Carlo Metodunu 
kullanarak hesaplama yapılan benzetim programı aracılığıyla 0-Br elementinin farklı açı ve 
enerjilerdeki tesir kesiti, deneysel verilerle uyumlu bir şekilde hesaplanmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Diferansiyel tesir kesiti, PHİTS, (n,x) reaksiyonu, Nükleer fizik 
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CALCULATION OF THE CROSS-SECTION OF THE REACTION AT DIFFERENT 
ANGLES AND ENERGY VALUES FOR ELEMENT 0Br (n,x) 

 
ABSTRACT 
Transient cores produced in Nuclear Reactors are generally short-lived, so it is not possible to 
directly measure the cross section of these nuclei and the emission spectra of the particles. 
Therefore, it is very important to know the angular cross section. In addition, knowing the 
angular cross section allows us to have information about the nuclear characteristics of the 
studied Bromine element. The angular distribution of the particles scattered in the 
continuation of the nuclear reaction that takes place enables the determination of the 
mechanism by which the nuclear reaction takes place. The element bromine is used as an 
alloy in industry, the bromine used as an alloy is in the form of silver bromide. Film 
dosimeters used in radiation dose measurement contain silver-bromide in crystal form on the 
emulsion layer. In addition, Bromine is widely used in the production of flame resistant 
materials. It is necessary to know the basic atomic properties of the element Bromine and the 
angular distributions of the particles released as a result of the reaction. For these reasons, in 
this study, the differential cross-sections of the reaction (n, x) for Br are calculated. The code 
"PHITS 2.88", which is a "Monte Carlo" based simulation program, was used in the 
calculations. Differential cross sections of neutrons emerging from the Bromine element 
bombarded with neutrons at 60o and 14.55 MeV energies, 90o and 14.79 MeV energies, 120o 
and 14.69MeV energies, 150o and 14.44MeV energies, were calculated at different angles. 
The results obtained were examined from the International Nuclear Reaction Data Center 
(EXFOR) and interpreted by comparing with the experimental data. The data obtained at 60o, 
90o, 120o, 150o degrees generally agreed with the experimental data. It is quite normal to 
observe this situation. The negligible mismatch at these points is due to the increased rate of 
variability of scattering at low energy. In order to reduce the mismatch in these energy levels, 
increasing the number of stories is a method that can eliminate this mismatch in energy. As a 
result, the cross section of the 0Br element at different angles and energies was calculated in 
accordance with the experimental data using the simulation program using PHITS Monte 
Carlo Method. 
Keywords: Differential cross section, PHİTS, (n, x) reaction, Nuclear physics  
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FARKLI AÇI VE ENERJİLERDE 0Se (n,x) REAKSİYONUN TESİR KESİTİNİN 
TESPİT EDİLMESİ 

 
Ahmet ÜNLÜ 
Antalya Bilim Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Tıbbi Hizmetler ve 
Teknikleri Programı, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü 
ORCID: 0000-0001-6246-1046 
 
ÖZET 
Nükleer fizik araştırmalarında kullanılacak olan elementlerin, yapmış oldukları nükleer 
reaksiyonlar sonucunda açığa çıkan parçacıkların açısal dağılımının bilinmesi, temel nükleer 
fizik çalışmalarının yanı sıra, zırhlama ve nükleer reaktör tasarımı gibi konularda da oldukça 
önemlidir. Ayrıca incelenen Selenyum elementin nükleer karakteristiği hakkında da bilgi 
sahibi olmamızı sağlar. Gerçekleşen nükleer reaksiyonun devamında saçılan parçacıkların 
açısal dağılımları, nükleer reaksiyonun hangi mekanizma ile gerçekleştiğinin belirlenmesini 
sağlamaktadır. Selenyum elementinin temel atomik özelliklerinin ve reaksiyon sonucunda 
açığa çıkan parçacıklarının açısal tesir kesitlerinin bilinmesi, nükleer anlamda selenyum 
elementi ile yapılacak çalışmalarda ışık tutacaktır. Bu nedenden dolayı, bu çalışmada Se için 
(n,x) reaksiyonu diferansiyel tesir kesitleri hesaplanmıştır. Hesaplamalarda “Monte Carlo” 
temelli bir simulasyon programı olan “PHITS 2.88” kodu kullanılmıştır. 40o ve 14,55 MeV 
enerjide, 60o 14,69 MeV enerjide, 90o 14,79 MeV enerjide, nötron ile reaksiyona giren 
Selenyum elementinden saçılan nötronların, diferansiyel tesir kesitleri farklı açı ve farklı 
enerji değerlerinde hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar Uluslararası Nükleer Reaksiyon Veri 
Merkezi (EXFOR)’ dan alınan deneysel verilerle karşılaştırılarak yorumlanmıştır. 40o, 60o,90o 
derecelerde elde edilen veriler, genel olarak, deneysel verilerle uyum göstermiştir. Uç 
noktalardaki enerjide ki bunlar en düşük enerji seviyeleridir, bu noktalardaki ihmal edilebilir 
uyumsuzluk gözlenmiştir, düşük enerjideki oluşan bu uyumsuzluğun, saçılmanın değişkenlik 
oranın artmasından kaynaklanmaktadır. Bu enerji seviyelerindeki uyumsuzluğu azaltmak için 
ise, sayım sayısının arttırılması, enerjideki bu uyumsuzluğu giderebilecek bir yöntemdir. 
Sonuç olarak, Selenyum elementi için, Monte Carlo Metodunu kullanarak hesaplama yapılan 
benzetim programı PHİTS’ de, selenyumun açısal tesir kesiti hesaplaması yapılmış ve 
deneysel sonuçlarla uyumlu olduğu görülmüştür. 
Anahtar Kelimeler: Monte Carlo metodu, Selenyum, Tesir kesiti, Nükleer Fizik 

 
DETERMINATION OF CROSS SECTION OF 0SE (n,x) REACTION AT DIFFERENT 

ANGLES AND ENERGIES 
 
ABSTRACT 
To know the angular distribution of the elements to be used in nuclear physics research and 
the particles released as a result of their nuclear reactions. In addition to basic nuclear physics 
studies, it is also very important in subjects such as shielding and nuclear reactor design. It 
also provides us with information about the nuclear characteristic of the Selenium element 
studied. The angular distribution of the particles scattered in the continuation of the nuclear 
reaction that takes place enables the determination of the mechanism by which the nuclear 
reaction takes place.   
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Knowing the basic atomic properties of the element selenium and the angular cross-section of 
the particles released as a result of the reaction will shed light on the studies to be carried out 
with the element selenium in nuclear terms. For this reason, in this study, the differential 
cross-sections of the reaction (n, x) for Se are calculated. The code "PHITS 2.88", which is a 
"Monte Carlo" based simulation program, was used in the calculations. The differential cross 
sections of the neutrons scattered from the Selenium element reacting with the neutron at 40o 
and 14,55 MeV energy, 60o 14,69 MeV energy, 90o 14,79 MeV energy, were calculated at 
different angles and different energy values. The results obtained were interpreted by 
comparing them with the experimental data obtained from the International Nuclear Reaction 
Data Center (EXFOR). Data obtained at 40o, 60o, 90o degrees generally agreed with 
experimental data. In the energy at the extreme points, which are the lowest energy levels, a 
negligible mismatch at these points has been observed, this disharmony at low energy is due 
to the increase in the rate of variability of scattering. In order to reduce the mismatch in these 
energy levels, increasing the number of counts is a method that can eliminate this mismatch in 
energy. As a result, the angular cross-section calculation of selenium was made in the 
simulation program PHITS, which was calculated using Monte Carlo Method for the element 
Selenium, and it was found to be compatible with the experimental results. 
Keywords: Monte Carlo method, Selenium, Cross section, Nuclear Physics 
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A COMPARATIVE STUDY ON THE ENCAPSULATION OF TEREBINTH FRUIT 
OIL IN GUM ARABIC/MALTODEXTRIN BY SPRAY-DRYING, SPRAY-FREEZE 

DRYING AND FREEZE DRYING 
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ORCID: 0000-0003-4340-7153 
 
Aysel ELİK 
Gaziantep University, Engineering Faculty, Food Engineering Department 
ORCID: 0000-0003-4949-9108 
 
Hicran UZUN KARKA 
Vocational School of Technical Sciences, Department of Food Processing 
ORCID: 0000-0003-1098-3197 
 
Fahrettin GÖĞÜŞ 
Gaziantep University, Engineering Faculty, Food Engineering Department 
ORCID: 0000-0002-8610-5297 
 
Derya KOÇAK YANIK 
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ABSTRACT 
The objective of this study was to evaluate the effect of gum arabic: maltodextrin ratio as wall 
material on encapsulation of terebinth fruit oil by different encapsulation techniques. First of 
all oil-in-water emulsions were prepared at different ratios of gum arabic: maltodextrin 
(75:25, 50:50, 25:75) and then microcapsules were obtained by spray-drying, spray-freeze 
drying and freeze-drying. The oil and the wall material contents were kept constant at 10 % 
and 20 %, respectively, in all drying process. Microcapsules were compared in terms of the 
encapsulation efficiency, drying yield and the physical properties. The gum 
arabic:maltodextrin in ratio of 75:25 showed the highest encapsulation efficiency among the 
studied ratios. The encapsulation efficiency (90%) at this gum arabic: maltodextrin ratio was 
significantly higher than those obtained by spray-freeze drying and freeze-drying. However 
the drying yield was significantly lower in spray drying (74 %) than those obtained by spray-
freeze drying (84 %), and freeze-drying (95 %). The powder produced by spray drying with 
gum arabic: maltodextrin ratio of 75:25 were in good quality in terms of bulk density, tapped 
density, cohesiveness (Hausner ratio) and flowability (Carr’s index).  
Keywords: Terenbinth Oil, Encapsulation, Spray Drying, Spray-freeze drying, Freeze-Drying 
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TEREBINTH MEYVE YAĞI’NIN ARAP ZAMKI/MALTODEKSTRIN’DE 
PÜSKÜRTMELİ KURUTMA, PÜSKÜRTME-DONDURARAK KURUTMA VE 

DONDURARAK KURUTMA İLE KAPSÜLLENMESİ ÜZERİNE 
KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA 

 
ÖZET 
Bu çalışmanın amacı, duvar malzemesi olarak arap zamkı: maltodekstrin oranının, farklı 
kapsülleme teknikleriyle terebinth meyve yağının kapsüllenmesi üzerindeki etkisini 
değerlendirmektir.Öncelikle farklı oranlarda arap zamkı: maltodekstrin (75:25, 50:50, 25:75) 
oranlarında su içinde yağ emülsiyonları hazırlandı ve ardından mikrokapsüller püskürtmeyle 
kurutma, püskürtmeyle dondurma ve dondurarak kurutma ile elde edildi.Tüm kurutma 
işlemlerinde yağ ve duvar malzemesi içerikleri sırasıyla% 10 ve% 20 oranında sabit 
tutulmuştur. Mikrokapsüller, kapsülleme verimliliği, kuruma verimi ve fiziksel özellikler 
açısından karşılaştırıldı.75:25 oranında arap zamkı: maltodekstrin, incelenen oranlar arasında 
en yüksek kapsülleme etkinliğini göstermiştir.Bu arap zamkı: maltodekstrin oranındaki 
kapsülleme verimliliği (% 90), püskürtmeli-dondurarak kurutma ve dondurarak kurutma ile 
elde edilenlerden önemli ölçüde daha yüksekti.Bununla birlikte, kurutma verimi, püskürtmeli 
kurutmada (% 74), püskürtmeyle kurutmayla (% 84) ve dondurarak kurutmayla (% 95) elde 
edilenlerden önemli ölçüde daha düşüktü.75:25 arap zamkı: maltodekstrin oranı ile 
püskürtmeli kurutma ile üretilen toz, yığın yoğunluğu, sıkıştırılmış yoğunluk, kohezyon 
(Hausner oranı) ve akışkanlık (Carr indeksi) açısından iyi kalitede idi.  
Anahtar Kelimeler: Menengiç yağı, Enkapsülasyon, Püskürtmeli Kurutma, Püskürtmeli 
Dondurma, Dondurarak kurutma 
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BINARY SEMI-SUPERVISED CLASSIFICATION TECHNIQUES VIA 
POLYHEDRAL CONIC FUNCTIONS 

 
Nur UYLAŞ SATI 
Muğla Sıtkı Koçman University, Bodrum Maritime Vocational School, Motor Vehicles and 
Transportation Technologies, Ship Construction Programme 
ORCID: 0000-0003-1553-9466 
 
ABSTRACT 
An essential area in data mining is data classification. Recently semi-supervised data 
classification problem is studied by many researchers because generally real-world datasets 
consist of too many unlabeled and a few labeled samples. In this paper, two novel semi-
supervised classification methods that use polyhedral conic functions and clustering methods 
are introduced. New semi-supervised classification algorithms are developed by using 
polyhedral conic functions that was predefined for supervised classification applications. Two 
new algorithms are suggested. In the first one, both labeled and unlabeled data are used in the 
minimization problem of the training process. In the second one, by use of clustering method, 
firstly the classes of unlabeled points are defined then a supervised polyhedral conic functions 
classification algorithm is applied. In both algorithms, polyhedral conic functions (PCFs) are 
utilized. 
In the numerical experiments synthetic datasets are generated for the performance analysis of 
two defined algorithms with different parameter values. Also for presenting comparative 
results and to see the performance of the algorithms on large datasets, experiments on real-
world datasets are made by using WEKA (Waikato Environment Knowledge Analysis) 
collective algorithms. The used real-world datasets are obtained from UCI Machine learning 
repository. Obtained training, testing accuracy values and running times are presented in 
tables. The results show that the proposed approaches are as effective as WEKA collective 
algorithms according to the accuracy values. Besides, our approach provides a novel angle to 
study the polyhedral conic functions (PCFs) in semi-supervised classification on the future 
researches.  
Keywords: Data Mining; Mathematical Programming; Semi supervised data classification; 
Polyhedral Conic Functions 
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BIOMAGNETIC FLOW PAST AN INCLINED STRETCHED CYLINDER BY THE 
PRESENCE OF MAGNETOHYDRODYNAMIC AND FERROHYDRODYNAMIC 

 
Jahangir Alam 
Research Group of Fluid Flow Modeling and Simulation, Department of Applied 
Mathematics, University of Dhaka 
 
M. G. Murtaza 
Department of Mathematics, Comilla University 
 
M. Ferdows 
Research Group of Fluid Flow Modeling and Simulation, Department of Applied 
Mathematics, University of Dhaka 
 
ABSTRACT 
Boundary layer flow has a lot of great potential in practice and the concept of such layer was 
first introduced by German Scientist Ludwing Prandtl [1] in 1904 at the 3rd international 
mathematical congress in Heidelberg with entitle paper “Uber Fliiussigkeitsbewegungen bei 
sehr kleiner Reibung”, where he theoretically and experimentally proved that fluid viscosity 
plays a vital role in a thin layer adjacent to the surface and it’s defined as 
“Uebergangsschicht” and we familiar these terms as boundary layer. Boundary layer is a fluid 
layer where fluid velocity affected by the boundary shear. In boundary layer fluid velocity 
increases from zero at the wall (no slip) to its full value which corresponds to external 
frictionless flow. For several purposes, the concept of boundary layer is used and calculated 
of friction drag acting on a body moving through a fluid,  such as the drag experienced by a 
flat plate at zero incidence, the friction drag of a slip etc. In boundary layer the influence of 
magnetic electric charges the relative motion and magnetized materials are defines as 
magnetic field and this effect commonly seen for permanent magnets like iron. The term 
“magnetic field” is used for two distinct but closely related fields denoted by the symbol� 
and�,where� is the magnetic field intensity and� is the magnetic induction which commonly 
define in terms of Lorentz force and it exerts on moving electric charges. The common 
difference between� and� is that �field is generated by the free electron and� field is 
generated by bound electrons in a material. Generally, when fluid viscosity changes subject to 
a magnetic field known as magnetic fluid and its first patents obtained by Papell [2] which 
successfully applied by NASA in 1963 on aerospace products seal. The most common 
magnetic fluids are ferrofluids and paramagnetic solutions. Blood is also considered a 
magnetic field, which has paramagnetic properties. 
Research on magnetic fluids recently gained momentum due its wide range of applications 
especially on biomedical and engineering field for example drug and gene delivery, cancer 
treatment, diagnosis, tumors, human eye treatment, Magnetic Resonance Imaging (MRI), 
hyperthermia purposes, reduction of bleeding during surgeries etc. From literature survey, 
very few studies are found where biomagnetic fluid with magnetic particles and heat transfer 
past a stretched cylindrical surfaces. For this reason, in the present study, the biomagnetic 
fluid namely blood that contains magnetic particles is considered in the spherical form which 
passed through a inclined stretched cylinder. Throughout this study magnetization and 
electrical conductivity of blood taken into consideration.   
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Where, both principles of magnetohydrodynamic (MHD) and ferrohydrodynamic (FHD) are 
also adopted. The effect of thermal radiation and heat source/sink are also considered in the 
energy equation. Governing equations has been setup using Bousiness approximation and 
transformed them into nonlinear ordinary differential equations using suitable similarity 
solution. Numerical solution like bvp4c has been employed to solve such coupled 
equationsand also compared our present results with previous published paper which found to 
be an excellent agreement. We will discuss how magnetic particles effect on velocity and 
temperature profile when it mixes with blood as well as skin friction coefficient and rate of 
heat transfer.  
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COMPUTED TOMOGRAPHY ANGIOGRAPHY IMAGING APPROACH OF 
PULSATILE FLOW BEHAVIOR IN CARDIOVASCULAR DISEASE 

 
K. E. Hoque 

Research group of Fluid Flow Modeling and Simulation, Department of Applied 
Mathematics, University of Dhaka 
Department of Arts and Sciences, Faculty of Engineering, Ahsanullah University of Science 
and Technology 
 
Sabrina Rashid 
Research group of Fluid Flow Modeling and Simulation, Department of Applied 
Mathematics, University of Dhaka 
 
M. Ferdows 
Research group of Fluid Flow Modeling and Simulation, Department of Applied 
Mathematics, University of Dhaka 
 
ABSTRACT 
Atherosclerosis is a pathologic process and a common cardiovascular disease in which plaque, 
fat, cholesterol, calcium and other ingredients are deposited in coronary main arteries. This 
disease severity is measured to follow different local hemodynamic characteristics that are 
highly correlated with coronary artery geometry. The objective of this study is to explore the 
hemodynamic factors of various degrees of coronary area of stenosis (AS) (60%, 70%, 80%, 
90%) based on computed tomography angiography (CTA) imaging. This noninvasive method 
provides the physiological condition of each stenosis condition in single and several 
sequential (SS) stenosis geometries. We have employed different explicit waveforms with 
lumped three-element Windkessel models in inlet and outlet/s for generating pulsatile flow 
behavior. The finite element simulations are derived by solving highly non-linear partial 
differential equations. We have used a set of boundary conditions including no-slip for arterial 
wall, Newtonian fluid with inlet velocity profile and outlet pressure waveforms. In our results, 
we have observed that the stenosis severity depends on local hemodynamic parameters wall 
shear stress (WSS), mean pressure difference, velocity magnitude (VM) and virtual pressure 
difference (vFFR). The simulation results differ also in different factors including geometry 
bifurcation, types for instance concentric or eccentric, locations that means proximal from 
ostium position or distal. The WSS, VM and vFFR values are significantly higher in 
bifurcation and eccentric stenosis regions than concentric one even though the same 
percentage of AS. The vFFR value in eccentric and proximal stenosis (80% AS) models 
produce 0.74 and concentric and distal stenosis (80% AS) models yield 0.81 (standard 
threshold is 0.80). Therefore, the findings provide that bifurcation, bending, eccentric and 
proximal stenosis is very clinically significant for coronary revascularization. These 
visualization outcomes offer for diagnosing and improving the pathophysiologic abnormality 
condition in coronary main arteries. 
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İNSANSIZ HAVA ARACI VERİLERİ KULLANILARAK NESNEYE YÖNELİK 
KURAL TABANLI SINIFLANDIRMA İLE OTOMATİK YOL ÇIKARIMI 

 
Harita Mühendisi Zeynep BAYRAMOĞLU 
Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 
ORCID: 0000-0003-0324-3561 
 
Dr. Öğr. Üyesi Melis UZAR 
Yıldız Teknik Üniversitesi, Harita Mühendisliği Bölümü,  
ORCID: 0000-0003-0873-3797 
 
Doç. Dr. Nursu TUNALIOĞLU 
Yıldız Teknik Üniversitesi, Harita Mühendisliği Bölümü 
ORCID: 0000-0001-9345-5220 
 
ÖZET 
Son yıllarda teknolojinin uzaktan algılama ve görüntü işleme alanlarında hızla gelişmesiyle 
birlikte dünya yüzeyi ve yaşadığımız çevre hakkında daha hızlı ve anlamlı bilgi edinimi 
kolaylaşmıştır. Kentsel gelişmelerin akıllı şehirler kavramı ile takip edilmesi, trafik ve afet 
yönetimi vb. durumlarda içinde bulunduğumuz çevre hakkında hızlı, güncel ve doğru bilgi 
üretimi, analizi ve değerlendirilmesi açısından önem arz etmektedir. Özellikle kentsel 
alanlardaki yollar ulaşım altyapısının en önemli parçasını oluşturmaktadır. Bu sebeple yolların 
doğru bir şekilde çıkarımı ve ulaşım problemlerinin çözümü temel konuların başında 
gelmektedir. Yolların çıkarımında ise yol çizgilerinin tespiti, kaldırım, bariyer gibi yol 
elemanlarının fotogrametri ve uzaktan algılama çalışma alanı içerisinde çözümlenmesi 
otomatik, hızlı ve güvenilir veri üretimine olanak sağlamaktadır. Özellikle önerilen yöntem, 
geleneksel sayısallaştırma yöntemi ile gerçekleştirilen yol çıkarımı işlemleri 
karşılaştırıldığında zaman ve maliyet açısından daha fazla avantaj sağladığı görülmektedir. Bu 
çalışmada otomatik yol çıkarımı için İnsansız Hava Aracı (İHA) ile üretilen yüksek 
çözünürlüklü görüntüler ile nesnenin spektral ve mekansal bilgilerine dayanarak nesneye 
dayalı kural tabanlı sınıflandırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışma kapsamında otomatik yol 
çıkarımı için Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kampüsü’nde bulunan yol 
güzergâhı analiz edilmiştir. İHA ile elde edilen fotoğraflar kullanılarak Ortofoto, Sayısal 
Arazi Modeli ve Sayısal Yüzey Modeli üretilmiştir. Çalışmanın ikinci adımında ise nesne 
tabanlı sınıflandırma yöntemi ve görüntü işleme teknikleri kullanılmıştır. Segmentasyon ve 
sınıf analizleri gerçekleştirilerek uygun parametreler tespit edilmiş ve otomatik yol çıkarımı 
için kural setleri geliştirilmiştir. Ayrıca, geliştirilen kural seti ile yol ağının önemli parçaları 
olan kaldırımlar, bisiklet yolları ve yol çizgileri vb. hedef sınıflar da oluşturulmuştur. Çalışma 
sonucunda geliştirilen kural seti kullanılarak önerilen yöntem ile otomatik yol çıkarımının 
doğruluk analizi %82 olarak elde edilmiştir. Böylece önerilen yöntem ile yol ve yol ağına ait 
nesnelerin otomatik olarak belirlenmesine olanak sağladığı görülmüştür. Bir sonraki 
çalışmada ise ulaştırma problemlerinin çözümüne yönelik olarak yol güvenlik analizlerini 
gerçekleştirmek için elde edilen sınıflandırma verisinin altlık olarak kullanılması 
planlanmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Kural tabanlı sınıflandırma, otomatik obje çıkarımı, yol analizi, İnsansız 
Hava Aracı (İHA)  
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AUTOMATIC ROAD EXTRACTION USING OBJECT-ORIENTED RULE-BASED 
CLASSIFICATION USING UNMANNED AERIAL VEHICLE DATA 

 
ABSTRACT 
In recent years, with the rapid advancement of technology in the fields of remote sensing and 
image processing, it has become easier to obtain faster and meaningful information about the 
earth's surface and the environment. It is a matter of importance to produce, analyze and 
evaluate fast, accurate, up to date information about our environment in the case of urban 
developments followed by the concept of smart city, traffic and disaster management. 
Especially roads in urban areas constitute the most important part of the transportation 
infrastructure. Therefore, accurate road extraction and solution of transportation problems are 
the leading fundamental issues. In the extraction of roads, the detection of road lines and the 
resolution of road factors such as sidewalks and barriers within the photogrammetry and 
remote sensing environment enable automatic, fast and reliable data production. It is seen that 
the proposed method is more advantageous in terms of time and cost especially when it is 
compared with the traditional digitization method. In this study, high-resolution images 
provided by Unmanned Aerial Vehicle (UAV) and object-based ruled-based classification 
depending upon the spectral and spatial information of the object are used for automatic road 
extraction. In the concept of the study, a road on Davutpaşa Campus at Yildiz Technical 
University was analyzed for automatic road extraction. Orthomosaic, Digital Terrain Model 
and Digital Surface Model were produced using photographs provided by UAV. In the second 
step of the study, the object-oriented classification method and image processing techniques 
were used. Suitable parameters were determined by performing segmentation and class 
analysis, and rule sets for automatic road extraction were developed. Furthermore, with the 
developed rule set the important parts of the road network, such as target classes of the 
sidewalks, cycle routes and road lines were established. The accuracy analysis of automatic 
road extraction using the rule set developed at the end of the study for the proposed method 
was obtained as 82%. Consequently, it was seen that the proposed method enables the 
automatic determination of the road and the objects belonging to the road network. As a 
further study, it is planned to use the classification data obtained as a main dataset to perform 
road safety analysis for the solution of transportation problems. 
Keywords: Ruled-based classification, automatic object extraction, road analysis, Unmanned 
Aerial Vehicle (UAV)  
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LEIBNIZ HOPF CEBİRİ VE MOD 2 STEENROD CEBİRİNDE ANTİ-
OTOMORFİZMA 
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ORCID: 0000-0002-3952-7817 
 
ÖZET    
Leibniz Hopf cebiri, ,F serbest birleşmeli, nS nin derecesi n olmak üzere, üreteçleri 

1 2, ,..., ,...nS S S  olan Z üzerinde bir cebirdir. Bu cebir bağlantılıdır.  Mod 2 Leibniz Hopf 

cebiri, 2 / 2F F  Z , serbest birleşmeli ve üreteçleri 1 2, ,..., ,...nS S S  olan bir cebirdir.  Bu 

cebiri  ( ) m k

m k

i jn

i j n
S S S

 
   eş çarpımını tanımlayarak bir Hopf cebiri haline 

getirebiliriz.  Mod 2 Leibniz Hopf cebiri, kombinatoryal, topoloji ve cebir ile ilgili birçok 
uygulama alanlarına sahiptir.  Mod 2 Steenrod cebiri, 2A , Adem bağıntıları ile mod 2 Leibniz 

Hopf cebirinden elde edilen bir bölüm cebiridir.  Mod 2 Steenrod cebiride bir Hopf cebiridir 
ve tek bir anti-otomorfizmaya, 2 2: A A   sahiptir.   Bu anti-otomorfizmanın birçok 

uygulama alanı vardır. Bunlardan bazıları Steenrod cebirinde anti-otomorfizma altında 
değişmeyen elemenaların bulunması ve Steenrod cebirinde nilpotentlik problemidir. Mod 2 
Steenrod cebiri, cebirsel topolojidede önemli bir rol oynamaktadır. Örneğin, n kürenin 
homotopi gruplarının belirlenmesi probleminde kullanılmaktadır.  Mod 2 Steenrod cebirinin 
bölüm cebir yapısı bize bir Hopf cebir homomorfizması 2 2: F A   vermektedir. Bu 

homomorfizma yakın zamanda Adem bağıntılarına farklı bir bakış açısı sağlanmasında 
kullanılmıştır. Bu homomorfizmanın dual yapısıda, mod 2 dual Steenrod cebirinde anti-
otomorfizma altında değişmeyen elemanların bulunmasında önemli bir rol almıştır.  Mod 2 
Steenrod cebiride bir Hopf cebiri olduğu için tek bir anti-otomorfizmaya sahiptir, fakat bu 
anti-otomorfizma ile yapılan hesaplamalar, anti-otomorfizma formüllerinin karmaşıklığı 
sebebiyle bir hayli zordur. Bu çalışmamızda mod 2 Leibniz Hopf cebirindeki anti-
otomorfizma ile mod 2 Steenrod cebirindeki anti-otomorfizma arasındaki ilişkiyi 
göstereceğiz.  
Anahtar Kelimeler: Anti-otomorfizma, Hopf cebiri, Steenrod cebiri, Leibniz-Hopf cebiri 
 

LEIBNIZ HOPF ALGEBRA AND THE ANTI-AUTOMORPHISM OF THE MOD 2 
STEENROD ALGEBRA 

 
ABSTRACT 
The Leibniz-Hopf algebra, F is the free associative algebra over Z on generators 

1 2, ,..., ,...n
S S S  where nS  has degree n . This algebra is connected. The Mod 2 Leibniz Hopf 

algebra, 2 / 2F F  Z , is the free associative algebra on generators 1 2, ,..., ,...n
S S S . This 

algebra may have a Hopf algebra structure by defining a comultiplication by 

( ) m k

m k

i jn

i j n
S S S

 
   . The mod 2 Leibniz Hopf algebra has connections with 

combinatorics, topology and algebra. The mod 2 Steenrod algebra, 2A , can be defined as the 

quotient of the mod 2 Leibniz-Hopf algebra by the Adem relations.    
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The mod 2 Steenrod algebra is also a Hopf algebra and has a unique anti-automorphism 
denoted by 2 2: A A  . This anti-automorphism has lots of applications. Some of these are 

finding the invariants under this anti-automorphism and nilpotent problem in the Steenrod 
algebra.  The mod 2 Steenrod algebra plays an important role in algebraic topology. For 
instance, it is used to compute the homotopy groups of the n-sphere.  The quotient algebra 

structure of 2A  gives us the Hopf algebra homomorphism 2 2: F A  .   This homomorphism 
has recently been used to give a different viewpoint to the Adem relations. Its dual structure 
also plays a role calculating the invariants under the anti-automorphism in the mod 2 dual 
Steenrod algebra.  Since the mod 2 Steenrod algebra is a Hopf algebra, it has also an anti-
automorphism, but calculations using this anti-automorphism is complicated because of the 
complexity of the anti-automorphism formulas.  In this work we will introduce the 
connections between the anti-automorphism in the mod 2 Leibniz-Hopf algebra and the anti-
automorphism in the mod 2 Steenrod algebra. 
Keywords: Anti-automorphism, Hopf algebra, Steenrod algebra, Leibniz-Hopf algebra 
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COMPARING THE SUSTAINABILITY OF CITIES IN THE AEGEAN AND 
MEDITERRANEAN REGIONS BY USING MAUT METHOD 
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Yıldız Technical University, Department of Industrial Engineering 
ORCID: 0000-0001-5563-2564 
 
ABSTRACT 
In this study, it was aimed to compare the sustainability performances of 16 cities located in 
the Aegean and Mediterranean regions. In this context, 24 indicators related to the 
sustainability of the cities were selected and the sustainability performances of the cities were 
compared using the Multi-Attribute Utility Theory (MAUT), which is a multi-criteria 
decision-making method. MAUT method is a systematic method used in the evaluation of 
complex problems with both qualitative and quantitative criteria. It aims to select the most 
suitable alternative for the desired purpose in terms of all criteria. Meanwhile, Entropy 
method was used to determine the weights of criteria. Entropy method is an objective method 
that determines the weights of criteria based on the density of the contrasts between 
information sets. Therefore, the more different the value of an indicator is for different cities, 
the more its weight is calculated. The results showed that the most important indicators were 
waste recycling rate, number of volunteers in associations, average annual SO2 concentration, 
population density, recreation area per capita, annual natural gas consumption per capita, and 
forest area per capita, respectively. These indicators determined approximately 85% of the 
sustainability performance of cities. Moreover, the first three cities with the highest 
sustainability performance were determined to be Adana, Antalya and Burdur, respectively. 
While the three cities with the lowest sustainability performance were Manisa, Hatay and 
Izmir, respectively. The current study presents an opportunity for comparing the sustainability 
performance of cities in the Aegean and Mediterranean regions. Thus, it may have the 
potential for being a guide for future researchers and decision makers in the field. 
Keywords: Entropy Method, MAUT Method, Multi Criteria Decision Making, Sustainable 
Cities. 
 

EGE VE AKDENİZ BÖLGELERİNDEKİ ŞEHİRLERİN 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKLERİNİN MAUT YÖNTEMİ KULLANILARAK 

KARŞILAŞTIRILMASI 
 
ÖZET 
Bu çalışmada, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yer alan 16 şehrin sürdürülebilirlik 
performanslarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu bağlamda, şehirlerin sürdürülebilirliği 
ile ilintili 24 gösterge seçilmiş ve çok kriterli bir karar verme yöntemi olan çok nitelikli fayda 
teorisinden (MAUT) yararlanılarak şehirlerin sürdürülebilirlik performansları kıyaslanmıştır. 
MAUT yöntemi hem nitel hem de nicel kriterlere sahip karmaşık problemlerin 
değerlendirilmesinde kullanılan sistematik bir yöntem olup, tüm kriterler bakımından istenilen 
amaca en uygun alternatifin seçilmesini amaçlamaktadır. Kriter ağırlıklarının belirlenmesinde 
ise, Entropi yönteminden faydalanılmıştır.  
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Entropi yöntemi, nesnel bir ağırlık belirleme yöntemi olup, kriterlerin ağırlıklarını bilgi 
kümeleri arasındaki karşıtlıkların yoğunluğuna dayanarak belirler. Buna göre; bir göstergenin 
aldığı değer, farklı şehirler için ne kadar farklı ise, ağırlığı da o kadar fazla olarak 
hesaplanmaktadır. Sonuçlar, en önemli göstergelerin atık geri dönüşüm hızı, derneklerde 
gönüllü çalışanların sayısı, yıllık ortalama SO2 konsantrasyonu, nüfus yoğunluğu, kişi başına 
düşen rekreasyon alanı, kişi başı yıllık doğal gaz tüketim miktarı ve kişi başına düşen 
ormanlık alan olduğunu göstermiştir. Bu göstergeler, sürdürülebilirlik performanslarının 
yaklaşık %85’ini belirlemiştir. Belirlenen performans değerleri karşılaştırıldığında, ilk üç 
şehir, sırasıyla, Adana, Antalya ve Burdur; son üç şehir, sırasıyla, Manisa, Hatay ve İzmir 
olmuştur. Mevcut çalışma, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki şehirlerin sürdürülebilirlik 
performanslarının karşılaştırılmasına olanak sağlamış olup, alandaki araştırmacılar ve karar 
vericiler için potansiyel bir kaynak niteliği taşımaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Entropi Yöntemi, MAUT Yöntemi, Çok Kriterli Karar Verme, 
Sürdürülebilir Şehirler 
 
1. INTRODUCTION 
The increase in urbanization accelerates the development of the economy and society, while it 
causes environmental problems such as global warming, pollution, and ecological destruction 
(Yi, Li, & Zhang, 2021). Urban sustainability minimizes environmental damage, maximizes 
resource efficiency, and provides justice and democracy to its residents (Li et al., 2021). 
Therefore, building a more sustainable city has become very important recently. 
In building a sustainable city, policy makers need to assess the current state of the city and 
compare the city's situation with other cities in order to make reasonable development plans 
(Li et al., 2021). In this context, the assessment of urban sustainability is very important to 
support the sustainable development of the city and has the potential to provide valuable 
advices or references to local governments. For this reason, many academicians have 
conducted studies on the evaluation of urban sustainability. 
In the literature, there are numerous studies on the sustainability assessment of cities in many 
different countries, including Spain (Rama et al., 2020; Gonzalez-Garcia et al., 2018), 
Hungary (Buzási & Jäger, 2020), Russia (Ermolaeva et al., 2018), Canada (Shen & Guo, 
2014), Mexico (Duran-Encalada & Paucar-Caceres, 2009), Brazil (Ferreira & Vieira, 2018), 
Nigeria (Barredo & Demicheli, 2003), China (Yi, Li, & Zhang, 2021; Li & Yi, 2020; Liu et 
al., 2020; Cui et al., 2019; Bian et al., 2018; Huang, Yan, & Wu, 2016; Liu et al., 2016; Xu et 
al., 2016; Ding et al., 2015; Shen et al., 2015; Liu et al., 2013; Fan & Qi, 2010), India 
(Kotharkar, Pallapu, & Bahadure, 2019), Malaysia (Choon et al., 2011), Cambodia (Chan, 
2020), Iraq (Mohsin et al., 2020; Hassan & Kotval, 2019; Ameen & Mourshed, 2019), Iran 
(Zinatizadeh et al., 2017), Israel (Stossel, Kissinger, & Meir, 2017; Stossel, Kissinger, & 
Meir, 2015), Qatar (Al-Thani, 2019), and Saudi Arabia (Anisurrahman & Alshuwaikhat, 
2019). 
Meanwhile, there are studies on the evaluation of the sustainability of cities in Turkey 
(Erdoğan & Öztürk, 2019; Kırtorun & Karaer, 2018; Öztürkoğlu et al., 2018; Saraç & 
Alptekin, 2017; Tatlılıoğlu, 2015; Gazibey, Keser, & Gökmen, 2014). However, there is no 
study addressing the sustainability of cities in the Aegean and Mediterranean regions. In this 
context, it was aimed to fill this gap in the literature in the present study.  
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In studies to date, various methods and approaches were used, such as urban metabolism 
model (Cui, Wang, & Feng, 2019; Li et al., 2016), ecological footprint analysis (Gu et al., 
2015), system dynamics model (Yang, Yang, & Wang, 2020; Tan et al., 2018; Duran-
Encalada & Paucar-Caceres, 2009), fuzzy set theory (Zheng & Bedra, 2018; Phillis, 
Kouikoglou, & Verdugo, 2017), data envelopment analysis (Kourtit, Suzuki, & Nijkamp, 
2017; Yan et al., 2017; Yu & Wen, 2010), structural equation modeling (Jiao et al., 2016), and 
multi-criteria decision making techniques (Chen & Zhang, 2020; Tang et al., 2019; Yi, Li, & 
Zhang, 2019; Yi, Li, & Li, 2018; Li, Yi, & Zhang, 2018; Zhang et al., 2016; Gazibey, Keser, 
& Gökmen, 2014). Among them, multi-criteria decision making techniques (MCDM) are a 
group of methods that enable the evaluation of multiple criteria in ranking, selecting or 
comparing different alternatives (such as products, technologies and strategies) (Li et al., 
2021). In this study, the Multi-Attribute Utility Theory (MAUT) method, one of the multi-
criteria decision making techniques, was used. 
The MAUT method was developed by Keeney and Raiffa in 1976 (Chen, Okudan, & Riley, 
2010). It has been used for different purposes, including measuring social preferences for 
health states (Torrance, Boyle, & Horwood, 1982), identifying critical locations for terrorist 
actions (Patterson & Apostolakis, 2007), assessing risks of natural gas pipelines (Brito & de 
Almeida, 2009), choosing construction method in concrete buildings (Chen, Okudan, & Riley, 
2010), evaluating public risk preferences in forest land-use choices (Ananda & Herath, 2005), 
and screening patients under the Covid-19 pandemic (Roselli et al., 2020). However, this 
study is the first to use the MAUT method to compare the sustainability of cities. In the 
present study, the method was used for comparing the sustainability of cities in the Aegean 
and Mediterranean regions. 
 
2. METHOD 
Turkey consists of 7 geographical regions, which are Marmara, Aegean, Mediterranean, Black 
Sea, Central Anatolia, Eastern Anatolia, and Southeastern Anatolia regions. Within the scope 
of this study, cities in the Aegean and Mediterranean regions were examined (Fig. 1).  
 

 
(a)  Aegean Region                                         (b) Mediterranean Region 

Figure 1: Cities in Aegean and Mediterranean regions. 
2.1. Selection of Sustainability Indicators 

 
2.1. Selection of Sustainability Indicators 
First, sustainability indicators were selected. While choosing the indicators, the study of 
Merino-Saum et al. (2020) was used, in which the most common indicators found in urban 
sustainability indicator sets were determined. Secondary data could be found for 24 of the 34 
indicators determined. Therefore, the current study was limited to these 24 indicators (Tables 
1 and 2).  
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Table 1: Benefit indicators used in the current study. 

 
Table 2: Cost indicators used in the current study. 

Code Benefit Indicators 
BI1 GDP ($/capita) 
BI2 Employment rate (%, among age of 15-64) 
BI3 Waste recycling rate (kg/capita/year) 
BI4 Recreation areas (m2/capita) 
BI5 Forest areas (m2/capita) 
BI6 Access to sanitation (% of population) 
BI7 Access to drinking water (% of population) 
BI8 Population with higher education (%, among age of 15+) 
BI9 Number of doctors / physicians (doctors/1000 capita) 

BI10 Number of volunteers in associations (people/1 million capita) 
BI11 Life expectancy (years) 
BI12 Voter participation (% of population) 

Note: 
1. BI1, BI2, BI8, and BI9 were obtained from the 2019 statistics of TURKSTAT. 
2. BI3, BI6, and BI7 were taken from the 2018 statistics of TURKSTAT. These statistics are 
published every two years. 
3. B11 was retrieved from the 2017 statistics of TURKSTAT. These statistics are published 
every three years. 
4. BI10 was obtained from the 2019 statistics of siviltoplum.gov.tr. 
5. BI12 was taken from the 2019 local election results given in sabah.com.tr. 
6. BI4 and BI5 were retrieved from the 2019 statistics of the Ministry of Agriculture and 
Forestry. 

Code Cost Indicators 
CI1 Poverty rate (%, Poverty risk: 50%) 
CI2 Population density (residents/km2) 
CI3 Gini coefficient (by individuals) 
CI4 Water use (l/capita/day) 
CI5 Municipal waste generated (kg/capita/year) 
CI6 Particulate matter (PM10) concentration (μg/m3) 
CI7 SO2 concentration (μg/m3) 
CI8 Electricity consumption (kWh/capita/year) 
CI9 Natural gas consumption (kWh/capita/year) 

CI10 Number of crimes (pieces/1000 capita) 
CI11 Number of homicides (pieces/100,000 capita) 
CI12 Number of severe / fatal traffic injuries (pieces/10,000 capita) 
Note: 
1. CI1, CI2, CI3, CI6, CI10, CI11, and CI12 were obtained from the 2019 statistics of 
TURKSTAT. 
2. CI4 and CI5 were taken from the 2018 statistics of TURKSTAT. These statistics are 
published every two years. 
3. CI8 and CI9 were retrieved from the 2019 statistics of Energy Market Regulatory 
Authority. 
4. CI7 was obtained from the 2019 statistics of Environment and Urban Ministry. 
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2.2. Determination of the Weight of Each Indicator 
Secondly, the weights of the indicators were determined. Entropy method was used for that. 
This method is an objective method that determines the weights of indicators depending on 
the intensity of contrasts between information sets (Arslan, 2020, p. 22). Accordingly, the 
more different the value of an indicator for different cities, the more its weight is calculated 
(Altan, 2020, p. 199). The steps of the Entropy method are summarized in Fig. 2.  
 

 
Figure 2: Steps of the Entropy method. 

 
2.3. Comparison of the Sustainability of Cities 
After determining the weight of each indicator, the sustainability of the cities was compared 
using the MAUT method. This method is a multi-criteria decision making method that aims to 
choose the most suitable alternative for the desired purpose in terms of all criteria (Altan, 
2020, p. 191). While applying this method, the steps indicated in Fig. 3 were followed and 
utility values were calculated for cities. The higher the utility value, the better the 
sustainability performance of the city.  
 

 

Figure 3: Steps of the MAUT method. 
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3. RESULTS AND DISCUSSION 
First, the decision matrix (Table 3) was created. For this purpose, the indicator value of each 
city was placed in the decision matrix in a way that matched with the row of the city and the 
column of the indicator. Thus, a matrix consisting of 16 rows (m = number of cities) and 24 
columns (n = number of indicators) was obtained. Then, the weight of each criterion (Table 4) 
was determined by applying the steps specified in Fig. 2. 
 

Table 3: Decision matrix. 
City BI1 BI2 BI3 BI4 BI5 BI6 BI7 BI8 BI9 BI10 BI11 BI12 

Adana 6484 48.3 244.7 4.1 2653 95 100.0 17.0 2.0 50.9 77.5 83.3 
Afyonkarahisar 6359 54.2 4.4 5.0 3822 95 98.1 13.2 1.6 28.8 77.1 88.0 

Antalya 10677 54.6 61.5 4.3 4563 83 100.0 20.0 2.2 278.7 79.3 85.2 
Aydın 6672 58.2 24.1 2.3 2940 75 100.0 17.3 1.9 35.1 78.5 86.4 
Burdur 7447 54.6 34.3 14.3 12249 91 99.8 17.4 1.4 25.8 79.2 87.4 
Denizli 8194 58.2 17.6 6.9 5676 80 99.0 16.9 1.9 156.2 78.2 88.2 
Hatay 5617 43.5 4.2 2.0 1277 70 99.0 14.7 1.5 42.4 77.9 85.5 
Isparta 7260 54.6 25.2 4.7 8677 99 99.8 19.2 2.6 105.6 78.7 82.9 
İzmir 10663 53.1 43.3 2.6 1089 100 99.0 22.2 2.6 181.8 78.6 84.2 

Kahramanmaraş 6006 43.5 3.3 5.4 4518 68 98.0 13.6 1.5 123.9 79.2 86.9 
Kütahya 7364 54.2 10.9 10.2 11162 97 99.5 15.3 1.4 67.3 76.8 86.6 
Manisa 8711 54.2 28.0 2.7 3766 89 96.0 14.5 1.8 24.3 77.1 88.5 
Mersin 7640 48.3 35.6 2.1 4540 75 99.0 17.3 1.6 39.7 78.2 85.3 
Muğla 9943 58.2 47.7 12.3 8435 77 95.0 20.7 1.8 106.8 80.3 86.3 

Osmaniye 5277 43.5 14.4 4.8 2945 79 97.1 16.1 1.3 66.8 78.0 79.8 
Uşak 7710 54.2 52.7 12.0 6032 98 96.7 14.8 1.4 56.7 78.1 86.1 

 
Table 3 (continued): Decision matrix. 

City CI1 CI2 CI3 CI4 CI5 CI6 CI7 CI8 CI9 CI10 CI11 CI12 
Adana 14.0 160.8 0.376 222 357.7 42.0 5.3 3018 2149 4.6 18.7 21.1 

Afyonkarahisar 8.8 51.0 0.337 204 376.0 23.9 7.0 2479 2173 4.4 19.5 28.1 
Antalya 12.2 121.2 0.355 329 540.2 39.0 5.0 3428 3135 5.1 13.8 32.4 
Aydın 12.7 141.5 0.317 196 445.3 37.0 7.0 2429 1416 5.3 17.0 33.1 
Burdur 12.2 39.6 0.355 237 511.0 43.0 11.0 2932 3142 4.3 14.8 40.2 
Denizli 12.7 88.7 0.317 245 394.2 55.0 17.0 3314 9621 4.9 13.2 30.9 
Hatay 12.1 279.5 0.361 179 441.7 13.0 13.0 2695 6134 2.9 8.7 23.2 
Isparta 12.2 53.8 0.355 262 474.5 47.0 10.0 2264 3470 5.3 14.4 31.9 
İzmir 11.1 363.6 0.358 208 496.4 35.0 10.8 3552 10557 4.9 13.1 22.7 

Kahramanmaraş 12.1 80.4 0.361 357 281.1 76.0 16.5 3382 3171 2.4 11.2 21.6 
Kütahya 8.8 48.4 0.337 174 361.4 55.0 22.0 2562 7965 3.0 11.0 23.2 
Manisa 8.8 110.0 0.337 153 456.3 63.0 46.5 3026 4023 4.6 17.6 29.5 
Mersin 14.0 118.9 0.376 227 394.2 83.0 4.0 2502 4587 3.9 13.5 32.3 
Muğla 12.7 76.5 0.317 403 711.8 55.0 20.0 3517 779 4.6 18.6 47.1 

Osmaniye 12.1 172.5 0.361 173 310.3 58.0 6.0 6886 4290 3.5 15.6 33.3 
Uşak 8.8 69.4 0.337 178 514.7 64.0 6.5 4471 6288 4.2 14.0 35.6 
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Among the indicators, water recycling rate was calculated to have the highest weight. It was 
followed by the number of volunteers in associations, average annual SO2 concentration, 
population density, recreation area per capita, annual natural gas consumption per capita, and 
forest area per capita, respectively. These 7 indicators determined approximately 85% of the 
utility values of the cities. On the other hand, the three indicators with the lowest weight were 
life expectancy, access to drinking water, and voter participation, respectively, implying that 
cities did not have very different characteristics on the basis of these criteria. 
 

Table 4: Indicator weights determined by Entropy method. 

 
Afterwards, the benefit value of each city (Table 5) was calculated by applying the steps 
indicated in Figure 3. During the calculations, the maximum and the minimum value in the 
column were taken as ��� and  ���, respectively, for a benefit indicator, and vice versa for a 
cost indicator. 
Finally, the calculated utility values were ranked in descending order in order to compare the 
sustainability of the cities. The city with the highest utility value is the most sustainable one 
compared to others. Similarly, the least sustainable city is the one with the lowest utility 
value. Accordingly, the top three cities with the highest sustainability were Adana, Antalya 
and Burdur, respectively. While the last three cities with the lowest sustainability were 
Manisa, Hatay and Izmir, respectively.  

Indicator Weight 
Waste recycling rate (kg/capita/year) 0.26396 
Number of volunteers in associations (people/106 capita) 0.12135 
SO2 concentration (μg/m3) 0.11175 
Population density (residents/km2) 0.09419 
Recreation areas (m2/capita) 0.09051 
Natural gas consumption (kWh/capita/year) 0.08254 
Forest areas (m2/capita) 0.08219 
Particulate matter (PM10) concentration (μg/m3) 0.03207 
Electricity consumption (kWh/capita/year) 0.02131 
Water use (l/capita/day) 0.01881 
Municipal waste generated (kg/capita/year) 0.01168 
Number of severe / fatal traffic injuries (pieces/10,000 capita) 0.01168 
Number of doctors / physicians (doctors/1000 capita) 0.01112 
GDP ($/capita) 0.01013 
Number of crimes (pieces/1000 capita) 0.00988 
Number of homicides (pieces/100,000 capita) 0.00955 
Poverty rate (%, Poverty risk: 50%) 0.00547 
Population with higher education (%, among age of 15+) 0.00505 
Access to sanitation (% of population) 0.00364 
Employment rate (%, among age of 15-64) 0.00218 
Gini coefficient (by individuals) 0.00069 
Voter participation (% of population) 0.00015 
Access to drinking water (% of population) 0.00005 
Life expectancy (years) 0.00003 
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CONCLUSION 
Urbanization has become a global trend due to the development of social productivity, the 
advancement of science and technology, and the adaptation of the industrial structure. Despite 
their economic and social benefits, cities are not sustainable as they are, since they cause 
consumption of existing resources and pollution of the environment. Therefore, urban 
sustainability has become an important issue in order to achieve environmentally friendly, 
economically feasible and socially acceptable growth. In this context, the present study aimed 
to compare the sustainability of 16 cities in the Aegean and Mediterranean regions. For this 
purpose, firstly, selected 24 indicators were weighted using Entropy method. Then, by using 
these weights, the utility value for each city was calculated with the use of MAUT method. 
After that, the calculated utility values were used to rank the sustainability performances of 
the cities. The higher the utility value, the more sustainable the city is. Accordingly, the three 
most sustainable cities were Adana, Antalya and Burdur, respectively, whereas the three least 
sustainable cities were Manisa, Hatay and Izmir, respectively. These results have the potential 
to be used by decision makers and future researchers in the field for proposing solutions to 
make cities more sustainable, and taking actions related to that. 
 

Table 5: Utility values of cities calculated by the MAUT method. 
Rank No City Score   Region     

1 Adana 0.632   Mediterranean     
2 Antalya 0.555   Mediterranean     
3 Burdur 0.537   Mediterranean     
4 Muğla 0.508   Aegean     
5 Uşak 0.481   Aegean     
6 Isparta 0.477   Mediterranean     
7 Kütahya 0.444   Aegean     
8 Afyonkarahisar 0.410   Aegean     
9 Denizli 0.397   Aegean     

10 Kahramanmaraş 0.391   Mediterranean     
11 Aydın 0.378   Aegean     
12 Mersin 0.372   Mediterranean     
13 Osmaniye 0.343   Mediterranean     
14 İzmir 0.328   Aegean     
15 Hatay 0.271   Mediterranean     
16 Manisa 0.267   Aegean     
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ÖZET 
GNSS istasyonlarında kaydedilen Küresel Seyrüsefer ve Uydu Sistemi (GNSS) uydularına ait 
sinyaller, dünyaya ulaşırken atmosferin farklı katmanlarından geçmektedirler. Bu 
katmanlardan biri, elektromanyetik dalga iletimi içinde gerekli olan ve iyonların bünyesinde 
serbestçe dolaştığı iyonosfer katmanıdır. İyonosfer katmanı dinamik bir yapıdadır ve 
iyonosferik etkileşimlerden dolayı bünyesinde elektron yoğunluğu düzensizlikleri 
oluşmaktadır. İyonlaşma yoğunluklarındaki düzensizliklerden kaynaklanan parıldamalar; 
iletişim, navigasyon ve haberleşme sinyallerinin faz ve genliklerinde ani değişimlerine sebep 
olurlar. İyonosferdeki bu hızlı değişiklikler, 20 dB'yi aşan genlik değişikliklerine sebep 
olmaktadır. S4 olarak isimlendirilen genlik parıldaması indisi, kaydedilen sinyal gücünün 
standart sapmasının, ortalama sinyal gücüyle normalizasyonu sonucu elde edilen bir 
parametredir. İyonosferik parıldamanın araştırılması, GPS sinyalleri üzerindeki etkilerin 
belirlenmesi ve konum doğruluğunun iyileştirilmesi açısından oldukça önemlidir. Bu 
çalışmada, iyonosferde meydana gelen bu ani değişimler ile uzay iklim koşullarına ait güneş 
ve jeomanyetik indis değerleri arasındaki ilişki araştırılmıştır. Çalışma kapsamında 1 Ocak 
2016 ile 30 Haziran 2019 tarihleri arasında TUSAGA-Aktif istasyonlarından alınan GPS 
gözlemleri kullanılmıştır. Türkiye’de yer alan yaklaşık aynı boylam üzerinde bulunan TRBN, 
GEME ve SURF istasyonlarına ait GPS gözlemlerinden hesaplanan saatlik S4 indisi 
değişimleri analiz edilerek, S4 indisi ile uzay iklim koşulları indisleri (Kp, Dst ve Pd) 
arasındaki ilişki incelenmiş ve orta enlem bölgesi üzerindeki iyonosferik değişimler 
araştırılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: İyonosfer, Uzay İklim Koşulları, S4 indisi, GPS, İyonosferik Parıldama 
 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN S4 INDEX VARIATION 
AND SPACE WEATHER CONDITIONS IN THE MIDDLE-LATITUDE REGION 

 
ABSTRACT 
The signals belonging to the Global Navigation and Satellite System (GNSS) satellites are 
recorded at GNSS stations passing through the different layers of the atmosphere while 
reaching the earth. One of these layers is the ionosphere, the ions moves freely, which is 
necessary for electromagnetic wave transmission. The ionosphere layer is dynamic and 
electron density irregularities occur due to ionospheric interactions. Scintillation caused by 
irregularities in ionization density; They cause sudden changes in the phase and amplitude of 
communication, navigation and communication signals. These rapid changes in the 
ionosphere cause amplitude changes exceeding 20 dB. The amplitude scintillation index, 
known as S4, is a parameter obtained by normalizing the standard deviation of the recorded 
signal strength with the average signal strength.   
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Investigating ionospheric scintillation is very important in determining the effects on GPS 
signals and improving position accuracy. In this study, the relationship between these sudden 
changes in the ionosphere and the solar and geomagnetic index values of space weather 
conditions was examined. Within the scope of this study, GPS observations which is obtained 
from CORS-TR stations between the dates January 1st, 2016 and June 30th, 2019 were used. 
Analysis was applied to the hourly S4 index variations which is calculated from GPS 
observations of TRBN, GEME and SURF stations. The relationship between S4 index and 
space weather conditions indices (Kp, Dst and Pd) were examined and the ionospheric 
variations have been investigated both different latitude and same longitude over the Turkey. 
Keywords: Ionosphere, Space Weather Conditions, S4 index, GPS, Ionospheric Scintillation 

 
1. GİRİŞ 
Konumlama ve yer ölçmeleri alanlarında kullanımı hızla yaygınlaşan uydu ve uzay teknikleri; 
jeodezi, jeodinamik, mühendislik ölçmeleri ve konum bilgisinin kullanıldığı birçok disiplinde 
araç vazifesi görmektedir. Mühendisliğin tüm alanlarında yoğun bir biçimde kullanılan uydu 
ve uzay teknikleri, klasik yöntemlere göre, doğruluk, zaman, uygulanabilirlik ve maliyet 
yönünden oldukça önemli avantajlar sağlamaktadır. Atmosferden geçen GNSS sinyalleri 
elektromanyetik dalga yayılımı prensibine göre iletilmektedir. Bu nedenle, atmosferik 
etkilerin ölçülere düzeltmeler olarak eklenmesi çok önemlidir. GNSS verilerine atmosferik 
etkiler uygun bir modelleme yoluyla düzeltme olarak eklenmediği durumlarda, sinyalin 
konum doğruluğunu azaltıcı etkilere sebep olmaktadır (Rabiu ve dig. 2015). Uzay 
ortamındaki iyonosfer, genellikle rastgele etkilere maruz kalır ve güneş patlamaları-
manyetosfer-iyonosferik etkileşimlerden dolayı bünyesinde elektron yoğunluğu 
düzensizlikleri meydana gelir. Bu iyonosferik düzensizliklerin boyutları konum doğruluğunda 
birkaç metre ile kilometre arasında değişen ve uydu sinyallerinde genel olarak genlik ve faz 
parıldaması ile sinyallerin saçılmasına neden olmaktadır  [2-3]. İyonosferde gerçekleşen bu 
hızlı değişimler 20 dB'yi aşan genlik değişimleri olarak görülmekte ve "parıldama" ifadesi 
elektromanyetik dalgadaki bu hızlı genlik ve faz dalgalanmaları şeklinde tanımlanmaktadır. 
S4 indisi olarak bilinen genlik parıldaması, kaydedilen sinyal gücünün standart sapmasının, 
ortalama sinyal gücüyle normalizasyonuna denilmektedir (Briggs and Parkin 1963). 
İyonosferik düzensizlikleri tanımlamak ve gözlemlemek için GNSS gözlemlerinden elde 
edilen S4 değişimleri kullanılmıştır. İyonosferik genlik ve faz parıldaması araştırmalarının 
yapıldığı birçok çalışma bulunmaktadır. Orta enlemdeki iyonosferik parıldamalar çoğunlukla 
F-tabakası düzensizlikleri tarafından üretilir. F-tabakasında meydana gelen bu değişimler gün 
içinde güneş aktivitesi, zaman, mevsim ve enleme göre değişiklik gösterebilmektedir (Bolaji 
ve dig. 2017). İyonosferde gerçekleşen şiddetli genlik azalması ve güçlü faz parıldaması, uydu 
iletişiminin sağlıklı biçimde gerçekleşmesini etkiler. Bu nedenle, iyonosferik parıldamanın, 
GNSS sinyalleri üzerindeki etkilerin bir alıcı vasıtasıyla daha fazla anlaşılması tercih 
edilmektedir (Van Der Meeren ve dig. 2014). İyonosferik parıldama uzay ikliminin bilinen en 
eski etkilerinden biridir. 
Bu çalışmada, Türkiye de bulunan TUSAGA-Aktif istasyonlarında kaydedilen GNSS 
gözlemlerinden hesaplanan iyonosferik parıldama verileri kullanılarak, iyonosferik 
parıldamanın uzaysal-zamansal-istatistiksel özellikleri incelenmiştir.  
Çalışma kapsamında orta enlem bölgesinde gerçekleşen iyonosferik parıldama indisi ile uzay 
iklim koşullarına ait indis değişimleri (Kp, Dst ve Pd)  arasındaki ilişki de araştırılmıştır. 
Türkiye’de bulunan TRBN, GEME ve SURF TUSAGA-Aktif istasyonlarının GNSS 
ölçülerinden elde edilen S4 değişimleri,   
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Seemala (2011) tarafından geliştirilen GPS-TEC analiz yazılımı kullanılarak hesaplanmıştır. 
S4 değişimleri için 1 Ocak 2016 ile 30 Haziran 2019 tarihleri arasında GPS gözlemleri 
kullanılmıştır. Elde edilen S4 değişimleri kullanılarak, uzay iklim koşullarına ait indis 
değişimleriyle arasındaki ilişki araştırılmıştır. S4 değişimlerindeki kaba hatalı veya 
uyuşumsuz ölçüler K-sigma metodu ile belirlenerek ölçülerden çıkarılmış ve uzay iklim 
koşullarına ait indis değişimleri ile birlikte analiz yapılmıştır. Yapılan bütün hesaplamalar ve 
grafikler MATLAB® ortamında tarafımızdan hazırlanan yazılımlarla gerçekleştirilmiştir.  
 
2. ARAŞTIRMA VE BULGULAR 
Dünya’nın etrafını saran atmosfer tabakasının yeryüzünden 70-1000 km arasında tanımlanan 
kısmına iyonosfer katmanı denir. Bilindiği gibi iyonosfer, rastgele parıldamalar ile sonuçlanan 
düzensiz bölgelerde sinyalin frekansına ve elektron yoğunluğuna bağlı olarak radyo 
sinyallerinin kırıldığı bir saçılım ortamıdır. İyonosfer katmanı saçıcıdır ve nötr moleküllerin 
solar radyasyon etkisine bağlı iyonlaşmasından kaynaklanan serbest elektronlar içerir. Bu 
serbest elektronlar uydu sinyallerinin alıcı istasyona kadar ki seyahat süresinde gecikmelere 
sebep olmaktadır. 
GNSS, iyonosferik uzay iklim koşullarını izlemek, modellemek ve tahmin etmek için önemli 
bir uzaktan algılama aracıdır. İyonosferdeki bu değişiklikleri modellemek için, GNSS 
sinyallerindeki ani değişimlere neden olan genlik parıldaması ile uzay iklim koşulları 
arasındaki ilişkinin incelenmesi gerekmektedir. Genlik parıldaması, GNSS uydularından 
alınan sinyallerin yoğunluklarından türetilmektedir. S4 sinyal yoğunluğu dalgalanmalarının 
standart sapmasıdır ve sinyal gücüne sahip olan parıldamaları temsil etmektedir. Genlik 
parıldaması, sinyal yoğunluğunun standart sapması (SI) olarak tanımlanan hesaplamada 
eşitlik 1’deki formül kullanılır:  
 

S�	 = �< SI� > −< SI >�
< SI >�   (1) 

 
Burada <SI>, 60 saniye aralığındaki ortalama sinyal yoğunluğu değeridir (Bhawre ve dig. 
2013).  
 
Güneş lekeleri manyetik alan şiddetinin en fazla yaşandığı bölgeleri temsil etmektedir. Güneş 
lekelerinin sayısı sabit değildir ve güneş döngüsü adı verilen 11 yıllık bir döngü sırasında 
değişiklik gösterir (URL-3). Ayrıca güneş döngüsünün yükselme ve azalma evrelerinde güneş 
aktivite indisindeki değişimler ve iyonosfer üzerindeki etkisi mevsime ve enleme göre 
değişiklik göstermektedir (Özgüç, Tulunay, and Ataç 1998). İyonosferde değişikliklere neden 
olan güneş ve jeomanyetik aktiviteleri açıklamak için uzay iklimi koşulu değişkeni adı verilen 
indis değerleri kullanılır (Komjathy 1997). Güneş döngüsü ile birlikte uzay iklim 
koşullarından kaynaklanan muhtemel iyonosferik bozulmaların belirlenmesi için; jeomanyetik 
fırtına (Kp), jeomanyetik aktivite (Dst) ve plazma yoğunluğu (Np) indisleri kullanılmıştır. 
Radyasyon fırtınalarıyla taşınan protonlardan oluşan plazma yoğunluğu, Dünya’nın manyetik 
alanı tarafından yönlendirilirler ve üst atmosferde kutuplarda çarpışırlar.   
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Hızlı hareket eden protonlar X-ışını fotonları gibi aynı etkiyi gösterirler ve iyonosferin D-
katmanında genişleme yaparlar ve yüksek enlemlerde yüksek frekanslı sinyal iletişimini 
kesintiye uğratırlar. Auroral etkiler sırasında azalan elektronlar diğer katmanlarda artar ve 
sinyal iletiminde aksamalar (parazitler) oluştururlar (http://omniweb.gsfc.nasa.gov/). Proton 
yoğunluğunda meydana gelen tepe noktalarının (>15 proton/cm3), manyetik alan indisi 
değerlerinden Bz indisinde meydana gelen +5 nT (hafif fırtına) değerinden büyük veya -5 nT 
(hafif fırtına) değerinden küçük olduğu durumlarda direkt ilişki halinde olduğu gösterilmiştir. 
Bu nedenle 15 proton/cm3 değerinden büyük olan proton yoğunluğu indisi değerleri aktif uzay 
iklim koşulu olarak değerlendirilmektedir (Dashora ve dig. 2009). Jeomanyetik aktivite, 
jeomanyetik fırtınanın ortaya çıkma sürecinin takip edilmesinde kullanılır ve ekvatoral 
bölgede meydana gelen manyetik akım değişimlerini tanımlayan indistir (Zolesi and Cander 
2014). Ekvatoral bölgelere yerleştirilmiş manyetometrelerle ölçülmektedirler. Jeomanyetik 
aktivite indisine (Dst) ait eşik değerler tablo 1’de verilmiştir. 
 

Tablo 1. Dst- indisi sınır değerleri (Loewe 1997’den değiştirilerek) 

Dst – İndisi (nT) 
Jeomanyetik 

Aktivite Dst��� ≥  −30 Sakin −30 ≥ Dst��� ≥  −50 Zayıf Fırtına −50 ≥ Dst��� ≥  −100 Hafif Fırtına −100 ≥ Dst��� ≥  −200 Kuvvetli Fırtına −200 ≥ Dst��� Yoğun Fırtına 
 
Jeomanyetik fırtına indisi (Kp), dünyanın manyetik alanını ve jeomanyetik değişiklikleri 
belirlemek, ikaz ve uyarılar vermek için çok önemli bir indistir (Zolesi ve Cander 2014). 
Jeomanyetik fırtına indisine (Kp) ait eşik değerler tablo 2’de verilmiştir. 
 

Tablo 2. Kp- indisi sınır değerleri ve fırtına etkisi (Canck, 2007). 
Kp-İndisi Fırtına Etkisi 

0 Aktivite Yok 
1 Çok Sakin Aktivite 
2 Sakin Aktivite 
3 Tedirgin Aktivite 
4 Faal Aktivite 
5 Küçük Fırtına 
6 Büyük Fırtına 
7 Şiddetli Fırtına 
8 Çok Şiddetli Fırtına 
9 Uç, Aşırı Fırtına 

 
Tüm bu etkiler GNSS sinyali verilerinde değişimler meydana getirmektedir. Uzay iklim 
koşullarına ait indis değerleri Nasa Goddard Uzay Uçuş Merkezi’nin Uzay Fiziği Veri 
Tesisi’ne ait (URL-2) internet ara yüzünden bir saat çözünürlüklü olarak alınabilmektedir. 
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Bu çalışmada, Türkiye’deki TUSAGA-Aktif sabit GNSS istasyonlarına ait gözlemler 
kullanılarak hesaplanan S4 ve Nasa Goddard Uzay Uçuş Merkezi’nin Uzay Fiziği Veri 
Tesisi’ne ait uzay iklim koşulu (SWC) indisleri arasındaki ilişki yorumlanmıştır (Şekil 1). 
 

 
Şekil 1. Çalışmada kullanılan TUSAGA-Aktif istasyonları 

 
Şekil 1’de, Trabzon ilinde yer alan TRBN (Enlem:41.00541, Boylam:39.71149), Sivas ilinde 
yer alan GEME (Enlem:39.18513, Boylam:36.08084) ve Şanlıurfa ilinde yer alan SURF 
(Enlem:37.19184, Boylam:38.81802) sabit GNSS istasyonlarına ait gözlemler kullanılarak 
hesaplanan S4 değişimleri ve uzay iklim koşulları (SWC) arasındaki ilişki araştırılmıştır. 
İstasyonların konumları dikkate alındığında TRBN ve SURF istasyonlarının yaklaşık aynı 
boylamda GEME istasyonunun ise daha batıda yer aldığı görülmektedir. TUSAGA-Aktif 
istasyon verileri kullanılarak elde edilen S4 değişimine ait yapılacak analizlerde tahmin 
doğruluğunu daha iyi kestirmek için verilerden kaba hatalı veya uyuşumsuz ölçülerin 
ayıklanması gerekmektedir. Bunun için K-sigma yöntemi kullanılmıştır (Eşitlik 2). 
 sınır değer = μ ± kσ , (k = 1, 2, 3* (2) 
 
K-sigma yöntemi seriden farklı olarak haraket eden ve kestirimi olumsuz etkileyen verilerin 
seriden çıkarılması amaçlanmaktadır. Eşitlikte, µ; zaman serisinin ortalamasını σ; standart 
sapmasını ve k; katsayısı normal dağılımdaki verilerin standart aralıklarını belirlemektedir. K-
sigma yöntemi uygulanırken, S4 değişimleri uzun dönemli ve yüksek çözünürlüklü 
olduğundan bu veriler üzerindeki uyuşumsuz veya kaba hatalı ölçülerin dönemsel etkiler göz 
önüne alınarak giderilmesi gerekmektedir. Bu sebeple K-sigma yöntemi S4 değişimlerine 
aylık periyotlarda uygulanmıştır (Şekil 2).   
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Şekil 2. TUSAGA-Aktif istasyonu S4 değişimler uyuşumsuz veya kaba hatalı verilerin zaman 

serisinde gösterilmesi 
 
Şekil 2’de çalışma kapsamında, TUSAGA-Aktif istasyonlarından elde edilen S4 
değişimlerine uygulanan K-sigma yöntemi ile belirlenen kaba hatalı veya uyuşumsuz ölçüler 
görülmektedir. Kaba hatalı veya uyuşumsuz ölçülerden ayıklanan S4 değişimleri ile uzay 
iklim koşulları arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarabilmek için ölçülerdeki trend etkisi 
belirlenecek zaman serisinden arındırılacaktır (Eşitlik-3).  
 y = ,- + ,/�  (3) 

 
Trend modelini belirlemek için En Küçük Kareler (EKK) yöntemi kullanılarak zaman ile S4 
değişimleri arasındaki fonksiyonel ilişkinin ortaya çıkarması amaçlanmıştır. Zaman değişkeni � ve S4 değerleri, y ekseni üzerinde işaretlenerek değişimin zamana bağlı grafiği çizilmiştir. 
Bu grafikten olgunun uzun dönemli tahmini ve fonksiyonel modeli belirlenir (Kayikci ve 
Yalcinkaya 2015). Tahmin edilen model parametrelerinin anlamlılık testi Model Hipotezi 
Testi uygulanarak yapılmıştır. Trend modeline ait tahmin edilen parametrelerin hipotez 
testleri yoluyla anlamlılıklarını belirlemek için �- ve �0 hipotezi kurulur (Eşitlik 4 ve 5). 
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�-: 23,-∀ ,/} = 0 “,- veya ,/trend parametresi anlamsızdır.” (4) 

�0: 23,-∀ ,/} ≠ 0 “,- veya ,/trend parametresi anlamlıdır.” (5) 

 
şeklinde hipotezler kurulur ve karar verilir. Kurulan hipotezlerden sonra trend modeline ait 
parametrelerin test büyüklükleri eşitlik 6 ve 7’ye göre hesaplanır. 
 

7,- = |,-|9:;
 (6) 

7,/ = |,/|9:<
 (7) 

 
Burada, Ta- ve Ta/; model parametrelerine ait test büyüklükleri, m@;  ve m@<; model 
parametrelerine ait ortalama hataları göstermektedir. Bu test büyüklükleri bir değer kendi 
ortalamasına bölündüğü için t-dağılımına uymaktadır. Buna göre hipotez testi için, Ta- ve Ta/ 
test büyüklükleri α yanılma olasılığı ve n-2 serbestlik derecesi ile eşitlik 8’den elde edilen 
tablo değeri ile karşılaştırılır. 
 A = AB�C,/�∝/� (8) 

 
Elde edilen t-tablo değeri, T test değerinden büyük ise H- hipotezi kabul edilir ve trend 
parametresi anlamlıdır kararı verilir. Aksi durumda, t-tablo değeri, T test değerinden küçük 
ise hipotez reddedilir ve trend parametrelerinin anlamlı olmadığı kararı verilir. Trend 
doğrusunun anlamlı olmaması demek y’deki değişmelerin x değişkeninden 
kaynaklanmadığını göstermektedir (Kayikci ve Yalcinkaya 2015). Yapılan hipotez testi 
sonucunda elde edilen trend parametrelerine ait anlamlılık testi sonuçları tablo 3’te 
verilmiştir. 
 

Tablo 3. TUSAGA-Aktif İstasyonu Regresyon Katsayıları ve Hipotez Test Sonuçları 

İstasyon 9:;  9:<  
Test Büyüklüğü Tablo 

Değeri 

Parametrelerin 
Anlamlılığı ,- ,/ ,- ,/ 

TRBN 3.259x10-4 0.006 2.757x10-7 0.066 1.96 Anlamsız Anlamlı 

HEND 3.260x10-5 0.006 3.209x10-7 -0.048 1.96 Anlamsız Anlamlı 

SURF 3.248x10-5 0.006 1.22x10-16 0.103 1.96 Anlamsız Anlamlı 

 

Tablo 3’te yapılan hipotez testi sonuçlarına bakıldığında ,/ katsayısının anlamlı ve modelin 
genişletilebilir olduğu görülmüştür. Ancak yapılan uygulama verilerin trend bileşenine ait 
modeli ortaya çıkarmak için yapıldığından modelin genişletilmesine gerek yoktur (Kayikci ve 
Yalcinkaya 2015). Eşitlik-3’te verilen doğrusal denklemde ,/ ve ,- parametreleri yerine 
yazıldığında kesin değerin kestirim değerleri (model=trend) y değerleri bulunabilir (Şekil 3). 
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Şekil 3. S4 değişimlerine ait trend analizi (Sol) ve trendsiz S4 değişimleri (Sağ) 
 
Şekil 3’te uyuşumsuz veya kaba hatalı verilerden arındırılmış S4 değişimine ait zaman 
serisinde analiz yapabilmek için trend belirlenmiş ve S4 değişimlerinden çıkarılmıştır. Çünkü 
bir zaman serisini geçmiş dönemde etkileyen unsurlar, seriyi gelecekte de etkilemeye devam 
edecektir.   
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Diğer bir deyişle, geçmiş dönemlerdeki değişimler gelecek dönemde de aynı eğilimi 
gösterecek şekilde tekrarlanacaktır. Daha doğru bir kestirim ve analiz için S4 değişimleri 
zaman serisi grafiğinin trend etkisi belirlenmiş ve trend etkisi giderilen S4 değişimleri ile uzay 
iklim koşulu indis değerleri arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılması yapılmıştır. Uygulama, 
istasyonlarından elde edilen GNSS gözlemleri kullanılarak hesaplanan S4 değişimleri ile uzay 
iklim koşullarından Kp, Dst ve Np verileri için ayrı ayrı yapılmıştır. 
Trendi giderilmiş S4 değişimleri ile uzay iklim koşulu indisleri arasındaki ilişkinin analizi için 
k-sigma yöntemi ile üç farklı eşik değerden (µ + σ, µ + 2σ ve µ + 3σ) yararlanılmıştır. K-
sigma yönteminde genel olarak veri gruplarına iki, üç veya altı standart sapma sınır değeri 
uygulanırken mühendislik uygulamalarında bu sınır değeri üç standart sapma olarak kabul 
edilmektedir (Ovla ve Taşdelen 2012). Yüksek çözünürlüğe sahip uzun dönemli istasyon 
verilerinin tamamına K-sigma metodunu bir, iki ve üç standart sapma eşik değerleri verinin 
tamamına uygulanmıştır. Bu yöntem ile S4 indis değerleri ile uzay iklim koşulları (Kp, Np ve 
Dst) eşik değerleri beraber incelenmiştir (Şekil 4, 5 ve 6).  
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Şekil 4. TRBN TUSAGA-Aktif istasyonuna ait S4 değişimleri ile Uzay İklim Koşulları 

arasındaki ilişki grafikleri  
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Şekil 5. GEME TUSAGA-Aktif istasyonuna ait S4 değişimleri ile Uzay İklim Koşulları 

arasındaki ilişki grafikleri  
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Şekil 6. SURF TUSAGA-Aktif istasyonuna ait S4 değişimleri ile Uzay İklim Koşulları 
arasındaki ilişki grafikleri  



  

 

 

 

 
 
 

 

ISPEC 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
ENGINEERING & NATURAL SCIENCES 

May 16-18, 2021 / Siirt University 
SIIRT-TURKEY 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 
WEB: https://www.ispecinstitute.org/ 
E-MAIL: instituteispec@gmail.com 

 

74 

Şekil 4, 5 ve 6’daki grafiklerde trend etkisi giderilmiş iyonosferik S4 değişimlerinin uzay 
iklim koşulları ile birlikte analizleri yapılmıştır. Trendi giderilmiş S4 değişimlerinin ortalama 
değerlerine bir, iki ve üç standart sapma eklenerek hesaplanan eşik değerini aşan S4 
değişimleri ile uzay iklim koşullarının aktif olduğu zamanlara ait değerlerinin incelemesi 
yapıldığında birbiriyle ilişkili olduğu anlar görülmektedir. S4 değişimlerinden elde edilen ve 
sınır değerleri aşan anomalilerin her bir uzay iklim koşulu indisi ile ayrı ayrı ilişkili oldukları 
ortaya çıkarılmıştır. TUSAGA-Aktif istasyonlarına ait S4 değişimlerinin µ+σ,µ+2σ ve µ+3σ 
sınır değerlerinin aşan grafikler incelendiğinde µ+σ sınır değerini aşan S4 değişimlerinin Np 
uzay iklim koşulu indis değerleri ile, µ+2σ sınır değerini aşan S4 değişimlerinin Kp uzay 
iklim koşulu indis değerleri ile ve µ+3σ sınır değerini aşan S4 değişimlerinin ise Dst uzay 
iklim koşulu indis değerleri ile ilişkili oldukları görülmektedir. 
 
3. SONUÇ 
Bu çalışma kapsamında orta enlem bölgesinde bulunan GNSS istasyonlarına ait GPS 
gözlemleri kullanılarak elde edilen S4 değişimleri ile uzay iklim koşullarına ait üç farklı indis 
değerinin arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Türkiye’de bulunan TRBN, GEME 
ve SURF TUSAGA-Aktif istasyonlarının GNSS ölçülerinden elde edilen S4 değişimleri, 
Seemala (2011) tarafından geliştirilen GPS-TEC analiz yazılımı kullanılarak hesaplanmıştır. 
Elde edilen S4 değişimleri kullanılarak, uzay iklim koşullarına ait indis değişimleriyle 
arasındaki ilişkinin analiz edilmiştir. Yapılan bütün hesaplamalar ve grafikler MATLAB® 
ortamında tarafımızdan hazırlanan yazılımlarla gerçekleştirilmiştir. S4 değişimlerinden elde 
edilen ve sınır değerleri aşan anomalilerin her bir uzay iklim koşulu indisi ile ayrı ayrı ilişkili 
oldukları ortaya çıkarılmıştır. TUSAGA-Aktif istasyonlarına ait S4 değişimlerinin grafikleri 
incelendiğinde; µ+σ sınır değer ile yapılan analizde Np uzay iklim koşulu indis değerlerinin; 
µ+2σ sınır değer ile yapılan analizde Kp uzay iklim koşulu indis değerlerinin ve µ+3σ sınır 
değer ile yapılan analizde ise Dst uzay iklim koşulu indis değerlerinin ilişkili oldukları 
belirlenmiştir. Bu bağlamda orta-enlem bölgesi için elde edilen S4 değişimleri ile 
Jeomanyetik fırtına ve Jeomanyetik alan indis değerlerine ait değişimlerin izlenebilirliği 
ortaya çıkarılmıştır. Çalışma kapsamında daha duyalı sonuçlar elde etmek için 11 yıllık güneş 
döngüsüne ait değişimler periyodik olarak değerlendirilerek S4 değişimlerinin daha fazla 
sayıda uzay iklim koşuluna ait parametrelerle değerlendirilmesi uygun olacaktır. 
 
Teşekkür 
Bu çalışmada kullanılan TUSAGA-Aktif sabit GNSS istasyonlarına ait RINEX gözlem 
dosyalarını sağlayan Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’ne (TKGM), Uzay iklim koşullarına ait 
indis değişimlerinin elde edildiği NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezi’nin Uzay Fiziği Veri 
Merkezi’ne (OMNIWeb) ve S4 değişimlerini hesaplamada kullandığımız GPS-TEC analiz 
yazılımını hazırlayan Gopi K. Seemala’ya en içten teşekkürlerimizi sunarız. 
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CHIRPED SOLITARY-PULSE SOLUTIONS OF THE SEMICLASSICALLY 
SCALED MODIFIED NONLINEAR SCHRÖDINGER EQUATION 

 
Asst. Prof. Mustafa MIZRAK 
Department of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Şırnak University 
ORCID: 0000-0003-0783-0675 
 
ABSTRACT 
Purpose of this paper is to search the exact chirped soliton solutions of semiclassically scaled 
modified nonlinear Schrödinger equation which  is a sample equation for the propagation of 
ultra-fast pulses in long-distance optical fiber transmission systems. Firstly, we apply a 
special complex envelope traveling-wave method to the semiclassicaly scaled modified 
nonlinear Schrödinger equation. By using complex envelope traveling-wave solution the 
model equation reduced to an ordinary differential equation. Secondly, we describe a new 
chirping ansatz. It is stated that the phase associated with the resulting pulses has an 
insignificant form and possesses two intensity dependent chirping terms. Using this ansatz, 
the ordinary differential equation is reduced to an elliptic differential equation with a fourth-
degree nonlinear term describing the dynamics of amplitude fuction in the nonlinear medium. 
Finally, using an auxiliary equation to generate the chirped solutions of the semiclassically 
scaled modified nonlinear Schrödinger equation. The resulting amplitude equation is then 
solved to obtain exact chirped bright solitons, dark solitons and periodic soliton solutions for 
certain parametric conditions. 
Keywords: The semiclassicaly scaled modified nonlinear Schrödinger equation, Chirped 
soliton, Exact solution 
 
1. INTRODUCTION 
Recently, many scientists have been keen to studying the nonlinear Schrödinger (NSL) 
equation, which has many applications in optical fibres, plasma and other science and 
engineering fields. Basically, the NSL equation defines the propogation of an optical ulse in a 
Kerr law or non-Kerr law environment [1]. The NSL equation is familiar nonlinear partial 
differential equation that describes the evolution of optical solitons in fiber [2].  
Optical solitons in a fiber are pulses emitted without any change in pulse shape or intensity. 
Because of their outsanding stability properties, optical solitons are now at the center of an 
active research area of nonlinear wave propogation in optical fibers. The first studies in this 
area were done by Hasegawa and Tappert [3]. 
Recently, chirping solitons is one of the interesting wave phenomena. Chirp means chirping 
sound of birds. For instance, in optical transmission systems, ultra short pulses can show chirp 
that can interact with the dispersion properties of the substances in which they spread to 
spectrum communication and some devices such as sonar and radar [4]. 
Nonlinear terms of the modified nonlinear Schrödinger equation consist of a cubic term and a 
derivative cubic term which demonstrate the short pulse in long single mode optical fibers, 
considering the natural characteristic of the asymmetric output pulse spectrum. 
This paper is concerned with the semiclassically scaled modified nonlinear Schrödinger 
equation:  
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which can be thought as a perturbation (with perturbation parameter  ) of the NSL equation 
[5-9]. 
 
2. MATHEMATICAL ANALYSIS 
It is of aim to find exact chirped soliton solutions of the semicalssically scaled modified 
nonlinear Schrödinger equation. Firstly, we want to find traveling-wave solutions of Eq.(1) in 
the form [10-14] 
 

                                 , ,                                                          2
i t

q x t e
      

 
where  kx vt   , the amplitude and the phase functions denoted by      and 

    , respectively. In addition, v  and   indicate the wave velocity and the frequency of 

the wave oscillation, respectively. The chirp is defined by 
 

                         ( , ) [ ( ) ] '( ).                                     3x t t
t

     
    


 

 
By Eq.(2) placed in Eq.(1), the real and imaginary parts provide a pair of relations in two 
dependent varibles  and  . Real part is equal to 
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while imaginary part deducible as 
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where primes express the differentiations with respect to  . Mutiplying Eq.(5) by  and 
integrating once, the following equation is obtained: 
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where integration constant is A. Therefore, the resulting chirp is obtained as:  
 

 
2

2 2 2

3
,                                                      7                       

2 2

v A

k k k




     



  

 

 

 

 
 
 

 

ISPEC 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
ENGINEERING & NATURAL SCIENCES 

May 16-18, 2021 / Siirt University 
SIIRT-TURKEY 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 
WEB: https://www.ispecinstitute.org/ 
E-MAIL: instituteispec@gmail.com 

 

78 

which indicates the chirping has two intensity dependent chirping terms. When Eq.(6) 
substituing in Eq.(4) gets 
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Multiplying Eq.(8) by ' and integrating with respect to ξ, we have 
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where second integration constant is B. 
Eq.(9) describes the evolution of wave amplitude in nonlinear environment that managed by 
Eq.(1). 
 
3. CHIRPED SOLITON SOLUTIONS 
We offer distinct chirping soliton solutions for the Eq.(1) under different parametric 
conditions. Before finding exact solutions to Eq.(9), by changing variables of amplitude 
function of the form 
 

                              ,                                                                       10² U    

 
Thus, Eq.(9) converts the following auxiliary elliptic equation [15-20]: 
 

   0 1 2 3 4    ² ² ³ ,                                                       11U a a U a U a U a U      ⁴  
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3.1. Bright soliton solutions 
We obtained three types of bright soliton solutions for Eq.(11) under the following parametric 
conditions: 
 
1st case: For 0 1 3 2 40,  0,  0,   = 1a a a a a        ; so, Eq.(11) has a bright soliton solution: 

     2
2

4

                                     sech .                                     13
a

U a
a

     

 
Based on above finding, we get the first chirped bright soliton solution for Eq.(1) of the form 
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The corresponding chirping is given by 
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2nd case: For 0 1 4 2 30,  0,  0a a a a a     ;after that, Eq.(11) has a bright soliton solution: 
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By using above findings, we can show the second family of chirped bright soliton solution of 
Eq.(1) as 
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and corresponding chirping is of the form 
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3rd case: For 0 1 20,  > 0,a a a  in that case Eq.(11) has a bright soliton solution 
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In the light of these results, we get the following chirped bright soliton solution for Eq.(1): 
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The corresponding chirp is found as  
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3.2. Dark soliton solutions 
We get three types of dark soliton solutions for Eq.(11) under the following parametric 
conditions: 

1st case: For 
2
2

1 3 0 2 4
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      , so, Eq.(11) has a dark soliton 

solution: 
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Thus, the first chirped dark soliton solution to the Eq.(1) is given by  
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The corresponding chirping is given by 
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2nd case: For 0 1 2 4 3 2 40,  0,  0,   = 2 ,  = 1a a a a a a a       , after that, Eq.(11) has a dark 

soliton solution: 
 

   2
2

4

1 1
                                     1 tanh .                       25

2 2

a
U a

a
          

 

 
The second family of chirped dark soliton solution of Eq.(1) as 
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and corresponding chirping is of the form  
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3rd case:For 0 1 20,  > 0,a a a   in that case Eq.(11) has a dark soliton solution: 
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Hence, we get the following chirped dark soliton solution for Eq.(1): 
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For this case, corresponding chirping is obtained as  
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3.3. Periodic soliton solutions 
We found three types of periodic soliton solutions for Eq.(11) by the following parametric 
conditions: 
 
1st case: For 0 1 3 2 40, 0,  0,   = 1, a a a a a       so,Eq.(11) has a periodic soliton solution 
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We get the following chirped periodic soliton solution for Eq.(1): 
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2nd case: For 
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Then we obtain the following chirped periodic soliton solution for Eq.(1): 
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The chirping is given as  
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3rd case:For 0 1 4 2 40,  0,  0a a a a a     , in that case Eq.(11) has a periodic soliton 

solution: 
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We have the following chirped periodic soliton solution for Eq.(1):  
 

     
1/2

222

3

                                    , sec .                 38
2

i taa
q x t e

a

     
  

       
 

 
 
And corresponding chirping is found as 
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4. CONCLUSIONS 
In this study, we have obtained chirped bright, dark and periodic soliton solutions for the 
semiclassically scaled modified nonlinear Schrödinger equation. Next introducing a new 
antsatz which including a new form of chirping, the solutions searched for a general fourth 
order elliptic equation containing many parameters. 
It has been shown that the wave amplitude satisfies a nonlinear differential equation 
containing two integration constants such that ca be easily obtained by initial parameters of 
the wave. We solved the resulting amplitude equation analytically and obtained findings for 
bright, dark and periodic soliton solutions. We have identified the nonlinear chirpassociated 
with each of these soliton solutions. 
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DEVELOPMENT OF MEMS BASED E-NOSE SYSTEM AND HEALTH 
APPLICATION 

 
Cihat TAŞALTIN   
TUBITAK Marmara Research Center, Materials Institute 
ORCID: 0000-0002-8978-802X 
 
ABSTRACT 
Early, rapid and accurate detection of COVID-19 is particularly important for the control of 
the spread of the virus and patient treatment.  The development of a non-invasive and painless 
early diagnosis method from human exhalation for the detection of COVID-19 can overcome 
the current bottleneck of COVID-19 monitoring and create a brand new, fast, and accurate 
detection mode for COVID-19. E-nose systems can be used in different applications which 
are varying from explosive and chemical hazardous detection to health applications using 
breath analysis such as lung cancer, and Covid -19 diagnosis.  Exhaled breath is a mixture of 
water and inert gases such as nitric oxide and carbon monoxide also contains a complex 
mixture of volatile organic compounds (VOCs) in very low concentrations.   
Microelectromechanical system (MEMS) technology has made it possible to miniaturize E 
nose components such as micro Gas Chromatography (GC) column, pre-concentrators (PCs) 
and sensors. Sensors and selective Gas Chromatography (GC) components can be fabricate on 
silicon substrate simultaneously using same methods.  This approach can help and improve of 
E-nose system   sensitivity and selectivity because of small size. 
In this study, MEMS based miniaturize sensors and GC components were fabricated on 
silicone substrate using clean room facilities such as optic lithography and dry etching (ICP-
RIE) systems. Developed sensors were tested against to COVID -19 VOC biomarkers such as   
butyraldehyde and isopropanol at Part Per Billion (PPB) level.  In the conference, we will 
discuss applied methods and recipes to the fabrication of device and also sensor performance 
for the measured VOCs.  
Keywords MEMS, Dry etching, Microfluidic, Chemical sensor 
 

MEMS ESASLI E-BURUN GELİŞTİRİLMESİ VE SAĞLIK UYGULAMASI 
 
ÖZET 
COVID-19'un erken, hızlı ve doğru tespiti, virüsün yayılmasının kontrolü ve hasta tedavisi 
için oldukça önemlidir. İnsan nefesinin analiz edilmesini esas alan ve girişimsel olmayan 
erken teşhis sistemlerinin geliştirilmesi halen mevcut olan COVID-19’un tespitindeki 
darboğazın aşılmasına ve yeni teknolojilerin geliştirilmesine imkan sağlayabilir. Elektronik 
burun patlayıcıların, tehlikeli kimyasalların ve nefes bileşenlerinden akciğer kanseri ve 
COVID-19 gibi hastalıkların teşhis edilmesine kadar birçok alanda kullanılabilir.  İnsan 
nefesi, su, nitrik oksit ve karbon monoksit gibi inert gazların ve çok düşük konsantrasyonlarda 
uçucu organik bileşiklerin (UOB) karmaşık bileşimlerinden oluşur.  
Mikro Elektro Mekanik Sistemler (MEMS) teknolojisi mikro Gaz Kromatografi(GC) kolonu, 
ön yoğunlaştırıcılar (PC'ler) ve sensörler gibi E-burun bileşenlerini küçük boyutta 
üretebilmeyi mümkün kılmıştır.  Sensörler ve mikro Gaz Kromatografisi (GC) bileşenleri 
silikon altlık üzerine aynı üretim metotları kullanılarak ve aynı anda üretilebilir.  
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Bileşenlerin küçük boyutta üretilmesini esas alan bu yaklaşım, E-Burun sisteminin seçiciliğini 
ve hassasiyetini iyileştirebilir ve geliştirebilir niteliktedir.    
Bu çalışmada, MEMS esaslı boyutu küçültülmüş mikro gaz kromatografi bileşenleri ve 
sensörler optik litografi ve kuru aşındırma (ICP-RIE) gibi temiz oda sistemleri kullanılarak 
üretilmiştir.  Geliştirilen sensörler, COVID 19 ‘un markeri olarak bilinen butyraldehyde ve 
isopropanol gibi Ucucu Organik Bileşenlerin milyarda bir oran  (PPB) seviyesindeki 
konsantrasyonlarına karşı test edilmiştir. Konferansta, sistemlerin üretiminde aşamalarında 
kullanılan üretim metotları, kullanılan reçeteler ve UOB lere karışı elde edilen sensör 
performansları tartışılacaktır.   
Anahtar Kelimeler: MEMS, Kuru Aşındırma, Mikroakışkan, Kimyasal sensör 
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HOMOJEN OLMAYAN BAŞLANGIÇ DEĞER PROBLEMLERİ İÇİN ÜRETİCİ 
ÇEKİRDEKLİ HİLBERT UZAYI METODU 

 
Elif NURAY YILDIRIM 
İstanbul Ticaret Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Matematik Bölümü 
ORCID: 0000-0002-2934-892X 
 
ÖZET 
Diferansiyel denklemler doğadaki olayların modelleme sürecinde oldukça önemli bir role 
sahiptir. Modelleme söz konusu olduğunda ise başlangıç ve sınır değer problemleri ortaya 
çıkmaktadır. Bu problemlerin temsil ettikleri ve anlamlandırmayı hedefledikleri olayların 
yapılarının öneminin yanısıra, problemlerin çözümü için kullanılan yöntem ve yöntemin ne 
denli etkili olduğu da bir o kadar önemlidir. Bu zamana kadar diferansiyel denklemlerin 
çözümleri için çeşitli nümerik yaklaşımlar kullanılagelmiştir. Özellikle yüksek mertebeli 
diferansiyel denklemlerden oluşan problemlerle karşılaşıldığında, bu problemlerin 
çözümlerine ulaşmak o kadar kolay olmayabilir. Bu noktada kullanılan metod kadar metodun 
ne kadar etkin olduğu, kolayca uygulanabilir olup olmadığı, kesin çözüme ne kadar yaklaştığı, 
hesaplama karmaşasından uzak olması ve ne kadar kısa sürede sonuç verdiği oldukça 
önemlidir.  Bu çalışmada, homojen olmaya başlangıç değer problemlerinin yaklaşık 
çözümlerini elde etmek amacıyla üretici çekirdekli Hilbert uzayı metodu sunulmuştur. 
Yaklaşık çözümünü elde etmek amacıyla seçilen yüksek mertebeden lineer ve homojen 
olmayan problem önce özel bir dönüşüm fonksiyonu yardımıyla homojen hale getirilmiştir. 
Yaklaşık çözümün yapılacağı üretici çekirdek uzayı inşa edildikten sonra üretici çekirdek 
fonksiyonu bulunmuş ve ilgili uzayda yaklaşık çözümler hesaplanmıştır. Yöntemle elde edilen 
sonuçlar, problemin kesin çözümü ve farklı nümerik metod ile elde edilen sonuçlarla 
karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma neticesinde kesin ve yaklaşık çözümün birbirleriyle iyi 
uyum içinde olduğu ve önerilen çekirdekli Hilbert uzayı metodunun daha iyi sonuç verdiği 
görülmüştür.  
Anahtar Kelimeler: Üretici Çekirdek Yöntemi, Homojen Olmayan Adi Diferansiyel 
Denklemler,  Başlangıç Değer Problemi, Yaklaşık Çözüm 
 

RKHS METHOD FOR NONHOMOGENEOUS INITIAL VALUE PROBLEMS 
 
ABSTRACT 
Differential equations play a higly important role in the modeling process of natural 
phenomenons . When it comes to modeling initial and boundary  value problems arise. In 
addition to the importance of the structures of nature phenomenons that these problems 
represent and aim to make sense of,  method used to solve the problems and its effectiveness 
is equally important. Until now, various numerical approaches have been used to solve 
differential equations. Especially when problems consisting of higher order differential 
equations are encountered, obtaining the solutions of the problems may not be so easy. At this 
point, it is very important that the method is as effective as the method used, whether it is 
applicable easily, how convergence it is to the exact solution, how it is far from the 
calculation complexity and how fast  it gives results. In this study, reproducing kernel Hilbert 
space method is presented in order to obtain approximate solutions of the nonohomogeneous 
initial value problems.   
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The high-order nonlinear and nonhomogeneous problem chosen in order to obtain the 
approximate solution is first homogenized with the help of a special transformation function. 
Reproducing kernel function is obtained after constructing the reproducing kernel space 
where the approximate solution will be obtained, and approximate solutions in the related 
space are calculated. The results obtained by the method have been compared with the exact 
solution of the problem and the results obtained with different numerical methods. As a result 
of this comparison, it is seen that the exact and approximate solution is in good agreement 
with each other and the proposed method gives better results.  
Keywords: Reproducing  Kernel  Method,  Nonhomogeneous Ordinary Differential 
Equations,  Initial Value Problems,  Approximate Solution 
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CONDITIONAL COPULAS IN SEISMIC HAZARD ANALYSIS:  
A CASE STUDY OF TURKEY 

 
Serpil ÜNAL KARAÇAM 
Usak University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Statistics 
ORCID: 0000-0002-4043-6832 
 
ABSTRACT 
In this study, using the earthquake occurrence data (Richter magnitude is equal to 4 or greater 
than 4 in the years 1901-2014) of the areas limited by 36-39.5 N latitudes and 36-45 E 
longitudes of Southeast Anatolia and 36-39.5 N latitudes and 31-36 E longitudes of 
Central Anatolia and Southern part of Turkey, the dependence structure of Semi-Markov 
model based on the assumption that the successive earthquakes in the same structural 
discontinuity should not be independent events and the occurrence of the earthquakes should 
be influenced by the elapsed time between them is aimed to model via conditional copulas in 
which the copula is parametric and its parameter varies as the covariate. For the purpose, by 
the consideration of earthquake zones map in geographic information system, the seismic 
activity maps to Turkey, its vicinity in the Integrated Homogeneous Earthquake Catalog and 
Turkey's fault lines, the selected area is divided into two regions. Then, considering Seismic 
Gap Theory that relates the time elapsed from the previous seismic event to the magnitude of 
the next seismic event and Semi-Markov model, we determine random variables and covariate 
to model dependence structure and propose a nonparametric procedure based on local 
likelihood to estimate the functional relationship between the copula parameter and covariate. 
Using the conditional copula selection method based on cross-validated prediction errors, we 
tried to determine the most appropriate conditional copula and using a generalized likelihood 
ratio-type test, we also tried to determine if the copula parameter varies significantly. 
According to results obtained for the regions, changes in the magnitude of previous seismic 
event do not have any significant effect on the dependence between the time elapsed from the 
previous seismic event and the magnitude of the next seismic event. Therefore, for these 
regions, it is seen that modeling the dependence structure of Semi-Markov model with 
conditional copula is equivalent to modeling dependence between the time elapsed from the 
previous seismic event and the magnitude of the next seismic event with unconditional 
copula. 
Keywords: Copulas and Conditional Copulas, Semi-Markov Model, Seismic Gap Theory, 
Seismic Hazard, Seismicity of Southeast, Central Anatolia and Southern part of Turkey 
 

SİSMİK RİSK ANALİZİNDE KOŞULLU KAPULALAR: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 
 
ÖZET 
Bu çalışmada, Türkiye’nin (36-39.5) Kuzey- (36-45) Doğu koordinatlarında bulunan 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve (36-39.5) Kuzey-(31-36) Doğu koordinatlarında bulunan 
İç Anadolu ve Güney Bölgesine ait (1901- 2014 yılları arasında Richter magnitüdü 4’e eşit ya 
da daha büyük) deprem verileri kullanılarak, aynı yapısal süreksizlikte birbirini izleyen 
depremlerin bağımsız olaylar sayılamayacağı ve arada geçen zamanın olayları etkileyeceği 
varsayımına dayanan Yarı Markov modelinin bağımlılık yapısının koşullu kapulalarla 
modellenmesi amaçlanmıştır.   
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Bu amaç doğrultusunda, ilk olarak, Coğrafi Bilgi Sistemi’ndeki deprem bölgeleri haritası, 
Bütünleştirilmiş Homojen Deprem Kataloğu’ndaki Türkiye ve yakın çevresi için deprem 
etkinliği haritaları ve Türkiye’nin fay hatları önünde bulundurularak seçilen alan 2 bölgeye 
ayrılmıştır. Ardışık iki deprem arasında geçen sürenin (zaman aralığının) meydana gelen son 
depremin magnitüdü ile (pozitif) ilişkili olduğunu vurgulayan Sismik Boşluk Teorisi ve Yarı-
Markov modeli dikkate alınarak bağımlılık yapısı incelenecek değişkenler ve ortak değişken 
belirlenmiş, sonra, her bir bölge için yerel olabilirliğe dayalı parametrik olmayan bir yaklaşım 
yardımıyla, kapula parametresi ile ortak değişken arasındaki fonksiyonel ilişki tahmin 
edilmeye ve çapraz-doğrulama tahmin hatasına dayalı koşullu kapula seçim yöntemiyle de en 
uygun koşullu kapula belirlenmeye çalışılmıştır. Son olarak da Genelleştirilmiş Olabilirlik 
Oran testi aracılığıyla, ortak değişken ile kapula parametresi arasındaki değişimin istatistiksel 
olarak anlamlı olup olmadığı sınanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, önceki depremin 
magnitüdünün, ardışık iki deprem arasında geçen süre (zaman aralığı) ile meydana gelen son 
depremin magnitüdü arasındaki bağımlılığın gücü üzerinde etkisinin istatistiksel olarak 
anlamlı olmadığı sonucuna varılmıştır. Dolayısıyla, bu bölgeler için Yarı-Markov modelini 
koşullu kapulalarla modellemenin ardışık iki deprem arasında geçen süre (zaman aralığı) ile 
son depremin magnitüdü arasındaki bağımlılığı (koşulsuz) kapulalarla modellemeye denk 
olduğu görülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Kapulalar ve Koşullu Kapulalar, Yarı-Markov Modeli, Sismik Boşluk 
Teorisi, Sismik Risk, Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Güney kesiminin 
Depremselliği 
 
1.INTRODUCTION 
Turkey is a country which frequently comes across the earthquakes in various magnitudes 
since it takes part on the Alpine-Himalayan (Mediterranean) seismic belt, one of the world’s 
important seismic belts. In a such active region as seismically, it is impossible either to know 
where the earthquakes occur or when they occur, their magnitudes, and to prevent these 
devastating natural events. However, the statistical studies existing in the fields of 
geophysical, geological and earthquake engineering show that the parameters of possible 
earthquakes and the severity of ground motions they created can only be estimated 
probabilistically. Semi-markov model, one of the most commonly used probabilistic methods, 
is based on the assumption that although the earthquakes are dependent on the space 
dimension, they are independent from the unit-time on the time dimension. According to the 
model, the magnitude of an earthquake depends on the magnitude of the previous earthquake 
and the time interval between them. This could indicate that a prolonged seismic recession 
could end with a major earthquake [5, 6, 7, 14]. 
Long-term or short-term prediction of the earthquakes has been a real challenge in science for 
decades and several papers have been published against and/or doing so. According to seismic 
gap theory, one of the theories developed in this context, there is a positive relationship 
between the time elapsed from the previous seismic event and the magnitude of the next 
seismic event, which implies that a region without seismicity for a time period increases its 
probability of a major earthquake. If there is such a relationship, we can (statistically) 
estimate the magnitude of a future earthquake by modeling these two parameters [12]. 
In modeling dependencies between random variables, copulas have become popular since 
they separate the estimation of marginal distributions from the estimation of the dependence 
structure determined entirely by the copula.   
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On the other hand, the use of standard copula methods to estimate dependencies is likely to be 
inaccurate when the actual dependencies are strongly influenced by other covariates. Standard 
copula methods can not handle such conditional dependencies. To account for this, in the 
present paper, based on the seismic gap theory, the dependence structure of Semi-Markov 
model based on the assumption that the successive earthquakes in the same structural 
discontinuity should not be independent events and the occurrence of the earthquakes should 
be influenced by the elapsed time between them is aimed to model via conditional copulas in 
which the copula is parametric and its parameter varies as the covariate [17]. 
 

2. METHODOLOGY 
Copula. A copula is a function which couples a multivariate distribution function to its one-
dimensional marginal distribution functions. More formally, the following definition can be 
given. 
 
Definition 1. A two-dimensional copula is a mapping C: K0,1L� → K0,1L satisfying the 
conditions:  
 1. C(u, 0* = C(0, v* = 0 and C(u, 1* = u, C(1, v* = v  ; ∀u, v ∈ K0,1L.  2. C(u�, v�* − C(u/, v�* − C(u�, v/* + C(u/, v/* ≥ 0 ;  ∀u/, u�, v/, v� ∈ K0,1L such that 
 u/ ≤ u� ve v/ ≤ v�. 
 
The informal and formal definitions are linked to the following theorem which also explains 
the role of copulas in the relationship between multivariate distribution functions and their 
univariate margins.  
 
Theorem 1. (Sklar’s theorem) Let H be a joint distribution function with margins F/ and F�.  
Then there exists a copula C such that for all x/, x� in RT , 
 H(x/, x�* = CUF/(x/*, F�(x�*V                                                                                                (1*                                                                                                                             
 
 If F/ and F� are continuous, then C is unique; otherwise, C is uniquely determined on RanF/ × RanF�. Conversely, if C is a copula and F/ and F� are distribution functions, then the 
function H defined by (1* is a joint distribution function with margins F/ and F� [11].  
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Table 1. Copula families used in the implementation 

 
Let Y/ and Y� be continuous variables of interest and X be a continuous variable that may 
affect the dependence between Y/ and Y�. The extension of Sklar’s theorem for conditional 
distributions, in (13), Patton allows us to adjust for covariates.  
 
Theorem 2. Let F/|Z(. |x* = U/ be the conditional distribution of Y/|X = x,  F�|Z(. |x* = U� 
be the conditional distribution of  Y�|X = x,  HZ(. , . |x* be the joint distribution of  (Y/, Y�*|X = x, and χ be the support of X. Then, there exists a unique conditional copula C(. , . |x*, whenever F/|Z(. |x* and F�|Z(. |x* are continuous in y/ and y�, for all x ∈ χ, such that  
 HZ(y/, y�|x* = CUF/|Z(y/|x*, F�|Z(y�|x*|xV 

       
(2*

 
             

 
Conversely, if we let F/|Z(. |x* be the conditional distribution of Y/|X = x, F�|Z(. |x* be the 
conditional distribution of Y�|X = x, and 3C(. , . |x*} be a family of conditional copulas 
measurable in x, then the function HZ(. , . |x* defined in (2* is a conditional bivariate 
distribution function with conditional marginal distributions F/|Z(. |x* and F�|Z(. |x*.  
 
Local copula-likelihood estimation. Since the main focus is on the dependence structure, the 
conditional marginal distributions F/|Z(. |x* and F�|Z(. |x* are assumed to be known and 
consider the following model: 
 
         (U/�, U��*|X� ≈ CUu/�, u��|θ(x*V, i = 1,2, . . . n                                                               (3* 
 
where θ(x* = g�/Uη(x*V and g�/: R → Θ is the known inverse link function, which ensures 
that the copula parameter has the correct range, and η  is the unknown calibration function to 
be estimated.   

Family Distribution function Ucd(e, f*V Range of d 

Clayton Ue�d + f�d − gV�g dh
 (i, ∞* 

Frank 
−d�g kl mnUo�d − gV + Uo�de − gVUo�df − gVp

/Uo�d − gVq 

(−∞, ∞*− 3i} 

Gumbel ors t−U(− kl e*d + (− kl f*dVg dh u Kg, ∞* 

Çelebioğlu-
Cuadras 

ef orsUd(g − e*(g − f*V K−g, gL 
FGM ef + def(g − e*(g − f* K−g, gL 

Galambos ef ors vK(− kl e*�d + (− kl f*�dL�g dh w Ki, ∞* 

Tawn ef ors t−d kl e kl fkl(ef* u (i, g* 

Joe g − K(g − e*d + (g − f*d − (g − e*d(g − f*dLg dh  Kg, ∞* 
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As inverse link functions we use g�/(t* = ex, θ ∈ (0, ∞* for Clayton and Galambos families, g�/(t* = t, θ ∈ (−∞, ∞* − 30} for Frank family, g�/(t* = ex + 1, θ ∈ K1, ∞* for Gumbel 
and Joe families, g�/(t* = sin( t*, θ ∈ K−1,1L for Çelebioğlu-Cuadras and FGM families, g�/(t* = arctan( (t + (π/2**/π*, θ ∈ (0,1* for Tawn family, respectively.  
 
Since, for most copula families, the form of the calibration function η(. * characterizing the 
underlying dependence structure is difficult to discern by inspection, for a nonparametric 
approach in estimating the target function see [1, 2, 3].  
 
Choice of bandwidth (Leave-one-out cross-validation). In local estimation, choice of the 
bandwidth parameter is an important issue. A too small bandwidth parameter will yield an 
estimator with a smaller bias but a greater variance, and the calibration function will be 
undersmoothed. A too large bandwidth will produce a less variance but a larger bias, and an 
oversmoothed calibration function. For chosing of optimum bandwidth see [2, 3]. 
The next step in modeling with conditional copulas is the question of what is the most suitable 
conditional copula when approached with local estimates. 
 
Conditional copula selection. Suppose we have a (finite) set of candidate families { =|{}: ~ = 1, . . . ��  with copula parameter function  �}(. *,  ~ = 1, … , � from which we want to 
choose the one that best represents the data at hand. Since the estimation depends on the 
bandwidth parameter ℎ, these estimates are denoted by ���(}*(�* , ~ = 1, … , �. Hence, from 
each family there is a candidate model and we face the task of choosing the family whose 
representative best fits the data. For selecting to copula family see [2, 3]. 
 
Generalized likelihood ratio test for copula functions. Suppose that 3(�//, ��/, �/*, . . . , (�/B, ��B, �B*} is a random sample from the conditional copula model (3*. The null hypothesis of interest restricts the space of calibration functions to a subspace � 
that is fully specified parametrically, such as the set of all linear functions on �. Then we are 
interested in testing 
 �-: �(. * ∈ �  versus  �/: �(. * ∉ �                                                                                          (4* 
 
For testing a parametric null hypothesis versus a nonparametric alternative hypothesis, e.g. (4*, in (8), Fan et al. developed exploration of the asymptotic distribution of the ratio test falls 
within the scope of GLRT. According to the test, the log-likelihood function under the null 
hypothesis is given by  �B(�-, ��* = ∑ �� � |�/�, ���|��/U��(��*V�B��/

                                                                         
(5*

                                                                                                                
and the alternative hypothesis is given by  
  �B(�/, �̂�* = ∑ �� � |�/�, ���|��/U�̂�(��*V�B��/

                                                                    
(6*
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The difference between the two log-likelihoods allows us to evaluate the evidence in the data 
in favor of (or against) the null model. Hence, GLRT statistic is given by 
 
 �B(ℎ* = �B(�/, �̂�* − �B(�-, ��*

                                                                                           (7*   
                                                                                               
Using a local polynomial estimator to specify the alternative model of a number of hypothesis 
testing problems, in (8), Fan et al. showed that the null distribution of the GLRT statistic 
follows asymptotically a chi-square distribution with the number of degrees of freedom 
independent of the nuisance parameters. Namely, let |�| be the range of the covariate � and 
define  
 �� = (��/ �⁄ �∗�*(-*�(��/ �⁄ �∗�*�( *¡ ,�� = (¢ − 1 2⁄ ¢ ∗ ¢*(0*                                                                 (8*                                                                                                     
 
Then, ���B(ℎ* ≅ �¥¦§¦|¨|©

�  [2,4]. Also, for simplicity, according to the Epanechnikov kernel, 

some values in identifying the degrees of freedom are given in the following table [18]: 
 

Table 2. Kernel-dependent constants from the pth degree local polynomial fit 

 
Epanechnikov 

 

s ª ∗ ª(i* ª(i* 
(«ª − ª∗ ª*(i* 

¬ª 

0, 1 0.60 0.75 0.90 2.1153 
2, 3 1.25 1.4062 1.5625 1.9755 
4, 5 1.8930 2.0508 2.2085 1.9336 

 
3. APPLICATION TO EARTHQUAKE DATA 
In this study, it is investigated the following two regions of Turkey by the considerations of 
earthquake zones map in geographic information system, the seismic activity maps to Turkey, 
its vicinity in the Integrated Homogeneous Earthquake Catalog and Turkey's fault lines 
[15,16]: 
 
Region 3, if latitude < 39.5 and longitude ≥ 36;  
Region 4, if latitude < 39.5 and 31< longitude < 36 
 
and using the earthquake occurrence data (Richter magnitude is equal to 4 or greater than 4 in 
the years 1901-2014) of these regions, the dependence structure of Semi-Markov model based 
on the assumption that the successive earthquakes in the same structural discontinuity should 
not be independent events and the occurrence of the earthquakes should be influenced by the 
elapsed time between them is aimed to model via conditional copulas in which the copula is 
parametric and its parameter varies as the covariate.  
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Figure 1. Investigated area 

 
To be � ®< , �  and �̄�/ = A� − A��/ are respectively the earthquake magnitude at time A��/, 
the earthquake magnitude at time  A� and the elapsed time between successive earthquakes, 
after estimating the conditional marginals by the following equations:  
 PUY��/ ≤ y|Xx±®< = xV = ²³U´(µ*,¶(·*V²´(µ* , PUXx± ≤ x/|Xx±®< = xV = ²³U´(µ*,´(µ<*V²´(µ*

                   
(9*

                                                       
it is needed to estimate the calibration function in the local copula-likelihood method for 
estimating the functional relationship between the copula parameter and the covariate. For this 
purpose, firstly, in the local constant estimation (p = 0*, under the considered copula 
families, the optimum bandwidths regarding each region are chosen as follows: 
 

Table 3. The optimum bandwidths in the local constant estimation 
Copula 

Region 
Clayto

n 
Frank Gumbel 

Çelebioğl
u 

FG
M 

Galamb
os 

Tawn Joe 

3 0.6930 0.5621 - 1.0534 
1.05
34 

- 0.3000 - 

4 0.3000 0.7865 0.7865 0.5349 
0.78
65 

0.3638 0.3638 1.7003 

 
In the local copula-likelihood method, another stage is the selection of the most appropriate 
conditional copula regarding each region under the optimum bandwidths. Our copula 
selection method chooses the FGM family for Region 3, having the minimum cross-validated 
prediction error with value 190.2815 and the Galambos family with value 46.3617 for Region 
4.   
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For comparison, we also perform the global estimations regarding each region with constant 
forms to be 

 
a�-º = 0.38162500,

 
a�-� = −0.81737500. Then, under the chosen copula, for 

each region, we perform the generalized likelihood ratio test to check whether the earthquake 
magnitude at time t��/ has a significant effect on the strength of dependence. According to 
this, results regarding each region as follows: 
 
For Region 3, under FGM copula, using optimum bandwidth, we obtain the degrees of 
freedom of chi-square distribution as 2.71. The test statistic 3.956694 yields a p-value to be 
0.266178. Thus, we conclude that the effect of Xx±®< ,

 
the earthquake magnitude at time t��/, 

on the strength of dependence between Xx± , the earthquake magnitude at time t�, and Y��/, the 
elapsed time between successive earthquakes, is not significant. So also, for Region 3, the 
copula parameter is calculated to be θ�º = 0.372429.  
For Region 4, under Galambos copula, using optimum bandwidth, we obtain the degrees of 
freedom of chi-square distribution as 6.54. The test statistic 17.81176 yields a p-value to be 
0.012848. Thus, we conclude that the effect of Xx±®< ,

 
the earthquake magnitude at time t��/, 

on the strength of dependence between Xx± , the earthquake magnitude at time t�, and Y��/, the 
elapsed time between successive earthquakes, is not significant. So also, for Region 4, the 
copula parameter is calculated to be θ�� = 0.441589.  
According to the results obtained regarding Region 3 and Region 4, since the effect of Xx±®< 
on the strength of dependence between Xx± and Y��/ is not statistically significant, modeling 
the dependence structure of Semi-Markov model with conditional copula is equivalent to 
modeling dependence between Xx± and Y��/ with unconditional copula. So also, for Region 3, 
to be among a number of copula families the one that best represents dependence structure 
between Xx± and Y��/ is FGM (unconditional) copula with θ�º = 0.372429, Xx± ≈Gen-Pareto (k = −0.18966; σ = 0.61351; μ = 3.9383* and Y��/ ≈Weibull (α = 0.40874; β =0.03285; γ = 0*,  the joint distribution can be written as follows: 
 P|Xx± ≤ x, Y��/ ≤ y� = F(x*G(y* + 0.372429F(x*G(y*U1 − F(x*VU1 − G(y*V

              
(10* 

                                                     
 

Similarly, for Region 4, to be among a number of copula families the one that best represents 
dependence structure between Xx±  and Y��/ is Galambos (unconditional) copula with θ�� =0.441589, Xx± ≈Gen-Pareto (k = −0.065; σ = 0.54104; μ = 3.9268* ve Y��/ ≈ Weibull (α = 0.50834; β = 0.19068; γ = 3.8026e − 6*,   the joint distribution can be written as 
follows: 

P|Xx± ≤ x, Y��/ ≤ y� = F(x*G(y* exp ÀÁU− lnUF(x*VV�-.��/ÃÄÅ +
U− lnUG(y*VV�-.��/ÃÄÅÆ�/ -.��/ÃÄÅh Ç                                                                                      (11*                                                                                                                             

 
As we have already mentioned, it is accepted that it is impossible either to know where the 
earthquakes occur or when they occur, their magnitudes. However, the equations obtained 
above show that the possible earthquakes can be predicted probabilistically.   
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4.CONCLUSIONS 
Turkey is a country in which earthquake hazard is extremely high in terms of geological, 
historical and instrumental earthquake activities since it takes part on the Alpine-Himalayan 
(Mediterranean) seismic belt, one of the world’s important seismic belts. In the earthquakes 
Erzincan, December 26, 1939, one of the largest earthquakes of the 20th century, thousands of 
people died and tens of thousands were wounded, hundreds of thousands of buildings were 
destroyed. The experiences we had in the past indicate that we will face with these type 
destructive earthquakes in the future. For this purpose, with some statistical analysis and 
predictions done in this study, we tried to show that the casualties and damage occurred in the 
results of the earthquakes in Turkey, an earthquake zone, could be prevented to some extent. 
Furthermore, the great destruction and losses experienced in the Van earthquake  (October 23, 
2011) and the recent Elazig earthquake (January 24, 2020) once again demonstrated the 
importance of such studies.  
In this study on the basis of seismic gap theory, it is aimed to model the dependence structure 
of Semi-Markov model via conditional copulas. According to results obtained for the 
investigated regions, changes in the magnitude of previous seismic event do not have any 
significant effect on the dependence between the time elapsed from the previous seismic event 
and the magnitude of the next seismic event. Therefore, for these regions, it is seen that 
modeling the dependence structure of Semi-Markov model with conditional copula is 
equivalent to modeling dependence between the time elapsed from the previous seismic event 
and the magnitude of the next seismic event with unconditional copula, namely FGM 
(unconditional) copula with θ�º = 0.372429 for Region 3 and Galambos (unconditional) 
copula with θ�� = 0.441589 for Region 4. According to these results, while the probability of 
an earthquake with a magnitude greater than 7 in Region 3 in the next 3 years is insignificant, 
the probability for Region 4 is 0.1%.    
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INFLUENCES OF FILM THICKNESS ON ELECTRICAL AND OPTICAL 
CHARACTERISTICS OF TPY2IRACAC FILM PRODUCED SPIN COATING 

TECHNIQUE 
 
Asim MANTARCI 
Department of Opticianry, Varto Vocational School 
ORCID: 0000-0001-8369-3559 
 
ABSTRACT 
Bis [5-methyl-2- (2-pyridinyl-N) phenyl-C] (2,4-pentanedionato-O2, O4) iridium (III) 
(TPY2Iracac) material used in green phosphorescent OLED/PLED devices as dopant/emitter.1 
The change in the optical and electrical properties of the TPY2Iracac films depending on the 
thickness were herein investigated. As a general trend, the biggest percent transmission was 
obtained in the 0.849 mm thick film, while the smallest percent transmission was obtained in 
the 0.956 mm thick film. It was found that the absorption band edge energies varied 
nonlinearly depending on the thickness. The absorption values of all films decrease 
dramatically starting from about 400 nm wavelength and become stable after about 480 nm 
wavelength with little change. It was observed that when the thickness of the film is increased 
from 0.821 mm to 0.849 mm, the optical band gap energy of the film (from 3.39 eV to 3.47 
eV) increases. The lowest refractive index was obtained in 0.849 mm thick film. The highest 
refractive index was obtained from 0.956 mm thick film. It was inferred that optical 
conductivity of the film decreased from 1.03X109 (S / m) to 0.94X109 (S / m) by increasing 
the thickness of the film from 0.821 mm to 0.849 mm at 3.60 eV energy. It was observed that 
the effects of different thicknesses on the electrical conductivity of the film are complex and 
clearly exhibit different behavior for different energies. In short, the optical and electrical 
characterization of the film is clearly dependent on thickness and this can contribute to the 
film-based device studies by optimizing it. 
Keywords: Tauc model, Absorption properties, Percentage transmission, Optical band gap 
energy          

 
   

 
 

                                                           
1 Ma, B., Kim, B.J., Deng, L., Poulsen, D.A., Thompson, M.E., Fréchet, J.M.J.: Bipolar Copolymers as Host for 
Electroluminescent Devices:  Effects of Molecular Structure on Film Morphology and Device Performance. 
Macromolecules 40(23), 8156-8161 (2007). doi:10.1021/ma0715526 
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PROBING THE 12CO(1-0)/13CO(1-0) LINE RATIOS, MOLECULAR GAS MASS AND 

GAS KINEMATICS ACROSS THE DISC OF THE SPIRAL GALAXY NGC 5248 
 
 

Assist. Prof. Dr. Selçuk TOPAL 
Yuzuncu Yıl University, Faculty of Science, Department of Physics 
ORCID: 0000-0003-2132-5632 
 
ABSTRACT 
Carbon monoxide, as the second most abundant molecule of the interstellar medium (ISM), is 
a widely used tracer for probing the physics and kinematics of the molecular gas clouds in 
galaxies. In this study, we probe the physics of the molecular gas across the disc of the nearby 
barred spiral galaxy NGC 5248 using 12CO(1-0) and 13CO(1-0) molecular transitions. We 
selected 15 positions bright in CO emission over the galaxy’s disc. Assuming a galactic CO-
to-H2 conversion factor (XCO) for the positions over the disc and ten times lower XCO value 
for the center, we also estimated the molecular gas mass and gas surface density at all selected 
positions. Our main results are summarized as follows. The CO integrated intensity is the 
highest in the central regions while it shows almost a flat distribution along the eastern and 
western arms of the galaxy. Velocity dispersion is higher in the south-eastern (SE) side of the 
disc compared to the north-western (NW) side and the position-velocity diagram indicates a 
central bar. Apart from the central depression in gas mass (because of the assumed depression 
in the XCO at the center of the galaxy) other central 6 positions have higher gas mass and gas 
surface density compared to the regions along the arms where the values rather show a flat 
distribution. The 12CO(1-0)/13CO(1-0) ratio is at its highest value at the center and it tends to 
decrease as a function of distance from the galactic center, although at most positions in the 
SE and NW of the disc the ratios are only lower limits. This indicates that the gas gets less 
diffuse from the center to the outskirts of the galaxy, i.e. the role of supernova explosions, 
stellar winds and strong ultraviolet (UV) emission in the ISM could be less dominant in the 
outskirts than in the center. The physical properties of the gas and the role of stellar 
populations in the physics of the ISM over the disc of the galaxy will further be studied with 
the additional data from UV radiation and 3µm to 24µm dust emissions. 
Keywords: Spiral Galaxies, Molecular Gas, Molecular Line Ratios 
 

SARMAL GALAKSİ NGC 5248’İN DİSKİ BOYUNCA 12CO(1-0)/13CO(1-0) ORANI, 
MOLEKÜLER GAZ KÜTLESİ VE GAZ KİNEMATİĞİNİN İNCELENMESİ 

 
ÖZET 
Yıldızlararası ortamın (ISM) en çok bulunan ikinci molekülü olan karbon monoksit, 
galaksilerdeki moleküler gaz bulutlarının fiziğini ve gaz kinematiğini araştırmak için yaygın 
olarak kullanılan bir belirteçtir. Bu çalışmada, 12CO (1-0) ve 13CO (1-0) moleküler geçişlerini 
kullanarak yakındaki çubuklu sarmal gökada NGC 5248'in diski boyunca moleküler gazın 
fiziğini inceliyoruz. Galaksinin diski üzerinde CO emisyonu açısından parlak 15 konum 
seçtik. Disk boyunca seçilen pozisyonlar için galaktik CO-H2 dönüşüm faktörü (XCO) ve 
merkez için ise on kat daha düşük XCO değeri varsayarak, seçilen tüm konumlarda moleküler 
gaz kütlesini ve gaz yüzey yoğunluğunu da tahmin ettik. Başlıca sonuçlarımız aşağıdaki 
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şekilde özetlenmiştir. CO toplam akısı, gökadanın doğu ve batı kolları boyunca neredeyse düz 
bir dağılım gösterirken, merkezi bölgelerde en yüksek seviyededir. Hız dağılımı diskin 
güneydoğu tarafında kuzeybatı tarafına göre daha yüksektir ve konum-hız diyagramı merkezi 
bir çubuk yapısının varlığına işaret etmektedir. Gaz kütlesinin merkezi bölgedeki düşüşünden 
ayrı olarak (galaksinin merkezinde varsayılan düşük XCO nedeniyle) diğer merkezi 6 konum, 
değerlerin daha çok düz dağılım gösterdiği kollar boyunca yer alan bölgelere kıyasla daha 
yüksek gaz kütlesine ve gaz yüzey yoğunluğuna sahiptir. Diskin doğu ve batıda yer alan 
pozisyonlarında oranlar yalnızca alt sınırları ifade etse de 12CO(1-0)/13CO(1-0) oranı 
merkezde en yüksektir ve galaksi merkezinden olan mesafenin bir fonksiyonu olarak azalma 
eğilimindedir. Bu durum merkezden galaksinin dış kısımlarına doğru gidildikçe gazın daha az 
seyreldiğini işaret eder. Yani galaksinin eteklerinde süpernova patlamalarının, yıldız 
rüzgarlarının ve güçlü morötesi (UV) emisyonun ISM'deki rolü merkeze kıyasla daha pasif 
olabilir. Gazın fiziksel özellikleri ve galaksinin diski üzerindeki yıldız popülasyonlarının 
ISM’in fiziğindeki rolü, morötesi radyasyon ve 3µm ila 24µm tozdan elde edilen ek verilerle 
daha detaylı incelenecektir. 
Anahtar Kelimeler: Sarmal Galaksiler, Molekül Bulutları, Moleküler Çizgi Oranları 
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EFFECTS OF PARTICLE SIZE AND GEOMETRY ON MAGNETOCALORIC 
PROPERTIES OF MAGNETIC NANOPARTICLES 
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Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü  
ORCID: 0000-0003-0320-7659 
 
Ümit AKINCI 
Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü  
ORCID: 0000-0002-6349-0495 
 
Zeynep DEMİR VATANSEVER 
Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü  
ORCID: 0000-0002-7726-5168 
 
ABSTRACT 
Utilizing the magnetocaloric effect as an alternative technology in climatisation systems is the 
focus of new interest. The nano materials from the perspective of magnetocaloric effect when 
compered to bulk systems, display some advantages. Measuring the effects of magnetic 
nanoparticles dimensions and geometry over the specifications of magnetocaloric features, 
presents importance in observing the advanced magnetocaloric effects. In this work the 
magnetocaloric properties of the magnetic nanoparticles in various shapes and dimensions are 
analyzed using Monte Carlo simulation based on the Metropolis algorhythm. Thermal 
changes of the thermodynamic quantities such as magnetization, magnetic susceptibility and 
internal energy of the various shapes of nanoparticles from octahedralls to cubes obtained 
using Minkowski distance are calculated. For the same nanoparticle shapes, the thermal 
variation of the isothermal magnetic entropy changes are calculated for different external field 
strengths. It has been observed that magnetic entropy change reaches the maximum value 
around nanoparticles transitional temperature. Also, it has been observed that the maximum 
value of the magnetic entropy change increases with the applied external magnetic field. 
Furthermore, as the size of nanoparticles changes from the octahedralls to spherical shapes, 
the magnetic entropy change reaches maximum values at higher temperatures. For a particular 
magnetic nanoparticle shape, as the size of nanoparticle grows, the magnetic entropy change 
moves toward right on the temperature axis. Finally, our numeric results show that changing 
the size and the geometry of a nanoparticle makes it possible to control the magnetocaloric 
specifications of the nanoparticle. 
Keywords: Magnetic nanoparticle, Monte Carlo simulation, Magnetocaloric effect 
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MANYETİK NANOPARÇACIKLARDA PARÇACIK BÜYÜKLÜĞÜ VE 
GEOMETRİSİNİN MANYETOKALORİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ 

ETKİLERİ 
 
ÖZET 
Isıtma/soğutma sistemlerinde alternatif bir teknoloji olarak manyetokalorik etkiden 
yararlanılması günümüzde dikkat çeken konulardan biridir.  Manyetokalorik etki açısından 
nano boyutlu malzemeler, kütlesel (bulk) sistemlerle ile karşılaştırıldığında birtakım 
avantajlara sahiptir. Manyetik nanoparçacıkların boyut ve geometri gibi özelliklerinin 
manyetokalorik özellikleri üzerindeki etkisini belirlemek gelişmiş manyetokalorik etkilerin 
gözlemlenebilmesi için önem arz etmektedir. Bu çalışmada, farklı şekil ve boyutlardaki 
manyetik nanoparçacıkların manyetokalorik özellikleri Metropolis algortimasına dayanan 
Monte Carlo simülasyonu yöntemiyle detaylı olarak incelenmiştir.  Minkowski mesafesi 
kullanılarak oktehedrallardan küplere farklı şekillere sahip nanoparçacıkların manyetizasyon, 
manyetik duygunluk ve iç enerji gibi manyetik özelliklerinin termal değişimleri elde 
edilmiştir.  Aynı nanoparçacık şekilleri için izotermal manyetik entropi değişiminin termal 
değişimi uygulanan farklı dış alan büyüklükleri için elde edilmiştir. Manyetik entropi 
değişiminin nanoparçacığın geçiş sıcaklığı civarında maksimum değere sahip olduğu 
gözlemlenmiştir. Manyetik entropi değişiminin maksimum değerinin uygulanan dış manyetik 
alan ile birlikte artış sergilediği ortaya konulmuştur. Ayrıca, sabit nanoparçacık büyüklüğü 
için oktehedral şekilli nanoparçacılardan küresel nanoparçacıklara doğru gidildikçe manyetik 
entropi değişimi daha yüksek sıcaklıklarda maksimum değer sergilediği gözlemlenmiştir.  
Belirli bir manyetik nanoparçacık şekli için nanoparçacık büyüklüğü arttıkça manyetik entropi 
değişimi eğrisi sıcaklık ekseninde sağa doğru kaymıştır. Son olarak nümerik sonuçlarımız, 
nanoparçacığın boyutunun ve geometrisinin değiştirilmesinin parçacığın manyetokalorik 
özelliklerinin kontrol edilebilmesi için olanak sağladığını göstermiştir.  
Anahtar Kelimeler: Manyetik nanoparçacık, Monte Carlo simülasyonu, Manyetokalorik etki
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SYNTHESIS AND OSL STUDY of EUROPIUM-DOPED and DYSPROSIUM-DOPED 
CALCIUM MAGNESIUM BORATE PHOSPHORS 

 
Mehmet OĞLAKÇI 
Çukurova University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Physics 
ORCID: 0000-0003-1096-5087 
 
ABSTRACT 
Preliminary optically stimulated luminescence (OSL) study results of Europium-doped and 
Dysprosium-doped calcium magnesium borate phosphors after beta (β) irradiation are given 
in this study. Studied phosphor samples are synthesized via combustion synthesis method. 
Resulting form of the material from these syntheses are powder, and ~30mg of pellet samples 
pressed form those powders are used within the scope of present preliminary OSL test studies. 
OSL experiments of those materials are realized by using Freiberg Instruments Lexyg Smart 
TL-OSL reader system which is an automated system with an internal β source (90Sr/90Y; 
0.105Gy/s irradiation rate). Firstly, best OSL filter combination determined for those 
materials with continuous wave OSL (CW-OSL) mode after same β irradiation dose. Dose 
response experiment also conducted with the best OSL filter for observation and 
determination of their individual dose behavior in terms of linear dose range and check 
whether it is sub-linear or super-linear. Both pellet samples of Eu-doped calcium magnesium 
borate and Dy-doped calcium magnesium borate materials also subjected to another 
experiment in the scope of current study to observe the corresponding materials’ stability, 
namely the reusability experiment. This test has 10 readout cycles including the irradiation 
step. These two separate re-use cycles have constant dose level chosen from corresponding 
materials’ linear dose range.  
Keywords: Calcium Magnesium Borate: Eu-Dy, Optically Stimulated Luminescence, 
Reusability, Dose Response, Combustion Synthesis 
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EXCITATION FUNCTIONS OF SELECTED HEAVY ISOTOPES USED IN 
REACTOR STRUCTURAL MATERIALS 
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ORCID: 0000-0001-7753-0016 
 
ABSTRACT 
In nuclear reactors, there are some basic features that must be found in structural materials at 
all stages from energy generation to transferring energy to external systems. Since physical 
and chemical conditions such as neutron load and temperature to which structural materials 
will be exposed will vary according to the environment in which they will be used, the 
selection of the appropriate material in nuclear reactors is of vital importance.  
Under high radiation, materials transform into radioactive isotopes, and in order to choose the 
appropriate material to be used in a nuclear reactor, it is very important to determine what 
kind of reaction took place and calculate the cross-section. A large number of experimental 
and theoretical data are needed to use nuclear technology safely and efficiently, and 
theoretical studies play an important role in cases where experimental data cannot be 
obtained. Moreover, estimation (n,γ) reactions is also very important for physics and 
technology of fission and fusion reactors and radiation properties of reactors structural 
materials. 
In this study (n,γ) cross section calculations were performed for some reactor structural 
materials such as 107Ag, 141Pr, 180Hf, 182W and 208Pb in 2 - 20 MeV energy region. We used 
PCROSS and Alice/Ash computer programs for calculations. Moreover, we compared our 
results with experimental and evaluated data obtained from literature. For comparison 
purpose, we used experimental data set obtained from EXFOR and TENDL-2014 JANIS 
database. 
Keywords: Equilibrium, Pre-Equilibrium, (n, γ) reactions, cross-section 
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SOME PHYSICAL AND NUCLEAR PROPERTIES OF CaNb2O6 COMPOUND 
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ABSTRACT 
CaNb2O6 has got researchers attetion due to beign naturel source of cohorent light. The 
mentioned properties makes CaNb2O6 compound a good candidate for tecnhnological 
applications. It has a=14.92, b=5.752. and c=5.204 Å lattice constant and belongs to Pbcn 
space group.  
Research have used experimentally and theoretically techniques to figure out properties of 
CaNb2O6. In this study, we used Wien2k and Phits to compute the physical and nuclear 
poperties of compound, respectively.  
Wien2k allows us to compute electronic structure calculation od solid using Density 
functional Theory. After employing Wien2k,  The compound has direct band gap transition 
with wide gap value and it is clasified as semiconductor.  
Cosmic rays produce high energy neutrons with the cascades in the atmosphere and these 
neutrons cause single-event upset (SEU) on microelectronic devices. To obtain SEU value of 
a device, the first step is calculating the critical charge value via deposit energy. Since 
CaNb2O6 is a candidate for thin film on microelectronic devices, we also performed deposit 
energy calculation PHİTS simulation program. PHITS (Particle and Heavy Ion Transport 
code System) is a Monte Carlo transport simulation code and deals with the transport of all 
particle over wide energy ranges. It could be employed in radiothreapy, space radiation, and 
many other fields. 
Keywords: Density Functional Theory, Phits, Semiconductor, Neutron, Deposit Energy 
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CALCIMYCIN INHIBITS THE CONFORMATIONAL DYNAMICS OF THE 
METASTASIS-ASSOCIATED PROTEIN S100A4 
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Mustafa TEKPINAR 
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ORCID: 0000-0002-0207-0446 
 
ABSTRACT 
S100A4, a member of the S100 family Ca2+-binding proteins, is involved in tumor metastasis 
and in a number of cellular functions, including muscle contraction, fertilization, 
neurotransmitter release, cell motility, cell growth, and differentiation. Numerous studies have 
shown that S100A4 is not only a biomarker for tumor metastasis, but also has a direct role in 
promoting cancer progression. These findings imply that S100A4 is an excellent target for the 
development of inhibitor drugs that would block the spread of tumor cells. In this study, we 
investigated the dynamics of wild type S100A4, S100A4 bound to Ca2+ and S100A4 bound to 
Ca2+ and calcimycin using microsecond-long atomistic classical molecular dynamics 
simulations. To ensure reproducibility of the results, we produced three replicas of each 
simulation of S100A4 systems. We found that calcium ions activate S100A4 by inducing a 
large conformational change to form a hydrophobic binding pocket that is a binding site for 
target proteins. On the other hand, we observed that calcimycin inhibits the calcium-induced 
dynamics of S100A4. Therefore Ca2+ and calcimycin have competing roles in the dynamics of 
S100A4. These results may lead to the design of new inhibitors to block the interaction of 
S100A4 with non-muscle myosin IIA and/or overexpression of S100A4 to prevent the spread 
of tumor cells. 
Keywords: S100A4, calcimycin, non-muscle myosin IIA, molecular dynamics simulation 
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HOW DOES LIGAND BINDING AFFECT THE DYNAMICS OF SARS-COV-2  
MAIN PROTEASE? 
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Ahmet YILDIRIM  
Department of Physics, Siirt University 
ORCID: 0000-0003-1495-0288 
 
ABSTRACT 
SARS-CoV-2 main protease is a major drug target in the fight against Covid-19. There are 
many structures of the main protease reported to date, but its dynamics still need further 
investigation. One issue that is worthy of special attention is the impact of ligand binding on 
its dynamics. In this study, we performed microsecond-long classical molecular dynamics 
simulations of SARS-CoV-2 main protease in apo and holo forms bound to three ligands: N3 
(a peptide mimetic), lopinavir and ritonavir (two antiretroviral drugs for the treatment and 
prevention of HIV/AIDS). To ensure reproducibility of the results, we produced a replica for 
each simulation. This study shows that N3 binding to the dimeric forms causes an allosteric 
interaction between the active sites of two subunits. Previous studies indicated that only one 
subunit of SARS-CoV-2 main protease is active at a time and the allosteric interaction we 
discovered between two subunits may explain the reason of this unusual behavior. On the 
other hand, we observed that lopinavir and ritonavir bind weakly to the main protease. In only 
one of the trajectories, lopinavir dissociates from one of the protomers while it stays bound to 
the other one. Ritonavir molecules are quite flexible and they change conformations but they 
are always in close proximity of the active sites. The simulations we conducted enlighten the 
role of the dynamics in the apo and the holo forms of SARS-CoV-2 main protease. These 
results may contribute to development of novel drugs against this global health problem as 
well as other proteases with similar functioning mechanisms. 
Keywords: SARS-CoV-2 main protease, lopinavir, ritonavir, molecular dynamics simulation 
 
1. INTRODUCTION 
Covid-19 emerged in December of 2019 at Wuhan province of China1 and it caused 
3,296,855 deaths as of May 11, 2021 (https://covid19.who.int/). Many proteins of causing 
agent of Covid-19, namely SARS-CoV-2, were used as vaccine or drug targets to find an 
effective therapy against this worldwide health problem. Even though multiple vaccines have 
been developed, this health issue still remains as a major global economic and health problem. 
As a result, different strategies against many SARS-CoV-2 proteins are needed to find cheap 
and easily accessible therapies. 
Despite several hundred SARS-CoV-2 protein structures reported in the Protein Data Bank, 
lack of dynamical information is an important gap to be filled to find an effective cure. Of 
many SARS-CoV-2 proteins, main protease (Mpro) is a widely investigated potential drug 
target. The Mpro has two protomers where each one contains a catalytic domain and an extra 
domain. Active site of the protein, which is in the catalytic domain, function like a scissor to 
cut the reproduction machinery of the virus (Figure 1 A). How ligands or potential drugs alter 
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the Mpro dynamics and its active sites is a key issue to understand that can have broad 
implications for many viral diseases with similar functioning mechanism. Due to this reason, 
we investigated dynamics of SARS-CoV-2 Mpro in apo form and holo forms. For this 
purpose, we used equilibrium molecular dynamics (MD) simulations to see atomic-level 
details. We studied three ligands to understand dynamics of the holo form. The first ligand 
(N3) is a peptide mimetic, which was shown experimentally to bind several proteases 
including SARS-CoV and SARS-CoV-22-7. Moreover, we used two HIV protease inhibitors 
due to the similarity of the proteases of HIV and SARS-CoV-2.  Even though previous studies 
showed that lopinavir and ritonavir bind only weakly8,9 to SARS-CoV-2 Mpro, our aim was 
to investigate if there is a common action mechanism of the ligands on the dynamics of the 
Mpro.  

 

 
 
Figure 1. SARS-CoV-2 Mpro structure and ligands studied in this paper. A) The main 
protease is given in New Cartoon representation. Coloring is according to chain IDs: A, blue; 
B, red. Each monomer contains three domains. Catalytic domains are highlighted as 
transparent surfaces. Extra domains are shown in a blue dashed triangle. The domain 
connecting the catalytic and extra domains is shown in black tube representation. Active site 
residues (H41 and C145) are presented in Licorice representation and they have been depicted 
in two dashed spheres in detail. B) 2D structure of N3, lopinavir and ritonavir. All protein 
visualizations were produced with VMD10.  
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2. METHODS 
Parameterization of the ligands 
Antechamber11 was used to compute the AM1 BCC partial charges12 of the ligands with 
GAFF13. The topology files were obtained with Acpype tool14. 
 
Molecular Dynamics Simulations 
All systems were solvated in a rhombic dodecahedral box with a minimum 12 Ȧ distance 
between the solvent and the box. The Na+ and Cl- ions were added to neutralize the net charge 
of the systems and the charge concentration was 0.15 M. TIP3P water model was used to 
model the interactions of water molecules and AMBER99SB-ILDN force field was used for 
the parameterization of the proteins15,16.  
We used GROMACS 201817-19 MD simulation package to conduct tall the simulations. After 
energy minimization step, the systems were equilibrated in NVT ensemble for 1 ns. After 1 
nanosecond-long NPT equilibrations, 1 microsecond-long production runs were conducted in 
identical conditions to the NPT run. The pressure was set to 1 bar with Berendsen barostat 
(REF). The simulation temperature was set to 298.15 K and it was controlled with velocity 
rescaling algorithm during NPT simulations20. Particle Mesh Ewald method was used to 
model the electrostatic interactions21,22. The bond lengths and angle of water molecules were 
constrained with SETTLE algorithm and LINCS algorithm was used to constraint the 
hydrogen bonds23-25. A 2 fs integration time was usedand the trajectories were sampled every 
200 ps. Production runs were also under isobaric-isothermal (NPT) ensemble but Parrinello-
Rahman barostat26 was utilized during the production runs. All simulations were duplicated 
with a different initial random seed to investigate reproducibility of the results.   
 
3. RESULTS AND DISCUSSION  
Ligand binding and allosteric interactions between two active sites 
Since active site dynamics are important to understand functioning mechanisms of proteins, 
we studied them in detail. Roles of two residues (H41 and C145) in the active site of the Mpro 
are well-documented27,28.  Previous studies showed that distance between SG atom of C145 
and NE2 atom of H41 has to be 4 Å for the SARS-CoV Mpro to be active28-30. Therefore, we 
investigated how this distance evolves in our simulations. We can observe that the distance is 
4 Å in chains A and B for the apo state (Figure 2 A). However, the distance is 4Å only in 
one chain when a ligand is bound to the active site (Figure 2 B, C and D). This is a very 
important observation proving communication between the distal active sites of SARS-CoV-2 
Mpro.  

 
Binding strength and domain dynamics 
In the previous subsection, we showed that ligand binding is associated with a long-distance 
communication between the active sites. However, this communication was independent of 
the strength of ligand binding. We could not observe a significant difference between binding 
of experimentally verified ligand N3 and the other weak binders (lopinavir and ritonavir). To 
distinguish weak binders from N3, we analyzed the distance between the center of masses of 
two domains in each chain along the trajectories (Figure 3). In apo and N3 bound states, the 
inter-domain distance is levelled off around 35 Å (Figure 3 A and B). On the other hand, we 
can observe domain reorientations in lopinavir and ritonavir bound states (Figure 3 C and D).  
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This parameter can distinguish strong binder (N3) from the weak binding ligands (lopinavir 
and ritonavir).  
 

 
 
Figure 2. Distance between SG atom of C145 and NE2 atom of H41 in apo and holo states of 
SARS-CoV-2 Mpro in protomers A (left column) and B (right column). A) Apo state (6y2e) 
B) Holo state with N3 peptide mimetic (6lu7) C) Holo state with lopinavir (6lu7) D) Holo 
state with ritonavir (6lu7).  
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Figure 3. Distance between center of mass of the catalytic domain and the extra domain in 
apo and holo states of SARS-CoV-2 Mpro in protomers A (left column) and B (right column). 
A) Apo state (6lu7) B) Holo state with N3 peptide mimetic (6lu7) C) Holo state with lopinavir 
(6lu7) D) Holo state with ritonavir (6lu7). The purple and green arrows highlight locations of 
distance fluctuations. 
 

Even though strength of binding can be observed with catalytic-extra domain distance, the 
same distance was quite stable in apo form. We wondered if another metric can be used to 
separate the apo state as well. Due to this reason, we resorted to linear mutual information 
(LMI) of protein fluctuations31.  LMI can show coupling of positional fluctuations between 
different residues of a protein and its generally plotted as a matrix. The lowest value of 
pairwise LMI is zero, which indicates no coupling. When two residues are highly coupled, 
normalized value of LMI is one. In this study, we separated LMI matrix into interchain and 
intrachain regions. Since intrachain regions were quite similar in apo and holo forms, we 
didn’t include them in the results. On the other hand, interchain LMI values show interesting 
patterns. For example, interchain LMI matrices shows that the lowest LMI for inter-chain 
fluctuations is obtained for N3 bound state (Figure 4 B). The apo state and the weak binders 
have higher inter-chain fluctuations (Figure 4 A, C and D). As a result, effect of weak 
binding can be observed as an increase in interchain correlations.   
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Figure 4. Interchain LMI maps of SARS-CoV-2 and SARS-CoV Mpro in the 1st (top row) 
and 2nd (bottom row) simulation sets. Dark blue colors indicate low coupling. As the colors 
become brighter and redder, it becomes destabilized in terms of LMI. A)  SARS-CoV-2 – 
Mpro apo (PDB ID: 6y2e). B)  SARS-CoV-2 – Mpro holo with N3 (PDB ID: 6lu7). C) 
SARS-CoV-2 – Mpro holo with lopinavir (PDB ID: 6lu7). D) SARS-CoV-2 – Mpro holo 
with ritonavir (PDB ID: 6lu7). 
 
4. CONCLUSIONS 
We conducted 8 microsecond long simulations of SARS-CoV-2 Mpro to understand the 
effects of ligand binding on dynamics of the main protease. These simulations revealed two 
important conclusions that may aid future drug design efforts against SARS-CoV-2 Mpro or 
other proteases with similar mechanism. The first important outcome of this study is existence 
of an allosteric communication between two active sites of the Mpro regardless of the ligand 
in the active site. This allosteric interaction can be observed even when the ligands are not 
binding strongly. The seconds conclusion is binding strength that can be observed on the 
dynamics of SARS-CoV-2 Mpro. Inter-domain distance and interchain LMI are some 
dynamics metrics that shows us N3 imposes different dynamics on SARS-CoV-2 Mpro. We 
hope that our study will contribute design of allosteric drugs that can interrupt the 
communication between the active sites.   
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ABSTRACT 
Investigation of seismic behavior of historical masonry structures is significantly important 
especially in earthquake prone countries. In Turkey, recent earthquakes have demonstrated 
that masonry structures highly vulnerable to earthquake. Hence, it is very important to 
understand the nonlinear behavior of masonry structures in order to evaluate their safety. The 
present study discusses the influence of the signal on the seismic response of masonry walls. 
To this aim representative variation of ground motion records in terms of both source and 
structure sensitive were generated. The geometry of the earthquake source and the 
propagation properties of the energy released by fault effect the shape of the ground motion. 
Therefore, for the generated signals two different noise shaping window were applied to 
control the energy distribution in time domain. The numerical models were created through 
discrete element approach. This methodology is based on finite displacements and rotations of 
discrete bodies and allows to recognize new contacts automatically. An explicit integration 
method is used that assumes a linear change in displacement over each time step. A set of 
nonlinear dynamic analysis were performed to investigate the characteristics of earthquake 
ground motion most influence seismic response. The influence of the signal is discussed 
through deformations, damages and possible collapse mechanisms induced in the masonry 
walls.  
Keywords: masonry structures; dynamic analysis, discrete element modeling 
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ÖZET 
Tarihi yapılar, geçmişten günümüze kadar gelen, insanoğlunun ekonomik, kültürel, sosyal 
yaşam ve dini inançlarını yansıtan yapılardır. Tarihi yapıların taşıyıcı sistemleri, kemerler, 
tonozlar, kubbeler, duvarlar ve sütunlardan oluşmaktadır. Tarihi yapıların taşıyıcı sistemini en 
çok etkileyen tehlikelerden biride depremlerdir. Bu yapılar, basınç dayanımları yüksek, çekme 
dayanımları düşük olması nedeniyle yapıya gelen yatay deprem kuvvetlerine karşı hasar 
almakta ya da yıkılmaktadır. Tarihi yapıların deprem kuvvetleri altındaki davranışlarını 
etkileyen nedenler olarak; zemin problemleri, sistemdeki geometrik düzensizlikler, malzeme 
ve işçilik hataları, kötü kullanım gelmektedir. 
Hasarlı tarihi yapıların bazıları onarım ve güçlendirme yöntemleri ile restore edilirken bazıları 
da yıkılıp yeniden inşa edilmektedir. Tarihi yapıların onarım ve güçlendirilmesindeki amaç bu 
tür yapıların bütünlüklerini koruyup gelecek nesillere güvenli bir şekilde ulaşmasını 
sağlamaktır. Bu sebeple yapılardaki onarım ve güçlendirme çalışmalarında yapının aslına 
uygun malzeme kullanımı, yeterli mühendislik bilgisi ile bu çalışmaların yapılması 
gerekmektedir. Tek bir döneme ait olmayan tonozlu yapılar, birçok medeniyet tarafından açık 
alanları örtmek için kullanılmıştır. Tonozlar, kemerlerin bir araya gelmesi ile oluşturulan açık 
mekânları örten eğrisel örtü sistemleridir. Tonozlar; taş ve tuğla gibi malzemeler ile 
kullanılarak inşa edilmiş olup cami, medrese, han, hamam, kilise, manastır gibi pek çok tarihi 
yapıda kullanılmıştır. Bu çalışmada, tonozlu yapıların onarım ve güçlendirilmelerinde 
uygulanan yöntemler incelenmiştir. Tonozlar ile ilgili yapılan onarım ve güçlendirme 
çalışmalarına değinilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Tarihi yapılar, Tonoz, Onarım ve Güçlendirme 
 

REVIEW OF REPAIR AND STRENGTHENING STUDYS IN  
HISTORICAL VAULTS 

 
ABSTRACT 
Historical structures are structures that reflect the economic, cultural, social life and religious 
beliefs of human being from the past to the present. The bearing systems of historical 
structures consist of arches, vaults, domes, walls and columns. Earthquakes are one of the 
dangers that most affect the carrier system of historical buildings. These structures are 
damaged or collapsed against the horizontal earthquake forces coming to the building due to 
their high compressive strength and low tensile strength. As the factors affecting the behavior 
of historical buildings under earthquake forces; ground problems, geometric irregularities in 
the system, material and workmanship errors, bad use.  
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Some damaged historical structures are restored with repair and strengthening methods, while 
others are demolished and rebuilt. The purpose of repairing and strengthening historical 
structures is to protect the integrity of such structures and to ensure safe access to future 
generations. For this reason, it is necessary to carry out these studies with the use of materials 
appropriate to the original of the structure and sufficient engineering knowledge in repair and 
strengthening works in structures. Vaulted structures that do not belong to a single period 
have been used by many civilizations to cover open spaces. Vaults are curvilinear covering 
systems that cover open spaces created with the arches coming together. Vaults which was 
built with materials such as stone and brick, and has been used in many historical structures 
such as mosques, madrasas, inns, baths, churches and monasteries. In this study, the methods 
used in the repair and strengthening of vaulted structures were examined. The repair and 
strengthening works related to the vaults are mentioned. 
Keywords: Historical structures, Vault, Repair and Reinforcement 
 
1. GİRİŞ 
İnsanlar tarih boyunca bulundukları topraklar üzerine köprüler, saraylar, hanlar, hamamlar, 
kervansaraylar, camiler gibi tarihi yapılar inşa etmiştir. Geçmişten günümüze kadar ulaşan bu 
yapılar bizlere bulundukları dönemin teknolojik, ekonomik ve kültürel özelliklerini 
yansıtmaktadır. Tarihi bir belge niteliğinde olan bu yapıların, gelecek nesillere aktarılabilmesi 
ve korunması en önemli sorumluluk ve görevlerimizden biridir. 
Tarihi yapıların taşıyıcı sistemlerini kemerler, kubbeler, tonozlar, duvarlar ve sütunlar 
oluşturmaktadır. Tonozlar, kemerlerin ard arda dizilerek birbirlerine bağlanmasıyla oluşan tek 
eğrilikli yapı elemanlarıdır. Tonozlar genellikle taş, tuğla gibi malzemelerden inşa edildikleri 
için basınç dayanımları yüksek, çekme dayanımları ise düşüktür. Tonozlar, deprem gibi yatay 
kuvvetlerini; payandalar, duvarlar ve kemerli yapılarda olduğu gibi gergi çubukları yardımı 
ile karşılanmaktadırlar. Geometrik şekillerine göre tonoz çeşitleri Şekil 1’de gösterilmiştir.  

 
Şekil 1. Geometrik Şekillerine Göre Tonoz Çeşitleri (URL-1)  

 a) beşik tonoz  b) çapraz tonoz c) yıldız tonoz d) ağ tonoz  e) geçme tonoz 

 f) aynalı tonoz g) basık tonoz h) sivri tonoz ı) altı bölümlü tonoz i) eğik tonoz 

 j) manastır tonoz k) tekne tonoz l) kaburgalı tonoz m) kubbeli tonoz 
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2. ONARIM VE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI 
Çılı ve Yıldız (2013) yaptığı çalışmada 1766 depreminde hasan gören Fatih Cami ve 1999 
Kocaeli depreminde hasar gören I. Mahmut Kütüphanesi’nde onarım ve güçlendirme 
çalışmaları yapmıştır. I. Mahmut Kütüphanesi’nde bulunan tonozlar üzerinde geniş çatlaklar, 
tonozun orta kısmında çökmeler tespit edilmiştir. Tonozların etek kotunda yapıyı saran ahşap 
hatıl sisteminin çürüyerek, özelliğini tamamen kaybettiği belirlenmiştir. İlk olarak tonoz 
üzerindeki geniş çatlaklar metal bağlantı elemanı olan kenetler ile onarılmıştır. Kılcal 
seviyedeki çatlaklar ise yapının özgünlüğünü bozmadan, yapının imalatında kullanılan harç 
ile benzer özelliklerdeki harçla enjeksiyon yöntemiyle doldurulmuştur. Çürüyen ahşap hatıl 
sistemi paslanmaz çelik birleşim elemanlarıyla yeniden oluşturulmuştur. Tonozun orta 
kısmında meydana gelen çökmeler ise kriko yardımıyla kaldırılarak özgün malzemeler 
kullanılıp onarım ve güçlendirme işlemi tamamlanmıştır. I. Mahmut Kütüphanesi’nde 
bulunan tonozlu yapılarda meydana gelen hasarlar ve onarım, güçlendirme çalışmaları Şekil 
2’de verilmiştir. 
 

 Şekil 2. I. Mahmut Kütüphanesi’nde Bulunan Tonozlu Yapılarda Görülen Hasarlar ve 
Onarım, Güçlendirme Çalışmaları 

 
Çalık vd., (2014) çalışmalarında Trabzon ilinde bulunan Küçük Fatih Cami tonozunun 
titreşim tepkilerini ölçerek dinamik davranışlarını belirlenmiştir. Çeşitli sebeplerden dolayı 
hasar görmüş Küçük Fatih Cami tonozunun restorasyon öncesinde ve sonrasında, rüzgar ve 
trafik gibi çevresel etkiler altındaki titreşim tepkileri ölçülerek dinamik davranışları 
incelenmiştir. Doğal frekanslar, mod şekilleri ve sönüm oranları belirlenmiştir. Tonozun 
tepesinde bulunan çatlakları onarmak için 6 cm genişliğinde 1 cm kalınlığında çelik bağlantı 
elemanları kullanılmıştır. Tonozun mukavemetini arttırmak için çelik elemanlar, çatlağa dik 
şekilde yerleştirilmiştir.   

a) Tonozlarda Görülen Hasarlar 

b) Hasar Görmüş Ahşap Hatılların Paslanmaz Çelik İle Onarımı 
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Bu çelik elemanlar kaynak yardımıyla birbirlerine birleştirilip, tonoz üzerine epoksi ile 
sabitlenmiştir. Ankraj yapılarak onarım ve güçlendirme işlemi tamamlanmıştır.  Restorasyon 
işlemi sonrasında tonozun ilk beş doğal frekans değerinin arttığı ve sönüm oranlarının 
düzensiz olarak değiştirildiği görülmüştür. Şekil 3’de Küçük Fatih Cami tonozunda meydana 
gelen çatlak ve onarımı gösterilmiştir. 
 

 
Şekil 3. Küçük Fatih Cami Tonozunda Meydana Gelen Çatlak ve Onarımları 

 
Valluzzi vd., (2014) İtalya Organo'daki S. Maria kilisesinin inşası 6. ve 8. yüzyıllara arasında 
tamamlanan 1117 yılındaki depremden hasar görüp yeniden inşa edilmiştir. Kilisenin üst 
kısmı zaman içerisinde sismik hareketlere karşı oldukça savunmasız kalmıştır. Kilisede genel 
olarak bozulmalar meydana gelmiş olup özellikle ana çatlaklar duvarların bağlantı yerlerinde 
ve beşik tonozlarda oluşmuştur (Şekil 4).  Ana tonozların onarım ve güçlendirilmesi için çelik 
takviyeli harç ve lif takviyeli polimer (FRP) şeritler, 20 cm genişliğinde kesilerek 
kullanılmıştır (Şekil 5). Tonozlar paslanmaz çelik çubuklar ile güçlendirilerek geleneksel 
yöntemler de uygulanmıştır (Şekil 6). Onarım ve güçlendirme için yapılan müdahaleler 
kilisenin sismik kapasitesini iyileştirip geleneksel ve yenilikçi çözümlerin bir kombinasyonu 
ile genel davranışlarını değiştirmeden kiliselerin mimari kimliğini korumayı amaçlamıştır. 

a) Tonozlarda Meydana Gelen Çatlaklar ve Açılmalar 

b) Güçlendirme İçin Kullanılan Çelik Elemanlar ve Ankraj 
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Şekil 4. S. Maria Kilisesinde Meydana Gelen Tonozlardaki Hasarlar 

 

 
Şekil 5. S. Maria Kilisesinde Tuğla Beşik Tonozlarının Çelik Takviyeli Harç ve FRP Şeritler 

Uygulanarak Onarım ve Güçlendirilmesi 
 

 
Şekil 6.  S. Maria kilisesinin Tonozlarının Paslanmaz Çelik Çubuklar ile Güçlendirilmesi 

 
Garmendia (2015) Deneysel çalışmada, yığma beşik tonozları organik ve inorganik 
kompozitlerle güçlendirilerek incelenmiştir. Gerçek ölçek boyutunda, güçlendirilmiş ve 
güçlendirilmemiş olarak inşa edilen tuğla beşik tonozlar göçene kadar test edilmişlerdir. 
Deneysel çalışma sonucunda, çelik / bazalt kompozit harcın, yığma birimler ile fiziksel olarak 
uyumlu, uygulanmasının kolay ve tuğla tonozların güçlendirilmesinde etkili olduğu 
görülmüştür. Beşik tonozların güçlendirilmesinde çelik ve bazalt takviyeli harcın (SRM / 
BRM) ve polimerin (SRP / BRP) etkili olduğu görülmüştür (Şekil 7. ve Şekil 8.). Kompozit 
malzemeler, tonozların çekme gerilmelerine karşı dayanımını önemli ölçüde attırmıştır ve 
tonozlarda gevrek çatlamaları önlemiştir.   
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Güçlendirilmede kullanılan organik ve inorganik kompozit malzemeler ile yük ve 
deformasyon kapasitesi büyük ölçüde artmış olup benzer sonuçlar elde edilmiştir. SRM / 
BRM su buharı geçirgenliği, toksik madde emisyonlarının olmaması, yangına dayanıklılığı ve 
uygulama kolaylığı ile tonozlarının güçlendirilmesi için geçerli bir alternatif çözüm olduğunu 
kanıtlanmıştır. 
 

 
Şekil 7.  SRM (solda) ve SRP ile Güçlendirilmiş Tonoz Ayrıntıları 

 

 
Şekil 8.  BRP ve BRM ile Güçlendirilmiş Tonoz Ayrıntıları 

 
Pekvar (2018) çalışmasında Bergama Taşhan’da bulunan yangın, kötü kullanım gibi 
sebeplerden dolayı hasar görmüş tonozlu yapılar için onarım ve güçlendirme çalışmalarına 
önerilerde bulunulmuştur. Kısmen yıkılmış tonoz üzerinde derzler de dökülmeler ve tonozun 
iç dolgusundaki harçta zayıflamalar gözlemlenmiştir. Bu hasarların giderilmesi için yapının 
özgünlüğünü bozmadan, yapının inşa edildiği malzemelerin kullanımına dikkat edilmiştir.  
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İlk olarak tonoz iç dolgusundaki harç zayıflığını gidermek amacıyla hasar görmüş kısım ile 
hasarsız kısım arasındaki aderasyonu sağlamak amacıyla metal kenetler kullanılarak dikiş 
yönteminin uygulanması gerektiği belirtilmiştir. Kenet yuvalarınında epoksi gibi katkılı 
harçlar ile doldurulmasının uygun olacağı söylenmiştir. Tonoz üzerindeki açılan derzler için, 
yapıda kullanılan horasan harcı ile aynı harç hazırlanarak derz boşluklarının onarılması 
önerilmiştir. Aynı şekilde tonoz içerisinde oluşan kılcal şekilde çatlaklarında uygun 
malzemeler ile enjeksiyon yapılması tavsiye edilmiştir. Tonozların mesnetlerinden açılmasını 
engellemek amacıyla da gergi çubuklarının kullanılması gerektiği belirtilmiştir. Şekil 9’da 
Bergama Taşhan’da bulunan tonozlu yapılarda görülen hasarlar gösterilmiştir. 
 

 
Şekil 9. Bergama Taşhan’da Bulunan Tonozlu Yapılarda Görülen Hasarlar 

 
Tarhan (2018) çalışmasında Erzurum ilinde bulunan aziziye tabyasındaki tuğla tonozları 
inceleyip, boyutlarını belirli ölçekte küçülterek sonlu elemanlar modeli oluşturmuştur. 
Oluşturulan modellerden bir tanesi güçlendirilmemiş, dokuz tanesi de iki farklı malzeme 
(BFRP, CFRP) kullanılarak güçlendirilmiştir. İlk olarak referans olarak ele alınan 
güçlendirilmemiş tonoz modeli Ansys programı kullanılarak analiz edilmiştir.  Yapılan analiz 
sonucunda modelin çekme gerilmelerinin oluştuğu bölgeler tespit edilerek bu bölgelere dokuz 
farklı şekilde güçlendirmeler yapılmıştır. Sonuç olarak güçlendirilmemiş tonoz modelinin, 
taşıma kapasitesi, güçlendirilmiş tonoz modellerine göre daha az ve yapmış oldukları 
deformasyonlar daha fazla olmuştur. Güçlendirilmiş tonoz modellerinin frekans değerlerinde 
referans modele göre artış gözlemlenmiştir. Farklı şekillerde güçlendirilen tonoz modellerinin 
sonlu elemanlar modeli ve analiz sonuçları Şekil 10’da verilmiştir.  

   b) Tonozda Görülen Derz a) Tonozda Görülen Kılcal 
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Şekil 10. Farklı Şekillerde Güçlendirilen Tonoz Modellerin Sonlu Elemanlar Modeli ve 

Analiz Sonuçları 
 
Hamdy vd., (2018) donatısız tonozun sayısal modeli ile doğrusal olmayan analizi yapılmıştır. 
Bu yapılar farklı teknikler kullanılarak güçlendirilmiştir. Tonoz ve düzlem yapıların 
güçlendirilmesini yapabilmek için basit ve güvenilir bir hesaplama yöntemi geliştirmiştir. 
Sonlu elemanlar yöntemi ile modellenen sayısal örnek ve doğrusal olmayan analizler ANSYS 
programında modellenmiştir. Güçlendirme yöntemleri olarak harç, yumuşak çelik çubuklar, 
FRP, ferrocement hazır tel ve polyester harcı kullanmıştır (Şekil 11).  
Tonozlarda kullanılan güçlendirme malzemeleri olarak FRP ile %190, yumuşak çelik 
çubuklar ve ferrocement hazır tel %150 ve polyester ise %118 oranında bir artış görülmüştür. 
 

 
Şekil 11. Tonozun Onarım ve Güçlendirilmesinde Kullanılan Malzemeler 

 
Bertolesi (2020) gerçek ölçekli yığma çapraz tonozların onarımı için tekstil takviyeli harç 
(TRM) malzemelerinin etkinliğini araştırmıştır. Yığma tonoz yapının yığma birimleri, düşey 
ve yatay olmak üzere iki farklı şekilde örülmüştür (Şekil 12). Tonozlara önce hasar verilmiş 
sonrasında ise radyal TRM malzemesi ile güçlendirilip, sistem göçene kadar test edilmiştir 
(Şekil 13). Farklı şekillerde örülen tonozların yer değiştirmeleri, deformasyonu ve çatlama 
mekanizmasının gelişimini izlemek için geleneksel ve optik sensörlerden oluşan karmaşık bir 
ağ kullanılmıştır.   

b) FRP a) Ferrocement hazır tel       c) Polyester harç 
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Deney sonuçlarına göre, TRM malzemelerinin, ciddi şekilde hasar görmüş çapraz tonozları 
etkili bir şekilde onarmak için kullanılabileceğini, ilk elastik durumun kısmen yenilenmesine 
yardımcı olmanın yanı sıra kasaların elastik durumunu ve nihai yer değiştirmeleri iki katına 
çıkardığı görülmüştür. Tekstil takviyeli harçlar ile onarılan tonozların deney sonuçlarına göre, 
yığma birimleri yatay olarak örülen tonoz formunun, düşey olarak örülen tonoz formuna göre 
çok daha ciddi hasarlara maruz kaldığı görülmüştür. 
 

 
Şekil 12. a) Yığma Birimlerin Düşey Olarak Örülmesi, b) Yığma Birimlerin Yatay Olarak 

Örülmesi 

 
Şekil 13. Hasarlı Tonozların Enjeksiyon Ve Tekstil Takviyeli Harç Malzemesi İle 

Güçlendirilmesi 
 
3. SONUÇLAR 
Tarihi tonozlara zaman içerisinde en çok hasarı veren deprem kuvvetleridir. Tonozlu 
yapılarda, taşlar üst üste konularak kendi ağırlıklarını taşımaktadır, fakat yapıya gelen deprem 
gibi yatay yükleri taşıyamamakta ve bunun sonucunda tonozlar hasar almakta ya da 
yıkılmaktadır. 
Bu çalışmada hasar görmüş tarihi tonozların onarım ve güçlendirilmesi ile ilgili yapılan bazı 
çalışmalar incelenmiştir. 
-Tarihi tonozlarda hasarların, genellikle tonozların birleşim yerlerinde açılmalar ve tonozların 
üst kısımlarında çökmeler şeklinde meydana geldiği görülmüştür. 
-Tarihi tonozlu yapıların onarım ve güçlendirmesi genellikle yapının deprem kapasitesini 
arttırmak için yapılmaktadır. 
-Tonozların içerisinde oluşan kılcal çatlakların onarılması için, yapının aslını bozmayan 
malzemeler ile enjeksiyon uygulaması yapılması gerekmektedir.  
-Tarihi tonozların, taş ve harçlarında hasarların meydana gelmesi durumunda ise; bu hasarlı 
kısımlar sökülüp aslına uygun malzeme kullanılarak yeniden örülmelidir. 
-Tonozlar üzerinde meydana gelen geniş çatlakların onarımında, tonozların mukavemetini 
arttırmak için metal bağlantı elemanı olan kenetler kullanılmalıdır.  

(a) (b) 
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-Tarihi tonozların mesnetlerinden açılmasını engellemek amacıyla paslanmaz çelik gergi 
çubuklarının kullanılması gerekmektedir. 
-Tonozlardaki geniş çatlaklar ve çökmelerin onarım ve güçlendirilmesi için çelik takviyeli 
harç ve lif takviyeli polimer (FRP) kullanılması uygun görülmüştür. 
-Tonozların güçlendirilmesinde kullanılan çelik ve bazalt takviyeli kompozit harçların, 
tonozların çekme gerilmelerine karşı dayanımını önemli ölçüde arttırdığı ve tonozlardaki 
gevrek çatlamaları da önlediği görülmüştür. 
-Tonozlardaki örgü formlarının tonozun mukavemetini etkilediği sonucuna varılmıştır. 
-Tarihi tonozlar, sayısal ve deneysel olarak modellenip elde edilen veriler doğrultusunda 
onarım ve güçlendirme önerilerinde bulunulması gerekmektedir. 
-Tonozların onarım ve güçlendirilmesinde yapının aslına uygun malzeme kullanımı ve mimari 
kimliğinin korunması önemlidir 
-Bu çalışmanın tarihi tonozlu yapıların onarım ve güçlendirilme çalışmaları hakkında değerli 
bir bilgi kaynağını olacağı düşünülmektedir. 
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BETONARME YAPILARIN DEPREM PERFORMANSININ FARKLI YER 
HAREKETİ VERİ SETLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 
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Özden SAYGILI 
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ÖZET 
Türkiye, geçmiş depremlerden önemli ölçüde zarar görmüş, sismik olarak aktif bir bölgedir. 
Bu çalışma, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018’e göre betonarme yapıların farklı 
deprem kayıt setleri etkisi altında yapısal performansını değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu 
çalışmada, Türkiye'nin doğusunda bulunan mevcut bir betonarme yapının deprem yükleri 
etkisi altındaki davranışı incelenmiştir. İncelemeye esas olan mevcut yapının döşeme sistemi 
kirişli plak olup deprem yüklerinin tamamı betonarme çerçeveler ile karşılanmaktadır. Mevcut 
yapı fuar merkezi olarak kullanılmaktadır. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018’e göre 
“İnsanların kısa süreli ve yoğun olarak bulunduğu binalar” kategorisindedir. Olası deprem 
yükleri etkisinde mevcut taşıyıcı sistemin Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nde belirlenen 
minimum performans seviyesi olan Kontrollü Hasar performans seviyesini sağlaması 
gerekmektedir. Betonarme yapının yapısal performansı, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 
2018’de verilen yer hareketi seviyeleri ile uyumlu yapay, sentetik ve gerçek depremler simule 
edilerek, bölgede beklenen deprem yer hareketi etkisi altında değerlendirilmiştir. Türkiye 
Bina Deprem Yönetmeliği’nde, 475 yıllık bir geri dönüş periyoduna sahip, 50 yılda aşılma 
olasılığı %10 olan DD-2 deprem yer hareketi düzeyi için değerlendirmeler yapılmıştır. 
Mevcut betonarme yapının yapısal davranışının belirlenmesi için hazırlanan sonlu eleman 
esaslı hesap modelleri, zaman tanım alanında doğrusal olmayan hesap yöntemi kullanılarak 
farklı yer hareketi veri setleri için çözülmüştür. Hazırlanan tüm matematiksel hesap modelleri 
için; taşıyıcı sistem elemanlarının hasar dağılımları, taban kesme kuvvetleri ve göreli kat 
ötelemeleri karşılaştırılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018; performans değerlendirilmesi, 
yakın fay ve uzak fay yer hareketi 
 

SEISMIC PERFORMANCE EVALUATION OF REINFORCED CONCRETE 
STRUCTURES CONSIDERING THE INFLUENCE OF VARIATION OF GROUND 

MOTION 
 
ABSTRACT 
Turkey is a seismically active region that has suffered significant damages from past 
earthquakes.  The aim of this study is to evaluate the structural performance of reinforced 
concrete structures according to the Turkish Building Seismic Code 2018 using different 
ground motion data sets. In this study, the seismic behavior of an existing reinforced concrete 
structure located in the east of Turkey is evaluated. The case study of the existing reinforced 
concrete structure is used as an exhibition centre.  
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According to the Turkish Building Seismic Code 2018, the structure is considered as a 
“Building where people are short-term and concentrated”. According to the Turkish Building 
Seismic Code 2018, the existing bearing system should provide the Controlled Damage (Life 
Safety) performance level, which is considered as a minimum performance level determined, 
under the expected earthquake loads.  The non-linear structural performance of the reinforced 
concrete structure is evaluated under simulated, artificial, synthetic and real excitations in 
accordance with the ground motion level given in the Turkish Building Seismic Code 2018. 
Earthquake ground motion level with a return period of 475 years and a probability of 
exceeding 10% in 50 years is used. Damage distributions, base shear forces and relative floor 
displacements are discussed considering the influence of variation of ground motion. 
Keywords: 2018 Turkish Building Seismic Code, Evaluation of structural performance, near 
and far field ground motion  



  

 

 

 

 
 
 

 

ISPEC 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
ENGINEERING & NATURAL SCIENCES 

May 16-18, 2021 / Siirt University 
SIIRT-TURKEY 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 
WEB: https://www.ispecinstitute.org/ 
E-MAIL: instituteispec@gmail.com 

 

129 

FİBER TAKVİYELİ ASFALT BETON 
 
Öğr. Gör. Necip Altay EREN 
Gaziantep Üniversitesi, TBMYO, İnşaat Böl. 
ORCID: 0000-0003-1421-4619 
 
ÖZET 
Ülkemizde ve dünyada artan motorlu araçlarla birlikte trafik yoğunluğu da artmaktadır. Artan 
bu trafik yoğunluğu yüzünden yol kaplaması olarak kullanılan asfalt beton için üstünde oluşan 
en önemli sorunlardan biri tekerlek izleridir ve bu sorun yollarda ki araç sayı çoğaldıkça 
artmaktadır. Asfalt beton, bitüm ve agregaların karışımından oluşan, inşaat mühendisliğinde 
yol kaplamalarında benzer amaçla kullanılan diğer malzemelere göre daha hassastır. Bundan 
dolayı, asfalt beton kaplamaların performansını geliştirmek için bilim adamları ve 
mühendisler sürekli çalışmaktadır. Son zamanlarda, asfalt betonun performansını iyileştirmek, 
geliştirmek, üzerinde oluşacak bozulmaları önlemek, geciktirmek ve asfalt betonun servis 
ömrünü arttırmak için yeni teknikler ve yeni malzemeler geliştirilmektedir. Bu teknolojik 
malzemelerden biride fiberlerdir. Fiberlerin asfalt betonu geliştirici etkisinden dolayı diğer 
yöntem ve malzemelere göre daha fazla ilgi görmektedir. Bundan dolayı, fiberin asfalt 
betonun üzerindeki etkilerini belirlemek için çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Yapılan 
araştırmalarda, asfalt betonu geliştirmek için faklı türlerde fiberler kullanılmıştır.  
Bu makale, asfalt betonları güçlendirmek ve performansını arttırmak için kullanılan fiberlerin 
asfalt betona etkisi incelemiş, yapılan bazı çalışmalardaki önemli veriler tablo halinde özet 
olarak verilmiştir. Bundan dolayı, ilk olarak kapsamlı literatür incelemesi yapılmış ve daha 
sonra fiberli asfalt betonun performansını geliştiren faktörler araştırılmıştır. Bu araştırma 
kapsamında; asfalt beton içinde kullanılabilen Poliyester, Poliakrilonitril, Lignin, Asbest, 
Karbon, Çelik, Polipropilen ve Bazalt fiberlerin asfalt betonun iyileşmesi üzerinde etkileri 
incelenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Asfalt beton, fiber, güçlendirme 
 

FIBER REINFORCED ASPHALT CONCRETE 
 
ABSTRACT 
As the motor vehicles increase in our country and in the world, the traffic density increases. 
Due to this increasing traffic density, one of the most important problems for asphalt concrete, 
which is used as road coating, is wheel tracks and this problem increases as the number of 
vehicles on the roads increases. Asphalt concrete which are composed of bitumen and 
aggregates and It is more sensitive than other materials used for similar purposes in road 
pavements in civil engineering. Therefore, scientists and engineers are constantly working to 
improve the performance of asphalt concrete pavements. Recently, new techniques and new 
materials have been developed to improve the performance of asphalt concrete, to extend its 
service life, to prevent and delay disruption on it. One of these technological materials is 
fibers. Due to the improving effect of fibers on asphalt concrete, it attracts more attention than 
other methods and materials. Therefore, various studies were researched to determine the 
effects of fiber on asphalt concrete. In the studies, different types of fibers were used to 
improve asphalt concrete.   
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This article examined the effect of fibers on asphalt concrete and some studies on this subject 
were summarized. Therefore, firstly a comprehensive literature reviews were made and then 
the factors that improve the performance of fiber reinforced asphalt concrete were 
investigated. Within the scope of this research; The effects of Polyester, Polyacrylonitrile, 
Lignin, Asbestos, Carbon, Steel, Polypropylene and Basalt fibers that can be used in asphalt 
concrete on the improvement of asphalt concrete were investigated. 
Keywords: Asphalt concrete, fiber, improvement 
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Yüksek Lisans Öğrencisi Cem CEYLAN 
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı  
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Yüksek Lisans Öğrencisi Ebru TARIM 
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı 
ORCID: 0000-0001-6980-1891 
 
ÖZET 
Yüzyıllardan beri insan hayatının en önemli yaşam kaynağı, sudur. Artan nüfus sebebi ile 
yeryüzünde suya olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Bu artışın aksine su kaynakları; 
küresel ısınma, kuraklık, iklim değişiklikleri, plansız tüketim sebebi ile azalarak 
sürdürülebilirliğini kaybetmektedir. Sürdürülebilirliğin sağlanması için nehir akımlarının 
ileriye dönük tahmini büyük önem kazanmaktadır. Tahminler doğru yapılır ise; suyun ileriye 
dönük yönetimi, işletilmesi, depolanması ve doğru kullanılması açısında büyük gelişmeler 
kaydedilebilmektedir. Son zamanlarda nehirlerde biriken suların girdi-çıktı hesabı ileriye 
dönük yapay zekâ teknikleri ile tahmin edilmektedir. Yapılan tahminlerin uzun süreli olması 
su kaynaklarının canlılar, sulama, hidroelektrik enerji üretimi ve suyun gelecek nesillere 
aktarılması için hem üreticiye hem de kullanıcıya uygun planlama imkânı sağlamaktadır. Bu 
çalışmada, ülkemizdeki en geniş havza olan Fırat Nehri Havzasında seçilen bir Akım Gözlem 
İstasyonunda (AGİ), 2002-2011 yılları arasında yapılan akım ölçümleri analiz edilmektedir. 
Bu analizde, Yapay Zekâ tekniklerinden Yapay Sinir Ağları ve Derin Öğrenme iyileştiricileri 
kullanılmaktadır. Yine bu analizde 4 farklı senaryo modeli kullanılmış olup istatistiksel 
açıdan en anlamlı senaryo olan Adam iyileştiricisi için Logcosh kayıp fonksiyonunda 
R²=0,9923 değeri elde edilmiştir. Modelin istatistiksel başarısı, bu havza üzerinde oluşacak 
yeni girdi parametrelerini çok daha doğru ve kolay tahmin edilmesini sağlayacak düzeydedir 
ve ayrıca bu alanda yapılacak diğer çalışmalara da yol göstererek ışık tutacaktır. 
Anahtar Kelimeler: ANN, Derin öğrenme, Nehir akımı, Akım gözlem istasyonu 
 

COMPARISON OF DIFFERENT DEEP LEARNING OPTIMIZATIONS IN RIVER 
FLOW PREDICTION 

 
ABSTRACT 
Water is the most important source of life in human life for centuries. Due to the growing 
population, the need for water on earth is increasing day by day. In contrast to this increase, 
water resources; global warming, drought, climate changes, unplanned consumption is 
desiphering and losing sustainability. The forward forecast of river flows is of great 
importance in order to ensure sustainability.  
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If the predictions are made correctly; major improvements can be made in the future 
management, operation, storage and correct use of water. The input-output account of the 
waters that have recently rened in rivers is predicted by forward-looking artificial intelligence 
techniques. The long-term estimates provide suitable planning for both the producer and the 
user for the production of water resources for living beings, irrigation, hydroelectric power 
generation and the transfer of water to future generations. In this study, flow measurements 
made obtained 2002-2011 at a selected FMS in the Euphrates River Basin, the largest basin in 
our country, are analyzed. In this analysis, Artificial Neural Networks and Deep Learning 
enhancers are used. Also in this analysis, 4 different scenario models were used and 
R²=0.9923 in Adam optimizer and Logcosh loss function for the most statistically significant 
scenario. The statistical success of the model is at a level that will provide much more 
accurate and easy estimation of the new input parameters that will occur on this basin and will 
also shed light by guiding other studies in this area. 
Keywords: ANN, Deep learning, River stream, Flow measurement station 
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ÖZET  
Su kaynaklarının kontrol altına alınabilmesi ve sürdürülebilir kullanımının sağlanabilmesi için 
nehir akış tahmini gereklidir. Uzun süreli akış tahmini, hem kısa hem de uzun vadede su 
kaynakları planlaması ve yönetimi için büyük önem taşımaktadır. Nehir havzalarında 
geleneksel olarak yapılan anlık akım ölçümleri çok zaman almakta ve yüksek maliyet 
gerektirmektedir. Anlık yapılan ölçümler yerine, günümüz teknolojisiyle akış tahmini 
yapabilen yapay zekâ programları oldukça önemli gelişmeler ortaya koymaktadır. Gelişmeleri 
destekleyen ve kullanımı yaygınlaşan derin öğrenme sinir ağlarından uzun kısa süreli bellek 
(LSTM) sinir ağı performansı, günlük ve aylık ölçeklerde nehir akımlarının akış tahmini için 
değerlendirilmektedir. Bu çalışmada, Asi nehir havzası sınırları içinde kalan D19A006 No’lu 
Afrin akım gözlem istasyonundan (AGİ) alınan günlük akım verileri ile LSTM modeli 
oluşturularak, modelin tahmin performansı analiz edilmiştir. Modelde kullanılan 2006-2018 
yılları arasını kapsayan akım değerleri, test veri seti olarak kullanılmıştır. Oluşturulan model, 
Adam ve Adamax iyileştiricileri kullanılarak MSE, Huber ve LogCosh kayıp fonksiyonları ile 
test edilmiştir. En iyi tahmin modeli belirlenirken, gözlemlenen veriler ve tahmin modelleri 
karşılaştırılarak istatistiksel değerlendirme kriterleri belirlenmiştir. Değerlendirme kriterleri 
göz önüne alındığında Adamax iyileştiricisinin LogCosh kayıp fonksiyonunun daha iyi 
performansa sahip olduğu ve R² 0.9949 elde edildiği görülmüştür. Ayrıca, model analizine 
göre LSTM'nin günlük akış tahmininde farklı senaryolarla analizinde performans etkisinin 
genişletilebileceği ve su kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamaya yardımcı olabileceği 
görülmüştür. 
Anahtar Kelimeler: LSTM, Derin Sinir Ağı, Nehir Akımı, Akım Gözlem İstasyonu 
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FORECASTING STREAMFLOW IN ASI RIVER USING LONG-SHORT TERM 
MEMORY NETWORKS 

 
ABSTRACT 
River flow estimation is necessary in order to control water resources and to ensure 
sustainable use. Long-term flow forecasting is of great importance for water resources 
planning and management in both the short and long term. Traditional instantaneous flow 
measurements in river basins take a lot of time and require high costs. Instead of 
instantaneous measurements, artificial intelligence programs that can predict flow with 
today's technology reveal very important developments. Long-short term memory (LSTM) 
neural networks from deep learning neural networks, which support developments and are 
widespread in use, are adopted to predict the flow of river flows on daily and monthly scales. 
In this study, the LSTM model was created with daily flow data from Afrin flow 
measurement station (FMS) no D19A006, which is within the boundaries of the Asi river 
basin, and the predictive performance of the model was analyzed. The flow values used in the 
model between 2006-2018 were used as test data set. For the study, was tested with MSE, 
Huber and LogCosh loss functions using Adam and Adamax optimizer. When determining 
the best forecast model, statistical evaluation criterion were determined by comparing the 
observed data and forecast models. Considering the evaluation criterion, the LogCosh loss 
function of the Adamax optimizer was found to have better performance and R² 0,9949 was 
achieved. Also, according to the model analysis, LSTM analysis of daily flow forecasting 
with different scenarios has shown that the performance impact can be expanded and help 
ensure the sustainability of water resources. 
Keywords: LSTM, Deep Neural Network, River Streamflow, Flow Measurement Station 
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INVESTIGATION OF THE STABILITY OF EMBANKMENT SLOPE REINFORCED 
WITH DEEP MIXING COLUMNS UNDER EARTHQUAKE FORCE 
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ABSTRACT 
One of the most important issues in geotechnical engineering is slope stability. Especially 
recently, embankment slopes built on soft soils have become very important. It is of great 
importance to improvement soft soils in these areas. Otherwise, the slope may lose its stability 
and cause great loss of life and property. Many methods are used to improve of the slopes. 
One of these methods is the deep mixing technique. When the studies conducted in the past 
are examined, it has been observed that there are not many studies about the behavior of 
slopes consisting of soft soils improvement with deep mixing under the effect of earthquakes.   
In this study, the stability of the embankment slope under the effect of earthquake on the soft 
soil, which was improved by deep mixing using the Plaxis 2D program, was investigated. In 
the study, a embankment slope model of 4 m thickness with 45 slope angle was created on a 
30 m wide and 12 m thick organic soil layer. In the first phase of the study, the stability of the 
embankment slope on the soft soil that was not improved due to the earthquakes in Elazig 
(which occurred on January 24, 2020) and Van (occurred on October 23, 2011) was 
examined. Then, dep mixing columns with a diameter of 100 cm, two different application 
depths (L:5 m, 10 m) and two different application intervals (s/D:2, 2.5) were added to the 
soft soil under the embankment slope. The behavior of this embankment slope model created 
under the same earthquake effect was investigated. As a result of the study, it was observed 
that the safety factor of the embankment slope increased with the deep mixing method added 
to the soft soil. In addition, it was observed that the safety factor increased as the depth of the 
deep mixing column increased, but the safety factor decreases as the column intervals 
increased. Therefore, it can be said that the deep mixing columns added to the soft soil under 
the effect of the earthquake give a positive result on the stability of the embankment slope. 
Keywords: Slope stability, Earthquake force, Soft soil, Deep mixing, Finite elements 
program 
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DEPREM KUVVETİ ALTINDA DERİN KARIŞTIRMA KOLONLARI İLE 
GÜÇLENDİRİLEN DOLGU ŞEVİNİN STABİLİTESİNİN İNCELENMESİ 

 
ÖZET 
Geoteknik mühendisliğinin en önemli konularından biri şev stabilitesidir. Özellikle son 
dönemde yumuşak zeminler üzerine inşa edilen dolgu şevleri çok önemli hale gelmiştir. Bu 
alanlardaki yumuşak zeminler iyileştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Aksi takdirde şev, 
stabilitesini kaybederek can ve mal kayıplarına neden olabilir. Son dönemde zemin içinde 
kolon oluşturmaya dayanan birçok yöntem (fore kazık, mini kazık, jet grout, taş kolon vb.) 
sıklıkla kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden biride derin karıştırma yöntemidir. Geçmiş 
dönemdeki yapılan çalışmalar incelendiğinde derin karıştırma yöntemi ile güçlendirilmiş 
yumuşak zeminlerden oluşan şevlerin deprem etkisi altındaki davranışı hakkında çok fazla 
çalışma olmadığı gözlemlenmiştir. 
Bu çalışmada Plaxis 2D programı kullanılarak deep mixing ile iyileştirilen yumuşak zemin 
üzerindeki dolgu şevin deprem etkisindeki stabilitesi incelenmiştir. Çalışmada, 30 m 
genişliğinde ve 12 m kalınlığında ki organik zemin tabakasının üzerine 4 m kalınlığında 45 
şev açısında bir dolgu şev modeli oluşturulmuştur. Çalışmanın ilk aşamasında Elazığ (24 
Ocak 2020’de meydana gelen) ve Van (23 Ekim 2011’de meydana gelen) depremleri 
etkisinde iyileştirilmemiş yumuşak zemin üzerindeki dolgu şevin stabilitesi incelenmiştir. 
Daha sonra 100 cm çapında derin karıştırma kolonları, iki farklı uygulama derinliği (L: 5 m, 
10 m) ve iki farklı uygulama aralığı (s/D: 2, 2,5) set eğiminin altındaki yumuşak zemine 
eklenmiştir. Oluşturulan bu dolgu şevi modeli aynı deprem etkisi altında davranışı 
incelenmiştir. Çalışma sonucunda yumuşak zemine eklenen derin karıştırma yöntemi ile dolgu 
şevinin güvenlik faktörünü arttığı görülmüştür. Ayrıca derin karıştırma kolonun derinliği 
arttıkça güvenlik faktörünün arttığı ancak kolon aralığı arttıkça güvenlik faktörünün azaldığı 
görülmüştür.  Dolayısıyla deprem etkisi altında yumuşak zemine eklenen derin karıştırma 
kolonlarının dolgu şevinin stabilitesi üzerinde olumlu bir sonuç verdiği söylenebilir.  
Anahtar kelimeler: Şev stabilitesi, Deprem kuvveti, Yumuşak zemin, Derin karıştırma, 
Sonlu elemanlar programı 
 
1. GİRİŞ 
Şev stabilitesi Geoteknik mühendisliğinde çok önemli bir konudur.  Her durumda şevin stabil 
olması istenmektedir. Son dönemde inşaat mühendisliğinde içinde olduğu birçok alanda 
çeşitli bilgisayar programlarının kullanılması yoğunluk kazanmıştır. Şev stabilitesinin 
(duraylılığının) analizlerinde de çeşitli bilgisayar programları kullanılmaktadır. Yapılan 
analizler sonucunda şev eğim oranları, şev yükseklikleri, destekleme tipleri, olası bir kayma 
düzlemi belirlenir ve önlemler alınabilir. Alınacak önlemlerden bazıları; yüzeysel ve derin 
drenaj, hafifletme, duvarlarla stabilizasyon, şevin donatılandırılması, payandalama, zemini 
sıkılaştırma şev kayma yüzeyini içine alacak şekilde kolon oluşturma vb. şeklinde 
özetlenebilir. Bu yöntemlerden biri de derin karıştırma kolonlarıdır.  
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Derin karıştırma yöntemi ilk kez 1954 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde uygulanmıştır. 
1960 ve 1970 yıllarında ise Japonya’da çok fazla uygulaması bulunmaktadır. 1967 yılından 
itibaren ise ilk kez İsveç’te yumuşak killer de kireç kolanları olarak başlamış ve daha sonra 
diğer Avrupa ülkelerine yayılmaya başlamıştır. Derin karıştırma yöntemi, zayıf zeminlerin bir 
bağlayıcı yardımıyla (çimentolu veya kireçli bağlayıcılar) zemin içerisinde kolonların 
oluşturulmasına dayanmaktadır.  (Filiz ve diğ., 2012; Kitazume M., ve Terashi 2013). Derin 
karıştırma yönteminde kullanılan bağlayıcılar çimento, kireç, uçucu kül, cüruf vb. 
malzemelerden oluşabilmektedir. Derin karıştırma yöntemindeki asıl amaç, zemin içerisindeki 
boşlukların mekanik araçlarla sıkıştırılması ve ayrıca bu boşluklara boşlukların çimento, 
kireç, bentonit vb. karışımlarla doldurulması amaçlanmaktadır (Mitchell 1976). Derin 
karıştırma yöntemi, zeminlerin mukavemetini artırmakta, sıkışabilirliğini azaltmakta ve 
stabilitesini artırmaktadır. Bunun yanı sıra metro, tünel gibi yeraltı inşaatları içinde zemin 
hareketlerini kontrol altında tutmaktadır. Ayrıca kaba taneli zeminlerde sızdırmaz perde duvar 
oluşturmak, kazı destek duvarları inşa etmek, sıvılaşabilir zeminleri stabilize etmek, dolgu 
şevlerin stabilizasyonun sağlanması, tünel zeminini desteklemek ve temel takviyesi için 
kullanılmaktadır. 
Son dönemde birçok araştırmacı, dolgu altındaki yumuşak zeminlerin derin karıştırma 
yöntemiyle yapılan iyileştirmesinin dolgu stabilizasyonu üzerindeki etkisini incelemişlerdir 
(Mitchell 1976; Han ve diğ. 2004; Navin and Filz 2006; Kıtazume and Maruyama 2006; Yi ve 
diğ. 2009; Venda ve diğ. 2011; Filz ve diğ. 2012; Liu ve diğ. 2012; Kitazume and Terashi 
2013; Yapage ve diğ. 2014; Liu and Rowe 2016; Phutthananon ve diğ. 2020). Yapılan bu 
çalışmalar genellikle dolgunun kendi ağırlığı ya da statik (düşey bir yük) bir yük etkisi 
altındaki davranışına yöneliktir.  Burada önemli olan nokta derin karıştırma yöntemi ile 
yapılan zemin güçlendirmesinin deprem kuvveti etkisi altında nasıl bir davranış 
sergileyeceğidir. Buradaki boşluk dikkate alınarak bu çalışmada, diğer çalışmalardan farklı 
olarak Plaxis 2D programı yardımıyla deprem yükü etkisi altında (psedo-statik) stabilitesi 
incelenmiştir. 
Çalışmada30 m genişliğinde ve 12 m kalınlığında ki organik zemin tabakasının üzerine 4 m 
kalınlığında 45 şev açısında bir dolgu şev modeli oluşturulmuştur. Çalışmanın ilk 
aşamasında Elazığ (24 Ocak 2020’de meydana gelen) ve Van (23 Ekim 2011’de meydana 
gelen) depremleri etkisinde iyileştirilmemiş yumuşak zemin üzerindeki dolgu şevin stabilitesi 
incelenmiştir. Daha sonra 100 cm çapında derin karıştırma kolonları, iki farklı uygulama 
derinliği (L: 5 m, 10 m) ve iki farklı uygulama aralığı (s/D: 2, 2,5) set eğiminin altındaki 
yumuşak zemine eklenmiştir. Oluşturulan bu dolgu şevi modeli aynı deprem etkisi altında 
davranışı incelenmiştir.  
 
2. MATERYAL METOD 
Derin karıştırma yöntemindeki asıl amaç, zemin içerisindeki boşlukların mekanik araçlarla 
sıkıştırılması ve ayrıca bu boşluklara boşlukların çimento, kireç, bentonit vb. karışımlarla 
doldurulması amaçlanmaktadır (Mitchell 1976). 
Derin karıştırma yönteminde bir kolon oluşturmak için sırasıyla; 
a. Delici makine pozisyon alır. 
b. Karıştırıcı şaft zemini parçalayarak istenilen derinliği iner. 
c. Daha sonra karıştırıcı şaft içerisinden çimento ya da kireç şerbeti akışı sağlanarak şaft 
yardımıyla ilgili şerbet ile zemin karıştırılarak yukarıya çekilir. 
d. Şaft tamamen yukarıya çekildikten sonra kolon tamamlanmış olur (Şekil 1.).  
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Şekil 1. Derin karıştırma Uygulama aşamaları (URL-1) 

 

 
Şekil 2. Derin karıştırma saha uygulamasından bir görünüm. (URL-2) 

 
Çalışmada sayısal analiz için Plaxis 2D programından faydalanılarak Plaxis programında 
deprem kuvveti etkisinde bir şevin güvenlik durumu tayin edebilmek için psedo-statik yani 
yarı statik yaklaşımı kullanılmaktadır. Bu yaklaşımda deprem yükü deprem kuvveti olarak 
sismik katsayı şeklinde (kh) ettirilir.  
Psedo-statik yöntemin ilk uygulamasının Terzaghi (1950)’ye ait olduğu belirtilmektedir 
(Terzaghi 1950). Bu yöntemde depremin devinimli özelliği göz ardı edilerek sanki şev üzerine 
ilave bir statik kuvvet uyguluyormuş düşünülebilir.   
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Psedo-statik yaklaşımda özellikle şevin içinden dışarı doğru kayan kütlenin ağırlık 
merkezinden geçerek etkiyen bir yanal kuvvet uygulanmaktadır.  Psedo-statik yanal kuvvet 
Fh; 

         (1) 
 
Burada, m: Kayan malzemenin toplam kütlesi (kg); W/g’ ye eşittir. 
g: Yerçekimi ivmesi (m/s2) 
W: Kayan malzemenin toplam ağırlığı (kN) 
a: İvme. (depremin neden olduğu zemin yüzeyindeki yatay ivme) (m/sn2) (Şekil 3.) 
amax: Deprem etkisiyle zemin yüzeyinde oluşan maksimum yatay ivme (m/sn2). 
Dolayısıyla buradaki sismik katsayı kh, 
amax/g =kh olarak bulunabilir. Ayrıca sismik katsayı psedo-statik katsayı (boyutsuz) olarak da 
bilinir (Şekil 3.). 
 

 
Şekil 3. Şevin ağırlık merkezine etki eden Fh kuvveti. 

 
Bu çalışmada kullanılacak psedo-statik katsayı için Elazığ (24 Ocak 2020) ve Van (23 Ekim 
2011) depremlerinin maksimum ivmeleri dikkate alınarak sırasıyla kh1: 0.298 ve kh2:0.182 
olarak alınmıştır (Tablo 1. ve Şekil 4.).  
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Tablo 1. Elazığ (24 Ocak 2020) ve Van (23 Ekim 2011) depremlerinin özellikleri  
(AFAD 2021). 

Yer 
İstasyon 

Kodu 

Pik 
Yer 

İvmesi 
(gal) 

 

Dış 
merkez 

(km) 

Derin
lik 

(km) 

Fay 
Mekaniz
ma Türü 

Magnitü
d (MW) 

Etkili 
zaman 

(s) 

Baskın 
Periyot (s) 

Elazığ 
2308/Sivric

e 
292.80 
(EW) 

23.81 8.06 
Doğrultu 

Atımlı Fay 
6.8 23.77 1.487 

Van 
6503/Murad

iye 
178.35 
(NS) 

42.24 19.02 Ters Fay 7.0 23.04 0.542 

 

 
Şekil 4. Elazığ ve Van depremlerinin İvme-Zaman grafikleri. 

 
Plaxis programı üzerinde Pseudo-statik analizde vurgulanması gereken bir diğer nokta, şev 
göçme kütlesini etkileyen kuvvetleri, göçme yüzeyi boyunca bileşenlerine ayırarak, deprem 
kuvvetlerinin etkisi altındaki şevin güvenlik sayısı aşağıdaki formüle göre bulunmaktadır. 
(Duncan 1996; Kramer 1996). 
 

         (2) 
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3. YAPILAN ÇALIŞMA VE BULGULAR 
Çalışmada öncelikli olarak 30m genişliğinde ve 12 m kalınlığında ki organik zemin 
tabakasının üzerine 4 m kalınlığında 45 şev açısında bir dolgu şev modeli oluşturulmuştur.  
Oluşturulan bu şev modeline ayrı ayrı Elazığ (24 Ocak 2020’de meydana gelen) ve Van (23 
Ekim 2011’de meydana gelen) depremleri etkisinde iyileştirilmemiş yumuşak zemin 
üzerindeki dolgu şevin stabilitesi incelenmiştir. Daha sonra 100 cm çapında derin karıştırma 
kolonları, iki farklı uygulama derinliği (L: 5 m, 10 m) ve iki farklı uygulama aralığı (s / D: 2, 
2,5) set eğiminin altındaki yumuşak zemine eklenmiştir. Oluşturulan bu dolgu şevi modeli 
aynı deprem etkisi altında davranışı incelenmiştir. Yumuşak zemini dolgu zemin ve derin 
karıştırma kolonları ile ilgili malzeme özellikleri Tablo 2.’de verilmiştir.  

Tablo 2. Model Paremetreleri (Mohr- Coulomb) and Malzeme özellikleri. 
 
Çalışmada öncelikle derin karıştırma kolonlu ve kolonsuz zeminlerin geometrik olarak 
oluşturulduktan sonra Tablo 1.’de verilen malzeme özellikleri girilerek model tamamlanmıştır 
(Şekil 5.).  

Malzeme 
Organik 
Zemin 

Dolgu 
Zemin 

Derin 
Karıştırma 

Zemin/Malzeme Modelleri Soft Soil MC Lineer Elastik 
Drenaj Durumu Drenajsız Drenajlı Gözeneksiz 

Kuru Birim Hacim Ağırlık,              
γk  (kN/m3) 

10 19 21 

Doygun Birim Hacim Ağırlık,           
γd (kN/m3) 

12 22 - 

Permabilite, kx,ky (m/gün) 1.28x10-7 100 - 
Elastisite Modulü, E (kN/m2) - 125000 4.5x104 

Poisson Oranı, ν 0,33 0,3 0,3 
Kohezyon, c, (kN/m2) 9.5 1x10-9 2000 

İçsel Sürtünme Açısı,  (°) 34.9 40/45 0 

 (Lamda) 0.2 - - 

 (Kappa) 0.04 - - 

İyileştirme Derinliği (m) - - L:5 m, 10 m 
Kolon aralıkları - - s/D: 2, 2.5 
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Şekil 5. Derin karıştırma kolonları ile desteklenen ve desteklenmeyen zemin modellerinin 

deprem kuvveti etkisinde model parametrelerinin girilmesi. 
 
Çalışma da model oluşturulduktan sonra orta seviyede (medium) ağ atanarak modelin tamamı 
üçgen elemanlara bölünmüştür (Şekil 6.).  
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Şekil 6. Derin karıştırma kolonları ile desteklenen ve desteklenmeyen yumuşak zeminli 

geometrik modellere ağ oluşturulması. 
 
Oluşturulan modellere Elazığ ve Van depremleri için kh:0.298 ve kh:0.182 katsayıları etki 
ettirilerek analizler tamamlanmıştır. Analiz sonrası ağ atanmış modellerin analiz sonrasındaki 
görünümü Şekil 7.’de verilmiştir.  
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Şekil 7. Derin karıştırma kolonları ile desteklenen ve desteklenmeyen yumuşak zemin 

modellerinin deprem kuvveti etkisinde analiz sonrası durumu. 
 
Yine analiz sonrasındaki modellerin x yönündeki deplasman (ux) değerleri dolayısıyla kayma 
yüzeyi değişimi Şekil 8.’da verilmiştir.  
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Şekil 8. Şev modellerinin analiz sonrasında x yönündeki deplasman (ux) değerleri dolayısıyla 

kayma yüzeylerindeki değişim. 
 
Ayrı ayrı Elazığ ve Van deprem etkisinde derin karıştırma kolonlu ve kolonsuz dolgu 
şevlerinin bütün analiz sonuçları Tablo 3. ve Tablo 4.’de verilmiştir.  
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Tablo 3. Derin karıştırma kolonları ile desteklenen ve desteklenmeyen şev modellerinin 
deprem kuvveti etkisinde (Elazığ depremi, kh:0.298) Güvenlik faktörü değerleri. 

Kohezyon 
(c:kN/m2) 

İyileştirme 
Derinliği, 

(L:m) 

Derin karıştırma 
kolonları ile 

desteklenen şev 
modellerinin 

güvenlik sayısı 

Derin karıştırma 
kolonları ile 

desteklenmeyen şev 
modellerinin 

güvenlik sayısı 

s/D=2 s/D=2.5 

c=200 

L=5 m 2.051 1.619 

1.442 

L=10 m 2.197 2.044 

 
Tablo 4. Derin karıştırma kolonları ile desteklenen ve desteklenmeyen şev modellerinin 

deprem kuvveti etkisinde (Van depremi, kh:0.182) Taşıma kapasitesi değerleri. 

Kohezyon 
(c:kN/m2) 

İyileştirme 
Derinliği, 

(L:m) 

Derin karıştırma 
kolonları ile 

desteklenen şev 
modellerinin 

güvenlik sayısı 

Derin karıştırma 
kolonları ile 

desteklenmeyen şev 
modellerinin 

güvenlik sayısı 

s/D=2 s/D=2.5 

c=200 

L=5 m 2.163 2.079 

1.175 

L=10 m 2.476 2.343 
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4. TARTIŞMA VE SONUÇ 
Yapılan analiz sonuçlarından; 
- Derin karıştırma kolonlu zeminlerde güvenlik sayısı değerleri kolonsuz zeminlere göre daha 
yüksek olduğu belirlenmiştir.  
- Kolon aralıkları arttıkça güvenlik sayısının azaldığı görülmektedir. 
- İyileştirme derinliği arttıkça güvenlik sayısının arttığı görülmektedir. 
- Bütün analizlerde deprem yükü (psedo-statik katsayı (kh) arttıkça) etkisinin artması ile belli 
oranlarda güvenlik sayısı değerinin azaldığı görülmüştür.  
Analiz sonuçlarından deprem yükü etkisinde dolgu şevlerin derin karıştırma kolonları ile 
stabilitesinin sağlanabileceği değerlendirilebilir. Ancak bu durumun kullanılan kolon 
özelliklerine (kolonlar arası mesafe, iyileştirme derinliği, kolon elastisite modülü, çapı vb. 
gibi) bağlı olduğu unutulmamalıdır. 
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ÖZET 
Bu çalışmanın amacı, Kayseri yöresindeki siltli killi ve organik zeminlerin fiziksel, mekanik 
özelliklerini belirlemek ve elastik veya rijit temellerin oturma analizlerini yapmaktır. Organik 
zeminler genellikle yüksek su içeriğine, yüksek sıkıştırılabilirliğe, düşük kesme dayanımına 
ve uzun süreli oturmaya sahiptir. Bu özelliklerden dolayı bu tür zeminler sorunlu ve yapılar 
için uygun olmayabilir. Nem içeriği, likit limit, plastik limit ve özgül ağırlık gibi zemin 
parametrelerini elde etmek için bazı geleneksel laboratuvar testleri yapılmıştır. Bu konular 
dikkate alınarak, bu zeminin konsolidasyon ve oturma özelliklerinin analizi dolayısıyla uygun 
temel tipinin seçilmesi inşaat amaçları için çok önemlidir. Tasarım aşamasında kullanılan 
değişkenlerin etkisini belirlemek için, geoteknik mühendisliği tabanlı sonlu elemanlar 
analizinden (FEA) elastik zemin modeliyle birlikte kullanılan Settle 3D yazılımı 
kullanılmıştır. Bu değişkenler elastisite modülü, yeraltı suyu seviyesi, konsolidasyon katsayısı 
ve zamandır. Ayrıca ani oturma, birincil konsolidasyon ve ikincil konsolidasyon 
hesaplamalarında dairesel ve kare yükleme etkisi incelenmiştir. Zamana bağlı konsolidasyon 
analizleri 50 yıla kadar gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, rijit temeller altındaki basınç 
dağılımının doğrusal olduğunu, diğer yandan esnek temellerin altındaki dağılımın doğrusal 
olmadığını göstermiştir. Ayrıca, esnek temellerin altındaki oturma, kenardan merkeze doğru 
artmıştır, ancak sert temellerin altında oturma düzgün bir şekilde dağılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Turba zemin, Settle 3D, Oturma, FEA 
 

SETTLEMENT ANALYSIS OF FLEXIBLE AND RIGID FOUNDATIONS  
ON SOFT SOIL 

 
ABSTRACT 
Aim of this study is to determine physical, mechanical properties of silty clayey and organic 
soil in Kayseri region and their settlement analysis when elastic or rigid foundations 
constructed. Organic soil generally has high water content, high compressibility, low shear 
strength and long term settlement due to these characteristics this kind of soils may be 
problematic and unsuitable for structures. Some conventional laboratory tests were done in 
order to get soil parameters such as moisture content, liquid limit, plastic limit and specific 
gravity. By considering these issues analysis of the consolidation and settlement 
characteristics of this soil hence choosing the suitable foundation type is crucial for 
construction purposes. Settle 3D software that one of the geotechnical engineering based 
finite element analysis (FEA) in conjunction with an elastic soil model is used to identify the 
effect of variables at design stage.   
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These variables are Young’s modulus, groundwater table, coefficient of consolidation and 
time. In addition, the effect of circular and rectangular loading was performed in the 
calculations of immediate settlement, primary consolidation and secondary consolidation. 
Time dependent consolidation analyses were performed up to 50 year time period. The results 
have indicated that pressure dissipation under the rigid foundations remains linear on the other 
hand dissipation beneath flexible footings remains non-linear. Also, settlement under the 
flexible footings increased from edge to the center but under the rigid footings the settlement 
is uniformly distributed. 
Keywords: Peat soil, Settle 3D, Settlement, FEA 
 
1.GİRİŞ 
Mühendislik uygulamalarında zeminler, üst yapıdan gelen yükleri temel aracılığıyla taşıyan 
bir yapı malzemesidir. Bununla birlikte, zeminler her zaman kullanım amacına uygun nitelikte 
olmayabilir. Artan nüfus ile birlikte endüstrileşme ve kentsel kalkınma hızının artmasına bağlı 
olarak yeni inşaat sahaları ihtiyacı her geçen gün artmakta ve bu nedenle zayıf zeminlerin 
yapı inşasına uygun olması ya da uygun duruma getirilmesi (zemin iyileştirme) gerekmiştir 
(Elcüman 2004). Zayıf zeminlerin genel karakteristiklerine örnek olarak taşıma gücünün 
yetersiz olması, şişme ve büzülme koşulları, geçirimsizlik durumları, yüksek sıkışma 
kapasitesi, yüksek deplasman değerleri ve oturma problemleri verilebilir. Killer ve organik 
zeminler genellikle zayıf zemin olarak bilinir. Organik zeminler belli coğrafi koşullar ve iklim 
şartlarında sulak alanlarda bitki artıklarının çürümesiyle fosilleşerek oluşurlar ve silt ve kil 
içerebilirler (Huat 2004). Dünyanın birçok ülkesinde ve ülkemizde çeşitli çalışmalardan elde 
edilen bilgilere göre yaklaşık 436 milyon hektarlık bir arazinin organik zeminler ve 
turbalardan oluştuğu belirlenmiştir (na Móna, B. 1997).  Zemin ve yapı arasında efektif bir 
etkileşim sağlanabilmesini, kesit tesirlerinin ve gelen yüklerin zemine aktarılmasını sağlayan 
temeller, mühendislik açıdan oldukça önemlidir ve doğru, hassas hesaplamalarla 
tasarlanmalıdırlar. Temeller; yüzeysel temeller ve derin temeller olarak iki başlıkta 
incelenirken, bu çalışmada yüzeysel temeller üzerinde durulmuştur. Yüzeysel temellerin 
kullanıldığı alanlarda zemin türüne ve gelen yüklere bağlı olarak çeşitli zemin göçmeleri 
gözlenebilir (Demir, A. 2011). Geoteknik mühendisliğinde temel ile zemin arasında, etkileşim 
nedeniyle bir gerilme oluşur. Bu gerilme temel taban basıncı olarak adlandırılır. Yapılar genel 
olarak zeminlere oranla daha rijitlerdir ve temel taban basıncı zemin tipine (kohezyonlu ve 
kohezyonsuz), temel esnekliğine bağlı olarak değişir (Das ve Sobhan, 2016). Temel taban 
basıncı ve bu basıncın hassas analizi zemindeki gerilmelerin doğru hesaplanması açısından 
önemlidir. Gelişen teknoloji ile artan bilgisayar işlemci hızı ve kapasiteleri günümüzde diğer 
birçok alanda olduğu gibi geoteknik mühendisliğinde de sonlu eleman analizi yapabilen paket 
programlar sıkça kullanılmaktadır. Bu programlardan olan SETTLE 3D düşey deformasyon, 
dolgu, yüzey yükleri ve temeller altındaki oturma analizlerini yapabilen üç boyutlu bir 
programdır. (Cappa vd., 2015) santrifüj deneyleri ile belirledikleri organik zemin oturma 
değerlerini program ile yaptıkları analizlerle kıyaslamış ve sonuçların güvenilir olduğunu 
belirtmişlerdir. Yumuşak zemin üzerinde bir dolgu inşası sırasında konsolidasyonu 
hızlandırmak ve aşırı boşluk suyu basıncını azaltmak için kullanılan prefabrik düşey drenlerin 
ve buna bağlı olarak oturmanın analizi için (Al-Soud 2016) yapılan çalışmada SETTLE 3D 
kullanılmıştır. Sonuç olarak, analiz sonuçlarının vaka çalışması verileriyle tutarlı olduğu 
çıkarımı yapılmıştır.   
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Bu program kullanılarak yapılan çalışmalar genel olarak incelendiğinde SETTLE 3D analiz 
sonuçlarının laboratuvar deneyleri ile oldukça tutarlı olduğu gözlemlenmiştir. Bu çalışmada 
yumuşak, zayıf zeminler üzerine inşa edilen esnek ve rijit temellerin ani oturma, zamana bağlı 
birincil konsolidasyon ve ikincil konsolidasyon değerleri SETTLE 3D sonlu eleman analizi ile 
analiz edilmiştir. 
 
2.ARAŞTIRMA VE BULGULAR 
2.1. Zemin tipi ve parametreler 
Çalışmada kullanılan zemin tipleri ve bu zeminlere bağlı parametreler, açılan muayene 
çukurundan (Şekil-1) alınan örnekler (Şekil-2), laboratuvar testleri ve literatür 
çalışmalarından elde edilmiştir. Analizlerde oluşturulan siltli kil zemin profili 4m kalınlıkta ve 
10m kalınlığındaki organik zemin üzerinde yer almaktadır. Yer altı su seviyesi yüzeyden 2m 
derinliktedir.  
Killi zeminin SPT-N değerleri 9-28 arası ve yumuşak kil sınıfındadır. Doğal su muhtevası 
(wc) %50, birim hacim ağırlık (γ) 17.5 kN/m3, likit limit (LL) %42, özgül ağırlık (Gs) 2.56, 
birincil sıkışma indisi (Cc) 0.25, şişme indisi (Cs) 0.035 ve boşluk oranı (eo) değerleri 0.95 
olarak belirlenmiştir (Özcan N.T., 2015).  
Organik zemin doğal su muhtevası (wc) %210, birim hacim ağırlık (γ) 10 kN/m3, likit limit 
(LL) %170, özgül ağırlık (Gs) 1.75, birincil sıkışma indisi (Cc) 1.35, şişme indisi (Cs) 0.185 ve 
boşluk oranı (eo) değerleri 3.80 olarak belirlenmiştir.  
 

             
        Şekil 1. Muayene çukuru açılması                  Şekil 2. Organik zemin örneği 
Analizlerde kullanılan zeminlerin fiziksel özellikleri ve konsolidasyon parametreleri (Tablo-
1)’de verilmiştir. 
 

Tablo 1. Deneysel çalışma sonuçları ve buna bağlı yapılan sınıflandırma. 
 wc γ L.L Gs eo Cc Cs 

Siltli kil 50 17.5 42 2.56 0.95 0.25 0.035 

Organik zemin 210 10 170 1.75 3.80 1.35 0.185 

  



  

 

 

 

 
 
 

 

ISPEC 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
ENGINEERING & NATURAL SCIENCES 

May 16-18, 2021 / Siirt University 
SIIRT-TURKEY 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 
WEB: https://www.ispecinstitute.org/ 
E-MAIL: instituteispec@gmail.com 

 

152 

2.2. Zemin modellenmesi ve yük kombinasyonları 
Analiz için belirlenen tabakalı zemin sırasıyla, 4m siltli kil ve 10m kalınlıkta organik 
zeminden oluşmaktadır. Elastik ve rijit temeller üzerine yüklemeler dairesel ve dikdörtgen 
olarak etki edilecektir. Farklı durumlardaki ani oturma, birincil ve ikincil konsolidasyonlar 
analiz edilecektir. Zaman bağlı konsolidasyon analizlerinde 0, 0.1, 1, 10 ve 50 yıllık zaman 
dilimleri ile hesaplamalar yapılmıştır. 50 kPa büyüklüğünde 5mx5m boyutundaki kare esnek 
yükleme ve 2.82m yarıçaplı dairesel esnek yükleme 10 yıllık zaman diliminde yapılan analiz 
(Şekil-3 ve Şekil-4) de görülmektedir. Solda 2boyutlu sağda ise 3boyutlu olarak deforme 
olmuş zemin ve toplam deplasman görülmektedir.  
 

 
Şekil 3. Analizlerden bir görüntü-kare esnek yükleme 

 

 
Şekil 4. Analizlerden bir görüntü-dairesel esnek yükleme 

 
2.3 Analiz Sonuçları 
Analizlerde kullanılan kombinasyonlara ve elde edilen değerlere ilişkin sonuçlardan sadece 
50kpa kare esnek yüklemeye ait olanlar örnek teşkil etmesi için (Tablo-2)’ de verilmiştir. 
Diğer kombinasyonların analiz sonuçları grafik olarak verilmiştir. Analizlerde, gerilme 
hesaplama metodu olarak Boussinesq yöntemi kullanılmıştır.  



  

 

 

 

 
 
 

 

ISPEC 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
ENGINEERING & NATURAL SCIENCES 

May 16-18, 2021 / Siirt University 
SIIRT-TURKEY 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 
WEB: https://www.ispecinstitute.org/ 
E-MAIL: instituteispec@gmail.com 

 

153 

Tablo 2. 50 kPa şiddetinde kare esnek yükleme ve oturma değerleri 

Zaman 
(yıl) 

Yükleme şekli 
Yük 

şiddeti 
(kPa) 

Ani oturma 
(mm) 

İkincil oturma 
(mm) 

Toplam 
konsolidasyon 
oturması (mm) 

Merkez Kenar Merkez Kenar Merkez Kenar 

0 Kare esnek 50 72 45 0 0 109 62 

0.1 Kare esnek 50 72 45 0 0 115 64 

1 Kare esnek 50 72 45 2.31 0.54 132 74 

10 Kare esnek 50 72 45 5.41 1.15 178 108 

50 Kare esnek 50 72 45 7.57 1.59 330 253 

 
Yükleme sonrasında oturma değerleri esnek ve rijit temellerin merkez ve kenar kısmında 
farklı değerler alabildikleri için bu noktalarda hassas analiz yapılmıştır. Kare ve dairesel 
50,100,200 kPa yüklemelere ait esnek ve rijit temel tipleri için yapılan toplam konsolidasyon 
oturmaları grafiklerde (Şekil-5) verilmiştir. Grafikler incelendiğinde yük arttıkça toplam 
konsolidasyon oturmasının da zamana bağlı olarak arttığı gözlemlenmiştir. Ek olarak, esnek 
yüklemelerde rijit yüklemelere göre daha fazla oturma değerleri gözlenmiştir. 

 

 
Şekil 5. Zamana bağlı Toplam konsolidasyon oturması grafikleri 
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3. SONUÇ 
Yumuşak zeminler üzerindeki esnek ve rijit temellerin oturma analizleri SETTLE 3D 
programı kullanılarak analiz edilmiştir. Yükün şiddeti, yükleme şekli, elastisite modülü, 
konsolidasyon katsayısı gibi parametrelerin etkisi incelenmiştir. İncelenen parametreler ve 
kombinasyonlara bağlı olarak aşağıdaki çıkarımlar yapılabilir. 
1-İkincil oturma yükleme etkisinde yaklaşık 1 yıl sonrasında çok küçük değerlerle başlamıştır. 
Organik zeminlerde birincil konsolidasyon çok hızlı gerçekleşmekte ve hemen ardından 
ikincil oturmanın başlamaktadır, fakat burada siltli kil tabakası ikincil oturmanın başlamasını 
ötelemiştir. 
2-Ani oturma değerleri yük şiddeti arttıkça artmış ve esnek temelde, rijit temele göre daha 
yüksek değerler elde edilmiştir. 
3-Esnek temel yüklemelerde oturma miktarı merkezde en yüksek değeri alırken temel 
kenarına doğru azalmakta, rijit temellerde ise oturma miktarı merkezden kenara doğru sabit 
kalmakla birlikte esnek temellerden daha az oturma değerleri elde edilmiştir. 
4-Su seviyesinin yükselmesi ile zemin sertliği azalacağından, taşıma kapasitesinin düşmesine 
bağlı olarak oturmaların artması gözlemlenmiştir fakat, bu kısımda temel tipi, zaman, tabakalı 
zemin durumu ve zemin geçirimliliği gibi parametreler etkili olduğundan çeşitli düzeltme 
faktörleri kullanılabilir ve detaylı analiz gereklidir. 
5-Zeminin elastisite modulü değeri arttığında daha sert bir malzeme gibi davranmış ve oturma 
değerleri azalmıştır. 
6-Analize konu olan zeminlerin kohezif olması ve geçirimlilik katsayılarının düşük oluşu 
nedeniyle konsolidasyon değerleri sabit yük altında zaman arttıkça artma eğilimindedir, fakat 
bir noktada su zemin boşluklarından drene olduğunda sabitlenecektir.  
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YERALTI MADENLERİNDE GAZ İZLEME SENSÖR KONUMLARININ 
İNCELENMESİ 

 
Nilüfer KURŞUNOĞLU 
Batman Üniversitesi. Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü 
ORCID: 0000-0003-1765-9015 
 
ÖZET 
Maden çalışanlarının güvenliği, yeraltı kömür madenlerinde önemli bir konudur. Yeraltı 
kömür madencileri; gaz patlamaları, kayan kayalar, düşmeler ve makine ve mobil ekipman 
kazaları gibi çok sayıda riske maruz kalmaktadır. Yeraltı madenciliğinde derinlik arttıkça, 
öngörülemeyen tehlikeler ortaya çıkabilir ve madencilik faaliyetlerini zorlaştırabilir. Kömür 
madenlerinde tehlikeli atmosfer koşulları nedeniyle işçiler için güvenli çalışma oramı 
sağlanmalıdır. Bu nedenle temel güvenlik önlemlerini sağlayabilmek için gerçek zamanlı bir 
izleme sistemi gereklidir. Kablosuz sensör ağlarındaki son gelişmeler, madenler için güvenli 
ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamaktadır. Tehlikeli gazların erken tespiti, iş kazalarının 
önlenmesi ve uygun önlemlerin belirlenmesi açısından önemlidir. Belirli konumlardaki 
sensörler ortamı algılar ve yeraltı madenlerinin en son faaliyetlerini ve durumunu 
yönlendirme konusunda kolaylık sağlar. Sensörler, maden atmosfer verilerini baz istasyonuna 
iletir. Verileri kontrolöre aktarmak için kablosuz iletim kullanılır. Tasarlanan donanım ve 
yazılım sisteminde parametreler tanımlanır ve üretimin gaz limitlerine göre devam edip 
etmeyeceğine karar verilir. Çalışanların güvenliğini göz önünde bulundurarak üretimi 
artırmak ve madencilik maliyetlerini düşürmek için yenilikçi bir yaklaşım şarttır. Gaz izleme 
sensörleri erken uyarı sağlar ve herhangi bir tehlikeli gaz birikmeden önlem alınmasına 
olanak sağlar. Sensörlerin galeri içinde doğru yerleştirilmesi, yeraltı çevre koşullarını tam 
olarak yansıtan verilerin elde edilmesi açısından çok önemli bir kriterdir. Bu nedenle, mevcut 
çalışmada bir sensörün uygun konumunu analiz etmek için blok diyagram kullanılarak bir 
karar verme algoritması önerilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Kömür, Sensör, Maden, Yeraltı 
 

INVESTIGATION OF GAS MONITORING SENSOR LOCATIONS IN 
UNDERGROUND MINES 

 
ABSTRACT 
The safety of miners is a major issue in underground coal mines. Underground coal miners 
are exposed to numerous risks such as gas explosions, shifting rock, falls, and machinery and 
mobile equipment accidents. As the depth increases in underground mining, unforeseen 
hazards can arise and make mining operations difficult. Due to some hazardous atmosphere in 
the underground coal mines, safe conditions should be provided for workers. For this purpose, 
a real-time monitoring system is necessary for the main safety measures. The recent 
advancements in wireless sensor networks has been provided a safe and healthy work 
environment for mines. Early detection of hazardous gases is significant in terms of 
preventing occupational accidents and determining suitable precautions. Sensors at specific 
locations detect the environment and guide the latest activities and status of underground 
mines. The sensors conduct the mine atmosphere data to the base station. Wireless 
transmission is used to transfer the data to the controller.   
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Parameters are defined in the designed hardware and software system, and it is decided 
whether production will continue or not according to gas limits. An innovative approach is 
essential to increase production and decrease the mining costs considering the safety of 
workers. Monitoring sensors provide early warning and measures can be taken before any gas 
accumulates. Correct placement of the sensors in a gallery is a very important criterion to 
obtain data that fully reflects underground environmental conditions. Thus, a decision-making 
algorithm was offered using a block diagram to analyze the appropriate position of a sensor in 
the present study. 
Keywords: Coal, Sensor, Mine, Underground 
 
1. GİRİŞ 
Ocak havası içerisinde bulunan gazlar, insan sağlığı için zararlı oldukları gibi yangın ve 
patlama riskini de birlikte taşırlar. Yan tabaka ve kömür içerisinde bulunan metan gazı tabaka 
ve atmosferik koşulların değişmesi ile ocak havası içerisine dağılır, havalandırma akımı ile 
bütün ocağı dolaşır veya havalandırma bulunmayan yerlerde birikir. Biriken gazlar, oksijenin 
yerini alarak çalışanların boğulmasına veya zehirlenmesi sonucu ölümüne neden olurlar. 
Yasal düzenlemeler yeraltı ocaklarındaki çalışmalarda bulunması muhtemel gazlar için sınır 
değerler getirmiştir. 
Yeraltı kömür madenciliğinde bilgisayarlı takip ve denetim mekanizmaları; kömür 
madenciliğinin gelişme gösterdiği yıllarda maden yangınları için ölçme ve uyarı sistemi 
olarak geliştirilmiş olup, çeşitli aşamalardan geçirildikten sonra günümüz madenciliğinin 
önemli bir yapısı haline gelmiştir. Bu sistemin gelişimi aşağıdaki aşamalarla özetlenebilir: 
1. Aşama: Farklı parametrelerin portatif araçlarla belirlenmesi (metan, hava hızı vb.) 
2. Aşama: Elektromekanik takip araçları (ocak fan performansının, kömür kazı araçlarının 
takibi, vb.) 
3. Aşama: Bilgisayarlı takip araçları (maden atmosferi ve üretim makine/teçhizatlarının 
algılayıcılar ile takibi, vb.). Günümüzde maden takip sistemleri büyük oranda bilgisayarla 
kontrol edilmekte ve ocaklarda geniş uygulama alanı bulmaktadır (Kocal ve Özçelik, 2002). 
 
2. KÖMÜRLEŞME OLAYI VE GAZ OLUŞUMU 
Bitkisel malzemelerin ve çeşitli hayvan kalıntılarının bataklıklarda birikmesi ve örtü 
tabakalarının üzerlerini kaplaması sonucunda, artan basıncın ve sıcaklığın etkisi ile 
kömürleşme süreci gerçekleşir. Metan gazı, bu sürecin bir ürünü olarak meydana gelmektedir. 
Kömürleşme sürecinin değişik basamaklarında; turbalar, bataklıklar ve ince veya kalın örtü 
tabakalı ortamlar gibi oluşum ortamlarına bağlı olarak açığa çıkan gazlar, önceleri çoğunlukla 
atmosfere karışmakta, sonraları ise kömür içerisinde depolanmaktadır. Örtü tabakalarının 
artan kalınlığı ve azalan geçirgenliğine bağlı olarak gazların kaçışı güçleşir ve oluşan gazın 
çoğu yatakta kalır. Kömür içerisinde metan dışında; karbondioksit, etan, propan, bütan vb. 
ağır hidrokarbonlarla birlikte bir miktar azot, karbonmonoksit, kükürtlü hidrojen ve bazen de 
hidrojene rastlanmasına karşın, toplam miktarın %90-98’ini metan oluşturmaktadır. Kömür 
damarları içinde birikmiş olan metan; 
a. Serbest gaz şeklinde kırıklarda, çatlaklarda ve gözenekler içinde, 
b. Yüzeye tutunmuş halde kırıklarda, çatlaklarda ve gözenekler içinde,  
c. Kömür içerisinde çözünmüş   
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Halde bulunmakta olup, metan yayılımı açısından serbest ve yüzeye tutunmuş durumda 
bulunan gaz molekülleri önem taşımaktadır. Şekil 1, kömür gözeneklerinde tutunmuş ve 
serbest durumda bulunan gaz moleküllerini simgesel olarak göstermektedir (Çakır, 1994). 
 

 
Şekil 1. Kömür gözeneklerinde gaz molekülleri (Çakır, 1994) 

 
3. OCAK GAZLARI 
Soluduğumuz atmosferik hava içerik olarak %79,04 N, %20,93 O2 ve %0,03 CO2 
içermektedir. Maden havası ise; gaz, toz ve buhar karışımından oluşmaktadır. Aynı zamanda 
zehirli ve patlayıcı özellikteki aktif gazları da içermektedir. Maden havasındaki bu 
kirleticilerin miktarı; çalışılan üretim metoduyla, havalandırma yöntemiyle, üretilen madenin 
çeşidiyle, mekanizasyonla ve farklı birçok nedenle doğrudan bağlantılıdır. Kapalı ortam 
şartlarında oksijen miktarı diğer gazların hacminin artması sebebiyle azalabilir. Özellikle 
yetersiz havalandırma ortamında zararlı gazların oranı artabilir. Bu ortamlarda gerekli 
önlemlerin alınmaması durumunda ölüm riski ortaya çıkabilir. Yeraltı maden ocaklarındaki 
zararlı bazı gazlar aşağıda açıklanmıştır (Ergun, 2007). 
Metan gazı (CH4): 
Genellikle kömür ocaklarında bulunan bu gaz, kömürün oluşumundan itibaren kömür 
içerisinde veya damarı çevreleyen kayaçların arasında sıkışmış halde bulunabilir. Yeraltı 
maden işletmeleri için büyük tehlike içeren patlayıcı bir gazdır. Maden havasında % 4-15 
metan bulunduğu durumlarda grizu patlaması gerçekleşebilir.  
Karbon monoksit (CO): 
Renksiz, kokusuz ve tatsız bir gaz olup yetersiz yanma sonucu açığa çıkan kimyasal 
boğucular grubundandır. Mavi alevle yanan CO, alev alabilecek bir yapıda olsa da nerdeyse 
hiç bir zaman ortamda yanmaya veya patlamaya neden olacak yoğunlukta bulunmaz. 
Karbon dioksit (CO2): 
Havadan renksiz, kokusuz ve havadan daha ağır bir gazdır. Patlayıcı veya yanıcı etkisi 
olmayıp temel olarak solunum neticesinde veya karbon içeren maddelerin tam olarak yanması 
sonucunda oluşarak maden atmosferine yayılır. Ayrıca patlama veya yangın olan yerlerde de 
görülebilir. Havadan ağır olduğu içim ile madenlerde alt seviyelerde birikir. Maden havasında 
izin verilen azami konsantrasyonu % 0.5’dir (Ergun, 2007).  

Adsorbe gaz 
molekülleri 

Serbest gaz 
molekülleri 
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4. GAZ SENSÖRLERİ 
Bilgisayarlı gaz takip ekipmanları; algılayıcılar, ara izleme istasyonları, yeryüzü merkezi 
izleme-kontrol istasyonu olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır: 
1.Algılayıcılar: Makinaların durum ve performanslarını sürekli ve otomatik olarak takip 
ederler. 
2.Ara izleme istasyonları: Farklı algılayıcılardan gelen sinyalleri bilgi aktarma sinyallerine 
dönüştürerek merkezi bilgisayara iletirler. 
3.Yerüstü merkezi takip ve kontrol sistemleri: Algılayıcılardan gelen bilgiyi toplar, analiz 
eder ve merkez ekranda görüntüler. 
Bilgisayarlı takip sistemlerinde kontrol edilecek parametreler (ocak gazları, hava hızı ve nemi, 
makinaların harcadığı enerji, değişik kontrol parametreleri) algılayıcılar tarafından ölçülür. Bu 
ölçülen değerler kablo ve ara istasyonlar aracılığı ile merkezi istasyona iletilir. Merkezi 
istasyonda bu bilgiler düzenlenir ve analiz edilir (Kocal ve Özçelik, 2002). Yeraltı kömür 
ocaklarında mevcut gazların izlenmesinde kullanılan sensör çeşitleri; katalitik sensörler, optik 
sensörler (kızılötesi, lazer ve fiber optik sensörler), yarı iletken sensörler, elektrokimyasal gaz 
sensörleri (Khanapure ve Sayyadajij, 2013) 
 
5. ARAŞTIRMA VE BULGULAR 
Gaz takip ve kontrol sisteminin ana amacı iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaktır. Sistem 
çalışma ortamında tehlike yaratabilecek durumların önceden belirlenmesine olanak tanımakta 
ve verimi artırmaktadır. Farklı alanlarda olduğu gibi madencilik alanında da teknolojiden 
yararlanmak kaçınılmazdır. Üretim yapılan maden sayısının artması ve derinleşen üretim 
koşulları nedeniyle çalışma ortamının daha sağlıklı ve güvenli hale gelebilmesi için uzaktan 
takip ve kontrol sistemleri kullanılarak tüm madenlerin tek bir merkezden izlenmesi zorunlu 
hale gelmiştir. (Kocal ve Özçelik, 2002). Bu nedenle sensör konumlarının araştırılması önem 
arz etmekte ve uygun konumun üretim verimliliği açısından sağlanması gerekmektedir. Şekil 
2’de sensör konumlarının analizi için blok diyagram verilmiştir.  
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Şekil 2. Karar verme algoritması 
  
Yeraltı çalışma koşullarını tam olarak yansıtan verilerin elde edilmesi için algılayıcı 
başlıkların doğru yerleştirilmesi çok önemli bir kriterdir. Örneğin, metan algılayıcıların 
tavandan 30 cm ve galeri yan duvarlarından yeteri kadar uzakta olması gerekir. Hava hızı 
ölçümünde ise en uygun konum hava yolu kesitinin geometrik merkezidir (Dkon ve Ediz, 
1995). Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından yeraltı kömür madenlerindeki atmosferin 
izlenmesine yönelik olarak “Merkezi Gaz İzleme Sistemi Yönergesi” yayımlamıştır. Bu 
yönergede; ocağa yerleştirilecek sensörlerin konumları ve korunması ile ilgili bilgiler yer 
almaktadır (TTK, 2018). 
 
6. SONUÇ 
Bu çalışma, sensör konumlarının iş sağlığı ve güvenliği açısından önemine dikkat 
çekmektedir.  
Kömür ocak gazlarının izlenmesinde önemli olan, sensörlerin ocak içerisinde doğru yerlere 
konumlandırılmalarıdır. Sensör ölçümlerinin düzenli aralıklarla kontrolü ve sensör kalibre 
edilmesi gerekmektedir. Merkezi gaz izleme sistemlerinin tam kapasiteyle güvenli bir şekilde 
çalışması maden çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini korumak adına önem teşkil 
etmektedir. Yeraltı maden ocaklarında sistemin uzman kişilerce kullanılması gerekmektedir. 
Yanlış konumda bulunan sensörler iş sağlığı ve güvenliği açısından tehlike yaratabilecektir. 
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BİRİNCİ MERTEBE LİMİT YÜKÜN HESABI İÇİN BİR YÜK ARTIMI YÖNTEMİ 
 
Doktora Öğrencisi Nursel KÜTÜK 
Gaziantep Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Mekanik Anabilim Dalı 
ORCID No: 0000-0002-0545-6168 
 
ÖZET 
Bu çalışmada; düzlem çerçeve sistemlerde birinci mertebe limit yükün hesabı için geliştirilen 
bir yük artımı yöntemi verilmiştir. Yöntem sistemin özelliklerinden bağımsız olup, çalışmada 
belirtilen varsayımlar kısmındaki koşulları sağlayan bütün düzlem çerçeve sistemlere 
uygulanabilmektedir. Yöntemin geliştirilmesinde, malzemenin elastoplastik davranışı ve 
geometri değişimlerinin denge denklemlerine etkisi gözönüne alınmıştır. Sistemde ilk adımda 
henüz plastik mafsal bulunmadığı için, dış yüklerin yük parametresi birim değer alınarak 
SAP2000 programı yardımı ile analiz edilmiş ve plastik mafsalın oluşabileceği her kritik kesit 
için araştırma yapılmıştır. Bunun sonucunda ilk plastik kesitin oluştuğu yer saptanarak yük 
parametresi elde edilmiştir. Plastik mafsallardaki veya plastik kesitlerdeki eğilme momentleri, 
çerçevenin önceki adımda plastik mafsal oluşan noktalarında tanımlanan adi mafsallardaki 
birim mafsal dönmeleri ve dış yükler için ayrı ayrı yapılan hesaplar sonucunda bulunan 
eğilme momentlerinin süperpozisyonu ile elde edilmiştir. Hesaplarda birim mafsal dönmeleri 
için yani deplasman yüklemesi için hesap yapmak yerine, birim mafsal dönmelerinden oluşan 
ankastrelik uç kuvvetleri dış yük olarak tanımlanmıştır. Sisteme tanımlanan dış yükler için 
SAP2000 programı yardımı ile analiz yapılarak plastik mafsalın birim dönmesine karşılık 
gelen moment diyagramı elde edilmiştir. Plastik mafsalların oluştuğu kesitlerde akma 
koşullarını sağlayan denklemler birim dönme yüklemelerinden ve dış yüklerden elde edilen 
kesit zorlarına bağlı, ayrık olarak yazılmış ve plastik mafsal dönmeleri hesaplanmıştır. Her 
adımda elde edilen yük parametresi ile akma koşulunu sağlayan dönmelerden oluşan kesit 
zorlarının birleştirilmesi ile yeni adıma ait kesit zorları diyagramları oluşturulmuştur. Oluşan 
her plastik mafsal için işlemler tekrarlanarak sistem mekanizma durumuna gelene kadar 
işlemlere devam edilmiştir. Sistemin mekanizma durumuna kadar her adımda bulunan yük 
parametreleri toplanarak toplam yük parametresi elde edilmiştir. Bu yük parametresine 
karşılık gelen sistemin yani limit yüke ait moment diyagramı elde edilerek işlem 
sonlandırılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Yük Artımı Yöntemi, Limit Yük, Birinci Mertebe Yükleme 
 

A LOAD INCREMENT METHOD FOR THE CALCULATION OF FIRST ORDER 
LIMIT LOAD 

 
ABSTRACT 
In this study, a new load increment method has been given for the calculation of first order 
limit load of plane frames, assuming the plastic hinge concept. The load increment method is 
applicable to all plane frames under the certain assumptions. The main differences between 
the methods developed here is that the given method doesn’t need any special software and 
the yield conditions can be written seperately and also they include the equilibrium equations 
indirectly. Moreover, the yield conditions have been directly obtained in terms of plastic 
hinge rotations. In the method, elasto-plastic behavior of the material and the effect of 
geometrical changes on equilibrium equations have been considered.   
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The bending moments in any load increment step are obtained by superposing the bending 
moments due to the external loads in un-hinged frame and due to the unit rotations of plastic 
hinges developed until the current load increment step. According the Muller Breslau 
principle, the bending moment diagram due to the unit hinge rotations is equal to the 
influence line of bending moments due to the unit rotation of the frame. In this study, Muller 
Breslau principle is revised by substituting an element load vector for the unit hinge rotation. 
The fixed end forces due to the unit hinge rotation are obtained from element stiffness 
matrices. In SAP2000, fixed end forces can not be defined externally, opposite sign of those 
have been given as nodal forces. Therefore a correction of bending moments at the element 
with plastic hinges is necessary. When the external load parameter reaches the ultimate value 
the structure collapses as it transforms into the mechanism state, according to the first order 
theory. These load parameters will be referred to as the first order limit load, herein. The load 
increment procedure is ended when the frame transforms into total or partly mechanism in 
first order limit load analysis.  
Keywords: Load Increment Method, Limit Load, First Order Loading  
 
1. GİRİŞ  
Malzeme davranışının ideal elastoplastik olarak kabul edildiği sünek malzemeden yapılmış 
yapı sistemlerinde plastik mafsal hipotezi geçerlidir. Bu teoriye göre doğrusal olmayan 
şekildeğiştirmelerin plastik mafsal adı verilen belirli kesitlerde toplandığı sistemin bu kesitler 
dışındaki bölgelerinde ise doğrusal elastik davranış olduğu kabul edilmektedir. Yumuşak 
çelikten yapılmış yapı sistemleri sünek kabul edilmekle birlikte, betonarme sistemlerin sünek 
davranış göstermesi için belirli koşulların gerçekleşmesi gerekmektedir. Bunlardan en 
önemlileri, betonun sargılanması ve betonarme kesitlerde beton basınç bölgesi derinliğinin (a) 
kesit yüksekliğine (h) oranının 0.25’ten küçük olması gerekmektedir. Bilindiği gibi basınç 
donatısı sünekliği artırırken kesitteki normal kuvvetin büyüklüğü sünekliği azaltmaktadır.  
İdeal elastoplastik malzemeden yapılmış sünek yapı sistemleri limit yüke ulaşıncaya kadar 
göçmeden yükleri taşıyabilmektedir. Limit yükün hesabında genellikle iki yoldan 
yararlanılmaktadır. Birinci yolda, mekanizma durumu bilinen veya tahmin edilen sistemlerde 
üst sınır teoremine göre ve virtüel iş prensibi ile limit yük doğrudan hesaplanabilmektedir. 
Ancak bu yöntemlerin olumsuz tarafı büyük yapı sistemlerinde çok sayıda olası mekanizma 
durumlarının bulunması ve plastik mafsalların hangi sırada oluştuğu bilinmediğinden plastik 
mafsal dönmelerinin ve yerdeğiştirmelerin hesabının zor olmasıdır. Limit yük hesabında en 
etkin yöntem yük artımı yöntemidir. Bu yöntemde, işletme yükleri verilen bir güvenlik 
katsayısı ile çarpılarak hesap yüklerine geçilmekte, daha sonra yükler artırılarak plastik 
mafsal oluşumları izlenmektedir. Yöntemin olumlu tarafı hem plastik mafsal oluşumlarının 
izlenebilmesi, hem de her adımda plastik mafsal dönmelerinin ve yerdeğiştirmelerin 
kolaylıkla hesaplanabilmesidir. Yük artımı yöntemlerinde yüklerin bir yük parametresi ile 
orantılı olarak değiştiği kabul edilmektedir. Bazı durumlarda düşey yüklerin değişme olasılığı 
az olduğundan düşey yükler sabit tutularak artan yatay yükler için de hesap yapılabilmektedir. 
Birinci mertebe teorisine göre yani doğrusal teoriye göre sistemin taşıyabileceği yüke limit 
yük denilmektedir. Birinci mertebe teorisini esas alan limit yük hesabına ilişkin tipik P- 
bağıntısı Şekil 1’de verilmiştir. Buna göre her mafsalın oluşumundan sonra sistemin rijitliği 
azalmakta, sistem oluşan mafsallar nedeni ile kısmen veya tamamen mekanizma durumuna 
geldiğinde ise yerdeğiştirmeler sonsuza gitmekte ve limit yüke ulaşılmaktadır.  
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Şekil 1: Birinci mertebe teorisine göre limit yük – yerdeğiştirme diyagramı [1]. 

 
Hesap için önerilen bu yöntemin [2, 3]’de verilen yöntemden farkı plastik kesit oluşumlarını 
izleyen analizlerin, özel bir yazılıma gerek kalmaksızın doğrusal hesap yapabilen yazılımlar 
kullanılarak yapılabilmesi, oluşan plastik kesitlerdeki akma koşullarının da plastik dönmeye 
ait eğilme momenti tesir çizgisi yardımı ile ayrık olarak denge denklemlerini de içerecek 
şekilde yazılabilmesidir [4]. İrtem  [5], Özer [2, 3] tarafından geliştirilen yük artımı yöntemini 
çelik uzay yapı sistemlerine uyarlamış ve uzay çelik yapı sistemlerinde ikinci mertebe limit 
yükün bulunması için bir yük artımı yöntemi önermiştir. Yöntemde iki doğrultudaki eğilme 
momentleri ile birlikte normal kuvvetin de akma koşullarına etkisi göz önüne alınmaktadır. 
Üç adet kesit zoruna bağlı karşılıklı etki yüzeyleri düzlemlerden oluşacak şekilde 
doğrusallaştırılmaktadır. Girgin [6] ise İrtem [5] tarafından önerilen yük artımı yöntemini 
uzay betonarme yapı sistemlerinin ikinci mertebe limit yüklerini bulmak üzere geliştirmiştir. 
Yöntemin esası Özer ve İrtem tarafından verilen yöntemlere benzerdir [6].  
Bu çalışmada önerilen yöntemde ise denge denklemlerinin elde edilmesinde farklılık olmakla 
birlikte yük artımı yönteminin genel esasları yukarıda verilen çalışmalardaki yöntemlerle 
benzerdir. Bu çalışmada denge denklemleri matris deplasman yöntemi ile doğrudan yazılması 
yerine kuvvet yöntemindeki süperpozisyon denklemlerine benzer şekilde elde edilmektedir. 
Mafsalsız sistemlerde dış yüklerden ve herhangi bir hesap adımında önceden oluşan plastik 
mafsal dönmelerinin birim değerlerinden oluşan ve denge denklemlerini sağlayan iç kuvvet 
durumları sistemin sözkonusu yüklemeler için analizi sonucu kolaylıkla elde edilebilmektedir.  
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Denge denklemlerinin ayrıca yazılması yerine sistem hesabının kullanıldığı yöntem, doğrusal 
yapı analizi yapabilen herhangi bir yazılımdan yararlanmaya açık olduğundan oldukça 
pratiktir. 
 
2. YÖNTEM  
2.1. VARSAYIMLAR  
Yapı sistemlerinde birinci mertebe limit yükün hesabı amacıyla geliştirilen yük artımı 
yönteminin esasları ve uygulanması aşağıda sıralanan varsayımlara dayanmaktadır. 
a- Yapı sistemi düzlem çubuk sistemdir. 
b- Malzeme ideal elastoplastik davranış göstermektedir.  
c- Sistemin doğru eksenli, sabit enkesitli çubuklardan oluştuğu ve normal kuvvetin çubuk 
boyunca değişmediği kabul edilmiştir. Sistemde eğri eksenli ve değişken kesitli çubukların 
bulunması durumunda, söz konusu çubuklar doğru eksenli küçük parçalardan oluşacak şekilde 
idealleştirilebilir. 
d- Lineer olmayan eğilme ve uzama şekildeğiştirmelerinin plastikleşen kesit adı verilen belirli 
kesitlerde toplandığı, bunun dışındaki bölgelerde sistemin lineer-elastik davrandığı (plastik 
mafsal teorisi) kabul edilmiştir. 
e-Plastik mafsallar sadece çubuk uçlarında veya tekil yüklerin olduğu noktalarda 
oluşmaktadır. 
f- Birinci mertebe limit yük hesabında düşey ve yatay yüklerin aynı yük parametresi ile arttığı 
kabul edilmiştir. 
g- Birinci mertebe limit yükün hesabında akma koşullarında sadece eğilme momentinin etkisi 
gözönüne alınmıştır. 
h- Sistemin şekildeğiştirmesi sırasında yüklerin doğrultularının değişmediği kabul edilmiştir. 
 
2.2. YÖNTEMİN ESASLARI  
Üzerinde belirli sayıda plastik mafsal oluşan yapı sisteminde herhangi bir kesitteki eğilme 
momenti kuvvet yöntemindeki süperpozisyon ifadesine benzeyen bir ifade ile  
 M = M,�- + Ê(M,��- ∗ ,�*     (2.1) 

 
şeklinde elde edilebilir. Burada, 
 M,�- : Bütün mafsal dönmeleri sıfır iken dış yüklerden meydana gelen moment diyagramını  M,��- : Dış yükler sıfır iken, plastik mafsal dönmelerinin birim değerinden meydana gelen 
moment diyagramını 
,� : Bilinmeyen plastik mafsal dönmelerini göstermektedir. 
 
Dış yüklerden ve oluşan plastik mafsal dönmelerinin birim değerlerinden meydana gelen kesit 
zorları herhangi bir yapı analizi programı ile kolayca elde edilebilir. Plastik mafsallarda birim 
dönme yüklemesi yapmak yerine, mafsalın bulunduğu çubukta mafsalın birim dönmesinden 
meydana gelen ankastrelik uç kuvvetlerinin yüklenmesi daha pratik olmaktadır. SAP2000 
programında çubuk ankastrelik uç kuvvetleri dışarıdan girilemediğinden, sözkonusu uç 
kuvvetler ters işaretle düğüm noktası yükü olarak girilmiş, kesit zorları diyagramları elde 
edildikten sonra, plastik mafsalın bulunduğu çubuğun uç momentlerinde düzeltme yapılmıştır. 
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Böylelikle sistemin geometrisi, mekanik özellikleri ve yükleri programa bir kez tanıtıldıktan 
sonra plastik mafsal dönmelerinden meydana gelen düğüm noktası yükleri farklı yükleme 
durumları olarak tanımlanmıştır. Böylece sistemin sadece yüklemeleri değişmekte, farklı 
yükleme durumları tanıtılması ile çözüm tek seferde elde edilmektedir.  
Birinci mertebe limit yükün hesabı için önerilen yük artımı yöntemi aşamaları ile 
açıklanacaktır. Yük artımı yönteminde belirtilen adımlar bütün düzlem çerçeve sistemlerin 
birinci mertebe limit yükü hesabında geçerlidir. Yöntemin ilk adımında plastik mafsalsız 
sistemde düzlem çerçeve yük parametresinin birim değerinden meydana gelen bir moment 
diyagramı elde edilir (M�/). Elde edilen moment diyagramında plastik mafsal oluşabilecek 
her kesit için (2.2)’de verilen ifade ile araştırma yapılarak, en küçük yük parametresi ile ilk 
plastik kesitin yeri ve oluştuğu yük parametresi bulunur. 
 

-M�/ ∗ /- = -MË-     (2.2) 

 
Sistemin yük parametresinin birim değerinden meydana gelen moment diyagramı (M�/* ile 
elde edilen yük parametresi çarpılarak ilk adımdaki eğilme moment diyagramı elde edilir 
(M/*.  
 
Akma koşulları, sistemdeki bütün plastik mafsal oluşabilecek noktalardaki (kritik 
kesitlerdeki), eğilme momentlerinin, kritik kesitlerin bulunduğu çubukların çubuk plastik 
moment kapasitelerinden daha büyük olamayacağını gösteren eşitsizliklerdir.  
 

-M- − -MË- ≤ 0     (2.3) 

 
Kritik kesitlerdeki eğilme momentleri, dış yükler ve herhangi bir adımda oluşan plastik 
mafsallardaki dönmeler cinsinden superpozisyonla elde edilebilir. Bu çalışmada, düzlem 
çerçeve sistemde plastik mafsallardaki dönmelerden oluşan iç kuvvetler SAP2000 programı 
ile elde edilmiştir. Ancak, birim dönme yüklemesi yerine, birim dönmede çubuk uçlarında 
oluşacak ankastrelik uç kuvvetlerinin yük olarak verilmesi daha uygun olmaktadır. SAP2000 
programı ile yapılan çözümde, ankastrelik uç kuvvetleri doğrudan verilemediğinden, 
sözkonusu uç kuvvetleri ters işaretle düğüm noktası yükü olarak tanımlanır. Ancak bu 
durumda da ankastrelik uç momenti süperpozisyonlarında gözönüne alınamadığından plastik 
mafsalın bulunduğu çubuğun uç kuvvetleri doğru olarak elde edilememekte, bu çubuklarda 
bir uç momenti düzeltmesi yapılması gerekmektedir. Bu işlem programdan elde edilen uç 
kuvvetlerine, birim dönmeden meydana gelen ankastrelik uç kuvvetlerinin cebrik olarak ilave 
edilmesi suretiyle kolayca yapılabilir.  
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Şekil 2: Birim mafsal dönmesinden oluşan ankastrelik uç kuvvetleri [7]. 

 
Birinci plastik mafsalın oluştuğu kesite ait akma koşulu, 
 M,/�/ ∗ ,/ + M,�- = 0     (2.4) 
 
olmalıdır. Bu koşul yazılarak düzlem çerçeve sistemde birinci plastik mafsalın oluştuğu 
kesitteki mafsal dönmesi (,/) bulunur. Bulunan birinci plastik mafsalın dönmesi (,/) ile 
plastik mafsalın birim dönmesinden elde edilen eğilme moment diyagramı (M,/�/) 
çarpılarak, düzlem çerçeve sistemin plastik mafsal oluşmadan önceki hali için yük 
parametresinin birim değerinden meydana gelen moment diyagramı (M�/* ile aşağıda 
belirtildiği gibi toplanarak elde edilen moment diyagramı çizilir. 
 M�/ + M,/     (2.5) 
 
Birim yüklerden ve bir mafsallı sistemin birim mafsal dönmesinden oluşan moment 
diyagramları ile o adıma kadar olan toplam yük parametresinden elde edilen moment 
diyagramları üzerinde yeni bir araştırma yapılarak ikinci plastik mafsalın oluştuğu kesit, yük 
parametresi (�) ile birlikte aşağıdaki ifade ile bulunur. 
 

-M/ + � ∗ UM�/ + M,/V- = -MË-     (2.6) 

 
Bulunan yeni yük parametresinden oluşan eğilme momentleri ile önceki adımda elde edilen 
toplam yük parametresinden oluşan eğilme momentleri aşağıda gösterildiği gibi toplanarak 
ikinci adımdaki moment diyagramı çizilir.  
 M/ + � ∗ UM�/ + M,/V     (2.7) 
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Yük artımının herhangi bir adımında plastik mafsal oluşan tüm kesitlerde (i=1, n) akma 
koşullarının sağlanması için,  
 

ÊUM�,,Ì�/ ∗ ,ÌV + M�,,�-
�

Ì�/
= 0     (2.8) 

 
olmalıdır. Burada (i) plastik mafsalın olduğu kesit numarasını, (n) ise o adıma kadar oluşan 
toplam plastik mafsal sayısını göstermektedir. Her plastik mafsalın oluşumundan sonra, 
mafsallara yapılan birim dönme yüklemelerinden elde edilen eğilme momentlerine ve plastik 
mafsal dönmeleri sıfır iken elde edilen eğilme momentlerine bağlı olarak yazılan yukarıdaki 
akma koşulları, plastik mafsal dönmeleri cinsinden doğrusal bir denklem sistemi vermektedir. 
Söz konusu denklem sisteminin çözülmesi ile akma koşullarını sağlayan plastik mafsal 
dönmeleri elde edilir. Herhangi bir yük artımı adımında oluşan plastik mafsallar nedeniyle 
sistem kısmen veya tamamen mekanizma durumuna geldiğinde birinci mertebe limit yüke 
ulaşılır ve hesaba son verilir. 
 
3. SAYISAL ÖRNEK VE BULGULAR 
Bu örnekte, tek katlı ve tek açıklıklı çerçevenin birinci mertebe limit yükü, verilen yöntemle 
elde edilmiştir [7]. Akma koşullarının oluşturulmasında SAP2000 programından 
yararlanılmıştır. Çerçeveye ait geometrik boyutlar, dış yükler, plastik moment değerleri ve 
kritik kesitler Şekil 3.1’de gösterilmiştir.  
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Şekil 3.1 : Tek katlı, tek açıklıklı çerçeve. 
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Plastik moment değerleri; MË/= 120 kNm, MË�= 180 kNm, EI =  1000 kNm�’dir.  
İlk adımda sistemde henüz plastik mafsal bulunmadığından, çerçevenin dış yük 
parametresinin birim değeri için çözüm SAP2000 programı ile yapılmış ve kritik kesitlerdeki 
eğilme momentleri (M�/) elde edilmiştir. Söz konusu değerler Şekil 3.2’de verilmiştir. 
 

15.49

66.92

185.71

161.65

129.77

-

-
-

-+

+

 
Şekil 3.2 : Yük parametresinin birim değerinden meydana gelen moment diyagramı 

 
Verilen yönteme göre birinci plastik mafsal sağ kolonun üst ucunda oluşmakta ve bunu 
oluşturan yük parametresi, 
 161.65 / = 120 

/ = 0.742 
 
olarak elde edilmiştir. Bu adımdaki eğilme momenti diyagramı (M�-.Ï��) Şekil 3.3’te 
verilmiştir.  
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11.5

49.65

137.8

120

96.29
+

+
-

-
-

-

 
Şekil 3.3 : Birinci adımda elde edilen yük parametresine karşı gelen moment diyagramı. 

 
Birinci plastik mafsal için SAP2000 programı ile yapılan çözümde, ankastrelik uç kuvvetleri 
doğrudan verilemediğinden, söz konusu uç kuvvetleri ters işaretle düğüm noktası yükü olarak 
Şekil 3.4’teki gibi tanımlanmıştır. 

800 kNm

240 kN

240 kN

400 kNm  
Şekil 3.4 : Birinci plastik mafsalın birim dönmesinden oluşan ankastrelik uç kuvvetleri. 
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126.57

16.29 174.19

31.33

95.24

-

+

+

 
Şekil 3.5 : Birinci plastik mafsalın birim dönmesinden oluşan moment diyagramı. 

 
Birinci plastik mafsalın oluştuğu kesit için yüklemeler yapıldığında Şekil 3.5’de görüldüğü 
gibi mafsalın birim dönmesinden oluşan eğilme momentleri (M,/�/) elde edilmiştir. Söz 
konusu mafsaldaki akma koşulu, Şekil 3.5’de verilen sağ kolonun üst ucundaki plastik 
mafsalın birim dönmesinden meydana gelen momentlere bağlı olarak yazılırsa, 
 174.19 ,/ −  161.65 =  0 
,/ = 0.928 
 
olarak elde edilmiştir. 
Bir sonraki plastik mafsalı oluşturan yük parametresinin hesabı için birim yük 
parametresinden ve plastik mafsal dönmesinden meydana gelen moment diyagramları 
toplanarak Şekil 3.6 elde edilmiştir.   
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+

+

-

-

132.8

51.81

274.1

159

 
Şekil 3.6 : Birinci plastik mafsalın dönmesinden oluşan moment diyagramı. 

 
Sistemin yük parametresinin birim değerinden meydana gelen moment diyagramı ile elde 
edilen dönmeden dolayı oluşan moment değerleri toplanarak Şekil 3.6’daki moment 
diyagramı oluşturulur (M�/ + M,/�-.Å�Ä). 
İkinci plastik mafsalı oluşturan yük parametresi araştırma ile, 
 137.8 + 274.1 � = 180 
� = 0.15 96.29 + 159 � = 120 
� = 0.15 
 
şeklinde hesaplanmıştır. Sistemin iki ayrı kritik kesiti için aynı yük artımları bulunduğundan 
söz konusu iki kesit aynı anda plastikleşmektedir. Bu kesitler, sağ kolonun alt ucu ve kirişin 
orta kesitidir. Bu durumdaki limit yük parametresine karşılık gelen eğilme momenti 
diyagramı Şekil 3.7’ de verilmiştir (M�-.Ï�� +  0.15 KM�/ + M,/�-.Å�ÄL).  
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120

12031.44

57.42

180

+

+

-

-
-

-

 
Şekil 3.7 : İkinci adım sonunda elde edilen moment diyagramı. 

 
Yük artımına devam edildiğinde, akma koşullarının plastik mafsal oluşan üç noktadaki 
dönmelere bağlı yazılması gerekmektedir. Bunun için aynı anda plastikleşen iki kesitin birim 
dönmelerinden oluşan eğilme momentlerine ihtiyaç vardır. Sağ kolonun alt ucu için 
ankastrelik uç kuvvetleri Şekil 3.8’de verilmiştir. Diğer kesit için kirişin orta noktasında 
oluşan plastik mafsalın ankastrelik uç kuvvetleri Şekil 3.10’daki gibi olup, bu yüklemeler 
SAP2000 programında ayrı ayrı tanımlanarak yüklemeler sistemde gerçekleştirilmiştir. Bu iki 
plastik mafsalın dönmesi ile oluşan eğilme momenti diyagramları Şekil 3.9 (M,��/) ve Şekil 
3.11 (M,º�/) şeklinde elde edilmiştir.   
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400 kNm

240 kN

240 kN

800 kNm  
Şekil 3.8 : Kolon sağ alt ucundaki plastik mafsalın birim dönmesinden oluşan ankastrelik uç 

kuvvetleri. 
 

 
Şekil 3.9 : Sağ kolon alt ucundaki plastik mafsalın birim dönmesinden oluşan moment 

diyagramı. 
 

1000 kNm 500 kNm

375 kN

375 kN

 
Şekil 3.10 : Kirişin orta noktasındaki plastik mafsalın birim dönmesinden oluşan ankastrelik 

uç kuvvetleri.  
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Şekil 3.11 : Kirişteki plastik mafsalın birim dönmesinden oluşan moment diyagramı. 

 
Sistemin son durumundaki akma koşulları ve akma koşullarını sağlayan dönme değerleri de, 
 174.19 ,/ + 31.33 ,� + 95.24 ,º − 161.65 = 0 31.33 ,/ + 402.76 ,� − 47.62 ,º + 129.77 = 0 95.24 ,/ − 47.62 ,� + 95.24 ,º + 185.71 = 0 
,/ = +6.303; ,� = −1.901; ,º = −9.202 
 
şeklinde elde edilmiştir. Sistemi mekanizma durumuna getiren yük parametresinin değeri 
Şekil 3.12’de verilen eğilme momenti diyagramı (M�/ + M,/��Ð.º-º + M,���/.Å-/ +M,º��Å.�-�) üzerinde araştırma yapılarak hesaplanmıştır.  
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840

600

-

-

 
Şekil 3.12 : Toplam dönmelerden oluşan moment diyagramı. 

 −57.42 − 600  = −120 
 = 0.104 −31.44 − 840  = −120 
 = 0.105 
 
Sistem dördüncü plastik mafsal oluştuğu anda birinci mertebe limit yüke ulaşmaktadır. Birinci 
mertebe limit yüke karşı gelen geometrik uygunluk koşullarından son oluşan plastik mafsalın 
dönmesi sıfırdır.  
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-

- -

-
+

+
120 120

120120

180

 
Şekil 3.13 : Limit yüke karşı gelen moment diyagramı. 

 
Sistemin birinci mertebe limit yüke ulaştığı durumdaki moment diyagramı Şekil 3.13’te 
(M�-.ÄÅÃ + 0.104 KM�/ + M,/��Ð.º-º + M,���/.Å-/ + M,º��Å.�-�L) verilmiştir. 
Hesaplanan limit yüke karşılık gelen yerdeğiştirmeler Şekil 3.14’te gösterilmiştir. 
 

 
Şekil 3.14 : Limit yük - yerdeğiştirme diyagramı. 
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4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER  
Bu çalışmada, düzlem çerçeve sistemlerin birinci mertebe limit yüklerinin hesabı için yeni bir 
yük artımı yöntemi önerilmiştir. Önerilen yöntemde, diğer çalışmalardan farklı olarak, denge 
denklemleri düğüm noktası yerdeğiştirmeleri ve plastik mafsal dönmeleri cinsinden direkt 
olarak yazılmamış, kuvvet yöntemindeki süperpozisyon denklemine benzer bir ifade ile 
mafsalsız sistemde dış yüklerden ve birim plastik mafsal dönmeleri cinsinden, sistemin dış 
yükler ve plastik mafsalların birim dönmeleri için analizinden elde edilmiştir. Akma koşulları 
da analizlerden elde edilen kesit zorlarına bağlı olarak direkt ve denge denklemlerini de 
içerecek şekilde elde edilmiştir. Böylece birinci mertebe limit yükün hesabı özel bir yazılıma 
gerek olmadan yapılabilmektedir. Yöntemin bazı avantajları aşağıdaki gibi sıralanabilir;  
1- Akma koşulları sistemin çok sayıda yük vektörü için analizinden elde edildiğinden işlem 
hızı yüksektir. 
2- SAP2000 gibi ticari yazılımların çoğunda API (Application Programming Interface) 
desteği olduğundan ardışık olarak yapılacak analiz ve akma koşullarının yazılarak çözülmesi 
işlemleri kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilmektedir. 
3- Akma koşullarının ve normal kuvvetin denge denklemlerine etkilerinin doğrusallaştırılması 
nedeni ile yöntem ikinci mertebe limit yük hesabına da aynen uygulanabilmektedir. 
4- Yöntem akma koşullarının ve normal kuvvetin denge denklemlerine etkisinin 
doğrusallaştırılabildiği üç boyutlu çerçevelerin birinci ve ikinci mertebe limit yüklerinin 
hesabına da uygulanabilir. 
5- Bilindiği gibi, yüksek modların hesaba etkisinin fazla olduğu sistemlerde kullanılmak üzere 
çok modlu yük artımı yöntemleri geliştirilmiştir. Yöntem, Bölüm 2.1’de verilen varsayımlar 
altında düzlem veya üç boyutlu sistemler için çok modlu yük artımı yöntemlerine de 
uygulanacak şekilde geliştirilebilir. 
6- Sistemdeki mafsallar dışında kalan düğüm noktalarının yerdeğiştirmeleri de, her adımda 
plastik dönmeler belli olduğundan, kesit zorlarında olduğu gibi, süperpozisyonla kolaylıkla 
elde edilebilir. 
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ÇEVRE DOSTU GEOPOLİMER ÇİMENTO ÜRETİMİ 
 
Dr. Öğr. Üyesi Sevgi ÖZEN 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 
ORCID: 0000-0002-5699-3000 
 
ÖZET 
Portland çimentosundan üretilen beton insanoğlu tarafından sudan sonra en çok kullanılan 
yapı malzemesidir. Yüksek miktarlarda üretim söz konusu olduğundan Portland çimentosu 
imalatı esnasında yüksek enerji ve hammadde kullanımı gerekmektedir. Aynı zamanda üretim 
esnasında hammaddenin yakılmasından dolayı oluşan kimyasal reaksiyonlar sonucu CO2 
emisyonu oluşmaktadır. Günümüzde Dünya çimento endüstrisi yaklaşık 1.35 milyar ton sera 
gazı üretiminden sorumlu olmaktadır. Diğer bir deyişle çimento sektörü atmosfere salınan 
antropojenik CO2 emisyonunun yaklaşık %7’sinden sorumdur. Dolayısıyla çimento 
endüstrisinin yüzleşmek zorunda kaldığı en önemli konulardan biri artan çevre bilinci 
nedeniyle CO2 emisyonunun kontrolü ve azaltılması yönündedir. Bu nedenle son yıllarda 
Portland çimentosuna alternatif yapı malzemelerine olan ihtiyaç büyük oranda artmıştır. Bu 
bağlamda yeni bir çimento türü olan geopolimerler (yeşil beton) çevre dostu bir ürün olarak 
pek çok araştırmacının dikkatini çekmektedir. Geopolimerler, hammaddenin alkali 
aktivatörlerle karıştırılmasının ardından düşük sıcaklıklarda (<90°C) kür edilmesi ile elde 
edilir. Geopolimer çimento üretiminde Portland çimentosunda olduğu gibi bir işleme ihtiyaç 
duyulmadığından hem CO2 salınımı minimuma indirgenmekte hem de harcanan enerji 
azalmakta ve böylece üretim maliyetleri de düşmektedir. Ayrıca, yüksek erken dayanım, 
yüksek asit direnci, yangına karşı dayanıklılık, düşük alkali silika reaksiyonu gibi pek çok 
teknik avantajı da söz konusudur. 
Yukarıda bahsi geçen çevresel, ekonomik ve teknik avantajlarından dolayı yeni bir bağlayıcı 
türü olan geopolimerlerle ilgili pek çok bilimsel çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmada ise 
klinoptilolit-bazlı geopolimerlerin alternatif çevre dostu bağlayıcı malzeme olarak 
kullanılabilirliği araştırılmıştır. Sonuç olarak, klinoptilolit-bazlı geopolimerler makul basınç 
dayanım değerlerine ulaşmıştır. Ek olarak, hammaddelerde bulunan farklı fazların farklı 
derecelerde geopolimerizasyona neden olduğu saptanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Küresel Isınma, Geopolimer, Klinoptilolit, Çevre 
 

THE PRODUCTION OF ENVIRONMENTALLY FRIENDLY GEOPOLYMER 
CEMENT 

 
ABSTRACT 
Concrete produced from Portland cement is the most used building material by human beings 
after water. Because of the high amount of production, it is necessary to use high energy and 
raw materials during the production of Portland cement. At the same time, the chemical 
reactions resulting from the burning of the raw materials during cement production result CO2 
emissions. Today, the world cement industry is responsible for about 1.35 billion tons of 
greenhouse gas production. In other words, the cement sector is responsible for about 7% of 
anthropogenic CO2 emissions released to the atmosphere. Therefore, one of the most 
important issues that the cement industry has to face is the control of CO2 emissions due to 
increased environmental awareness.   
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Therefore, the need for alternative materials for Portland cement has increased greatly in 
recent years. Geopolymers, a new type of binding material, attract many researchers as an 
environmentally friendly cement. Geopolymer is obtained by curing the raw material at low 
temperatures (<90 ° C) after mixing with the alkali activators. In the production of 
geopolymer cement, there is no need for a process as in Portland cement. Therefore, CO2 
emissions are reduced to a minimum and the energy consumed is reduced, thus reducing 
production costs. In addition, there are many technical advantages such as high early strength, 
high acid resistance, fire resistance, low alkali silica reaction. Due to the environmental, 
economic and technical advantages mentioned above, many scientific studies have been 
carried out on geopolymers which are a new type of binder. In this study, usability of 
clinoptilolite-based geopolymers were investigated as an alternative environmentally friendly 
binding material. In conclusion, clinoptilolite-based geopolymers showed considerable 
compressive strength. In addition, it is found that different phases found in raw materials 
result in different degrees of geopolymerization.  
Keywords: Global Warming, Geopolymer, Clinoptilolite, Environment 
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İÇMESUYU DAĞITIM SİSTEMLERİNDE İDARİ KAYIPLAR NASIL ÖNLENİR? 
 
İnş. Yük. Müh. Salih YILMAZ 
Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ) 
ORCID: 0000-0002-3206-1225 
 
ÖZET 
İçme suyu dağıtım sistemlerinde gelir getirmeyen suyun belli bir kısmı arıza kaynaklı fiziksel 
kayıplardan meydana geldiği gibi, önemli bir kısmı da, sayaç hatalarından ve kaçak kullanım 
kaynaklı İdari Kayıplardan oluşmaktadır. İdari kayıplar, aboneler tarafından tüketilen ve 
parası ödenmeyen bileşenleri içerdiği için İdareler açısında doğrudan gelir kaybını 
oluşturmaktadır. İdari kayıpların bileşenleri genel olarak, sayaç hatalarından kaynaklanan 
tüketimler (eksik okuma ya da hiç okuma yapmama şeklinde), kaçak kullanımlar ve kayıtsız 
abone tüketimleri şeklindedir. Bu bileşenlerin azaltılması, önlenmesi ve kontrol altına 
alınması ile İdareler için fatura bedeli üzerinde doğrudan gelir artışı söz konusudur. Abone 
sayaçlarında çeşitli sebeplerde dolayı meydana gelen arızalar sonucunda sayaç eksik okuma 
yapmakta veya hiç okuma yapmamaktadır. Sayaç hatalarından kaynaklanan kayıpların 
azaltılması için, sistemde örnekler alınarak test yapılması ve ağırlıklı sayaç hata oranlarının 
belirlenmesi, hata oranlarına göre fayda maliyet analizi yapılarak sayaç yenileme için 
öncelikli bölgelerin stratejisinin izlenmesi ilk yatırım maliyetinin düşürülmesi ve sayaçlardan 
kaynaklanan idari kayıpların azaltılması açısından önemli katkılar sunmaktadır. Benzer 
şekilde kayıtsız abonelerin veya yasal olmayan bağlantı tüketimleri idareler için doğrudan 
gelir kaybına sebep olmaktadır. Bu kayıpların azaltılması ve önlenmesinde abone yönetim 
sisteminin saha verileri doğrulanmış olması ve verilerin güncelliğinin olması oldukça 
önemlidir. Ayrıca kaçak kullanımın azaltılması ve önlenmesi için toplumsal bilinçlendirme 
çalışmaları yapılmalıdır. Bu çalışmada idari kayıpların azaltılması için gerekli çalışmalar, 
alınacak önlemler ve yapılması gerekenler detaylıca analiz edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Su Kayıpları, İdari Kayıplar, Sayaç, Abone Yönetimi 
 

HOW TO PREVENT ADMINISTRATIVE LOSSES IN DRINKING WATER 
DISTRIBUTION SYSTEMS? 

 
ABSTRACT 
Some of the water that does not generate income in drinking water distribution systems 
consists of physical losses due to malfunctions, and a significant part consists of meter errors 
and Administrative Losses due to illegal use. Administrative losses constitute a direct loss of 
revenue for the Administrations as they include components consumed by subscribers and not 
paid for. The components of administrative losses are generally consumptions caused by 
meter errors (in the form of incomplete or no reading), illegal usage and unregistered 
subscriber consumption. With the reduction, prevention and control of these components, 
there is a direct revenue increase on the invoice amount for the Administrations. As a result of 
malfunctions in the subscriber meters due to various reasons, the meter reads incompletely or 
does not read at all.   
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In order to reduce the losses caused by meter errors, testing by taking samples in the system 
and determining the weighted meter error rates, monitoring the strategy of priority areas for 
meter replacement by making cost-benefit analysis according to error rates provide significant 
contributions in terms of reducing the initial investment cost and reducing administrative 
losses caused by meters. Similarly, unregistered subscribers or illegal connection 
consumption causes direct revenue loss for the administrations. In reducing and preventing 
these losses, it is very important that the field data of the subscriber management system has 
been verified and the data are up-to-date. In addition, social awareness activities should be 
carried out to reduce and prevent illegal use. In this study, necessary studies, measures to be 
taken and actions to be taken to reduce administrative losses are analyzed in detail. 
Keywords: Water Losses, Administrative Losses, Meter, Subscriber Management 
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DENİZLİ TAVAS YÖRESİNDE TÜTÜN YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPILAN ALANLARIN 
BESLENME DURUMLARI İLE VERİM VE KALİTE İLİŞKİLERİNİN 

BELİRLENMESİ 
 
Dr. Öğr. Üye. Hakan ÇAKICI  
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü 
ORCID: 0000-0003-3323-0606 
 
Arş. Gör. Dr. N. Tuba BARLAS  
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü 
ORCID: 0000-0002-2971-4977 
 
ÖZET 
Bu araştırma, Denizli Tavas ilçesinde İzmir tipi tütün yetiştiriciliği yapılan alanların beslenme 
durumu ile verim kalite ilişkilerini belirlemek amacıyla 2018 yılında yürütülmüştür. 
Çalışmada üretim yılı başlangıcında İzmir Özbaş ve Sarıbağlar 407 çeşidi tütün yetiştiriciliği 
yapılan 35 adet tarladan alınan toprak örneğinde fiziksel ve kimyasal (pH, tuz, kireç, bünye, 
organik madde, N, P, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu ve Mn) analizler yapılarak toprakların verimlilik 
durumu belirlenmiştir. Tarlalarda yetiştirilen tütün bitkilerinden birinci kırım döneminde 
alınan yaprak örneklerinde bitki besin element analizleri (N, P, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, Mn) 
yapılarak beslenme durumları belirlenmiştir. Ayrıca üretim dönemi sonunda tarlalardan elde 
edilen toplam verim ve kalite (A, B, C, D grad) verileri ile beslenme durumları arasındaki 
ilişkiler belirlenmeye çalışılmıştır. 
Araştırma sonuçlarına göre, bölgede yetiştirilen tütün bitkilerinin beslenme durumunun toprak 
örneklerindeki besin elementi miktarları ile uyumlu olduğu görülmüştür. Bitkilerin %54,5 inin 
azot %61,5 inin fosfor, %22 sinin potasyum açısından yetersiz beslendiği belirlenmiştir. Diğer 
taraftan toprakların %5 lik kısmının ürün kalitesinin bozabilecek düzeyde azot içerdiği 
sonucuna varılmıştır. Tütün bitkilerinin tamamının yeterli düzeyde bakır ve mangan içerdiği 
ancak %38’inin demir %40 ının ise çinko bakımından yetersiz olduğu görülmüştür.  
Deneme tarlarından 66.7 ile 117,5 kg da-1 arasında değişen ve ortalaması 82,6 kg da-1 olan 
toplam verim değerlerine ulaşılmıştır. Ürünün kalite dağılımı incelendiğinde ise; ürün % 58,1 
“A”; %24,1 “B”, %14,2 “C”, %3,6 “D” grad kalitesindedir. Elde edilen toplam verim 
değerlerinin yaprak azot, fosfor, çinko ve demir elementi içerikleri ile pozitif ilişkili olduğu 
belirlenmiştir. Ancak A ve B grad kalite tütün miktarının yaprak azot miktarı artışı ile negatif, 
potasyum içeriği ile ise pozitif ilişkili olduğu tespit edilmiştir.   
Anahtar Kelimeler: Tütün, beslenme durumu, verim, kalite  
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DETERMINING THE NUTRIENT STATUS WITH YIELD AND QUALITY 
RELATIONSHIPS OF AREAS WHERE TOBACCO IS GROWN IN DENİZLİ 

TAVAS REGION 
 
ABSTRACT 
This study was conducted in 2018 to determine the nutrient status with yield and quality 
relationships of areas where İzmir-type tobacco is grown in the Tavas district of Denizli in 
Turkey. In the study, the fertility statuses of soils were determined by conducting physical and 
chemical (pH, salt, lime, texture, organic matter, N, P, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu and Mn) 
analyses on soil samples collected from 35 fields where İzmir Özbaş and Sarıbağlar 407 
varieties of tobacco were grown at the beginning of the production year. By conducting plant 
nutrient analyses (N, P, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, Mn) on the leaf samples collected from 
tobacco plants grown in the fields in the first priming period, the plants’ nutritional statuses 
were determined. Moreover, it was aimed to determine the relationships between the total 
yield and quality (grade A, B, C, D) data obtained from the fields at the end of the production 
period and nutritional statuses. 
According to the results of the study, it was observed that the nutritional statuses of the 
tobacco plants grown in the region were compatible with the nutrient amounts in the soil 
samples. Insufficient nutrition was determined in 54.5% of the plants in terms of nitrogen, 
61.5% in terms of phosphorus and 22% in terms of potassium. Furthermore, it was found that 
5% of the soils contained nitrogen on levels that could disrupt product quality. It was 
identified that all tobacco plants contained adequate concentrations of copper and manganese, 
but 38% were deficient in terms of iron contents, and 40% were deficient in terms of zinc 
contents.  
The total yield values obtained from the trial fields varied between 66.7 and 117.5 kg da-1 and 
had a mean value of 82.6 kg da-1. Considering the quality distribution of the product, 58.1%, 
24.1%, 14.2% and 3.6% of the products were of Grade A, B, C and D quality, respectively. It 
was observed that the total yield values that were obtained were positively related to the 
nitrogen, phosphorus, zinc and iron element contents of the leaves. On the other hand, the 
amounts of grade A and B tobacco were determined to be negatively correlated to an increase 
in the nitrogen content in the leaves and positively correlated to the potassium content.   
Keywords: Tobacco, nutrition status, yield, quality 
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DEVELOPMENT OF INOSINE BIOSENSOR SYSTEM FOR MONITORING EARLY 
STAGE MEAT SPOILAGE 

 
Dr. Nimet YILDIRIM TİRGİL 
Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Engineering and Natural Sciences, 
Biomedical Engineering 
Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Engineering and Natural Sciences, Materials 
Engineering 
ORCID: 0000-0002-5973-8830 
 
ABSTRACT 
Freshness of fish meat has a critical role on food safety because it is required for high quality 
production. Inosine was considered to be an important component of meat flavor and an 
important indicator for evaluating the quality of meat products. After a fish dies, the 
decomposition of ATP (adenosine triphosphate) starts and ADP (adenosine di phosphate), 
AMP (adenosine 5' phosphate), IMP (inosine 5' phosphate), I (inosine), Hx (hypoxanthine), X 
(xanthine), and U (uric acid) produced respectively. Within 12 to 24 hours, ATP and AMP 
drop sharply Inosine and HX rise sharply. Thus, inosine quantification can be used as an 
indicator of early stage fish freshness during this degradation process. In this work, we 
present the development of a paper-based, low-cost, sensitive, quantitative biosensor system 
for smartphone assisted colorimetric detection of the meat product freshness. In the developed 
biosensor system, biocompatible zones were prepared onto the paper filter material by 
chitosan modification and multi enzyme immobilization. The visual detected result was 
connected with the inosine amount by using a smartphone app that can perform image 
processing to evaluate the quantitative detection. Selectivity, specificity, stability and direct 
real sample tests indicated the potential usability of the developed paper based biosensor 
system for inosine detection in meat samples with an easy-to-use method. An application for 
examination of inosine concentration in real meat samples was achieved by placing the paper-
based biosensor in contact with the meat directly. As a future perspective, the developed 
method can be practical in the development of transportable biosensors for the assessment of 
the early meat freshness grade. 
Keywords: Inosine detection, Biosensor, Paper based sensor, Meat spoilage 
 
1. INTRODUCTİON 
The meat quality is closely related to the components of the flavor substances such as inosine, 
intramuscular fat, and free fatty acid which are the indicators of the meat freshness level [1]. It 
is not possible to determine whether the meat products are fresh only by visual inspection 
without any test [2]. For this reason, determining the freshness of the product in a short time, 
with low cost and easy applicability in order to eliminate the concerns of people while 
consuming meat products is quite critical. The freshness control can be determined by 
measuring the amount of inosine and hypoxanthine (Hx) formed by the degradation of the 
nucleic acid in the meats selected as the target molecule [3][4]. Since hypoxanthine is the final 
product formed in the natural degradation phase, only the analysis of this molecule will enable 
analysis in the final stage of the degradation [5].   



  

 

 

 

 
 
 

 

ISPEC 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
ENGINEERING & NATURAL SCIENCES 

May 16-18, 2021 / Siirt University 
SIIRT-TURKEY 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 
WEB: https://www.ispecinstitute.org/ 
E-MAIL: instituteispec@gmail.com 

 

185 

However, the detection of the inosine molecule, which is one of the primary molecules of the 
disruption phase, will increase the sensitivity of the disruption analysis and the requirements 
of the onset of disruption. Conventionally, inosine is detected by thinlayer chromatography, 
high-pressure electrophoresis and ultraviolet spectrophotometry, and high-performance liquid 
chromatography. However, these methods require complicated processes and are low in 
sensitivity, time consuming, and costly [6]. Therefore, there is an urgent need to develop a 
simple, rapid, and sensitive method for determining inosine. 

 

 
Figure 5. The enzymatic reaction of Inosine to uric acid and colorimetric reaction of 4-

AAP/TBHBA and H2O2 produced a colorful product in the presence of horseradish 
peroxidase (HRP). 

 
Colorimetric biosensors commonly work by detecting biomolecules, metal ions. As their 
response 
signals are visible, the results are directly visible. There is no need for special equipment to 
obtain results in colorimetric biosensors, so that the cost of biosensors and therefore tests can 
be significantly reduced. Colorimetric technique had been produced for selective inosine 
measuring since years [7][8][9].  These methods are established on multi enzymes that reacts 
with inosine to produces uric acid and H2O2 by multiple steps according to the reactions in 
figure 1. Afterward, the generated H2O2 is identified by using a secondary enzyme, generally 
horseradish peroxidase (HRP) and an organic dye, causing in a color change, measurable by 
UV–vis spectroscopy [9][10][11].  
In this work, we demonstrate the preparation of a paper-based, sensitive, quantitative, low-
cost, and reliable platform which is appropriate for smartphone assisted detection of inosine 
for meat products freshness tests.  Onto the paper filter material, biocompatible zones were 
prepared by chitosan modification and multi enzyme immobilization. The color changing 
reaction of chromogenic compounds that enzymatically reacts by HRP were observed in the 
existence of H2O2 produced from the enzymatic reaction of inosines by the enzymes of 
xanthine oxidase (XOD) and purine nucleoside phosphorylase (PNP).  The visual result was 
processed with a smartphone application and connected with the inosine concentration to 
evaluate the quantitative detection. Selectivity, specificity, stability and direct real sample 
tests were performed to present the possible applicability of the developed paper based 
biosensor system for inosine analysis in real samples.   
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An application for examination of inosine in real meats was achieved by placing the paper 
biosensor in contact with fish skin. As a future perspective, the developed method can be 
applied to develop a portable biosensors device for the assessment of the meat products 
freshness grade wherever needed. 
 
2. MATERIALS AND METHODS 
2.1. Reagents and chemicals 
HRP type II (210 U/mg), Xanthine Oxidase from bovine milk (50UN- EC Number 232-657-
6), chitosan powder (CAS 9012-76-4), 4-aminoantipyrine (4 AAP- CAS 83-07-08), 4,6- 
tribromo-3-hydroxybenzoic acid (TBHBA-14348-40-4 ), Hypoxanthine (68-94-0), acetic acid 
(CAS 64-19-7), paraffin (CAS 8002-74-2), and #40 WhatmanTM filter paper were purchased 
from (Sigma-Aldrich, Germany). Phosphate buffer solution (PBS) at 100 mM, different pH 
ranges, was prepared from sodium phosphate dibasic and potassium phosphate monobasic, 
both obtained also from Sigma-Aldrich.  
 
2.2. Detection zone Preparation 
During this experimental part, the three enzymes (PNP+ XOD + HRP) whose reaction steps 
are shown in Figure 1 were placed in chitosan porous material and immobilized on paper 
surfaces. During the preliminary preparation phase of the paper material selected as the 
enzyme surface, paraffin was imprinted on Whatman papers at high temperature and an active 
and hydrophobic surface was formed limited by paraffin that would allow immobilization of 
enzymes (Figure 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figure 6. Demonstration of the biosensor system’s production steps. 

At this stage, the purpose of creating hydrophobic surfaces is enzyme immobilization and 
then substrate addition steps, these liquid solutions are added to the paper material. It is to 
ensure that they do not pass but stick on the surface. In the next step after the hydrophobic 
active surfaces are formed, immobilization will take place on the surface by mixing the 
double enzyme system and 1 % of chitosan as an immobilization agent. As indicated in Figure 
1, the changing molecules (TBHBA+4AAP) that react in the presence of peroxidase enzyme 
(HRP) and H2O2 and form a colored product are signal generating molecules for the 
developed biosensor system.   
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After the reaction of the inosine molecule with the PNP and XOD enzyme, the combination of 
H2O2 and the color changing molecules and the white surfaces as a result of immobilization 
will turn pink. The amount of color change will change in direct proportion to the inosine 
molecule added to the surfaces.  
 
2.3. Color Intensity Measurement Procedure 
The color change rate was determined by the "ON Color Measure" application, which is a free 
application for smartphones. In this application, the color intensity of the analyzed surface is 
given by the red (R), blue (B) and green (G) color intensity value. The color intensities are 
close to 250, which is the highest density, for blank paper surfaces (no inosine added surfaces) 
in white color, while these values are lower for colored surfaces (inosine added surfaces). The 
color intensity was calculated by taking the average of RGB values in the signal detection 
steps. At least 3 repetitions were performed for each experimental step from all steps and the 
standard deviation values were also calculated by taking the mean of these trials. 
 
2.4. Biosensor development Process 
After the immobilization step of 50 U value HRP and 40 U XOD and 40 U PNP enzymes, 5 
mg / ml TBHBA and 0.1 M 4-AAP molecules on paper surfaces with 1% of chitosan, 150 
ug/ml inosine molecule was injected into the surfaces. Color changes on the surfaces observed 
at different temperatures and different time length to optimize these parameters.  Color 
intensities were recorded with the "ON Color Measure" application.  
For the selectivity tests some frequently presenting species such as glucose, lactic acid(LA), 
uric acid (UA), and ascorbic acid (AA), which were selected as probable interferences to 
estimate the selectivity of the prepared inosine sensor, were analyzed by the developed 
biosensor system. Afterward, diverse concentrations of inosine solutions were added to the 
detection zones in optimum conditions to determine the calibration curve and limit of 
detection of the developed biosensor system. Lastly, to examine the stability feature of the 
developed biosensor system, the colorimetric results for an inosine solution of 150 µg/ml was 
recorded over more than 30 days. 
 
2.5. Real sample testing 
By using the optimum performance conditions for the developed biosensor system, real meat 
samples were tested. The prepared paper systems with immobilized enzymes and 
chromogenic agents were located directly onto the meats (figure 7). After incubating them at 
room temperature for 20 minutes, RGB values of the reacted paper biosensor surface were 
measured with smartphone app. By using the linear dose response curve, the inosine amounts 
of the meat surfaces were calculated for at least three independent detection zone. In this part 
of the study, the meat products were bought from local grocery stores and tested immediately. 
We were aiming to detect the freshness of meat samples which were stored for a short time 
after harvesting.  
 
3. RESULTS AND DİSCUSSİON 
3.1. Biosensor performance Characterization 
As part of the optimization of the biosensor working conditions, the inosine molecule 
prepared in phosphate buffer solution (PBS) at different pH values was injected onto the 
analysis surface and injected onto the surfaces and color change analysis was performed. 
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Additionally, detection temperature and detection time length are another essential conditions 
for the maximum enzymatic activity, which is generally observed at 37 °C for most enzymes. 
Thus, we tested 37 °C, 30 °C, and room temperature (≈22 °C) to observe the temperature 
effect on the developed biosensor system performance. The detection rime length also tested 
for 10 minutes to 45 minutes 
As seen in Figure 3, the most active color change signal was obtained from the biosensor 
system by dissolving the insosine molecule in pH 7.0 PBS. From the reaction temperature 
experimental results, we can see that the maximum activity observed at 37 °C, though in the 
room temperature enzyme had acceptable activity and closed RGB values to the higher 
temperatures.  Thus we concluded to perform the biosensor system at room temperature, 
which helps to perform real-time and on-site detection of real samples. For the enzymatic 
reaction time lengths evaluation, we observed highest and about equal signal with 20, 30 and 
45 minutes. Thus we concluded to use the developed biosensor system with 20 minutes 
reaction time length.  
 

 
Figure 3.  Effect of Ph, detection temperature, and detection time length over the mean value 

for RGB components of a fixed concentration of 150 ug/ml inosine. 
 
3.2. Biosensor selectivity 
After preparation of the detection zones and immobilization of the enzyme and 4-
AAP/TBHBA onto the paper surfaces on the optimized conditions, a fixed concentration of 
inosine and such other related molecules including glucose, lactic acid(LA), uric acid (UA), 
and ascorbic acid (AA) were added to the zones. In addition to these compounds, the blank 
solution, which includes only BPS, was tested. After measuring the RGB values of the color 
changed detection zones with the 'ON Color Measure’ app, Inosine, glucose, lactic acid(LA), 
uric acid (UA), and ascorbic acid (AA) generates % of RGB values of 45.7, 91.6, 95.1, 92.7 
and 92.2 depends on the blank experiment values (figure x4). The results represent that the 
developed biosensor system is highly selective for inosine than the other compounds. Thus 
the developed biosensor system could be used for selective inosine detection on real meat 
samples.  
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Figure 4.  The selectivity test results for the developed biosensor system with mean RGB 

values for inosine and different biological compounds (each was applied on 150 µg/ml 
concentrations). 

 
3.3. Calibration curve and color change scale Preparation 
In order for the developed paper-based enzymatic biosensor system to be used more actively 
in the field without the need for a laboratory environment, a color change scale depending on 
the amount of inosine was created for colorimetric color change determination. A linear 
calibration curve was obtained for the RGB color intensity obtained with different inosine 
concentrations ranging from 10 μg / ml to 300 μg / ml. This color change scale and calibration 
curve obtained will be used in the determination of real samples in further steps. As seen in 
Figure 5, a polynomial between 10 μg / ml and 300 μg / ml and a linear calibration curve 
between 10 μg / ml and 150 μg / ml were obtained. It is seen that there is a high linear 
relationship between the inosine content and color intensity with the standard deviation values 
between 4.2% and 9.8%.  
 

 
Figure 5. Calibration curve achieved for inosine detection in pH 7.0 PBS solution with inset 
figures showing the linear range and naked-eye visual scale obtained for inosine detection. 
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3.4. Stability of the developed biosensor system 
The measured RGB mean values of the developed biosensor system that stored under 
optimized conditions was analyzed for over 30 days, as presented in Figure 6. The stability 
was performed with storage of the developed paper-based biosensor system at 4 °C and in 
dark conditions by protecting from direct light exposure. The average deviation was 12,6 % 
comparing the measured RGB values for the last day with the initial (first day) values.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 6.  Stability assessment for developed paper-based biosensor system stored at 4 °C in 

dark conditions over 30 days. 
 

3.5. Detection of Inosine in Real Meat Samples 
To demonstrate the paper-based biosensor system's applicability on real samples, the 
quantitative inosine concentration detection in real meat samples was made. The prepared 
paper systems with immobilized enzymes and chromogenic agents were located directly onto 
the meat sample (figure 7). After incubating them at room temperature for 20 minutes, RGB 
values of the reacted paper biosensor surface were measured with smartphone app. By using 
the linear dose response curve, the inosine amount of the meat smaple surfaces were 
calculated for at least three independent detection zone. The achieving results for % of sd 
from 7.3 to 12.5 % (for at least three independent experiments) were obtained, as shown in 
Table 1. Figure 10 also represents the naked eye detectible color changing for real meat 
sample testing. With these inosine analysis results, we can conclude that all of the meat 
samples that stored at 4 C for couple days at grocery stores started to generate inosine and 
started to spoilage. 
  
Table 1. Results for inosine determination in real samples by using the developed paper-
based biosensor system. 

Sample 
Calculated Inosine conc. 

(ug/ml) 
% sd 

Tuna fish 28,5 12,47 
Ground beef 79,8 8,88 

Chicken meat 143,6 7,30 
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Figure 7. Naked eye detectible color changing for real meat sample testing with developed 

paper based biosensor system. 
 
4. CONCLUSIONS 
In conclusion, during this work a smartphone supported paper-based biosensor system was 
developed for inosine detection in different meat samples which is critical for evaluation of 
the freshness level. Specificity, selectivity, stability and direct real meat sample tests showed 
the successful application of the developed paper based biosensor system for inosine with 
minimal investment and an easy-to-use method. As a future perspective, the developed 
biosensor system can be applied to fabricate a portable analyzing tool for the assessment of 
the meat spoilage grade for on-site and real time detections.  
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ABSTRACT  
Vital gluten and emulsifiers are used to improve bread quality, providing increased shelf-life. 
Lupin is rich in protein, dietary fiber, unsaturated fatty acids, minerals and phytochemicals. 
Resistant starch is a prebiotic food ingredient that can help to prevent many chronic diseases 
such as obesity, diabetes, cardiovascular diseases and cancer. In this study, effects of vital 
gluten, sodium stearoyl-2-lactylate (SSL) and combination of vital gluten + SSL and 10% 
lupin flour + 10% resistant starch type 4 (RS4) addition on chemical composition of wheat 
bread were examined. Lupin flours used in bread production were obtained from lupin seeds 
that were subjected to two different debittering methods (traditional method and ultrasound 
application). Bread formulated with 100% wheat flour had the lowest ash, fat, protein, total 
dietary fiber and RS content. Addition of 10% lupin flour + 10% RS4 markedly increased ash, 
fat, protein, total dietary fiber and RS content of bread compared with 100% wheat bread. 
Ultrasound-treated lupin flour did not show a negative effect on chemical composition of 
bread samples compared to lupin flour debittered by traditional method. Supplementation of 
bread containing 10% lupin flour + 10% RS4 with vital gluten and/or SSL revealed similar 
ash, fat, total dietary fiber and RS content to additive-free sample. The highest protein content 
was observed in bread formulated with 10% lupin flour + 10% RS4 + vital gluten/vital gluten 
+ SSL. The results of the present study suggest the potential for supplementation of wheat 
bread using 10% lupin flour + 10% RS4 + vital gluten + SSL. 
Keywords: Vital Gluten, Sodium Stearoyl-2-Lactylate, Lupin, Resistant Starch Type 4, Bread 
 
1. INTRODUCTION 
Nowadays, consumers mostly prefer food products enriched with protein and fiber to protect 
their health and keep them away from many chronic diseases such as obesity, diabetes, 
cardiovascular diseases and cancer. Therefore, the development of novelty food formulations 
that combines health benefits with acceptable technological and sensory properties has gain 
importance [1]. 
White wheat bread is one of the most consumed staple foods in the world but has low protein 
and dietary fiber content. Legume flours are suitable ingredients to enrich wheat bread 
because of their excellent chemical composition. Lupin (Lupinus albus L.) is a leguminous 
crop that is rich in proteins, dietary fibers, unsaturated fatty acids, minerals and antioxidants. 
Besides, lupin consumption has been associated to reduce the risk of obesity, diabetes, 
hypertension, cardiovascular diseases and some cancer types [2].  
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Resistant starch (RS) appears to be an interesting ingredient for reducing chronic disease 
risks. RS is regarded as a component of dietary fiber that can provide numerous health 
benefits on diabetes, obesity, cholesterol, bowel functions and colon cancer [3]. On the other 
hand, RS has desirable properties for bread making such as fine particle size, white color, 
neutral taste and flavor compared to traditional fiber sources [4]. 
However, supplementation of wheat flour with lupin flour and RS can cause adverse effects 
on water absorption, dough properties, loaf volume, texture and sensory properties due to lack 
of gluten proteins. The detrimental effects of non-wheat flours in bread can be reduced with 
additives such as vital gluten, emulsifiers and enzymes [5].  
Vital gluten is an important ingredient in the food industry, which improves dough handling 
properties, loaf volume, crumb texture and bread shelf-life [6]. Sodium stearoyl-2-lactylate 
(SSL) is an emulsifier that is often used in the baking industry. SSL may increase the gas 
holding capacity of bread dough and thus improve the strength and extensibility of dough and 
volume, texture and shelf-life of bread [7]. 
This study aimed to investigate the effects of different additives (vital gluten, SSL and vital 
gluten + SSL) on the proximate composition of bread enriched with 10% lupin flour + 10% 
RS4. 
 
2. MATERIALS AND METHODS 
2.1. Materials 
Commercial wheat flour (Hekimoğlu, Konya, Turkey), baker’s yeast and salt were procured 
from a local market in Konya, Turkey. RS4 was procured from a commercial manufacturer in 
Konya, Turkey. Vital gluten and SSL were obtained from Vatan Enzyme, İstanbul, Turkey. 
Lupin flour debittered by traditional method (LFTM) and lupin flour debittered by ultrasound 
application (LFUA) used in this study were obtained described as in our previous study [8]. 
Traditional method (144 h) and ultrasound application (at 25 °C for 25 min sonication every 4 
h, 60 h in total) were applied to bitter lupin seeds (Lupinus albus L.). The debittered seeds 
were ground and stabilized by a dry roasting method. 
 
2.2. Methods  
Bread production 
For the preparation of 100% wheat flour bread, 100 g of wheat flour, 3 g of baker’s yeast, 1.5 
g of salt and water were mixed and kneaded in a mixer (Hobart N50, Offenburg, Germany). 
After that, the dough was left to fermentation at 30 °C and 80-90% relative humidity for 30 
min. Then, the dough was sheeted, folded and hand-rounded, later was left to second 
fermentation for 30 min. The dough was proofed at 30 °C and 80-90% relative humidity for 
60 min and then was baked in an oven (Fimak FRN10G, Konya, Turkey) at 230 °C for 9 min. 
In additive-free bread containing lupin flour and RS4, wheat flour was replaced with 10% 
LFTM/LFUA + 10% RS4. To produce bread formulated with 10% lupin flour + 10% RS4 and 
additives, vital gluten (at the amount of the diluted gluten), SSL (0.5%) and vital gluten + 
SSL were added into bread formulations. 
 
Laboratory analysis 
The ash, fat, protein, total dietary fiber and RS contents of bread samples were determined 
according to AACC method 08-01, AACC method 30-25, AACC method 46-30, AACC 
method 32-07 and AACC method 32-40, respectively [9, 10].  
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Statistical analysis  
The statistical analysis was performed using TARIST 4.01 (Ege University, İzmir, Turkey) 
software [11]. 
 
3.RESULTS AND DISCUSSION 
Ash content of bread samples is shown in Figure 1. Compared to bread made with 100% 
wheat flour, bread containing 10% LFTM/LFUA + 10% RS4 with/without additives elicited a 
higher ash content. The increase may be due to the higher ash content of lupin flour and RS4 
than wheat flour [8]. A similar result was found that by Mubarak [12]. The ash content of 
bread produced with LFUA was close to bread produced with LFTM. Bread samples 
supplemented with vital gluten, SSL or vital gluten + SSL had a similar ash content to bread 
prepared with 10% lupin flour + 10% RS4. 
 

 
 

Figure 1.  Ash Content of Bread Samples (LFTM: Lupin flour debittered by traditional 
method; LFUA: Lupin flour debittered by ultrasound application; RS4: Resistant starch type 

4; VG: Vital gluten; SSL: Sodium stearoyl-2-lactylate) 
 
Fat content of the samples is demonstrated in Figure 2. The lowest fat content was observed in 
bread containing 100% wheat flour. Addition of 10% lupin flour + 10% RS4 increased fat 
content of bread, probably due to the higher fat content of lupin flour [8]. Ahmed [13] 
reported that addition of 10% lupin flour increased fat content of bread compared to control. 
The use of LFUA in bread making presented similar fat content to bread prepared with 
LFTM. The fat content of bread supplemented with additives was close to bread containing 
10% lupin flour + 10% RS4 without additives.  
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Figure 2.  Fat Content of Bread Samples (LFTM: Lupin flour debittered by traditional 
method; LFUA: Lupin flour debittered by ultrasound application; RS4: Resistant starch type 

4; VG: Vital gluten; SSL: Sodium stearoyl-2-lactylate) 
 
Protein content of bread samples is given in Figure 3. While the lowest protein content was 
observed in bread containing 100% wheat flour, supplementation of bread with vital gluten 
and vital gluten + SSL revealed the highest protein content. On the other hand, the protein 
content of bread made with 10% lupin flour + 10% RS4 + SSL was close to bread made with 
10% lupin flour + 10% RS4. 
 

 
 

Figure 3.  Protein Content of Bread Samples (LFTM: Lupin flour debittered by traditional 
method; LFUA: Lupin flour debittered by ultrasound application; RS4: Resistant starch type 

4; VG: Vital gluten; SSL: Sodium stearoyl-2-lactylate)  
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Total dietary fiber content of the samples is presented in Figure 4. Compared to bread 
containing 100% wheat flour, addition of lupin flour and RS4 remarkably increased total 
dietary fiber content of bread. This may be attributed to the greater dietary fiber content of 
lupin flour and RS4 than wheat flour [8]. This result is in agreement with other researchers 
such as Alomari and Abdul-Hussain [14] and Kahraman et al. [15]. Compared to LFTM, the 
use of LFUA in bread formulation had no adverse effect on total dietary fiber content of 
bread. The additives did not alter total dietary fiber content of bread in comparison with bread 
containing 10% lupin flour + 10% RS4. 
 

 
 

Figure 4.  Total Dietary Fiber Content of Bread Samples (LFTM: Lupin flour debittered by 
traditional method; LFUA: Lupin flour debittered by ultrasound application; RS4: Resistant 

starch type 4; VG: Vital gluten; SSL: Sodium stearoyl-2-lactylate) 
 
RS content of bread samples is given in Figure 5. Bread prepared with 10% lupin flour + 10% 
RS4 notably increased RS content of bread compared to bread prepared with 100% wheat 
flour. Similarly, Yeo and Seib [16] found that addition of 10% RS4 increased RS content of 
bread. The increase in RS content may be associated with high RS content of RS4. RS content 
of bread containing LFUA was close to bread containing LFTM. The additives had no notable 
effect on RS content of bread.   
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Figure 5. RS Content of Bread Samples (LFTM: Lupin flour debittered by traditional 
method; LFUA: Lupin flour debittered by ultrasound application; RS4: Resistant starch type 

4; VG: Vital gluten; SSL: Sodium stearoyl-2-lactylate) 
 
4. CONCLUSION 
The results obtained in this study revealed that addition of 10% LFTM/LFUA + 10% RS4 
markedly increased ash, fat, protein, total dietary fiber and RS content of bread in comparison 
with bread containing 100% wheat flour. Bread samples produced with LFUA elicited similar 
ash, fat, total dietary fiber and RS content to bread produced with LFTM. The additives had 
no adverse effect on the proximate composition of bread formulated with 10% lupin flour + 
10% RS4. Moreover, bread supplemented with vital gluten and vital gluten + SSL 
demonstrated the highest protein content. 
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ABSTRACT  
Lupin (Lupinus spp.) is a great source of protein, dietary fibers, unsaturated fatty acids, 
phytochemicals, vitamins and minerals. Lupin seeds have been used for human food and 
medicinal purposes for several thousand years. Bitter taste in bitter lupin seeds is the major 
problem that limits its safe consumption. Quinolizidine alkaloids are responsible for the 
bitterness in lupin seeds. For safe consumption, lupin seeds are subjected to debittering 
process. The traditional debittering method includes boiling followed by soaking in water for 
5-6 d. However, this process causes excessive water, energy and time consumption. Some 
researchers worked on novel debittering methods that are faster and can use less water and 
energy compared to traditional method. Some developed methods used for the reduction of 
bitterness in the lupin seeds are the aqueous, thermal, acid and alkaline treatments, 
fermentation and bacterial detoxification. The present review has its focus on novel 
debittering methods to alternative traditional method. 
Keywords: Lupin, Alkaloids, Debittering, Protein-Rich Food  
 
1. INTRODUCTION 
Lupin seeds (Lupinus spp.) are important protein sources for animal and human nutrition. The 
seeds have some advantages such as tolerance to poor soils and adaptability to temperature 
climates [1]. Lupin species such as Lupinus albus, L. luteus, L. angustifolius and L. mutabilis 
are also consist of high amount of dietary fibers, unsaturated fatty acids, vitamins, minerals 
and bioactive compounds [2]. Recently, human consumption of lupin products such as lupin 
flour and protein concentrate has increased. They can be used as functional ingredients for 
many food products such as bread, pasta, cookies, cakes, soups, salads, dairy products and 
meat products. Also, lupin seeds are a good substitute for soybean and egg [3]. Many 
researchers reported that consumption of lupin has beneficial physiological effects such as 
preventing risks of diabetes, hypertension, obesity, cardiovascular diseases, glycemia and 
colorectal cancer [4]. 
Lupin seeds contain 1-4 g/100 g of quinolizidine alkaloids as chemical defense systems 
against insects and herbivores [5]. Toxic alkaloids must be removed prior to consumption [2]. 
To removal of alkaloids, the debittering process is a necessary step that is generally consists 
boiling stage to inactivate enzymes and the germination capacity of seeds, to eliminate 
occurring microorganisms and to reduce the loss of proteins through their coagulation [6], 
followed by soaking stage [7]. Debittering processes also remove antinutritional compounds 
such as saponins, tannins and phytates from the seeds. 
Researchers are focusing on the scientific methods which could be utilized for the debittering 
of lupin seeds to improve traditional method as well as to increase the consumer acceptability. 
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This review investigates published data on the potential processing scenarios for the 
debittering of lupin seeds. 
 
2. DEBITTERING METHODS 
Many debittering technologies have been developed based on physical, chemical and 
biological processes. Some findings obtained by researchers are summarized below. 
 
2.1. Physical Methods 
Carvajal-Larenas et al. [8] developed an aqueous lupin debittering method at different number 
(0, 3, 6 and 9 times) of changes of water/day. It was observed that the alkaloid content of 
lupin seeds decreased from 1.74% to 0.27% with changes of water 9 times per day in 2.95 
days. 
Villacres et al. [9] observed that the use of thermal treatments (aqueous and saline) was 
effective to reduce the alkaloid content in lupin seeds. Moreover, they found that saline 
thermal treatment was more efficient compared to aqueous treatment in terms of processing 
time and the amount of water used for debittering. 
Caicedo et al. [10] reported that the use of warm water decreased alkaloid content of L. 
mutabilis by 93.3%. 
 
2.2. Chemical Methods 
Jimenez-Martinez et al. [11] reported that aqueous and alkaline debittering processes revealed 
a reduction of 99.96% and 98.95% in quinolizidine alkaloids of L. campestris, respectively. In 
another study, quinolizidine alkaloids content of L. campestris reduced from 2.33 mg/g to 
0.26 mg/g (89%), 0.28 mg/g (88%) and 0.12 mg/g (95%) by aqueous, acid (0.1% citric acid) 
and alkaline (0.5% sodium bicarbonate) debittering treatments, respectively [12]. 
Erbas [13] used aqueous, thermal and alkaline debittering processes for the removal of 
alkaloids from lupin seeds. The aqueous debittering method was found to be more effective in 
terms of sensory acceptance compared to other debittering methods. 
 
2.3. Biological Methods 
Santana and Empis [14] reported that the effect of two different bacterial strains (IST20B and 
IST40D) on removal of alkaloids in lupin seeds. A significant difference was observed in 
debittering potential of bacterial strains as IST20B and IST40D resulted in removal of 
alkaloids by 44.2% and 43.0%, respectively. 
Jimenez-Martinez et al. [1] observed that fermentation by Rhizopus oligosporus was effective 
to decrease the bitterness in lupin seeds. After soaking, cooking and 48 h fermentation 
treatments, alkaloid content of L. mutabilis and L. campestris decreased by more than 90%. 
Fermentation process also reduced antinutritional compounds such as oligosaccharides in 
lupin seeds. 
Camacho et al. [15] investigated that effects of bacterial fermentation on removal of alkaloids 
from L. albus. It was found that fermentation process reduced alkaloid content of L. albus 
seeds by 41.1%. 
Dagnia et al. [16] used germination for removal of bitterness in lupin seeds. They reported 
that the germination process decreased alkaloid content from 0.72 to 0.16 g/kg after 6 days. 
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3. CONCLUSION 
In recent years, there has been a growing interest in lupin products. Lupin seeds have a high 
amount of proteins, unsaturated fatty acids, prebiotic oligosaccharides and bioactive 
compounds. Consumption of lupin could elicit health benefits on cholesterol, blood pressure, 
glycaemia and some inflammatory markers. However, the seeds also contain antinutritional 
compounds, allergens and toxic alkaloids. The debittering process is a necessary step that 
bitter lupin species require to ensure safe human consumption. Traditional process uses much 
water, time and energy. Several researchers have attempted to improve the debittering of the 
seed. Fermentation, thermal and alkaline treatments were found to be effective in reducing 
alkaloids from lupin seeds. 
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ABSTRACT 
There are about 500 species of the genus Hypericum L. known in the world. The flora of 
Turkey is a rich center of Hypericum species, with a total of 97 species, 48 of which are 
endemic. In Turkey, they are known by the names sarı kantaron, binbirdelik otu, koyun kıran 
and kılıç otu. Extracts obtained from Hypericum species are traditionally used in the treatment 
of many diseases such as depression, stomach ailments, appetite, jaundice, inflammation of 
the wounds, athlete's foot, gingivitis, expectorant, sinusitis, intestinal inflammation, 
hemorrhoids, febrile diseases.  
In this study, the aroma and essential oil contents of H. triquetrifolium species collected in 
Diyarbakır were determined by GC-MS/FID device. 96.03% of essential oil content and 
98.07% of aroma content were illuminated. Major components were found α-pinene (19.1%), 
nonane-3-methyl (21.77%) and octane-2-methyl (12.63%) in essential oil, and octane-2-
methyl (36.55%) and nonane-3-methyl (14.96%) in aroma. In addition to chemical studies, 
antioxidant activities and anticholinesterase, urease and tyrosinase inhibition activities of the 
essential oil of the species were determined. It was determined that H. triquetrifolium species 
had a high antioxidant potential in CUPRAC, DPPH free radical scavenging activity and 
ABTS cation radical scavenging activity methods. In addition, it was determined that the 
essential oil obtained has a high anticholinesterase enzyme activity. 
Keywords: Hypericum, essential oil, GC-MS, antioxidant, enzymes activities 
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ABSTRACT 
Due to the dramatic growth of the population, quality of life, climate change, and the rapid 
expansion of the agriculture and manufacturing industries, water shortage is one of the most 
significant global problems. Although water occupies nearly 71 percent of the surface area of 
the Earth, it is a struggle to satisfy the need for fresh water for both humans, animals, and 
plants. The use of water for food purposes requires outstanding physicochemical quality. 
Achieving this purpose with large water quality and quantity at reduced prices and without 
effect on the environment is still ambiguous. In this context, desalination techniques for 
converting salt and brackish water or even contaminated water into freshwater suitable for any 
use can be a decent alternative. Even desalination seems to be one of the most viable 
alternatives to the issue of water; it is an expensive energy process. This study evaluated two 
large-sized desalination stations in Saudi Arabia with seven different desalination techniques 
using the preference selection index method. Ten different criteria such as operating cost, 
energy requirement, recovery ratio, product water quality, adaptability, lifetime, 
environmental impact, simplicity, reliability, and maturity were used in the evaluation 
process. The results showed that the nanofiltration technique is the most cost-optimal 
technique for the desalination of water. Also, this study will serve all desalination stations and 
plants in determining the optimum technique in water purification. 
Keywords: performance measurement, multi criteria decision making, disselination 
techniques, water purification 
 
INTRODUCTION 
In this study after determining the importance of fresh water for many aspects of life and 
clarifying the global situation in light of the lack of fresh water, we are going to illustrate the 
desalination process with various techniques and the way each technology works. For human 
beings, water has become an increasingly vital yet rarer resource. Its requirement is expected 
to significantly exceed the availability of freshwater resources. This serious problem in 
several countries in the world where these resources are limited.   
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Recently, Desalination became one of the most effective methods of solving water shortages. 
The method of extracting dissolved salts and minerals from salty water to provide potable 
water is known as desalination. Based on the Total Dissolved Solids (TDS), saline water will 
be graded as TDS for brackish water up to 10,000 ppm, and TDS for seawater up to 45,000 
ppm. Although the allowable salinity limit in drinking water is within the range of (500 to 
1000 ppm). For desalination, three basic types of water purification technologies are used: 
membrane technologies, distillation processes (thermal technologies), and chemical 
technologies. A variation of these technologies is used by some water purification stations 
these types are shown in Figure 1: 
 

 

Figure 1. Desalination categories 
 
Desalination techniques 
Reverse osmosis desalination (RO) 
Due to the benefits this process provides relative to the techniques of thermal water 
desalination, reverse osmosis (RO) has acquired tremendous significance. It needs small 
amount of power, minimal processing temperature, compact architecture and low cost of 
water output include these. The disparity in water production costs between energy-intensive 
thermal systems and RO, with today's high energy costs, is projected to be even greater 
explicit support of reverse osmosis. By process management and better regulation, more cost 
savings can be accomplished. 
Reverse osmosis station‘s efficiency is very critical to the consistency of the processing status 
of the feed and farm. That represent that a reverse osmosis station needs quite functional 
pretreatment operation and a reliable observation system to keep its performance relative to 
the most favorable status, leads to improved output. The product flow rate and conductivity 
are two main points which must be observed and adjusted for suitable Reverse osmosis 
control system (a measure of quality). Many other factors, over all the feed flowing average, 
processing temperature, pervade stress and acidulous density, need to be observed and/or 
monitored. The way of working in this technology summarized in Figure 2:  
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Figure 2: Reverse osmosis work principle 
 
Multi-stage flash distillation (MSF) 
MSF is a method of water desalination that distills seawater in different stages of what are 
basically countercurrent heat exchangers by flickering the distribution of the water into steam. 
Around 26 percent of all desalinated water in the world is provided by multi-stage flash 
distillation plants. Yet nowadays, owing to much lower energy consumption, nearly all new 
reverse osmosis. The way of working in this technology summarized in Figure 3: 
 

 
Figure 3: Multi-Stage Flash Distillation process (MSF) 

 
Mechanical vapor compression desalination (MVC) 
For small- and medium-scale desalting units, the vapor compression (VC) distillation process 
is commonly used. The heat for water evaporation comes from vapor compression rather than 
direct heat exchange from steam generated in a boiler, as seen in Figure 4 in the schematic 
diagram. . A mechanical compressor and the other one is a steam jet are two main methods 
applying to precipice vapor to create sufficient heat to vaporize the coming brackish water. 
The way of working in this technology summarized in Figure 4:  
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Figure 4: Single effect MVC with spray evaporation 

 
Ion-exchange method for water desalination. 
Ion exchange membranes have been transferred with a major technological and economic 
effect from a laboratory instrument to industrial goods. Ion exchange membranes are currently 
attracting significant attention and are successfully used in sea and brackish water 
desalination. 
In the use of ancient biological membranes, the concept of ion transfer through ion-exchange 
membranes was discovered. The scientific research of water desalination has been ion-
exchange membrane electro dialysis. The ion-exchange concept can be seen in the Figure 5. 
Ion exchangers may be organic or inorganic solids that can exchange one type of immobilized 
cation  in the solid into another type of solution cation . Na+ ions in solution, for instance, can 
be substituted by a cation exchanger with H+ and Cl- can then be replaced by an anion 
exchanger with OH- resulting in the complete 'demineralization' of a NaCl solution  
 

 
Figure 5: a) the CDI and MCDI components b) the explanation of CDI and MCDI 

 
Nano-filtration process for water desalination (NF) 
In specific, brackish water and sea water, new methods used for water desalination. It may be 
used for all types of water; ground, land, polluted water, or as desalination pretreatment. 
The NF membrane is a type of membrane with pressure-driven properties between reverse 
osmosis and membranes of ultrafiltration. NF integrates nanoscale elimination of uncharged 
elements with load effects between the solution and the membrane.  The nanofiltration 
process can be seen in Figure 6.  
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Figure 6: nanofiltration process 

 
Electro dialysis (ED) 
Electro dialysis is a method of water desalination in which electricity is applied to electrodes 
to isolate the water from the salt by pulling naturally occurring dissolved salts by an ion 
exchange membrane. It consists of a compartment for feed and concentrate (brine) formed by 
an anion exchange membrane and a membrane for cation exchange located among two 
electrodes. Multiple electro dialysis cells are organized into a structure called an electro 
dialysis stack in nearly all functional electro dialysis processes. Processes of electro dialysis 
vary from distillation methods and other processes operating on the membrane (such as RO) 
in that dissolved species are transferred away from the feed vapor rather than the reverse 
vapor Because the amount of dissolved material in the feed stream is much smaller than that 
of the solvent, electro dialysis provides in many applications the functional benefit of much 
better feed recovery. The way of working in this technology summarized in Figure 7: 
 

 
Figure 7: Electro dialysis process 

 
Multi Effect distillation adsorption desalination 
It is a distillation process often used for sea water desalination. It consists of multiple stages 
or "effects". In each stage the feed water is heated by steam in tubes, usually by spraying 
saline water onto them. Some of the water evaporates, and this steam flows into the tubes of 
the next the way of working in this technology summarized in Figure 8:  
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Figure 8: Description of MEAD 

 
CRITERIA 
We used ten of the common criteria that covered most aspects of these techniques to achieve 
our results. 
 

Operating cost 

Expenses associated with the maintenance and administration of a 
business on a day-to-day basis. The total operating cost for a company 
includes the cost of goods sold, operating expenses as well as 
overhead expenses 

Energy 
requirement 

The quantity of conventional energy needed by the technologies of 
desalination  

Recovery ratio 
It is represented as the rate of the quantity that we have got related to 
the amount we have used. 

Product water 
quality 

By product quality, we say that the quality of the water desalinated by 
either method does or does not meet our requirements 

Adaptability 
It means the compatibility between the method used and the type of 
water used; (seawater, brackish water or sewage water) 

Lifetime 
 

It is defined as the overall time for which, from its first 
commissioning, the equipment is functionally designed to work 

Environment 
impact 

Any environmental change, negative or positive, wholly or partly 
arising from the environmental aspects of an organization 

Simplicity 
Anything easy to comprehend or use .It determines how simple the 
design and implementation of a given technology is in desalination 
processes 

Reliability 
The degree to which the outcomes of strategies are not influenced by 
chance factors, by the luck of the drawing 

Maturity 
It is a significant criteria that indicates that a particular technique has 
reached all the testing stages effectively and has been marketed for a 
number of years without serious operating issues. 

 
RESULTS AND DISCUSSION 
Building the model. 
Let A be a set of alternatives, where A= {Ai for i=1, 2, 3…m}, C be a set of decision criteria, 
where C= {Cj for j=1, 2, 3….n}   
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Table 1: Decision matrix formula for PSI model 

Criteria (Cj) Alternatives 

(Ai) Cn …. C3 C2 C1 

X1n …. X13 X12 X11 A1 

X2n …. X23 X22 X21 A2 

X3n …. X33 X32 X31 A3 

…. …. …. …. …. …. 

Xmn …. Xm3 Xm2 Xm1 Am 

 
PSI Calculation 
Now, we start to complement the PSI method, which contain multi steps illustrating in tables 
below. The first step is defining the problem by determining the objective and identify the 
pertinent attributes as mentioned previously. The second step is formulating of the decision 
matrix for the problem, which is shown in Table 2. 
 

Table 2: Decision Matrix of the Model 
 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

A1 1.29 5.81 425 3.8 20 58.75 50000 3 3 1 
A2 0.94 4.85 431.25 1.455 10 94.5 11175 2 3 1 
A3 1.625 19.32 6.5 6.9 35 25.33 36840 2 2 1 
A4 0.93 12.16 10 5.5 25 42.5 45000 3 2 1 
A5 0.92 10.3 10 5.1 30 47.5 50000 4 3 3 
A6 1.24 2.31 1500 2.1 25 83 3500 2 2 1 
A7 1.225 1.1 5000 0.5 25 86.5 1500 3 2 2 

 
Step 3: is to normalize the data. IN data normalization step, data that exists in the decision 
matrix are transformed into 0-1 range. The normalization equation is:   
 

  (2) Nij = XijXj max 

 
If the attribute is non-beneficial type, then smaller values are desired, which can be 
normalized as:  
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N�Ì = XÌ���
X�Ì         (3) 

 
Table 3: Normalized Data 

  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 
A1 0.7132 0.1893 0.0153 0.1316 0.5714 0.6217 1 0.6667 0.5 1 
A2 0.9787 0.2268 0.0151 0.3436 0.2857 1 0.2235 1 0.3333 1 
A3 0.5662 0.0569 1 0.0725 1 0.2680 0.7368 1 1 1 
A4 0.9892 0.0905 0.65 0.0909 0.7143 0.4497 0.9 0.6667 0.5 1 
A5 1 0.1068 0.65 0.0980 0.8571 0.5026 1 0.5 0.3333 0.3333 
A6 0.7419 0.4762 0.0043 0.2381 0.7143 0.8783 0.07 1 0.5 1 

A7 0.7510 1 0.0013 1 0.7143 0.9153 0.03 0.6667 0.5 0.5 
 
Step 4: computing the mean value of the normalized data. Where ℕ is the mean of the 
normalized value of criteria j and its equation is: 
 

ℕ =  1n Ê Nij�
��/

 

  
Table 1: Mean Values of the Normalized Data 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 

0.8200 0.3066 0.3337 0.2821 0.6939 0.6623 0.5658 0.7857 0.5238 0.8333 
 
Step 5: compute the preference variation value for each attribute (criteria). 
In this step, a preference variation value between the values of every criterion is computed 
using the following equation: 
 

(5) Φj =  ÊKNij −  ℕL��
��/

 

 
Table 5: Preference Variation Values 

Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7 Ф8 Ф9 Ф10 

0.1729 0.6787 1.0659 0.6581 0.3032 0.4525 1.1681 0.2619 0.3016 0.5 
 
Step 6: determine the deviation in preference value  
Where Ωj is the deviation in preference value for every attribute and it can be calculated as? 
 

(6) Ωj = 1 − ϕj 
 

Table 6: Deviation in Preference Value 
Ω1 Ω2 Ω3 Ω4 Ω5 Ω6 Ω7 Ω8 Ω9 Ω10 

0.8271 0.3213 -0.0659 0.3419 0.6968 0.5475 -0.1681 0.7381 0.6984 0.5 
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Step 7: compute the overall preference value, Ö×, for each attribute is computed based on the 
equation: 
 

(7) Ö× = Ω×∑ Ω×Ø��/  

 

Moreover, the total overall preference value of all the attributes should be one i.e. ∑ Ω�Ø��/ =1 
 

Table.2: Overall Preference Values Ú1 Ú2 Ú3 Ú4 Ú5 Ú6 Ú7 Ú8 Ú9 Ú10 

0.1864 0.0724 -0.0149 0.0770 0.1570 0.1234 -0.0379 0.1663 0.1574 0.1127 
 
Step 8: compute the preference selection index (PSI) values for each alternative (technique) 
to select the most appropriate one.  
Alternatives are ranked based on preference selection index (Өi) alternatives with the highest 
Өi value are selected first. Өi is calculated based on the equation:  
 

(8) ӨÛ = Ê ÜÛ× × Ö×Ý
��/

 

 
Table 3: PSI Values 

Ѳ1 Ѳ2 Ѳ3 Ѳ4 Ѳ5 Ѳ6 Ѳ7 
0.7164 0.7164 0.6990 0.6242 0.5240 0.7667 0.7594 

 
Step 9: Select the appropriate alternative for the given application, as a result from all step 
above we can arrange the given techniques as: 
 
NF> I.Ex>ED> MSF>MED>RO>MVC.  
As shown at the previous calculations the result (Ѳ6=0.7667) which is related to the 
nanofiltration process is the most suitable process because NF offers several advantages such 
as low operation pressure, high flux, high retention of multivalent anion salts and organic 
matt.  
 
CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 
In the presented project, a methodology and data analysis based on PSI method is suggested 
for decision making over the selection of the best desalination technique. It is concluded that 
PSI method is simple and systematic approach which gives optimal solution without assigning 
the relative importance to the attributes. 
After collecting the data and doing the calculation, it was found from the investigation for 7 
alternatives that NF is the most preferred technique with PSI value of 0.7667, followed by 
I.Ex. And ED, with values of, 0.7594, 0.7164.   
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Indeed, one may conclude that nanofiltration is one of the most powerful water treatment 
processes when the membranes and operating conditions are carefully chosen. This filtration 
process exhibits critical attractive features such as: ease of operation, reliability, 
comparatively low energy consumption level, and a high efficiency of pollutant removal. The 
purpose of this project was to search for best desalination technique to implement for our 
country. To make this goal, we collected data from “SWCC Desalination Plant’’, then we 
used PSI method to make decision and choose the most appropriate technique. According to 
results we obtained, we recommend all plants and desalination stations to implement 
Nanofiltration technique which is the most suitable process because NF offers several 
advantages such as low operation pressure, high flux, high retention of multivalent anion salts 
and organic matter. 
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ABSTRACT 
One of the main objectives of manufacturing companies is to meet the demand at the desired 
time with a minimum cost. Process analysis and improvement tools are used to achieve this 
objective. In this paper, we have presented a procedure that combines several process analysis 
tools to improve the operations of a manufacturing system. In particular, proposed procedures 
have been applied to a carpentry manufacturing workshop, which manufactures school tables. 
The system was analyzed starting with the bill of materials, manufacturing process operations, 
operation time analysis, cycle time determination, line balancing, human resource analysis, 
and cost analysis. After a detailed analysis of the system, alternative improvement scenarios 
were generated and an analytical hierarchy process (AHP) was applied to determine the best 
alternative based on selected criteria. The procedures presented in this paper can be applied by 
engineers and supervisors to similar processes in other manufacturing firms to improve their 
operations. 
Keywords: Furniture manufacturing, assembly lines, process improvement, line balancing, 
analytical hierecahy process 
   
1. INTRODUCTION 
Manufacturing companies strive to meet the demand for products at reduced costs due to high 
competition. All activities in business functions begin with determining what the goals are 
and how to achieve them. Production is a business function with production activities that 
need to start with extensive production planning (Wisner, 2016). Production planning can be 
defined as planning the optimal use of resources to meet predetermined production 
requirements. This enables the determination of the production needs required to achieve the 
goals of the enterprise. All production activities to be carried out in the enterprise are made 
according to production plans. Production plans guide managers and employees dealing with 
production activities (Freeman, 1984). Planning of production operations, implementation of 
correct procedures, and continuous process improvement are essential elements of business 
functions. 
On the other hand, production resources planning is rather an initiative designed to expand the 
areas of production resource activity and to include other functional areas of operations in the 
planning process (Taleizadeh et al.,2020). The purpose of planning is to evaluate capacity and 
resource needs, convert sales forecasts into production schedules, maintain stock levels, and 
satisfy customer requests.   
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It generates in-shop orders and purchasing orders based on the main production schedule, 
usually prepared every week, and components in the bill of materials, based on future demand 
forecasts and customer orders (Pal and Mahapatra, 2017). While the work order is given to the 
workshop, the material required for this production is also allocated. According to the work 
order, the workpieces are pushed through the workshop regardless of the status of the next 
process. The important thing is to achieve the standards and central control is applied with an 
excessive amount of feedback activity to avoid any deviation from the standard (Panda et al. 
2017). With correct planning and setup, decisions can be made correctly and the organization 
can be more successful in meeting customer demands (Talluri and Baker,2002). Ersoz et al. 
(2018) presented a process improvement procedure in a furniture manufacturıng company that 
illustrates a case. For the analytic hierarchy process (AHP) process used in decision making, 
the reader is referred to Saaty (2001, 2008) and Bhushan et al. (2004). 
Process improvement is one of the most important stages of process management. It is a work 
that aims to meet customer expectations at the highest level to reduce cycle times, reduce 
costs, increasing quality and business performance with certain methods to be applied as a 
result of the examinations and analyzes of the business processes and organizational 
structures of the enterprises (Gilbert et al.,2006). Process performance is related to the level of 
utilization of the resources allocated to the process to achieve defined objectives. As the 
performance of the process increases because of the improvement studies, the process will be 
faster and the cycle time will be shortened, as rework and waste will decrease. Process 
improvement is the elimination of steps that do not create added value in all of the steps (Arya 
and Mittendorf, 2013). On the other hand, ensuring permanent improvements with the help of 
process improvement efforts will provide a more comfortable working system and increase 
the commitment of the employees to their work. As the productivity increase will have a 
positive effect on the costs which yield an increase in the profit margin of the company (Shum 
et al., 2017). 
This study aims to improve the production operations in a carpentry workshop, where 
frequent delays in meeting the demand resulted in substantial penalty costs. The production 
system was analyzed in detail, including bill of materials, manufacturing operations, operation 
time analysis, cycle time determination, human resource analysis, cost analysis, and line 
balancing. Based on the detailed analysis of the system, alternative improvement scenarios 
were generated and an analytic hierarchy process (AHP) was applied to determine the best 
alternative based on some selected criteria.  
 
2. ANALYSIS OF THE PRODUCTION SYSTEM  
The carpentry workshop considered in this study produces school furniture and has been 
facing problems in meeting demand at the desired time. In the last retardation, penalty 
payments reached approximately 20,000 USD because of five days delay in finishing the 
order. At that time, the company was forced to increase working hours from 8 hours to 23 
hours per day in the workshops. So, this study focused on determining the causes of this 
retardation in the current production lines in two workshops, including the steel and the wood 
workshops. To prevent future delays, it is necessary to analyze the production operations to 
facilitate understanding and improvement of the operations and procedures of the production 
system. In this study, we have selected the production section, which manufactures teacher 
desks and has been experiencing delays in meeting the demand on time.   
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The study of the production line is started with the bill of materials, process flow charts, 
followed by operation time study analysis, assembly line balancing, and the use of analytical 
hierarchy process (AHP to select the best process improvement alternative among possible 
scenarios. 
 
2.1. Product Structure and Bill of Materials 
The product considered was the teacher desk, which consists of two main subassemblies, the 
steel structure, and the wooden parts. Bill of materials shows the product structure with a list 
of raw materials, sub-assemblies, intermediate assemblies, sub-components, parts, and the 
quantities of each needed to manufacture the product. Figure 1 shows the Structure of the 
teacher's desk. Starting from the top, the complete product (501) is assembled from two main 
components which are the outer structure (401) and the drawer cabinet (402). Each of the two 
components is made from other components represented in levels 300, 200, and 100 as shown 
in the figure. The lowest level of the hierarchy is represented by level 100 and shows the raw 
materials, such as wood, steel, and other sub-components that are purchased from outside. 
The construction of this figure helps in completing the bill of material (BOM) table of 
subassemblies and components. Extensive BOM tables, which were constructed to visualize 
the part requirements and the process steps, are not reproduced here due to space.   
 

 
Figure 1. Product Structure for Teacher Desk 

 
2.2. Process Flow Charts 
The Process Flow chart provides a visual representation of the steps of the processes. Flow 
charts are also referred to as process mapping or flow diagrams. Constructing a flow chart is 
often one of the first activities of a process improvement effort, which leads to a clear 
understanding of the process. There are two flow diagrams for teacher's desk. The first 
diagram, as shown in Figure 2, is for the operations of the steel workshop to create the steel 
structure that is used to hold the wood plates and cabinet for the finished desk.   
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Figure 2. Process Flow Chart for Steel Operations 

 
The second process flow diagram, shown in Figure 3, is for the wood workshop operations to 
manufacture and assemble the drawer cabinet and wood plates of the desk.  
 

 
Figure 3. Process Flow Chart for Wood Operations 

 
The final operation is the assembly of the complete desk. 150 desks are assembled per day. 
Each teacher desk needs at least two workers for assembly. As it is seen in the process flow 
charts, operations are represented by circles, inspections by squares, the decision for routing 
the parts to different operations by diamond shapes, and storage areas are shown by circles. 
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2.3. Time Study Analysis 
Bottlenecks occur everywhere in manufacturing processes. They can occur in production, 
distribution, fulfillment of demand, and other functions within a supply chain. A bottleneck in 
a process occurs when input comes in faster than the next step can use it to create the output. 
Bottlenecks can be caused by inadequate equipment or workers and production where 
capacity has been topped out, because of inefficient processes where throughput has been 
maxed; and because of poor productivity where labor is not used efficiently. To find the 
bottlenecks, the cycle times of successive processes must be determined. Cycle time is the 
average time between completions of manufactured successive units in a workstation. It is 
directly related to the output rate. A process with an output rate of 4 units per hour has a cycle 
time of 15 minutes. The maximum cycle time of a station in a serial system determines the 
bottleneck of the entire production system. To determine the cycle time of each of the steel 
and wood structure production-assembly stations for the teacher desk, it was necessary to 
observe each station and take a sample of operation times since the operations were not 
deterministic due to labor work. A sample of 30 operation times was observed at each station 
and related mean operation time, which represented average cycle time (CT) was determined 
as summarized in Table 1 with other data. The notations in the table are as follows: W: Total 
number of workers working in the station; C: Capacity of the process or the batch size; Tp: 
Total time of the processes, CT: Cycle time for each unit processed; CT=Tp/C. Currently, 
there are 36 workers in the system. From Table 1, it can be concluded that the grinding 
operation has the highest cycle time which is 8.1 minutes/desk causing a bottleneck in the 
production system. In the grinding process, two workers are needed to complete one desk; one 
worker holds the desk and the other worker grinds it. The current capacity of the process is to 
work on 4 desks at a time; so that the total number of workers needed for the grinding process 
is 8. This analysis forms a basis for determining possible process improvement scenarios or 
alternatives so that the production process could be changed in such a way as to eliminate or 
minimize the delays in meeting the demand on time.  
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Table 1. Average Cycle time (minutes) calculated for Each Process 

Processes W C (Batch) Tp CT 
S

te
el

 
Cutting (pipes) 4 4 2.07 0.52 

Cutting 
(supporter) 

1 1 1.96 1.96 

Curving 1 1 1.15 1.15 

Bending 1 1 3.1 3.10 

Drilling 2 2 5.36 2.68 

Spot Welding 2 2 13.9 6.95 

Full Welding 3 3 16.3 5.43 

Grinding 8 4 32.4 8.10 

Powder Coating 1 3 8.06 2.69 

W
oo

d 

Cutting sheets 2 2 3.45 1.73 

Milling 3 3 5.76 1.92 

Assembly 1 2 2 4.83 2.42 

Assembly 2 2 2 2.37 1.19 

Painting 4 4 2.06 0.52 
 

2.4. Statistical Analysis for Operation Times  
In this section, a description of a statistical analysis carried out for the system is presented. As 
it was mentioned in the previous section, each process on the production line for the teacher 
desk was observed and a sample of 30 process times was collected. Based on the sample, the 
process times were fit to suitable distributions (not listed here) by using the ARENA software 
to be able to develop 95% confidence intervals on the mean process time of each station. This 
statistical analysis and determination of the confidence intervals allow the managers or 
decision-makers to visualize the range of times involved in the processes at each station and 
the performance of the workers. It is also helping to see how deviations in meeting the 
demand on time can be avoided and at which station the problem arises. The purpose of 
constructing process distributions was to simulate the production lines to observe system 
behavior under stochastic processing times in the future. The simulation model is being 
constructed and could not be included here. For the steel and wood workshop processes, 
upper and lower confidence limits were obtained based on different types of distributions fit 
from sampled data for each station. Table 2 and Table 3 present parameters and confidence 
limits for the steel and the wood workshops respectively. Microsoft excel was used with an 
inverse transformation procedure to determine confidence limits for different distributions. A 
probability value of 0.975 for the upper limit and 0.025 for the lower limit was used to 
determine the value of the variables.   
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Table 2. Process time parameters and confidence limits for steel processes 
Steel Workshop 

Process 
Mean Std. Dev. 

Lower 
CI 

Upper CI 

Cutting Pipes 0.591 0.0771 0.47 0.707 
Cutting Supporter 28 1.29 25.7 30.2 

Curving 1.15 0.0874 1.01 1.28 
Bending 3.1 0.43 2.3 2.41 
Drilling 5.36 0.561 4.52 4.67 

Spot Welding 13.9 1.17 11.94 13.62 
Full Welding 16.3 0.882 15.14 17.89 

Grinding 32.4 2.72 28.04 36.99 

Powder Coating 7.06 0.62 7.11 8.93 
 

Table 3. Process time parameters, and confidence limits for wood processes 
Wood Workshop 

Process 
Mean Std. Dev. 

Lower 
CI 

Upper 
CI 

Cutting 3.45  2.6 3.0 
Milling 5.76 0.825 5.67 6.25 

Assembly 1 4.83 0.642 4.59 5.07 
Assembly 2 2.37 0.339 2.29 2.49 

Painting 2.06 0.561 0.79 6.67 
Final Assembly 11.1 1.17 8.36 13.5 

 
3. PROCESS IMPROVEMENT  
After analyzing the production system, several problems were identified, and the bottleneck 
points were determined. In this section, we present three industrial engineering tools and 
procedures, which help to identify alternatives to be evaluated and implemented for process 
improvement. Alternatives are identified for reducing the cycle time of the production line 
and increasing productivity by taking. Tools used in the study are: 
1. Line Balancing and Redesign of Stations 
2. Analytical Hierarchy Process for Selection of an Alternative 
3. Payback Period for Economic Evaluation 
 
3.1. Line Balancing (Alternative 0): 
The first alternative is to use a line balancing method to equalize the work content between 
stations so that bottleneck points are eliminated or minimized in the current line. A balanced 
line result in consistent and smooth production, ensures on-time delivery of products, and 
prevents build-up of unwanted inventory. Average process times of tasks were obtained based 
on samples of 30 observations as explained in the preceding section. Tasks are then ordered 
according to their precedence constraints. Flexible Line Balancing (FLB) software was used 
to assign the tasks to stations such that the best balance was achieved with a minimum 
number of stations and minimum balance delay. Table 4 presents the list of 14 tasks in both 
steel and woodwork operations with the necessary precedence constraints.   
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Table 4. Operation times input into FLB Software for Alternative 0 

 
 
Figure 4 illustrates the assignment of operations to 7 stations, some of which are carried in 
parallel. It resulted in a line efficiency of 81%. Figure 5 shows the layout of the 
production/assembly line. The study showed that combining two or more tasks in a 
workstation helps to reduce delays, operator and equipment idle times, and bottlenecks. 
Consequently, the productivity of the production line is improved. 
 

 
Figure 4. Number of workstations vs standard time graph for Alternative 0 
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Figure 5.  Workstations with assigned tasks as determined by FLB for Alternative 0 

 
3.2. Human Resource Utilization (Alternative 1): 
Human resources are mainly workers who constitute the workforce in the organization. The 
human resource approach ensures effective utilization of the resource. Organizations, who 
utilize their resources efficiently, achieve their goals perfectly. In this alternative, we have 
studied the utilization of the workers at the bottleneck operation which was the grinding in the 
steel workshop. It shows that two workers were working on one steel structure: one holding 
the structure and the other doing the grinding. It is suggested to have a holder tool instead of 
the worker who is holding the structure. So that, one worker will be working on one steel 
structure and thus reducing the number of workers in grinding from 8 to 4 and the total 
workers from 36 to 32. It is also estimated that the total operation time will reduce from 32.4 
minutes to 21.6 minutes due to the reduction of variability in the processing time. Thus, the 
cycle time per unit will be reduced from 8.1 minutes to 5.4 minutes. The suggested tool is an 
engineer’s vise, which is a mechanical device used to clamp/secure metals or wood to allow 
work to be performed on objects. It is mostly made of steel or cast iron because of its strength 
and inexpensiveness. Some vises have a cast iron body with a steel channel bar. The jaws are 
often separate and replaceable, usually engraved with serrated or diamond teeth. The jaw 
opening of an engineer's vise is almost always the same size as the jaw width, if not bigger. 
Machine vises are mounted on drill presses, grinding machines, and milling machines. A 
machine vise, YOST-750Di brand, was selected from the e-bay website as the most suitable 
vise for holding steel structure and proposed for the grinding process. Figure 6 shows the 
selected machine vise and related information. Production/assembly operations are readjusted 
accordingly.   
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Price (USD) Weight (kg) Material Type Picture Product Name 

300 28.57 Ductile iron 
  

YOST-750Di 

Figure 6. New holding machine vise for the grinding process to replace the worker. 
 
3.3. Changing Steel Joining Method (Alternative 2) 
The longest duration times in the production line was in the steel workshop operations. The 
main bottleneck point was the grinding operation which is done only for the welded points 
and corners to build the steel structure as shown in Figure 7. As an alternative, it was 
proposed to eliminate this operation by replacing the welding operation with another type of 
joining operation that gives a perfect surface finish and that does not need to be grinded. 
Thus, the grinding operation will not be used in the production line of a desk in this case. The 
alternative joining method will be applied by milling the points of the pipes that need to be 
joined. For this purpose, a milling machine must be used to create the desired shapes in the 
edges. For instance, a worker needs to mill a rectangular hole with the same dimensions of 
rectangular pipes in the rounded cross-sectional pipe to insert the rectangular cross-sectional 
pipe as shown in Figure 8. Also, a square shape needs to be milled in the place where the 
squared hollow pipe should fit in to form the structure. The same process will be done for 
every joining point in the steel structure. The pipes need to be cut long enough to be fitted 
inside the other pipe without changing the steel structure size.  
 

 
Figure 7.  Steel structure for the table 

 

 
Figure 8. (a) Joined corner using welding, (b) Joined corner using milling, (c) Joined point in 
the middle of rectangular cross-sectional pipe using welding, (d) Point c joined using milling. 

(a) (b) 

(c) (d) 
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A new Milling-Drilling machine needs to be purchased to do the milling and drilling 
operations for each pipe. Thus, the time between the two operations will be eliminated and the 
operation time will be 6.51minutes per desk pipe. Furthermore, the time will be 2.17 minutes 
per desk. The number of workers will be reduced from 36 to 32. After the milling operation, 
all the parts will be joined to build the structure and then coated with a thicker layer of 
powder coating which is specialized for the steel structures. Splines would be used to fix the 
screw supporters instead of welding them, which will be during the joining operation. The 
operation times to produce one teacher desk are listed in Table 5. By applying the line 
balancing (FLP) software, with the new input data AS shown in Table 6, the minimum 
number of workstations will be 10 workstations as shown in Figure 9 with a line efficiency of 
80.3%.  

 
Table 5. Operation times for the new joining method (Alternative 2) 

Operation Name # of Workers/desk Tavg (min/desk) 

Cutting 1 2.07 
Milling 1 2.17 
Bending 1 3.1 
Welding 1 4 
Joining 2 3.5 

Powder Coating 1 2.68 
Final assembly 2 4.2 

 
Table 6. Operation times input into FLB Software for Alternative 2 
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Applying this alternative will result in a reduction of the cycle time from 8.1 minutes to 4.2 
minutes. On the other hand, the cost of installing new machines for this alternative is 
approximately 36,000 USD. There are no grinding and curving operations in the new line as 
shown in Table 6. As it was mentioned in the time study section above, grinding, and milling 
processes have the highest total time with a batch size of 4 and 1 desks sequentially. Figure 10 
shows the new layout of this production/assembly line system. 
 

 
Figure 9.  Number of workstations vs standard time graph for Alternative 2 

 

 
 

Figure 10.  Workstations and operations for Alternative 2 
 
3.4. Analytical Hierarchy Process (AHP) for Selection of an Alternative  
Analytical Hierarchy Process (AHP) is one of the tools used for decision making. It is a 
structured hierarchy of modeling the decision process and consists of an objective with a set 
of evaluation criteria, and a set of alternatives.   



  

 

 

 

 
 
 

 

ISPEC 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
ENGINEERING & NATURAL SCIENCES 

May 16-18, 2021 / Siirt University 
SIIRT-TURKEY 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 
WEB: https://www.ispecinstitute.org/ 
E-MAIL: instituteispec@gmail.com 

 

227 

The main objective is to select the best alternative. For the production system considered here, 
the reduction of the cycle time, adjustment of the number of workers, and incurring new 
manufacturing costs were considered as the main factors. Three alternatives were proposed to 
improve the production area: Alternative 0: Balanced line as it is; Alternative 1: Human 
resource reallocation; and Alternative 2: Redesigning steel joining process and rebalancing 
the line. These were presented to the management to select the best alternative. We have used 
AHP rather than evaluation based on pure economical comparisons because some 
uncertainties were involved with costs and times.  Table 7 presents three criteria versus three 
alternatives in terms of the values achieved. Pairwise comparisons matrices had to be 
construed to get the final weights for AHP. Allocations of weighting and scoring numbers 
were done using a standard scoring scheme as shown in Table 8. AHP was applied in two 
ways: One with the standard weights given to alternatives and the second with relative 
weights based on criteria. 
 

Table 7. Summary of the Alternatives for AHP 

Response Alternative 0 Alternative 1 Alternative 2 

Cycle time 8.1 min 5.4 min 4.2 min 
Number of workers 36 32 32 
Manufacturing cost 

(machine and redesigning the line) 
8,000 USD 9,000 USD 36,000 USD 

                 
Table 8. Standard scoring scheme 

Score Meaning 

1 Row and column are nearly equal. 

5 Row is important than column. 

10 Row is extremely important than column. 

 
Criteria vs. Criteria Matrix: 
Table 9 compares all criteria against each other. Based on the company’s administrator, the 
number of workers was the most important criteria, followed by cycle time and then the 
manufacturing cost. Thus, the weights were assigned according to the standard procedure. 
 
Alternatives vs. Alternatives Matrix:  
Alternatives are compared based on each criterion. Table 10 compares the alternatives based 
on the cycle time criterion. It can be seen from Table 10 that Alternative 2 is the best if the 
comparison is based on cycle time. If the comparison is based on the number of workers 
criterion as shown in Table 11, Alternative 2 is again the best alternative. Finally, if the 
comparison is based on the manufacturing cost criteria, Alternative 0 becomes the best 
alternative as shown in Figure 11. After normalizing the columns and averaging the rows, the 
weights of each criterion and alternatives were calculated. Figure 11 summarizes the 
analytical hierarchy process with the final weights of each criterion and alternatives from the 
previous matrices.  
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Table 9. Criteria vs. Criteria Matrix 

 Cycle time 
Number of 

workers 
Manufacturing 

cost 
Summation 
of the row 

Weights 

Cycle time 1 1/5 5 6.2 
(6.2/23.5) = 

0.2638 
Number of 

workers 
5 1 10 16 

(16/23.5) = 
0.6808 

Manufacturing 
costs 

1/5 1/10 1 1.3 
(1.3/23.5) = 

0.0553 

    Sum= 23.5  
 

Table 10. Alternative vs. Alternative Comparison Matrix Based on Cycle Time 

 
Alternative 

0 
Alternative 

1 
Alternative 

2 
Summation 
of the Row 

Weights 

Alternative 0 1 1/5 1/10 1.3 
(1.3/23.5) = 

0.0553 

Alternative 1 5 1 1/5 6.2 
(6.2/23.5) = 

0.2638 

Alternative 2 10 5 1 16 
(16/23.5) = 

0.6808 
    Sum= 23.5  

 
Table 11. Alternative vs. Alternative Comparison Matrix Based on Number of Workers 

 
Alternative 

0 
Alternative 

1 
Alternative 

2 
Summation 
of the Row 

Weights 

Alternative 0 1 1 1/5 2.2 
(2.2/15.4) = 

0.142857 

Alternative 1 1 1 1/5 2.2 
(2.2/15.4) = 

0.142857 

Alternative 2 5 5 1 11 
(11/15.4) = 
0.714286 

    Sum= 15.4  
 

Table 12. Alternative vs. Alternative Comparison Matrix Based on Manufacturing Cost 

 Alternative 0 Alternative 1 Alternative 2 
Summation 
of the Row 

Weights 

Alternative 0 1 5 10 16 
(16/23.5) = 

0.6808 

Alternative 1 1/5 1 5 6.2 
(6.2/23.5) = 

0.2638 

Alternative 2 1/10 1/5 1 1.3 
(1.3/23.5) = 

0.0553 
    Sum= 23.5  
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Figure 11. Analytical hierarchy process with final priorities 

 
Finally, a decision matrix is constructed based on these weights to evaluate and prioritize the 
alternatives as shown in Table 13. This matrix represents all alternatives versus all criteria. 
After finding the percentage of each row, the best alternative for the current system is 
alternative 2 which has the highest percentage of 66.89%. Thus, it appears that changing the 
steel joining method is the best alternative, which is viable and acceptable by the management 
to improve the process.   
 

Table 13. Final AHP Decision Matrix for Standard Weights 

 Cycle Time 
Number of 
Workers 

Manufacturing 
Cost 

Summation of 
the Row 

Alternative 
0 

0.264*0.055= 
1.46% 

0.681*0.142= 
9.73% 

0.055*0.681 = 
3.76% 

14.95% 

Alternative 
1 

0.264*0.264= 
6.96% 

0.681*0.142= 
9.73% 

0.055*0.264 = 
1.46% 

18.14% 

Alternative 
2 

0.264*0.681= 
17.96% 

0.681*0.714= 
48.62 

0.055*0.055 =  
0.31 

66.89% 

 
If the weights between alternatives are based on their relative importance according to the 
criteria, Tables 14, 15, and 16 would be obtained for alternative vs alternative evaluation. In 
this case, the final AHP matrix would be as given by Table 17, which also indicates that 
alternative 2 is the best alternative as compared to the other two alternatives. However, the 
difference is not as much as in the evaluation based on standard weights.  
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Table 14. Alternative vs. Alternative Comparison Matrix Based on Cycle Time 

 
Alternative 

0 
Alternative 

1 
Alternative 

2 
Summation 
of the Row 

Weights 

Alternative 0 1 1/1.5 1/1.93 2.18 
(2.18/9.68) = 

0.225 

Alternative 1 1.5 1 1/1.29 3.28 
(3.28/9.68) = 

0.339 

Alternative 2 1.93 1.29 1 4.22 
(4.22/9.68) = 

0.436 
    Sum= 9.68  

 
Table 15. Alternative vs. Alternative Comparison Matrix Based on Number of Workers 

 
Alternative 

0 
Alternative 

1 
Alternative 

2 
Summation 
of the Row 

Weights 

Alternative 0 1 1/1.125 1/1.125 2.78 
(2.78/9.03) = 

0.308 

Alternative 1 1.125 1 1 3.125 
(3.125/9.03) = 

0.346 

Alternative 2 1.125 1 1 3.125 
(3.125/9.03) = 

0.346 
    Sum= 9.03  

 
Table 16. Alternative vs. Alternative Comparison Matrix Based on Manufacturing Cost 

 
Alternative 

0 
Alternative 

1 
Alternative 

2 
Summation 
of the Row 

Weights 

Alternative 
0 

1 1.125 4.5 6.625 
(6.625/13.987) = 

0.4737 
Alternative 

1 
1/1.125 1 4 5.89 

(5.89/13.987) = 
0.4211 

Alternative 
2 

1/4.5 1/4 1 1.472 
(1.472/13.987) = 

0.1052 
    Sum= 13.987  

   
Table 17. Final AHP Decision Matrix 

 Cycle Time 
Number of 
Workers 

Manufacturing 
Cost 

Summation 
of the Row 

Alternative 
0 

0.264*0.225 
= 5.94 % 

0.681*0.308 
= 20.97% 

0.055*0.4737 
=2.60% 

29.51% 

Alternative 
1 

0.264*0.339 
= 8.95% 

0.681*0.346 
= 23.56% 

0.055*0.4211 
= 2.32% 

34.83% 

Alternative 
2 

0.264*0.436= 
11.51% 

0.681*0.346= 
23.56% 

0.055*0.1052 
=0.59% 

35.66% 
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3.5. Payback Period for the Selected Best Alternative 
In order to see if the selected alternative 2 is economically feasible, the payback period 
method was used with an interest rate of i=10% and without interest (i=0%). The initial 
investment required for installing new equipment for alternative 2 was 24,000 USD. As for 
the annual return from this investment, annual penalties paid due to not being able to meet the 
demand on time was considered. The penalty was estimated as 12,000 USD per year. 
Effectively, this was to avoid the risk of paying penalty for unmet demand and possibly lost 
sales.  As it is presented in Table 19, this investment of 24,000 USD at present could be 
returned in 2 years if no interest rate is used and in 2.34 years if a 10% interest rate is used. 
The last column in the table shows the return with no interest and the fourth column in the 
table shows the return with i=10%. The economic evaluation and the payback period are 
calculated as follows.  
P=A[(1+i)n-1]/[i(1+i)n] 
Where, P=Present worth; A=Annual worth; i=Interest rate; and n=Number of years. Thus, 
36,000=18,000[(1+0.1)n-1]/[0.1(1+0.1)n] which is simplified to 1.1n =1.25 and taking 
logarithm (ln) of both sides, n=2.34 years is obtained.   
 

Table 19. Payback period calculations for Alternative 2 

Time 
Annual Cash 

Flow 

Discounted 
Cash Flow 
at i=10% 

(PW) 

Net Present 
Value of 

Cash Flow 

Discounted 
Cash Flow at 

i=0% 

Year 0 -36,000 -36,000 -36,000 -36,000 
Year 1 18,000 16,364 -19,636 -18,000 
Year 2 18,000 14,876 -4,760 0 
Year 3 18,000 13,524 +8,764 +18,000 

 
CONCLUSION 
The purpose of this study was to present the results of a process improvement procedure in a 
furniture workshop, which experienced frequent delays in meeting the demand on time. The 
manufacturing system was analyzed in detail and possible alternatives for improvements were 
identified and based on Analytic Hierarchy Process (AHP), the best alternative was selected 
and proposed to the management.  The current system was observed and studied by analyzing 
the bill of materials, operation process charts, motion and time study analysis of operations, 
sampling of operation times, statistical analysis, and assembly line balancing. Bottleneck 
points, which cause delays in manufacturing were identified and line balancing procedures 
were used to balance the line with an optimum number of stations. Finally alternative 
improvement scenarios were determıned for further comparisons.   
The use of new machines and technology would help the workers to be more productive and 
comfortable. The current furniture workshops required a lot of improvements to avoid delays 
in meeting the demand; Three main alternatives, which would increase worker performance 
and productivity were proposed and compared by AHP based on three criteria, including the 
cycle time, human resource utilization, and manufacturing costs. Finally, an alternative which 
proposed changing metal joining processes of steel pipes by addition of a milling machine and 
balancing the workload of stations was selected for process improvement.   
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The procedures and the methods presented in this paper would be helpful for operation 
managers and production engineers in improving similar production systems. 
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LASIODERMA SERRICORNE'DEN (FABRICIUS, 1792) (COLEOPTERA 
ANOBIIDAE) TÜRKİYE'DEN BİR NEOGREGARİN PATOJENİNİN İLK KAYDI 

 
Dr. Öğr. Üyesi Onur TOSUN 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 
ORCID: 0000-0002-6763-5671 
 
ÖZET 
Tarhana, geleneksel bir Türk fermente gıda ürünüdür. Üretiminde ağırlıklı olarak buğday unu 
ve yoğurt, çiğ veya pişmiş sebzeler domates, soğan, biber, ekmek mayası, tuz, ayrıca Tarhana 
otu (Echinophora sibthorpiana) ve çeşitli baharatlar kullanılmaktadır. Ekonomik bir ürün 
olarak ta kullanılan tarhana, depolanma aşamasında zararlı böcekler tarafından besin kaynağı 
olarak tüketilmektedir. Tatlı kurt veya sigara böceği olarak ta bilinen Lasioderma serricorne 
(Fabricius, 1792) (Coleoptera Anobiidae) dünya çapında en yaygın depolanmış ürün 
zararlılarındandır. Zararlıları kontrol etmek için kullanılan pestisit veya tuzakların diğer 
canlılar üzerinde, özellikle de insana zararlı etkileri vardır. Bu nedenlerden dolayı biz bu 
zararlının doğal hastalık etkenlerini araştırmayı amaçladık.  
2020 ile 2021 yılları arasında 340 adet L. serricorne ergin böceği Trabzon ilinden 
toplanmıştır. Toplanan örnekler, Ringer solüsyonunda disekte edildi ve ışık mikroskobu 
altında incelendi. 100X ila 1000X büyütme oranında incelendi. Tespit edilen Neogregarin 
ookistleri, ZEISS Axicam ERc 5s dijital kameralı ZEISS AX10 mikroskobu kullanılarak 
ölçülmüş ve fotoğraflanmıştır. 
Neogregarinorida Apicomplexa şubesi içersinde yer alan bir böcek patojenidir. Etkileri, , 
konağın yaşam süresinin kısaltılması, konağın üreme potansiyelinin azaltılması ve tamamen 
öldürme şeklindedir. Türkiye'de L. serricorne'un Neogregarin patojeni ile ilgili bir çalışma 
yoktur, Bu çalışmada, 340 ergin böcek dissekte edilmiş ve ışık mikroskobu altında incelenmiş 
ve 67 enfekste böcek tespit edilmiştir (enfeksiyon oranı %19,7). Limon şekilli ookistler 10,69 
± 0,95 (9,65–12,80) mm boyunda ve 6,59 ± 0,61 (5,84–7,52) mm eninde ölçülmüştür. İlkkez 
Türkiye’den L. serricorne konağında patojenik bir neogregarin enfeksiyonu tespit edilmiştir. 
Yaygın olmasına rağmen, neogregarin taksonomisi, konak örtüşmesi ve yaşam döngüsü 
aşamalarını gözlemlemenin zorluğu nedeniyle kafa karıştırıcı olabilir. Tespit edilen patojen 
tanımlanamamıştır. 
Anahtar Kelimeler: Lasioderma serricorne, Neogregarin, Türkiye 
 

FIRST RECORDS OF A NEOGREGARIN PATHOGEN FROM LASIODERMA 
SERRICORNE (FABRICIUS, 1792) (COLEOPTERA ANOBIIDAE) IN TURKEY 

 
ABSTRACT 
Tarhana is a traditional Turkish fermented food product. A traditional handmade technique is 
used in the preparation of the product. Mainly wheat flour and yoghurt, raw or cooked 
vegetables tomato, onion, pepper, bread yeast, salt, also Tarhana grass (Echinophora 
sibthorpiana) and various spices are used in its production. Tarhana, which is also used as an 
economic product, is consumed as a food source by pests during storage. Cigarette beetle, 
Lasioderma serricorne (F.) (Coleoptera: Anobiidae) is among the most common stored-
product beetle specie worldwide.   
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The used pesticides or traps to control the pests have noxious effects on the other living 
creatures espesially human. For these reasons, we aimed to investigate the natural disease 
factors of this pest. 
Between 2020 and 2021, 340 L. serricorne adults were collected from Trabzon city of Turkey. 
The beetles were dissected in Ringer’s solution and observed under a light microscope. 
Samples dissected and study under light microscope at a magnification from 100X to 1000X. 
Neogregarine oocysts were photographed with a ZEISS AX10 microscope combined with 
ZEISS Axicam ERc 5s digital camera. Oocysts measurements were taken using ZEISS Soft 
Imaging System imaging software. 
The Neogregarinorida are insect pathogen in the phylum Apicomplexa. Their effect is 
shortening of the life span, lessening the reproductive potential of the host and killing it 
outright. there is not study on the Neogregarine pathogen of L. serricorne in Turkey. In this 
study, 340 adult beetles were dissected and examined with the light microscope. sixtyseven 
infected beetles were detected (infection rate 19.70%). Fresh oocysts were lemon-shaped and 
measured 10.69 ± 0.95 (9.65–12.80) mm in length and 6.59 ± 0.61 (5.84–7.52) mm in width 
(n = 32). For the first time, we were able to describe a neogregarine infection in L. serricorne 
from Turkey. Despite being so widespread, neogregarine taxonomy can be confusing due to 
host overlap, and difficulty observing lifecycle stages. The Neogregarine pathogen was 
observed but it was not identified.  
Keywords: Lasioderma serricorne, Neogregarin, Turkey 
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NEVŞEHİR İLİNDE KATI ATIK YÖNETİMİ VE SIFIR ATIK PROJESİ 
UYGULAMASI 

 
Yüksek Lisans Öğrencisi Ahmad Firoz ZARİFİ   
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği ABD 
ORCID: 0000-0001-8028-3706 
 
Prof. Dr. Yılmaz YILDIRIM      
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü        
ORCID: 0000-0002-6537-7112 
 
ÖZET 
Bu çalışma kapsamında Nevşehir ili genelinde evsel kökenli katı atık yönetim sistemi ve sıfır 
atık uygulamaları irdelenmiştir. Bu kapsamda Kapadokya İl Özel İdareleri ve Belediyeler 
Birliği tarafından yürütülmekte olan ve 2015-2020 arasındaki veriler toplama, taşıma, geri 
kazanma ve bertaraf işlemleri üzerinden değerlendirilmiştir. Toplam atık miktarı temel 
alınarak karışık ambalaj atık miktarı ve geri kazanım verileri 2018 yılı Mart ayında başlatılmış 
olup 2018 yılı geri kazanım oranı %3.35, 2019 yılı geri kazanım oranı %5.14 ve Covid-19 
salgınının başladığı 2020 yılında ise %3.67 olarak tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda geri 
kazanılan atıkları 3 yıllık dönem için (2018-2020) en fazla geri kazanım oranı ortalama 
%88.01 kâğıt-karton, %9.87 ile plastik atıkların ve %2.12 oranı ile diğer atıkların (pil, bitkisel 
yağ, atık motor yağı ve elektrik ve elektronik eşyalar) geri kazanımı gerçekleştirilmiştir.  
Anahtar Kelimler: Katı Atık Yönetimi, Sıfır Atık, Kamu Kurumları, Sürdürülebilirlik  
 

SOLID WASTE MANAGEMENT AND ZERO WASTE PROJECT 
IMPLEMENTATION IN NEVSEHIR PROVINCE 

 
ABSTRACT 
Within the scope of this study, domestic solid waste management system and zero waste 
practices in the province of Nevşehir were examined. In this context, the data between 2015-
2020, which are carried out by the Cappadocia Special Provincial Administrations and 
Municipalities Union, were evaluated through the collection, transportation, recovery and 
disposal processes. Based on the total amount of waste, mixed packaging waste amount and 
recycling data were initiated in March 2018, and the recovery rate in 2018 was 3.35%, in 
2019 the recovery rate was 5.14% and in 2020, when the Covid-19 epidemic started, it was 
3.67%. . In the studies, the highest recovery rate for the 3-year period (2018-2020) is 88.01% 
paper-cardboard, 9.87% plastic wastes and 2.12% other wastes (battery, vegetable oil, waste 
motor oil and electricity and electronic equipment) were recycled. 
Keywords: Solid Waste Management, Zero Waste, Public Instituitions, Sustainablity 
 
1. GİRİŞ 
Dünyanın değişik yerlerinde olduğu gibi ülkemizde de atıkların ortaya çıkardığı çevre 
sorunları ve doğal kaynaklara verdiği zararların gün geçtikçe artması sonucunda atıkların, 
bölgenin sosyoekonomik yapısı ve nüfus yoğunluğuna göre uygun atık yönetiminin 
uygulanmasını zorunlu hale getirmiştir. Atıkların, yeni teknolojilerle uygun atık yönetim 
sisteminin birleşimi atıkların geri dönüşümü ve geri kazanımını en faydalı hale getirmektedir.  
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Tüm dünyada yeni ve en uygun atık yönetim sistemi olarak kabul edilen Sıfır Atık Projesi 
ülkemizde de uygulanmaya başlanmıştır. Atık yönetimi ve bertarafı konusunda nihai sorumlu 
kurumlar belediyeler olduğundan ülkemiz genelinde yapılan çalışmalar belediyeler üzerine 
yoğunlaşmıştır. Bununla birlikte Hastaneler gibi diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel 
şirketler temelinde yapılan bazı sıfır atık çalışmaları da bulunmaktadır. Temmuz 2019 
tarihinde yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği hem kamu kurumlarını hem de özel şirket 
kuruluşlarını kapsamakta olup Sıfır Atık Sistem kurulumunu zorunlu hale getirmiştir (Sıfır 
Atık Yönetmeliği, 2019)  
Dünyada her yıl 130 milyar ton doğal kaynak tüketilmekte ve yaklaşık 3,4 ila 4 milyar ton 
kentsel atık üretilmektedir. Herhangi bir atığın oluşması, doğal kaynakları tüketir, enerji ve su 
kullanılır, arazi üzerindeki baskı çevreyi kirletir ve nihayetinde bir atığın yönetimi için ek 
ekonomik maliyet oluşturmaktadır ve zarar hem ekonomik hem de çevreye zarar olarak 
artmaktadır (Quingbin vd., 2015).Dünyada yaklaşık 1,3 milyar ton yıllık belediye katı atık 
toplanmaktadır, hızlı kentleşme, toplu tüketim nedeniyle 2025 yılına kadar ikiye katlanması 
beklenmektedir. Hızlı kentleşme, nüfus artışı, kentsel alanlara göç, yetersiz fonlar ve uygun 
fiyatlı hizmetler beraberinde atık üretimini de artırmaktadır. Gelişmekte olan birçok ülkede, 
şehir yetkilileri genellikle atıkların yalnızca %50-80’ini toplamaktadır. Atık yönetimi 
stratejileri ile bu oranın %100’e çıkarılması beklenmektedir (Zaman, 2014). 
Atıklar konusunda “ Sıfır Atık” kavramı, “sürdürülebilir ekonomi” ve “temiz üretim” 
kavramlarını da kapsamaktadır. Üretim ve tüketimde bilinçsizlik terkedilip, Sıfır Atıktaki asıl 
amaç ile “çevresel “ düşünceye geçişin önemi görülmektedir. Böylelikle atık üretimini azaltan 
ve önleyen “kaynak yönetimi”nin önemini ortaya koymaktadır.(Arol, 2005). 
Türkiye genelinde Sıfır Atık projesi tanıtım toplantısı ilk olarak 26 Eylül 2017 tarihinde Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında öncelikle kamu 
kurum ve kuruluşları, alışveriş merkezleri, havaalanları, okullar, üniversiteler, hastaneler, 
toplu konutlar olmak üzere toplumun tüm kesiminin projeye dâhil edilerek takip eden yıllarda 
bu projenin tüm ülkede uygulanması için yola çıkılmıştır. Plastik atık, ahşap atık, metal atık, 
atık pil, bitkisel atık yağ, cam atık, elektronik atık, kâğıt atık, organik atık, tekstil atığı, 
kompozit atık ve tıbbı atık gibi 12 değişik atık türünün geri kazanım çalışması proje 
kapsamında ele alınmıştır.  
Atık Yönetimi ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada da büyük önem arz eden bir konudur. 
Ancak ülkemizde kısmi olarak bu konunun önemi geç farkedilmiş ve bu sebeple çalışmalara 
geç başlanması, gelişmiş ülkelere oralanla geriden gelmesine sebep olmuştur. Atık 
yönetiminde ilk sıralarda ve geri kazanım anlayışında, Almanya %56, Avusturya %54, Güney 
Kore %54 değerleri ile ilk sıralarda yer almaktadır (Gray, 2017). Ülkmeizde bu oran %6 
seviyesinde olsa da 2023 yılına kadar en az % 35 seviyelerine getirilmesi planlanmaktadır 
(Gürsoy ve ark., 2020). 
Sıfır atık yönetimi konusundaki yönetmelik 2019 yılında yayımlanmasına ve yeni olmasına 
karşın bu konudaki çalışmalar 2010’lu yıllarda başlamıştır ve ilk yapılan çalışmalardan birisi 
ofis tipi binalardaki sıfır atık yönetimi üzerinde gerçekleştirilmiştir (Er, 2012). Takip eden 
yıllarda fazla bir hareketlilik olmazken 2018 yılından itibaren çalışmalar gittikçe artarak başta 
büyükşehir belediyeleri olmak üzere İlçe belediyeleri, üniversiteler ve şehir hastaneleri gibi 
birimlerde artarak devam etmektedir (Ulaşlı, 2018; Demir, 2019; Karaman, 2019; Yıldırım ve 
Altun 2020).   



  

 

 

 

 
 
 

 

ISPEC 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
ENGINEERING & NATURAL SCIENCES 

May 16-18, 2021 / Siirt University 
SIIRT-TURKEY 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 
WEB: https://www.ispecinstitute.org/ 
E-MAIL: instituteispec@gmail.com 

 

237 

Atık geri dönüşümü ve yeniden kullanımı, atık yönetiminde Avrupa Birliği Atık Çerçeve 
Direktifi (2008/98 / EC) tarafından dayatılan ana hedef olup 2020'den itibaren plastik, kâğıt 
ve karton, cam ve metallerin en az% 50'si yeniden kullanıma hazır hale getirilmeli veya geri 
dönüştürülmesi gerektiği belirtilmektedir. Atıklar için bütüncül yaşam döngüsü analizi 
önemlidir. Yapılan bir çalışmada, farklı kaynakta ayırma yoğunlukları için, merkezi İtalya'da 
bulunan belirli bir kentsel bölgenin atık yönetim sisteminin bütüncül bir Yaşam döngüsü 
analizi gerçekleştirilmiştir ve sonuçta en iyi çevresel performans biyolojik kurutma işlemi ile 
katı geri kazanılmış yakıt üreten yönetim sistemi için elde edilmiştir (Di Maria and Micale, 
2014). 
Entegre atık yönetiminde geri kazanma sıfır atık uygulaması açısından da önemlidir. Bu 
amaçla kâğıt-karton, plastik, metal, kompozit maddelerin geri kazanılması, geri 
dönüştürülmesi ve hammadde olarak tekrar başka üretim malzemelerinde kullanılması 
çalışmaları önemlidir. Bu konularda yapılan bilimsel çalışmalar dünya genelinde oldukça 
dikkat çekmektedir. Bu atıkların başında kullanım alanlarının oldukça geniş bir yer aldığı 
plastik atıklar ön sıralarda bulunmaktadır (Ragaert vd. 2017).  
Yıkıntı inşaattan geri kazanılan katı ahşabın lamine ahşap ürünlere dönüştürülmesi üzerine 
yapılan bir araştırmada eko-verimlilik analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışmada inşaattan geri 
kazanılan katı ahşabın yapıştırılmış lamine ahşap ürünlerine dönüştürülmesi için yeni geri 
dönüşüm teknolojisi geliştirilmiştir. Katı ahşabın geri dönüşümü yapıldığında yakmaya 
kıyasla % 29'a kadar daha düşük çevresel etkilerin olduğu ve % 32'ye kadar daha düşük 
maliyetlerin oluştuğu tespit edilmiştir (Risse vd. 2019). 
Tek kullanımlık plastik atıklar günümüz atıklar arasında en fazla üretilen plastik atıkların 
başında gelmektedir. Tek kullanımlık plastiklerin ömrü kısadır ve bu atığın çoğu küresel gıda 
endüstrilerinden gelen ambalajlarla üretilmektedir. Kanada'da üreticilerin sorumluluğu 
kapsamında olan tek kullanımlık plastik ambalaj atığının geri kazanılmasını teşvik etmek için 
genişletilmiş stratejilerinin uygulanması konusunda bir araştırma gerçekleştirilmiştir (Digle 
and Walker, 2020)  
Bu çalışmada Nevşehir ili genelinde evsel kökenli katı atık yönetim sistemi ve sıfır atık 
uygulamaları konusunda yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir. 
 
2. MATARYAL VE YÖNTEM  
Nevşehir ilinde genel olarak Sıfır Atık Projesi belirlenmiş, Nevşehir Temizlik ve Fen işleri 
müdürlüğü referansı ile özel atık işleme tesisinde, Nevşehir ili genelinde çeşitli kurum, 
kuruluşlar ve açık alanlarda toplanılan atık türü ve miktarı verileri ve yöntemleri 
açıklamaktadır. 
 
2.1.Çalışma Alanının Tanıtlaması  
Nevşehir Türkiye’nin iç kesimlerinde İç Anadolu Bölgesinde yer alan bir ildir. Nevşehir ili 
38-39 kuzey enlemleri ile 34-35 doğu boylamları arasında yer almaktadır. Konya kapalı 
havzasına giren Derinkuyu ilçesi dışında, tamamıyla ora Kızıl Irmak havzasında yer alan 
Nevşehir ili, konum olarak Türkiye’nin tam ortasında yer almaktadır. Nevşehir ilinin yüz 
ölçümü 5392 kilometre karedir. Nüfusu 282337’dir.  
Nevşehir ili genel olarak engebeli bir yapıya hâkimdir. Erciyes, Melendiz ve Hasan Dağı gibi 
sönmüş aktif olmayan eski yanar dağların kül ve lavlarının birikmesiyle oluşmuş, Kızıl Irmak 
vadisinin güney yamacına kurulmuş geniş bir plato üzerinde yer alan bir ildir.   



  

 

 

 

 
 
 

 

ISPEC 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
ENGINEERING & NATURAL SCIENCES 

May 16-18, 2021 / Siirt University 
SIIRT-TURKEY 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 
WEB: https://www.ispecinstitute.org/ 
E-MAIL: instituteispec@gmail.com 

 

238 

Nevşehir ilinde, Ürgüp, Avanos, Gülşehir, Derinkuyu, Acıgöl, Kozaklı ve Hacıbektaş olmak 
üzere toplamda merkez harici 7 ilçesi bulunmaktadır. Nevşehir İlinin yerleşim bölgesi ve 
ilçelerini gösteren harita Şekil 1’de verilmektedir. 
 
2.2 Sıfır Atık Projesinin Uygulanması Teknikleri  
Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında kurum/kuruluşlarda yapılacak Sıfır Atık Yönetim Sistemi 
Uygulama Projesi genel anlamda yedi adımdan oluşmaktadır. Bu aşamalar odak noktasının 
oluşturulması, mevcut durumun analiz edilmesi, planlama çalışmaları, ihtiyaçların 
belirlenmesi ve temin edilmesi, eğitim çalışmaları, proje uygulaması ile raporlama ve takip 
aşamasından oluşmaktadır. Bu format dâhilinde Nevşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 
verilerine göre sıfır atık sistemine geçen belediye sayısı, atık getirme sınıfı ve merkezi sayısı, 
mobil atık getirme merkezi sayısı, kompost tesisi ve üretilen kompost miktarı, yerleştirilen 
kumbara ve konteyner sayısı geçici atık depolama alanı sayısı, çalışan eleman sayısı, sisteme 
geçen kurum sayısı, eğitim verilen kişi sayısı ve eğitime katılan öğrenci sayısı temelinde 
değerlendirilmiştir. Ayrıca aynı dönem içerisinde atık kâğıt-karton, atık plastik, atık cam, atık 
metal, atık piller, atık bitkisel yağ ve atık motor yağı geri kazanım miktarı ile üretilen 
kompost miktarları da değerlendirmelere dâhil edilmiştir. 
 

 
Şekil 1. Nevşehir İl Haritası ve Türkiye’deki Bölgesel Konumu 

 
3. BULGULAR VE TARTIŞMALAR 
3.1. Katı Atık Bertaraf Çalışmaları 
Bir bölgede katı atıklar ile ilgili mühendislik çalışmalarının yapılabilmesi için o bölgenin katı 
atık karekterizasyon verilerinin bilinmesi gerekmektedir. Bu amaçla bölgede yapılan katı atık 
karekterizasyonu çalışması ASTM-D5231(2003) standartlarına göre gerçekleştirilmiştir. Elde 
edilen bulgulara göre üretilen evsel kökenli atıkların %52.71 oranı ile mutfak atıkları 
oluştururken geri dönüştürtülebilir ambalaj atıkları olarak %4.97 kâğıt-karton, %4.95 plastik, 
%1.85 cam ve %0.72 metal atıklar olarak tespit edilmiştir.   
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Nevşehir Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi, Kapadokya İl Özel İdareleri ve Belediyeler 
Birliği tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı katkıları ile yapımı tamamlanan Nevşehir'in 
merkez ilçeye bağlı Sulusaray Beldesi'nin İçmece mevkiinde toplam 655 bin metrekarelik bir 
alanda yapımı tamamlanarak 5 Haziran 2015 Dünya Çevre günü hizmete açılmıştır. 2015 
yılında faaliyete başlayan düzenli depolama sahası ile ilgili atık verileri çalışmalar ve elde 
edilen atık verileri 2015-2020 periyodunda irdelenmektedir.  
Atık birliğinin kurulmasını takiben Nevşehir İl merkezinde toplanan atık miktarı yaklaşık 
olarak 2015 yılında 60392 ton olurken 2016’da 63572 ton, 2017’da 61053 ton, 2018’da 78990 
ton, 2019’da 83973 ton ve 2020’da ise 81295 ton olduğu tespit edilmiştir. Atık toplama 
miktarları Nevşehir ve İl Özel İdaresi ile toplam atık miktarları karşılaştırmalı olarak Şekil 
2’de verilmektedir. Grafik genel olarak değerlendirildiğinde toplanan ve düzenli olarak 
bertaraf edilen atık miktarı yıllara göre artmıştır.  
 

 
Şekil 2. Nevşehir İl merkezi ve İl Özel İdaresi ile toplam atık miktarları karşılaştırması. 

 
Türkiye genelinde olduğu gibi Nevşehir İlinde de katı atıklar genel olarak karışık bir sistemle 
toplanmaktadır. Nevşehir İl merkezinde karışık ambalaj atık (Plastik, Kâğıt/Karton, Cam, 
Metal, Kompozit, Ahşap) miktarı ve geri kazanım verileri 2018 yılı Mart ayında kayıt altına 
alınarak ilgili çalışmalar başlatılmıştır. Elde edilen bulgulara göre 2018 yılı geri kazanım 
oranı %3.35 (en yüksek geri kazanımı % 7.17 oranı ile Temmuz ayı), 2019 yılı geri kazanım 
oranı %5.14 (en yüksek geri kazanımı % 6.29 oranı ile Aralık ayı) ve Covid-19 salgınının 
başladığı 2020 yılında ise %3.67 (en yüksek geri kazanımı % 5,02 oranı ile Ocak ayı) olarak 
tespit edilmiştir. Genel sonuç olarak karıştırılmış biçimde toplanan katı atıkların karışık halde 
bulunan ambalaj atıkları (Plastik, Kâğıt/Karton, Cam, Metal, Kompozit, Ahşap) temelinde 
geri dönüşüm oranı %5 civarında gerçekleştirilmiştir.  
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3.2. Sıfır Atık Çalışmaları 
Yasa ve yönetmelikler kapsamında bu aşamalar Türkiye genelinde ulusal ve yerel ölçekte tüm 
kurum/kuruluşlarda uygulanması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görev ve yetkileri altında 
belirlenmiş olup, il merkezlerinde ise İl müdürlüklerinin görev, yetki ve yükümlülükleri 
sorumluluğunda yürütülmektedir. Nevşehir İl merkezinde Çevre ve Şehircilik İl müdürlüğü 
görev, yetki ve yükümlülükleri kapsamında yürütülmekte olan Sıfır Atık proje çalışmaları 
konusunda gerçekleştirilen faaliyetler 2018-2021 tarihleri arasında irdelenmiştir. Bilgilerde 
sıfır atık sistemine geçen belediye sayısı, atık getirme sınıfı ve merkezi sayısı, mobil atık 
getirme merkezi sayısı, kompost tesisi ve üretilen kompost miktarı, yerleştirilen kumbara ve 
konteyner sayısı geçici atık depolama alanı sayısı, çalışan eleman sayısı, sisteme geçen kurum 
sayısı, eğitim verilen kişi sayısı ve eğitime katılan öğrenci sayısı temelinde 
değerlendirilmiştir. Ayrıca aynı dönem içerisinde atık kâğıt-karton, atık plastik, atık cam, atık 
metal, atık piller, atık bitkisel yağ ve atık motor yağı geri kazanım miktarı ile üretilen 
kompost miktarları da değerlendirmelere dâhil edilmiştir. 
Çizelge 1.’de 2018 yılında gerçekleştirilen sıfır atık faaliyetleri ve atık kazanım miktarları 
verilmektedir. Çizelge irdelendiğinde sisteme geçen belediye sayısının 2 olduğu, kumbara ve 
konteyner yerleştirme işlemlerinin başlatıldığı, eğitim faaliyetlerinin ise başlatıldığı 
görülmektedir. Geri kazanım madde ve oranları incelendiğinde kâğıt-karton, plastik, atık pil 
ve atık motor yağlarının geri kazanıldığı, geri kazanım oranlarına bakıldığında ise yaklaşık 
%83 ile en fazla atık kâğıt-karton, ikinci sırada ise yaklaşık %14 ile atık plastiklerin geri 
kazanıldığı görülmektedir. Diğer taraftan kompost üretiminin henüz başlatılamadığı da tespit 
edilmiştir. 
 
Çizelge 1. Nevşehir İlinde 2018 yılında gerçekleştirilen sıfır atık faaliyetleri ve atık kazanım 

miktarları 
Sıfır Atık Faaliyetleri 2018 Adet Atık Geri Kazanımı Birim (Kg) ve (%) 

Sisteme Geçen Belediye Sayısı 2 Atık Kâğıt-Karton 6400 (%83.20) 
1. Sınıf Atık Getirme Merkezi 

Sayısı 
0 Atık Plastik 1100 (%14.30) 

2. Sınıf Atık Getirme Merkezi 
Sayısı 

0 Atık Cam 0 

3. Sınıf Atık Getirme Merkezi 
Sayısı 

0 Atık Metal 0 

Mobil Atık Getirme Merkezi 
Sayısı 

0 Atık Piller 42 (%0.55) 

Kompost Tesisi Sayısı 0 Atık Bitkisel Yağ 0 
Üretilen Kompost Miktarı (Kg) 0 Atık Motor Yağı 150 (%1.95) 
Yerleştirilen Kumbara Sayısı 4 AEEE 0 

Yerleştirilen Konteyner Sayısı 2   
Geçici Atık Depolama Alanı 

Sayısı 
7   

Çalışan Sayısı (Kişi) 87   
Sisteme Geçen Kurum Sayısı 2   

Eğitim Verilen Kişi Sayısı 271   

Öğrenci Sayısı 0 
TOPLAM MİKTAR 

(kg) 
7692 
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Çizelge 2. ’de 2019 yılında gerçekleştirilen sıfır atık faaliyetleri ve atık kazanım miktarları 
verilmektedir. Çizelge irdelendiğinde 2018 yılına göre sisteme geçen belediye sayısının 
oldukça arttığı ve 24 olduğu, kumbara ve konteyner yerleştirme işlemlerinin arttırıldığı, 
eğitim faaliyetlerinin ve eğitime katılan öğrenci sayısının arttığı, sisteme geçen kurum 
sayısının 280 gibi bir sayıya çıktığı, bir adet mobil atık getirme merkezinin kurulduğu ve 
işletildiği ve geçici atık depolama sayısının 26 olarak arttığı görülmektedir. Geri kazanım 
madde ve oranları incelendiğinde kâğıt-karton, plastik, cam, metal, atık pil, atık bitkisel yağ, 
atık motor yağları ve Atık Elektrik ve Elektronik Eşyaların (AEEE) geri kazanıldığı ve 
kazanılan atık miktarı ve çeşitliliğinin 2018 yılına göre arttığı görülmektedir. 2018 yılına göre 
geri kazanılan atık miktarının artığı ancak geri kazanım oranlarına bakıldığında ise yaklaşık 
%96 ile en fazla atık kâğıt-karton, ikinci sırada ise yaklaşık %3 ile atık plastiklerin geri 
kazanıldığı görülmektedir. Diğer taraftan 2019 yılında da kompost tesisi kurulumu ve 
kompost üretiminin henüz başlatılamadığı da tespit edilmiştir. 
 
Çizelge 2. Nevşehir İlinde 2019 yılında gerçekleştirilen sıfır atık faaliyetleri ve atık kazanım 

miktarları 
Sıfır Atık Faaliyetleri 2019 Adet Atık Geri Kazanımı Birim (Kg) ve (%) 

Sisteme Geçen Belediye Sayısı 24 Atık Kâğıt-Karton 4082720 (%96.12) 
1. Sınıf Atık Getirme Merkezi 

Sayısı 
0 Atık Plastik 129400 (%3.05) 

2. Sınıf Atık Getirme Merkezi 
Sayısı 

0 Atık Cam 8684 (%0.21) 

3. Sınıf Atık Getirme Merkezi 
Sayısı 

0 Atık Metal 2168 (%0.05) 

Mobil Atık Getirme Merkezi 
Sayısı 

1 Atık Piller 11077 (%0.26) 

Kompost Tesisi Sayısı 0 Atık Bitkisel Yağ 775 (%0.02) 
Üretilen Kompost Miktarı (Kg) 0 Atık Motor Yağı 3410 (%0.08) 
Yerleştirilen Kumbara Sayısı 40 AEEE 9371 (%0.22) 

Yerleştirilen Konteyner Sayısı 2   
Geçici Atık Depolama Alanı 

Sayısı 
26   

Çalışan Sayısı (Kişi) 10328   
Sisteme Geçen Kurum Sayısı 280   

Eğitim Verilen Kişi Sayısı 18839   
Öğrenci Sayısı 52219 TOPLAM MİKTAR 4247605 

 
Çizelge 3’de COVID-19 virüs salgın dönemin de başladığı 2020 yılında gerçekleştirilen sıfır 
atık faaliyetleri ve atık kazanım miktarları verilmektedir. Çizelge irdelendiğinde sisteme 
geçen belediye sayısının 3 olduğu, 2018 ve 2019 yıllarına göre kumbara ve konteyner 
yerleştirme işlemlerinin arttırıldığı, eğitim faaliyetlerinin ve eğitime katılan öğrenci sayısının 
arttığı, sisteme geçen kurum sayısının 652 gibi bir sayıya çıktığı ve geçici atık depolama 
sayısının 556 gibi bir sayıya yükseldiği görülmektedir.   
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Geri kazanım madde ve oranları incelendiğinde kâğıt-karton, plastik, cam, metal, atık pil, atık 
bitkisel yağ, atık motor yağları ve Atık Elektrik ve Elektronik Eşyaların (AEEE) geri 
kazanıldığı ve kazanılan atık miktarı ve çeşitliliğinin 2018 yılına göre arttığı, atık miktarının 
ise 2019 yılına göre azaldığı görülmektedir. Atık geri kazanım oranlarına bakıldığında ise 
yaklaşık %85 ile en fazla atık kâğıt-karton, ikinci sırada ise yaklaşık %11 ile atık plastiklerin 
geri kazanıldığı görülmektedir. Diğer taraftan 2020 yılında kompost tesisi kurulumu ve 
kompost üretiminin başlatıldığı tespit edilmiştir.  
 
Çizelge 3. Nevşehir İlinde 2020 yılında gerçekleştirilen sıfır atık faaliyetleri ve atık kazanımı 

Sıfır Atık Faaliyetleri 2020 Adet Atık Geri Kazanımı Birim (Kg) ve (%) 
Sisteme Geçen Belediye Sayısı 3 Atık Kâğıt-Karton 519025 (%84.71) 
1. Sınıf Atık Getirme Merkezi 

Sayısı 
0 Atık Plastik 72388 (%11.82) 

2. Sınıf Atık Getirme Merkezi 
Sayısı 

0 Atık Cam 10868 (%1.78) 

3. Sınıf Atık Getirme Merkezi 
Sayısı 

0 Atık Metal 1376 (%0.22) 

Mobil Atık Getirme Merkezi 
Sayısı 

0 Atık Piller 184 (%0.03) 

Kompost Tesisi Sayısı 1 Atık Bitkisel Yağ 4245 (%0.69) 
Üretilen Kompost Miktarı (Kg) 155 Atık Motor Yağı 3445 (%0.56) 
Yerleştirilen Kumbara Sayısı 747 AEEE 1167 (%0.19) 

Yerleştirilen Konteyner Sayısı 169   
Geçici Atık Depolama Alanı 

Sayısı 
556   

Çalışan Sayısı (Kişi) 12705   
Sisteme Geçen Kurum Sayısı 652   

Eğitim Verilen Kişi Sayısı 22100   

Öğrenci Sayısı 54648 
TOPLAM MİKTAR 

(Kg) 
612698 

 
Nevşehir İli genelinde sıfır atık proje çalışmalarında yıllara göre sıfır atık faaliyetleri sonucu 
tahmin edilen geri kazanımlar, tasarruflar ve miktarları Çizelge 4’de verilmektedir. Çizelge 
irdelendiğinde Atık depolama alanında tasarruf edilirken tüketilen su miktarı, tüketilen enerji 
miktarı, salınan sera gazı miktarlarının azaltıldığı, harcanması gereken petrol miktarı ve doğal 
hammadde miktarının önlendiği ve elde edilen atıklardan üretilebilecek biyodizel ile baz yağ 
miktarının da artırıldığı görülmektedir. Üretilebilecek biyodizel miktarı toplanan atık bitkisel 
yağ miktarı ile doğru orantılıdır.  
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Çizelge 4. Nevşehir İlinde yıllara göre gerçekleştirilen sıfır atık faaliyetleri sonucu tahmin 
edilen geri kazanımlar, tasarruflar ve miktarları (Çevre ve Şehircilik 2021) 

  
Faaliyet 2018 Yılı 2019 Yılı 2020 Yılı 

Kesilmesi Önlenen Ağaç Sayısı 22 Adet 13881 adet 1765 adet 
Atık Depolama Alan Tasarrufu 4 m3 2152 m3 310 m3 

Tasarruf Edilen Su Miktarı 36 m3 22863 m3 2907 m3 
Tasarruf Edilen Enerji Miktarı 6836 kW 3535058 kW 530428 kW 

Salınımı Önlenen Sera Gazı Miktarı 238 kg 145970 kg 19230 kg 
Harcanması Önlenen Petrol Miktarı 717 litre 84369 litre 47197 litre 

Harcanması Önlenen Hammadde 
Miktarı 

0 11 ton 4 ton 

Üretilebilecek Biyodizel Miktarı 0 775 litre 4245 litre 
Üretilebilecek Baz Yağ Miktarı 0 2 litre 2 litre 

 
4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER  
Nevşehir ili sıfır atık çalışmaları genel olarak değerlendirildiğinde sıfır atık sistemi için 
başvuran kurum sayısının alınan belge sayısı açısından oldukça yüksektir. Sisteme katılan 
belediye sayısının yüksek olduğu, eğitim faaliyetlerinin genişletilerek devam ettirildiği, atıklar 
için yerleştirilen kumbara ve konteyner sayılarının artırıldığı, çalışan kişi sayısının artırıldığı 
ve sisteme geçen kurum sayısının güngeçtikçe yükseldiği tespit edilmiştir. Diğer taraftan 
kurulan kompost tesisinde kompost üretiminin gerçekleştirildiği ve 8 çeşit değişik atıkların 
geri kazanımının yapıldığı belirlenmiştir. Geri kazanılan atıklar arasında birinci oranda en 
fazla geri kazanılan atık türünün atık kâğıt-karton olduğu tespit edilirken ikinci sırayı plastik 
atıklar ve üçüncü sırada ise cam atıklar olduğu belirlenmiştir. 
Bu çalışmada ilk olarak Sıfır Atık Projesinin denetlendiği Belediyenin, Temizlik ve Fen işleri 
müdürlüğü yetkilileriyle görüşmeler yapılarak Sıfır Atık sistemine ait ön bilgiler elde 
edilmiştir. Daha sonra Nevşehir Özel Atık Geri Dönüşüm Firmasından bölgede yapılan 
çalışmalar hakkında bilgiler elde edilmiştir. Yapılan görüşmeler neticesinde günümüzün ciddi 
derecede önemli sağlık sorunlarından Covid-19 virüsünün Sıfır Atık Projesi’nin 
uygulanmasında engeller oluşturduğu bilgisi alınmıştır. Bu sağlık sorununun ciddi ve bulaşıcı 
olması nedeniyle, özellikler projede en önemli göreve sahip olan atık toplamakla görevli 
kişiler için çalışmalar dikkatli olarak yürütülmesi gerekmektedir. Ancak Nevşehir Belediyesi 
gereken önlemleri alarak Sıfır Atık Projesine tam olarak geçilmesi için çalışmalarını 
olabildiğince hızlı ve yenilikçi olarak sürdürmektedir. Projenin başlangıç tarihinden 
günümüze kadar, bu proje ihale ile özel atık firması tarafından çalıştırılsa da 2023 yılına kadar 
tamamen belediye tarafından yönetilmesi amaçlanmaktadır.  
 
TEŞEKKÜR: Bu çalışma esnasında kolaylıkları sağlayan, gerekli verileri temin eden ve 
katkılarını veren Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve İl Çevre Müdürlüğü 
yetkililerine teşekkür ederiz.   
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FATIGUE ANALYSIS FOR A 7050-T7451 ALUMINUM CONNECTING ROD 
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University of Turkish Aeronautical Association, Department of Mechanical Engineering 
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ABSTRACT 
Connecting rods are one of the crucial structure inside the engine that facing continuously 
changing compression, tension and buckling loads with the wide range of engine speed. Due 
to its heavy operating conditions, many studies have done by now including material change, 
alloy composition, manufacturing techniques or design improvement with different 
optimization methods. However, time varying stresses, especially after detection of the failure 
of the railroad-car axles in 19th century, highlights the fatigue of the machine elements so far. 
Many challenged theories are developed to estimate the fatigue failure of the components 
while CAE software support engineers and simplify their works with time gain 
simultaneously. In this study, manufacturing techniques were explained for the connecting 
rod, and fatigue failure models introduced. Then, a connecting rod, which was designed for a 
rhombic drive internal combustion engine facing 4188 kPa maximum gas pressure, analyzed 
with repeated load of 7200 N from the piston connection. As being a candidate of an aviation 
engine, 7050-T7451 Aluminum was used due to the mass constraint. Yield stress of 7050-
T7451 Aluminum is 469 MPa for tension and ultimate tension stress is 524 MPa. Shape 
optimization method was used to obtain maximum reliable design for aimed mass reduction. 
On the finite element model, which was prepared for connecting rod static analysis, was used 
in optimization study and some shape definitions generated on this analysis model. 14 % mass 
reduction ratio was considered and this value was used as constraint definition at the 
preparation stage of building optimization problem. The objective of the optimization study is 
to minimize the compliance value in order to get a maximum stiff model with the frame of 
mass reduction. After performing optimization study, final design shape was achieved and for 
final and initial designs, fatigue analysis was performed. Stress life was used and the S-N 
curve of the connecting rod material was obtained via the method in Hypermesh software by 
using ultimate tensile strength value. Design life was obtained for initial design of the model 
is 315164 cycle. Shape optimization was applied in order to minimize the compliance of the 
model under the load conditions and 14 % mass reduction was the optimization constraint. In 
the last case, design life became 17714 cycle for the design with mass optimization. 
Keywords: Connecting Rod, Lever Arm, Crack, Failure Theory, Fatigue Analysis, Life Cycle
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ANALYSIS OF THE LATTICE STRUCTURES FOR THE BATTERY PACK 
OF ELECTRICAL AND HYBRID VEHICLES 

 
Asst. Prof. Dr. Erol GÜLTEKİN 
University of Turkish Aeronautical Association, Department of Mechanical Engineering 
ORCID: 0000-0001-6114-7362 
 
Graduate Student Mehmet YAHŞİ 
Bursa Uludağ University, Department of Mechanical Engineering, 
ORCID: 0000-0001-6665-0944 

ABSTRACT 
Electric and hybrid vehicles are getting popular once as in 19th century and many technologies 
have developed to struggle with range superiority of the petroleum-derived fuels. On that 
point, investigations have focused on energy density of the battery technologies to increase 
the range. However, while preferences of propulsion systems for the vehicles change, 
transportation safety keeps its importance especially carrying explosive chemicals inside the 
battery cells located under the seats. Many regulations shape the protection frame of the 
battery packs according to fire resistance, mechanical shock and integrity, thermal hazards 
etc., and in present condition, mostly this duty accomplished by the metal treated packs. In 
this study, plain sheet metal, hollow pyramidal lattice, semicircle lattice and honeycomb-like 
structures were examined. Their stiffness/weight ratio was compared. As an analyzing 
method, linear static subcases was built for each of the structures with keeping identical 
pressure value, 0.2 Mpa applied to upper plate of all models in order to examine their 
strength. Linear static finite element analyses give also a compliance value, which means total 
strain energy of the structure under the aforementioned loads and boundary conditions 
considering such as force times displacement. The results showed that the honeycomb model 
had the 3.82 Nmm compliance value. The pyramid model and the semicircle models had the 
compliance values as 20.81 Nmm and 22.77 Nmm, respectively. The lattice models compared 
to plain sheet metal, which has 1.5 mm thickness and 5.31 Nmm compliance result. 23% 
weight increase was observed with the honeycomb structure instead of the plain sheet metal 
usage. However, the stiffness was increased as 28% with the honeycomb structure usage. 
Weight of the plate for the battery restricts the range of the electrical vehicles and little gains 
will develop the range goal of them without sacrificing safety on hazardous cases.  
Keywords: Battery Pack, Electric Vehicle, Hybrid Vehicle, Lattice Stiffness, Honeycomb
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ALT UZAY TEMELLİ SINIFLANDIRICILAR KULLANARAK GERÇEK ZAMANLI 
KONUŞMA TANIMA İLE ROBOT KOLU KONTROLÜ 

 
Yüksek Lisans Öğrencisi Ozan FIRAT ÇIPLAK 
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İleri Teknolojiler Anabilim Dalı 
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Elektrik Elektronik 
Mühendisliği Bilim Dalı 
ORCID: 0000-0001-8435-0507 
 
ÖZET 
Gün geçtikçe cihazların uzaktan kontrolünü gerçekleştiren tanıma sistemleri büyük önem 
kazanmaktadır. En çok kullanılan tanıma sistemleri olarak konuşma, yüz ve parmak izi tanıma 
sistemleri gösterilebilir. Konuşma tanıma sistemleri güvenlik sistemlerinde, cihaz kontrolü 
sistemlerinde ve dikte ettirme sistemlerinde gerçek zamanlı olarak kullanılabilmektedir. Bu 
çalışmada konuşma komutlarının gerçek zamanlı olarak tanınması ile robot kolu kontrolü 
gerçekleştirilmiştir. Konuşma komutlarının tanınması için etkili alt uzay sınıflandırıcıları olan 
Fisher Doğrusal Ayrım Analizi (FDAA) ve Ayırt Edici Ortak Vektör (AOVY) kullanılmıştır. 
Eğitim seti için, her biri altı farklı renge sahip dört farklı nesne için toplam 24 adet konuşma 
cümleleri oluşturulmuştur.  Eğitim kümesi konuşmacı bağımlı olarak oluşturulmuştur. Test 
aşamasında gerçek zamanlı olarak konuşma sinyallerinin tanınması ile robot kolu önceden 
koordinatları belli olan nesneye yöneltilmektedir. Bu yönelme işleminin yapılabilmesi için 
öncelikle PC yazılım arayüzü ile konuşma komutları gerçek zamanlı olarak tanınmakta ve 
tanınan komuta göre ilgili veriler RS232 seri iletişim protokolü kullanılarak robot kontrol 
kartına iletilmektedir. Ardından kontrol kartında her bir nesnenin yerinin bilgisini içeren 
mikrodenetleyici yardımı ile robotun servo motorları nesne konumuna doğru yönelmektedir. 
Deneysel çalışmalarda elde edilen ortalama tanıma oranları AOVY ile %98,3 bulunurken 
FDAA ile %97,1 bulunmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Konuşma tanıma, robot kolu kontrolü, FDAA, AOVY  
 

ROBOT ARM CONTROLLING WITH REAL-TIME SPEECH RECOGNITION 
USING SUBSPACE BASED CLASSIFIERS 

 
ABSTRACT 
Recognition systems, which perform remote control of devices, have gained significant 
importance day by day. Speech, face, and fingerprint recognition systems seem to be the most 
frequently used recognition systems. Speech recognition systems can be used in real time in 
security systems, device control systems and dictation systems. In this study, the robot arms 
controlling by recognizing the real-time speech commands have been done. The Fisher Linear 
Discriminant Analysis (FLDA) and Discriminative Common Vector Approach (DCVA) of 
effective subspace classifiers have been used to recognize speech commands. For the training 
set, a total of 24 speech sentences have been created for four different objects which have got 
six different colors. The training set has been created as speaker-dependent.   
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During the test phase, by recognizing the speech signals in real-time, the robot arm has been 
directed to the object whose coordinates have been previously determined. In order to perform 
this direction process, firstly speech commands are recognized in real time by the PC software 
interface and the relevant data are transmitted to the robot control card using the RS232 serial 
communication protocol according to the recognized command. Then, with the help of the 
microcontroller containing the information of the location of each object on the control card, 
the robot’s servo motors are directed towards the object position. In experimental studies, the 
obtained average recognition rates were found 98.3% with DCVA while 97.1% with FLDA. 
Keywords: Speech recognition, Robot arm controlling, FLDA, DCVA 
 
1. GİRİŞ 
Ses tanıma sistemleri diğer pek çok değişik alanda kullanılmaktadır. Bu alanlar özellikle sesli 
komutlar ile ev içi cihazların kontrolünün sağlandığı akıllı evler, robotların ve taşıtların 
kontrolü, interaktif sesli cevap sistemleri, sesin yazıya dönüştürüldüğü dikte ettirme ve 
konuşmacı tanıma gibi birçok uygulama alanında kullanılmaktadırlar (Filho and Moir,2010, 
Anggraeni, 2018, Soujanya and Kumar, 2010, Furui, 2004, Beigi, 20011). Ses tanımayı 
etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. Bu faktörler genel olarak ses sinyallerine eklenen 
gürültüler, ses kaynağının ses alıcısına olan uzaklığı, seslendirilen kelimelerin yanlış telafuzu, 
seslendirilen sözcüklerin hangi sınıflayıcılar ile sınıflandırıldığı, kullanılan ses veri tabanı 
büyüklüğü, kişi bağımlı yada kişi bağımsız olarak tanıma yapılması olarak sayılabilir. Bu 
faktörlerden sınıflandırıcılar, ses tanıma oranlarının yüksek olmasında en büyük etkenlerden 
birini oluşturmaktadır. Sınıflandırıcıların tanıma oranlarına ise veri tabanı büyüklüğü ve kişi 
bağımlılık etkenleri de büyük etki etmektedir. Literatürde en çok kullanılan ses tanıma 
sınıflayıcıları Dinamik Zaman Bükme (DZB), Saklı Markov Model (SMM), Yapay Sinir 
Ağları (YSA) veya altyuzay sınıflandırıcılar olan Fisher Doğrusal Ayrım Analizi (FDAA),  
Class Featuring Information Compression  (CLAFIC) ve  Ayırt Edici Ortak Vektör Yaklaşımı 
(AOVY)   olarak sayılabilir (Keser ve Edizkan,2009, Yavuz, 2006, Gunal ve Edizkan,2008, 
Tokuda,2000, Wang and Guan, 2004, Lalitha,2015). 
 Bu sınıflandırıcılar içinde SMM, ses tanıma sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Dil 
modellerini kullandığı için yüksek bir başarım oranına sahiptir. Fakat SMM ile 
karşılaştırılabilir tanıma oranları veren sınıflandırıcıların kullanımı gün geçtikçe artmaktadır 
(Gülmezoglu,1999). Bir alt uzay sınıflandırma yöntemi olan Ortak Vektör Yaklaşımı (OVY), 
sınırlı sayıda yalıtık kelime tanıma uygulamalarında yüksek tanıma oranları vermektedir 
(Gülmezoglu,1999, Gunal ve Edizkan,2008, Gülmezoğlu,2007). Yapılan çalışmalarda sınırlı 
sayıda kelime kullanılarak %95’in üzerinde başarımlar elde edilmiştir. Ayrıca OVY 
sınıflandırma yaparken pekçok sınıflayıcıya göre daha hızlı çalışmaktadır. İlk olarak Çevikalp 
(2005) tarafından OVY yöntemini temel alan ve özellikle yüz tanıma uygulamalarında 
kullanılan Ayıredici Ortak Vektör Yaklaşımı (AOVY) tanıtılmıştır. AOVY yaklaşımı yüz 
tanıma uygulamalarında diğer alt uzay metotlar olan Eigenface ve FDAA sınıflandırıcılarına 
göre daha iyi sonuçlar verebilmektedir (Çevikalp, 2005). Ayrıca tıpkı AOV gibi, Eigenface ve 
FDAA alt uzay metotlara göre daha hızlı bir hesaplama süresine sahiptir. FDAA yöntemi 
benzer şekilde genel olarak yüz tanıma çalışmalarında kullanılan ve Doğrusal Ayrım Analizi 
(DAA) yöntemini temel alan bir alt uzay sınıflandırıcıdır.  
Bu çalışmada yalıtık kelime tanıma işlemi kişi bağımlı olarak AOVY ve FDAA 
sınıflandırıcıları ile gerçekleştirilmiştir. Böylece görüntü sinyalleri yerine ses sinyalleri 
kullanıldığında elde edilecek tanıma başarımlarının incelenmesi amaçlanmıştır.  
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Ses veri tabanı sınırlı sayıda (10 adet) sözcükten oluşmaktadır. Eğitim ses veri tabanında bu 
sözcüklerin her biri için 40 ses sinyali kişi bağımlı olarak bilgisayar ortamında kaydedilmiştir. 
Ses sinyallerine MFCC uygulanarak öznitelik vektörleri elde edilmiştir. Eğitim aşamasında 
öncelikle ses veri tabanındaki her sözcüğe ait öznitelik vektörleri AOVY ve FDAA 
kullanılarak eğitilmiştir. Test aşamasında bir mikrofon aracılığı ile seslendirilen iki sözcüğün 
her biri ayrı ayrı PC ortamında yazılmış bir program aracılığıyla sınıflandırılmıştır. PC 
aracılığıyla tanınan kelimelere göre bilgisayar ile RS-232 seri bağlantıya sahip robot kolu 
servo motor kontrol kartına sinyaller gönderilerek robot kol istenilen nesneye doğru 
yöneltilmiştir. Sınıflandırma sonucunda elde edilen tanıma başarımını artırmak için bir çeşit 
dil modeli de geliştirilmiştir. Dil modeli kullanılan sınıflandırma işleminde AOVY ile %98.3 
tanıma oranına erişilirken FDAA ile %97.1 tanıma oranına ulaşılmıştır. 
 
2. YALITIK KELİME TANIMA  
Çalışmada ses tanıma için kullanılan yöntemler için öncelikle eğitim aşaması 
gerçekleştirilmiştir. Bunun için ilk olarak ses veri tabanı oluşturulmuş, ses veri tabanından her 
sınıf için öznitelik vektörlerinin elde edilmiş ve bu öznitelik vektörleri kullanılarak AOVY ve 
FLDA için eğitim işlemi yapılmıştır.   
 
2.1. Eğitim Veri Tabanının Oluşturulması  
Öncelikle kişi bağımlı olarak 10 farklı kelime seslendirilerek bilgisayar ortamına 
kaydedilmiştir. Bu 10 farklı kelimeden dördü “küp,”prizma”,”silindir”,”küre” gibi şekilleri 
içerirken diğer altı kelime bu şekillere ait renklerden (beyaz, kırmızı, mavı, siyah, sarı, yeşil) 
oluşmaktadır. Robot kol tarafından ses tanıma ile algılanacak her bir şekle ait 6 renk 
oluşturulmuştur. Böylece toplam 24 farklı ikili sözcükten oluşan komut yapısı oluşmaktadır. 
Bu komutlar aşağıdaki tablo-1’de verilmiştir. 
 

Tablo 1. Kullanılan iki kelimelik 24 adet komut kümesi 
Renk-Nesne Renk-Nesne Renk-Nesne Renk-Nesne Renk-Nesne Renk-Nesne 
Kırmızı küp Beyaz küp Mavi küp Siyah küp Sarı küp Yeşil küp 

Kırmızı 
prizma 

Beyaz 
prizma 

Mavi prizma Siyah prizma Sarı prizma Yeşil prizma 

Kırmızı 
silindir 

Beyaz 
silindir 

Mavi silindir Siyah silindir Sarı silindir Yeşil silindir 

Kırmızı küre Beyaz küre Mavi küre Siyah küre Sarı küre Yeşil küre 
 
Çalışmada eğitim veri tabanın oluşturulurken toplam 10 farklı kelime (“Küp,” Prizma”,” 
Silindir”,” Küre”,“Kırmızı”,”Beyaz”,”Mavi”,”Siyah”,”Sarı”,”Yeşil”) seslendirilmiştir. Eğitim 
ses veri tabanınındaki her kelime kişi bağımlı olarak 40 kez seslendirilmiştir. Eğitim ses veri 
tabanındaki ses kayıtları her kelime sınıfı için 16 kHz’de örneklenmiştir ve her örnek 16 
bit’liktir.  Öznitelik vektörleri 40 ms’lik çerçeveler üzerinden elde edilmiştir. Çerçeveler arası 
%50 üst üste bindirme yapılmıştır. Her bir ses sinyali için 32 çerçeve bulunmuştur. Bu 
çerçevelerin her biri 13 MFCC katsayısı ve bir çerçeve enerjisinden oluşan 14 parametreyle 
temsil edilmektedir. Ayrıca delta ve delta-delta katsayıları da alınarak her çerçeve için toplam 
42 özellik vektörü elde edilmiştir.   Böylece bir sınıf için her biri 1344 uzunluklu 40 adet 
öznitelik vektörü elde edilmiştir. Eğitim veri kümesi bu öznitelik vektörlerin her sınıf için 
birleştirilmesi ile oluşturulmuştur.  
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2.2. Ayırt Edici Ortak Vektör Yaklaşımı (AOVY) 
Ortak vektör yaklaşımı (OVY) ile her sınıfa ait değişmez özellikleri taşıyan bir vektör elde 
edilir ve bu vektör “ortak vektör” olarak isimlendirilir (Gülmezoglu,1999).  AOVY ise elde 
edilen ortak vektörlerin birbirlerine göre dağılımlarını en büyükleyen ortogonal projeksiyon 
vektör kümesi kullanmaktadır. Eğer eğitim setinde her biri k örnek olan c farklı sınıf varsa bu 
durumda eğitim setinde toplam m=kc adet örnek olacaktır. m ses komut sınıfına ait vektör 
sayısını, n ise her bir vektör boyutunu göstermek üzere, OVY hem yeterli veri durumu (m ≥n*, hem de yetersiz veri durumlar (m < n* için uygulanabilir (Keser ve Edizkan,2009). Aynı 
durum AOVY içinde geçerlidir.  Sınıfı i olan r’inci sinyal örneğini n-boyutlu uzayda xÌ� ile 

gösterirsek, sınıflar içi dağılım matrisi Sß  aşağıdaki gibi verilir, 
 

àá = Ê Ê m(r¬â − ãâ*(r¬â − ãâ*	qä
å�/

æ
��/

 (1) 

 
Burada , μ� i’nci sınıfa ait ortalama vektörü göstermektedir. farklılık alt uzayı B ve farksızlık 
alt uzayı B  olmak üzere birbirine dik iki alt uzaya ayrılır. Farksızlık alt uzayı B , Sß  
matrisinin sıfır özdeğerlerine karşılık gelen özvektörler tarafından gerilir. P ve Pç matrisleri 
sırasıyla B ve B   uzaylarının izdüşüm matrisleri olarak alınırsa, eğitim setindeki örneklerin 
B   alt uzayındaki izdüşümleri aşağıdaki gibi olacaktır. 
 

                                            rèéêâ = r¬â − ër¬â = ëçr¬â ,             r=1,2,…,N,  i=1,2,…,c (2) 

 
Aşağıdaki Denklem 3’de belirtilen Sæì� ortak vektörlere ait saçılım matrisi olup, aşağıdaki 
gibi bulunur, 
 
                                àæì� = ∑ (rèéêâ − ãèéê*³��/ (rèéêâ − ãèéê*	, i = 1, … , c                     (3) 
 
Bu eşitlikte µcom ortak vektörlere ait ortalama vektörünü ifade etmektedir. Bu durumda Scom 
matrisinin sıfırdan farklı özdeğerlerine karşılık gelen özvektörler, en uygun izdüşüm 
vektörlerini verir. Bu vektörlerin sayısı r≤c-1 , Scom matrisinin rankına eşittir. En uygun 
izdüşüm vektörleri üzerindeki izdüşüm katsayılarından oluşan öznitelik vektörleri aynı olup 
aşağıdaki gibi bulunur; 
 
                                                  íâ = K< rêâ , áâ > ⋯ < rêâ , á¬ >L                                        (4) 
 
Bu vektörler, “ayırt edici ortak vektörler” olarak adlandırılır (Çevikalp, 2005). Test 
aşamasında ses sinyallerinin ayırt edebilmesi için öncelikle bu test sinyaline ait öznitelik 
vektörleri aşağıdaki eşitlikle bulunur: 
 
                                                              íïoðï = ñòrïoðï                                                         (5) 
 
Daha sonra Ωtest ile eğitim setindeki sınıflara ait ayırt edici ortak vektörlerin arasındaki Öklid 
uzaklığına bakılır. Test ses sinyali, en küçük uzaklığı veren sınıfa atanır. Ωtest her sınıf için tek 
bir öznitelik vektörü ile karşılaştırıldığından tanıma oldukça hızlı gerçekleştirilebilmektedir. 
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2.3. Fisher Doğrusal Ayrım Analizi (FDAA) 
FDAA ise DAA’dan türetilmiş bir alt uzay sınıflama metodudur. Bu metot kullanılarak 
sınıflararası ve sınıflariçi dağılım oranını en büyükleyen bir dik vektör kümesi (W) bulunur 
(Belhumeur,1997). Burada sınıflar içi dağılım yukarıda belirtilen Denklem 1 ile bulunur. 
Sınıflar arası dağılım matrisi ise aşağıdaki gibidir, 
 

àó = Ê N(ã� − ã*(ã� − ã*	³
��/

 (6) 

 
Burada N sınıfı oluşturan toplam örnek sayısıdır. μ�  sınıf ortalaması ve μ tüm sınıfların 
ortalamasıdır. En uygun taban vektörleri (Wopt) aşağıdaki gibi bulunur (Belhumeur,1997) 
.   

Wopt=@åô�@µõ öõ÷øùõööõ÷øúõö = [w1 w2 … wm] (7) 

 
Burada m=c-1 olmaktadır. Aşağıdaki gibi belirtilen denklemde Sõ�/Sû çarpım sonucunda 
oluşan matrisin en büyük özdeğerlerine karşılık gelen c-1 adet özvektör en uygun taban 
vektörünü (Wopt) vermektedir. 
 
                                           àóáâ = üâàñáâ,     i=1,2,…,m                                                     (8) 
 
Tanıma problemlerinde, sınıf içi dağılım matrisi SW'nin genellikle tekil olması problemiyle 
karşılaşılır. Bu problemin üstesinden gelmek için FDAA yöntemi ses sinyali kümesini daha 
düşük boyutlu bir uzaya izdüşürür. Bunun için öncelikle Temel Bileşen Analizi (TBA) 
kullanılarak özellik uzayı boyutu N-c'ye düşürülür. Ardından N-c boyutlu uzaya standart FLD 
uygulanarak boyut c-1'e düşürülür ve Denklem 7 uygulanarak Wopt matrisi bulunur. 
 
3. ROBOT KOLU KONTROLÜ  
Aşağıdaki Şekil 1’de gerçek zamanlı ses komutları tanınarak robot kolu kontrolü şeması 
verilmiştir. 

 
Şekil 1. Gerçek zamanlı ses tanıma ile robot kolu kontrolü şeması 

RS232 seri  

bağlantısı 

Robot Kol Nesneler Bilgisayar 

Mikrofon 
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Test aşamasında ses sinyalleri mikrofon aracılığı ile bilgisayara aktarılmakta ve komutları 
oluşturan her bir kelime sinyalinin başlangıç ve bitiş noktaları sinyale ait çerçevelerdeki sıfır 
geçiş sayısını ve enerji seviyesini hesaplayan bir algoritma yardımı ile bulunmaktadır. Sınırlar 
bulunduktan sonra her kelime sinyali için MFCC ile öznitelik katsayıları elde edilmektedir. 
Ardından bu öznitelik vektörleri için AOVY yada FLDA kullanılarak en olası sınıfa atama 
yapılmaktadır. Tanıma sonucunda bulunan komuta göre oluşturulan sinyal RS232 seri 
haberleşme kablosu üzerinden servo motor kontrol kartına iletilmektedir. Gelen sinyal tanınan 
komuta karşılık gelen  nesnenin koordinat bilgisini içermektedir.  Böylece robot kolu istenilen 
nesneye doğru yönelerek nesneyi kavramakta ve tanıma süreci son bulmaktadır. Başka bir 
komut geldiğinde benzer süreçler tekrarlanmaktadır.  
 
4. ARAŞTIRMA VE BULGULAR 
Kişi bağımlı kelime tanıma çalmasında her ikili kelime komutu  40 defa gerçek zamanlı 
olarak seslendirilerek test işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada OVY yetersiz veri durumu 
için ses komut tanıma yapılmaktadır. Aşağıdaki Şekil 2’de ve Şekil 3’de dil modeli 
kullanmadan gerçekleştirilen testlerin sonuçları sırası ile AOVY ve FDAA (FLDA) için 
verilmiştir.  
 

 
Şekil 2. AOVY için dil modelsiz komut kümeleri tanıma oranları (Ortalama=%90,73) 

  



  

 

 

 

 
 
 

 

ISPEC 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
ENGINEERING & NATURAL SCIENCES 

May 16-18, 2021 / Siirt University 
SIIRT-TURKEY 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 
WEB: https://www.ispecinstitute.org/ 
E-MAIL: instituteispec@gmail.com 

 

253 

 
Şekil 3. FLDA için dil modelsiz komut kümeleri tanıma oranları (Ortalama=%89,48) 

 
Şekil 2 ve Şekil 3’de dil modeli kullanılmadan AOVY ve FDAA için 24 farklı komut için 
bulunmuş ortalama tanıma oranları verilmiştir. 24 komutun tamamının ortalama tanıma 
oranları ise AOVY ve FDAA için sırası ile %90,73 ve %89,48 olarak bulunmuştur. Her ikili 
komutun kelimeleri ayrı ayrı 10 adet sınıf içerisinden en yakın sınıfa atanmıştır. Ancak bir 
komutta her zaman önce renk bilgisi sonra nesne bilgisi seslendirilmektedir. Bu yüzden ilk 
komutun 6 farklı renk içinden ve ikinci komutun 4 farklı nesne içinden seçilmesini içeren dil 
modelli bir çalışma daha gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde her sözcük kendi sınıf kümesi 
içerisinden sınıflandırılacağı için daha iyi tanıma başarımları elde edilebilecektir. Aşağıdaki 
Şekil 4 ve Şekil 5’de dil modeli kullanılarak gerçekleştirilen testlerin sonuçları sırası ile 
AOVY ve FDAA için verilmiştir.   
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Şekil 4. AOVY için dil modelsiz komut kümeleri tanıma oranları (Ortalama=%98,3) 

 

 
Şekil 5. FLDA için dil modelsiz komut kümeleri tanıma oranları (Ortalama=%97,1) 

 
Şekil 4 ve Şekil 5’ten görülebileceği gibi dil modelli çalışma ile dil modelsiz çalışmaya 
kıyasla daha iyi tanıma oranları elde edilmiştir. 
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5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
Bu çalışmada sınıflandırma için etkin bir biçimde kullanılan AOVY ve FDAA için ses tanıma 
uygulaması gerçekleştirilmiştir. Tanıma sonucu elde edilen bilgi seri haberleşme ile 
bilgisayara iletilmiş ve servo motor kontrolü sağlanarak robot kolu istenilen koordinatlara 
yönlendirilmiştir. Çalışma dil modelsiz ve dil modelli olarak iki biçimde gerçekleştirilmiştir. 
Dil modelsiz çalışmada 24 komut kümesinin tümü için AOVY ve FDAA sırası ile %90,73 
ve%89,48 ortalama tanıma oranlarına erişmiştir. Dil modelli çalışmada ise AOVY ve FDAA 
için sırası ile %90,73 ve%89,48 ortalama tanıma oranlarına erişilmiştir. Sonuçlara etki eden 
bir durum ise kelime sınırlarının iyi tespit edilememesinden kaynaklanmaktadır. Böyle 
durumlarda tanıma oranının düştüğü görülmüştür. Sonraki çalışmada daha gürbüz bir kelime 
sınırı tespiti yapan algoritma kullanılması ile tanıma oranlarının daha da yükseltilmesi 
amaçlanacaktır. 
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ÖZET 
Azalan kaynaklar ve artan ihtiyaçlar sebepleriyle, bu ihtiyaçlara cevap verebilmek için, 
gelişen teknoloji ile uyum içerisinde yeni malzemelerin keşfi ve geliştirilmesi gereksinimleri 
çok önemli bir noktaya gelmiştir. Kompozit malzemeler bahsi geçen gereksinim durumlarına 
cevap olarak, farklı özellikte malzemelerin bir araya getirilerek, kendilerinden farklı yeni 
özelliklere sahip malzeme olarak üretilmektedir. Kompozitlerin en önemli özelliklerinden biri 
sınırsız taleplere sınırsız üretim seçenekleriyle cevap üretebilmesidir. Kullanım yerlerine göre 
kompozit malzemelerden birçok beklenti olabilir ve bu beklentiler önceden araştırılmalıdır. 
Karbon, aramid ve cam gibi elyaflar özellikle polimer matrisli kompozit malzemelerin 
mukavemet değerlerini arttırmak için üretimde yer almaktadır. Kullanılan elyafların yanı sıra 
polimer matrisli kompozit malzemelerin aşınma dayanımı, rijitlik ve eğilme dayanımı gibi 
özelliklerinin yeteri kadar iyi olmaması nedeniyle çeşitli partiküllerin eklenerek kullanılması 
durumu da bulunmaktadır. Bahsi geçen partiküllerin eklenmesi kompozit malzemenin fiziksel 
ve mekaniksel özelliklerini belirli oranlarda değiştirmektedir. Bu çalışmada, bor parçacıkları 
ile takviye edilmiş çift yön cam fiber/polyester reçineli ve çift yön karbon fiber/polyester 
reçineli kompozit malzemelerin mekanik özellikleri deneysel yöntemlerle araştırılmıştır. Bor 
parçacığı olarak özgül ağırlığı 1,51 g/cm3 ve molekül ağırlığı 61,83 g/mol olan boroksit 
parçacıkları (H3BO3) karıştırılmış polyester reçine kullanılarak, el yatırma yöntemi ile 
kompozit levhalar üretilmiştir. Parçacık takviyesi olarak ağırlıkça %1, %5 ve %10 oranlarında 
bor oksit polyester reçine karışımı elde edilmiştir. Parçacık takviyesinin mekanik özellikler 
üzerine etkileri araştırılmıştır. Deneysel çalışmalar sonucunda parçacık oranının artmasına 
bağlı olarak aşınma direncinin bazı numunelerde neutral numunelere oranla arttığı ve yine 
bazı numunelerde çekme mukavemet dayanımının iyileştiği sonuçları belirlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: kompozit malzemeler, boroksit , çekme testi, hibrit kompozit malzeme 



  

 

 

 

 
 
 

 

ISPEC 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
ENGINEERING & NATURAL SCIENCES 

May 16-18, 2021 / Siirt University 
SIIRT-TURKEY 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 
WEB: https://www.ispecinstitute.org/ 
E-MAIL: instituteispec@gmail.com 

 

258 

INVESTIGATION OF MECHANICAL PROPERTIES OF PARTICLE REINFORCED 
BIDIRECTIONAL COMPOSITE PLATES 

 
ABSTRACT 
Due to the decreasing resources and increasing needs, the discovery and development of new 
materials in harmony with the developing technology has reached a very important point in 
order to meet these needs. Composite materials are produced in response to the 
aforementioned requirements, by combining materials with different properties, as materials 
with new properties different from them. There may be many expectations from composite 
materials depending on their usage areas and these expectations should be investigated 
beforehand. Fibers such as carbon, aramid and glass are involved in production to increase the 
strength values of especially polymer matrix composite materials. In addition to the fibers 
used, polymer matrix composite materials can be used by reinforced with various particles 
because their properties such as wear resistance, rigidity and bending strength are not good 
enough. The reinforcements of the mentioned particles changes the physical and mechanical 
properties of the composite material at certain rates. In this study, the mechanical properties 
of bidirectional glass fiber/polyester resin and bidirectional carbon fiber / polyester resin 
composite materials reinforced with boron particles have been investigated by experimental 
methods. Composite sheets were produced by hand lay-up method using polyester resin 
mixed with boroxide particles (H3BO3) with a specific gravity of 1.51 g/cm3 and a molecular 
weight of 61.83 g/mol, which were utilized as boron particles. As particle reinforcement, 1%, 
5% and 10% boroxide polyester resin mixture was obtained. The effects of particle 
reinforcement on mechanical properties were investigated. As a result of the experimental 
studies, it was determined that, due to the increase in the particle ratio, the wear resistance 
increased in some samples compared to the samples not reinforced with boroxide particles 
and the tensile strength improved as well.  
Keywords: composite materials, boroxide, tensile test, hybrid composite material 
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ABSTRACT 
Due to current advancements and developments in the area of manufacturing industries, there 
is need of alternate non-conventional methods of joining having small energy consumptions, 
short processing times and superior material characteristics. Microwave joining process has 
many such advantages of saving energy, eco-friendly, volumetric heating, reduced processing 
time, good mechanical and physical properties. Microwave hybrid heating [1]–[4]1 is a new 
area of research, however in order to make this process commercially feasible, there is a need 
of standardizing the process parameters and exploring its process optimization in more details. 
Depending on the area of application, SAF 2507 super duplex stainless steel may be used in 
different applications such as oil and gas production, petrochemical, water desalinization, 
marine, chemical and power sectors etc. SAF 2507 super duplex stainless steel has been 
earlier joined through laser beam welding, friction stir welding and gas tungsten arc welding 
etc. Qi et al.[5]2 investigated similar joints of SAF 2507 super duplex stainless steel by laser 
beam welding process. Laser beam welding joints showed better pitting corrosion resistance 
as compared to laser/gas metal arc hybrid welding joint. Sato et al. [6]3 investigated 
microstructure and mechanical properties of SAF 2507 super duplex stainless steel joints 
welded by friction stir welding.  

                                                           
1 [1] M. Pal, V. Kumar, S. Sehgal, H. Kumar, K. Kumar Saxena, and A. Kumar Bagha, “Microwave hybrid 
heating based optimized joining of SS304/SS316,” Mater. Manuf. Process., p. In Press, 2020, doi: 
10.1080/10426914.2020.1854469. 
[2] M. Pal, S. Sehgal, and H. Kumar, “Optimization of elemental weight % in microwave processed joints of 
SS304 / SS316 using Taguchi philosophy,” J. Adv. Manuf. Syst., pp. 1–25, 2020, doi: 
https://doi.org/10.1142/S0219686720500262. 
[3] M. Pal, S. Sehgal, H. Kumar, and D. Goyal, “Use of nickel filler powder in joining SS304-SS316 through 
microwave hybrid heating technique,” Met. Powder Rep., 2020, doi: 10.1016/j.mprp.2020.10.001. 
[4] L. Bagha, S. Sehgal, A. Thakur, and H. Kumar, “Effects of powder size of interface material on selective 
hybrid carbon microwave joining of SS304–SS304,” J. Manuf. Process., vol. 25, pp. 290–295, 2017, doi: 
10.1016/j.jmapro.2016.12.013. 
2 [5] K. Qi, R. Li, G. Wang, G. Li, B. Liu, and M. Wu, “Microstructure and Corrosion Properties of Laser-
Welded SAF 2507 Super Duplex Stainless Steel Joints,” J. Mater. Eng. Perform., vol. 28, no. 1, pp. 287–295, 
2019, doi: 10.1007/s11665-018-3833-5. 
3 [6] Y. S. Sato, T. W. Nelson, C. J. Sterling, R. J. Steel, and C. O. Pettersson, “Microstructure and mechanical 
properties of friction stir welded SAF 2507 super duplex stainless steel,” Mater. Sci. Eng. A, vol. 397, no. 1–2, 
pp. 376–384, 2005, doi: 10.1016/j.msea.2005.02.054. 
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Increase in strength and hardness was observed within weld zone, due to smaller grain sizes 
of austenite and ferrite phases. Ramkumar et al. [7]4 carried out joining of inconel 625 and 
super duplex stainless steel plates using continuous current and pulsed current gas tungsten 
arc welding. Microwave hybrid heating has not yet been used in joining SAF 2507 super 
duplex stainless steel specimens, therefore our target is joining of similar SAF 2507 super 
duplex stainless steel through microwave hybrid heating.  

                                                           
4 [7] K. D. Ramkumar, S. Oza, S. Periwal, N. Arivazhagan, R. Sridhar, and S. Narayanan, “Characterization 
of weld strength and toughness in the multi-pass welding of Inconel 625 and Super-duplex stainless steel UNS 
S32750,” Cienc. & Tecnol. dos Mater., vol. 27, no. 1, pp. 41–52, 2015, doi: 10.1016/j.ctmat.2015.04.004. 
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RECENT DEVELOPMENTS IN JOINING OF INCONEL ALLOYS FOR SIMILAR 
AS WELL AS DISSIMLAR JOINTS 

 
Vipin Handa  
Mechanical Engineering Department, UIET, Panjab University 
 
Parveen Goyal 
Mechanical Engineering Department, UIET, Panjab University 
 
Shankar Sehgal 
Mechanical Engineering Department, UIET, Panjab University 
 
ABSTRACT 
Microwaves are harnessed these days not only to communicate or to cook food but also for 
joining of metallic materials due to heat generating capabilities of microwaves when absorbed 
by any material. But, metallic materials cannot be directly exposed to microwaves because 
microwaves get reflected from the surface of such materials, which leads to sparking in the 
microwave oven. So, there was a need of a process which could allow the metallic materials 
to absorb the microwaves, convert them into heat and then melt the material at the point 
where joining of material is required. The process developed for joining the metallic materials 
through microwave energy is called microwave hybrid heating [1]–[3]1. Microwave hybrid 
heating process is used for different applications these days, one of which is joining of 
metallic materials. A superalloy, composed of majorly nickel and chromium, named inconel is 
used in applications where material with high corrosion resistance and creep resistance at 
extreme temperature and pressure ranges [4]2 are required. Such properties of an alloy are 
needed in gas turbines, jet engines and in marine industries [5]3. Till date inconel is welded 
through conventional welding techniques like tungsten inert gas welding, electron beam 
welding and laser beam welding [6]4.  

                                                           
1 [1] M. Pal, V. Kumar, S. Sehgal, H. Kumar, K. Kuldeep, and A. K. Bagha, “Microwave hybrid heating based 
optimized joining of SS304 / SS316,” Mater. Manuf. Process., vol. 00, no. 00, pp. 1–7, 2020. 
[2] M. Pal, S. Sehgal, and H. Kumar, “Optimization of elemental weight {%} in microwave processed joints of 
SS304 / SS316 using Taguchi philosophy,” J. Adv. Manuf. Syst., vol. 19, no. 3, pp. 543–565., 2020. 
[3] L. Bagha, S. Sehgal, A. Thakur, and H. Kumar, “Effects of powder size of interface material on selective 
hybrid carbon microwave joining of SS304–SS304,” J. Manuf. Process., vol. 25, pp. 290–295, 2017.  
2 [4] G. Li, J. Huang, and Y. Wu, “An investigation on microstructure and properties of dissimilar welded Inconel 
625 and SUS 304 using high-power CO2 laser,” Int. J. Adv. Manuf. Technol., vol. 76, no. 5–8, pp. 1203–1214, 
2014. 
3 [5] R. I. Badiger, S. Narendranath, and M. S. Srinath, “Microstructure and mechanical properties of Inconel-
625 welded joint developed through microwave hybrid heating,” J. Eng. Manuf., vol. 232, no. 14, pp. 2462–
2477, 2017. 
4 [6] R. I. Badiger and A. M. Hebbale, “A Comparative Studyon Characteristics of Inconel-625 Joints Developed 
through Microwave Hybrid Heating and Tungsten Inert Gas Welding,” Trans. Indian Inst. Met., vol. 74, no. 2, 
pp. 531–540, 2021. 
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Kumar et al. [7]5 used continuous current and pulsed current gas tungsten arc welding for 
joining inconel 625 and AISI 316L and studied the properties of the joint. The authors 
concluded that pulsed current gas tungsten arc welding produced better results. Mithilesh et 
al. [8]6 investigated the properties of the weldments of inconel 625 and AISI 304 through gas 
tungsten arc welding process and observed that weldments underwent huge plastic 
deformations before fracture. There is a need to investigate in more details about the joining 
of inconel alloys through microwave hybrid heating process.  

                                                           
5 [7] K. G. Kumar, K. D. Ramkumar, and N. Arivazhagan, “Characterization of metallurgical and mechanical 
properties on the multi-pass welding of Inconel 625 and AISI 316L †,” J. Mech. Sci. Technol., vol. 29, no. 3, p. 
9, 2015. 
6 [8] P. Mithilesh, D. Varun, A. Reddy, G. Reddy, K. D. Ramkumar, and S. Narayanan, “Investigations on 
Dissimilar Weldments of Inconel 625 and AISI 304,” in Procedia Engineering, 2014, vol. 75, pp. 66–70. 
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VAN İLİ GÜNEŞ ENERJİ POTANSİYELİ VE MEVCUT GÜNEŞ ENERJİ 
SANTRALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Yüksek Lisans Öğrencisi Serhat KARABALIK 
Bitlis Eren Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalı 
ORCID: 0000-0001-8038-7927 
 
Dr. Öğr. Üyesi Faruk ORAL 
Bitlis Eren Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 
ORCID: 0000-0002-4114-0785 
 
ÖZET 
Ülkelerin ilerleme hamleleri, teknolojik gelişmeler ve hızlı nüfus artışları gibi nedenlerden 
dolayı her geçen gün enerjiye duyulan ihtiyaç artmaktadır. Öte yandan 2019 yılında ortaya 
çıkan ve tüm dünyayı etkileyen Covid-19 pandemisinde teknolojik cihazların yaygın olarak 
kullanımı enerjiye olan ihtiyacı daha elzem hale getirmiştir. Ülkeler, artan enerji ihtiyaçlarını 
karşılayabilmek için çeşitli çalışmalar yürütmektedirler. Bu çalışmalar neticesinde, kullanım 
ömrü kısıtlı olan fosil kökenli enerji kaynakları yerine güneş, rüzgar, hidroelektrik, biyogaz, 
jeotermal, hidrojen, dalga vb. yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının giderek arttığı 
görülmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının, fosil kökenli enerji kaynaklarından temiz, 
ekonomik, sınırsız ve çevreye yok denecek kadar az zarar vermesi gibi üstün yönlerinin 
olması bu kaynakların hızla gelişmesine ve hayatımızın birçok alanında yer bulmasını 
sağlamaktadır.  
Ülkemiz, coğrafi konumunun sonucu olarak yenilenebilir enerji kaynakları bakımından 
oldukça yüksek bir potansiyele sahiptir. Bu mevcut potansiyelin maksimum seviyede 
değerlendirilebilmesi ülkemiz açısından hayati önem taşımaktadır. Güneş enerjisi; potansiyeli, 
erişim ve kullanım kolaylığından dolayı yenilenebilir enerji kaynakları arasında önemli bir 
yere sahiptir. Güneş enerjisinden, elektrik enerjisi üretmek için fotovoltaik hücreler 
kullanılmakta olup bu enerjinin elektrik üretimine katkısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu 
çalışmada ülkemizin Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan Van ilinin güneş enerjisi potansiyeli 
araştırılmıştır ve ilde kurulu olan güneş enerji santrallerinin yıllık bazda elektrik enerjisi 
üretim miktarları ele alınmıştır. Güneş enerji santrallerindeki veriler kullanılarak Van ilinin 
elektrik enerjisi üretim ve tüketim miktarları mukayese edilmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Enerji, Güneş enerjisi, Yenilenebilir enerji, Van 
 

EVALUATION OF SOLAR ENERGY POTENTIAL AND EXISTING SOLAR 
POWER PLANTS IN VAN PROVINCE 

 
ABSTRACT 
The need for energy is increasing day by day due to reasons such as the progress of countries, 
technological developments and rapid population increases. On the other hand, in the Covid-
19 pandemic that emerged in 2019 and affected the whole world, the widespread use of 
technological devices made the need for energy more essential. Countries are conducting 
various studies in order to meet their increasing energy needs. As a result of these studies, 
solar, wind, hydroelectric, biogas, geothermal, hydrogen, wave and so on. It is seen that the 
use of renewable energy sources is increasing gradually.   
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The superior aspects of renewable energy sources, such as fossil-based energy sources that are 
clean, economical, unlimited and cause almost no damage to the environment, enable these 
resources to develop rapidly and take place in many areas of our lives. Our country has a very 
high potential in terms of renewable energy sources as a result of its geographical location. It 
is of vital importance for our country to utilize this existing potential at the maximum level. 
Solar energy; It has an important place among renewable energy sources due to its potential, 
accessibility and ease of use. Photovoltaic cells are used to generate electrical energy from 
solar energy, and the contribution of this energy to electricity generation is increasing day by 
day. In this study, the solar energy potential of Van, located in the Eastern Anatolian Region 
of our country, was investigated and the annual electricity generation amount of the solar 
power plants established in the province was discussed. Using the data from solar power 
plants, the electrical energy production and consumption amounts of the province of Van 
were compared. 
Keywords: Energy, Solar energy, Renewable energy, Van 
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GEMİ İNŞA SANAYİSİNDE NESTİNG İŞLEMİNİN ÖNEMİ 
 
Öğr. Görevlisi Atilla BAYTEMÜR 
Yalova Üniversitesi Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü 
ORCID: 0000-0003-4004-1926 
 
Öğr. Görevlisi İsmail KALKAN 
Yalova Üniversitesi Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü 
ORCID: 0000-0002-1973-750X 
   
ÖZET 
Gemi inşa sanayi; çelik, makine imalat, elektrik-elektronik, boya ve lastik-plastik sanayi gibi 
pek çok sanayi kolu mamullerinin birleşerek katma değeri yüksek ürünlere dönüştüğü ülke 
ekonomisi ve savunma sanayi açısından stratejik öneme sahip bir sektördür. 
Dünya taşımacılığının %90’ından fazlası deniz yolu aracılığı ile yapılmaktadır. Deniz yolu 
taşımacılığının, karayolu taşımacılığına göre ortalama 7 kez; demir yolu taşımacılığına göre 
ise 3.5 kez daha ekonomik olmasının yanında, çok büyük miktardaki yüklerin, bir seferde ve 
güvenli taşınması da gemi inşa sektörü için önemli bir avantajdır.  
Gemi inşa sanayisi ülkemizde de önemli bir konumdadır. Gemi ve su araçları ihracatımız 
2003 yılında 0,45 milyar dolar iken, 2020 yılında %229’ luk bir artış ile 1,48 milyar dolara 
yükselmesi bunun önemli bir göstergesidir.  
Gemiler yapılacak işlemlere göre inşa, bakım onarım ya da tadilat sürecinden geçer. Bu 
süreçlerin en önemli aşamalarından bir tanesi gemi yapı elemanlarının nesting işlemlerinin 
yapılmasıdır. Nesting, gemi inşasında kullanılan yapı elemanlarının standart sac ölçülerinde 
kesimi için bilgisayar destekli tasarım (CAD) ortamında hazırlanan teknik resimlerdir. 
Nesting işlemindeki temel amaç; gemi yapı elemanlarının kesilecek sac plaka içerisine en az 
fire verecek şekilde yani optimum düzeyde yerleşiminin yapılmasıdır, çünkü gemi inşasında 
kullanacağımız yapı elemanları sac plakalar içerisinden kesilerek ayrıştırılmaktadır. Bu 
bilgiler ışığında bakıldığında, deniz taşımacılığının dünyadaki önemi, ülkemizdeki gemi inşa 
sanayi alanında artan üretim verileri vb. nedenlerle nesting işlemlerine titizlikle dikkat 
edilmesiyle, israfın azalıp maddi olarak çok büyük kazançların elde edileceği anlaşılmaktadır.  
Bu bilinçle gerçekleştirdiğimiz çalışmadaki amacımız, sektöre yeni giren mühendis veya 
teknikerlere katkıda bulunmak ve farkındalık oluşturmaktır.  
Böylelikle öncelikli olarak, gemi inşa sanayisinde çok önemli bir yeri olan nesting işlemi 
üzerine literatürde yeterince yayın olmadığı için literatüre kaynak sağlamak suretiyle sektöre 
yeni giren mühendis veya teknikerlere katkıda bulunulmuştur. İkinci olarak da gemi inşa 
sanayisinde nesting işleminin önemi vurgulanarak farkındalık oluşturmak suretiyle sektördeki 
gereksiz malzeme ve iş gücü kayıplarının azaltılmasına yönelik yapılacak çalışmalara katkı 
sağlanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Gemi İnşa Sanayi, Nesting, Sac Plaka, Gemi Yapı Elemanları  
 

THE IMPORTANCE OF NESTING PROCESS IN SHIP BUILDING INDUSTRY 
 
ABSTRACT 
Ship building industry; It is a strategically important sector in terms of the national economy 
and defense industry, where many industrial products such as steel, machinery manufacturing, 
electrical-electronics, paint and rubber-plastic industry are combined into products with high 
added value.  
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More than 90 percent of the world transportation is done by sea. Sea transport is an average of 
7 times compared to road transport; In addition to being 3.5 times more economical than rail 
transport, the safe transportation of very large loads at once is an important advantage for the 
shipbuilding industry. 
Ship building industry is also in an important position in our country. The fact that our 
exports of ships and water vehicles increased from 0.45 billion dollars in 2003 to 1.48 billion 
dollars in 2020 with an increase of 229% is an important indicator of this. 
Ships go through the process of building, maintenance, repair or modification according to the 
procedures to be performed. One of the most important stages of these processes is the nesting 
of ship building elements. Nesting is technical drawings prepared in a computer-aided design 
(CAD) environment for the cutting of structural elements used in ship building in standard 
plate sizes. 
The main purpose of the nesting process; It is the optimum level of placement of the ship 
building elements into the plate to be cut, with the least waste, because the structural elements 
we will use in ship building are cut and separated from the plates. In the light of this 
information, the importance of sea transportation in the world, increasing production data in 
the field of ship building industry in our country, etc. With careful attention to nesting 
operations for reasons, it is understood that waste will be reduced and huge financial gains 
will be obtained. 
Our aim in the work that we carry out with this awareness is to contribute to the engineers or 
technicians who are new to the sector and to create awareness. 
In this way, primarily, since there are not enough publications in the literature on the nesting 
process, which has a very important place in the ship building industry, it has been 
contributed to the engineers or technicians who have recently entered the sector by providing 
resources to the literature. Secondly, by emphasizing the importance of nesting in the ship 
building industry, contribution has been made to efforts to reduce unnecessary material and 
labor losses in the sector by raising awareness. 
Keywords: Ship Building Industry, Nesting, Plate, Ship Construction Elements 
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DOĞU MARMARA BÖLGESİNDEKİ DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN 
MAVİ YAKALI PERSONELLERİN KÖPRÜ VİNÇ OPERATÖRLÜĞÜ 

ALANINDAKİ MESLEKİ YETERLİLİKLERİNİN İNCELENMESİ 
 
Öğr. Görevlisi İsmail KALKAN 
Yalova Üniversitesi Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü  
ORCID: 0000-0002-1973-750X 
 
Öğr. Görevlisi Atilla BAYTEMÜR 
Yalova Üniversitesi Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü  
ORCID: 0000-0003-4004-1926 
 
ÖZET 
Ağır sanayi üretimi denildiğinde ilk akla gelenler arasında demir çelik sektörü yer almaktadır. 
Küreselleşmenin etkileri, birçok alanda olduğu gibi demir çelik sektörünü de direkt 
etkilediğinden; demir çelik sektöründeki işletmeler rekabet edebilmek amacıyla üretim 
maliyetlerini minimize etmeye, zamanında ürün teslimatı yapmaya ve olası riskleri ortadan 
kaldırmaya yönelik birçok çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmaları direkt veya dolaylı yönden 
etkileyen en önemli faktörlerden birisi de kalifiye personel teminidir. Bu bağlamda işletmeler, 
birçok farklı yeterlilik veya beceriye sahip personel ile çalışmaya öncelik vermektedir. Bunun 
neticesinde de sektör çalışanları mevcut iş veya görev tanımlamasına ilaveten başka iş veya 
görevleri de yapmak zorunda kalmaktadır. Söz konusu bu zorunluluklardan birisi de kaynakçı, 
bakımcı, makine veya tezgâh operatörü vb. personelin mevcut iş veya görev tanımlamasına 
ilaveten çeşitli nedenlerden dolayı köprülü vinç kullanabilmesidir.  
Kanunen köprülü vinç kullanma yetkisi olmayan personel, işletmelerde köprülü vinç 
kullanabilmek amacıyla yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının açmış oldukları teorik 
ve performans sınavlarına girmekte ve asgari başarı şartlarını sağlamaları halinde yetki 
belgesi alabilmektedir. 
Bu çalışmamızda, Doğu Marmara bölgesinde faaliyet gösteren çeşitli yetkilendirilmiş 
belgelendirme kuruluşlarının, yine bölgelerinde yer alan demir çelik sektör çalışanlarına 
yönelik yapmış oldukları Köprülü Vinç Operatörü Seviye 3 performans sınav verilerini 
inceledik ve değerlendirdik. 
Çalışmamız; söz konusu yeterlilikle ilgili çalışanların mesleki eğitim alanındaki güçlü ve 
zayıf yanlarının tespit edilmesine, ayrıca demir çelik sektöründeki taşıma ve kaldırma 
ekipmanlarında yaşanan iş kazalarının azaltılmasına yönelik yapılacak çalışmalara katkıda 
bulunacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Köprülü Vinç Operatörü, Mesleki Eğitim, Mesleki Yeterlilik, Taşıma ve 
Kaldırma Ekipmanları, Yetişkin Eğitimi  
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ANALYSIS OF PROFESSIONAL COMPETENCES OF WORKERS WORKING IN 
THE IRON AND STEEL SECTOR IN THE EASTERN MARMARA REGION IN THE 

FIELD OF BRIDGE CRANE OPERATORS 
 
ABSTRACT 
When it comes to heavy industrial production, the iron and steel sector is one of the first 
things that come to mind. As the effects of globalization directly affect the iron and steel 
industry as in many other areas; In order to compete in the iron and steel industry, many 
efforts are made to minimize production costs, deliver products on time and eliminate 
possible risks. One of the most important factors affecting these studies directly or indirectly 
is the provision of qualified personnel. In this context, businesses prioritize working with 
personnel with many different qualifications or skills. As a result, sector employees have to 
do other jobs or tasks in addition to their current job or job description. One of these 
obligations is the welder, maintenance worker, machine or counter operator, etc. Personnel's 
ability to use bridge cranes for various reasons in addition to their current job or job 
description. 
 Personnel who are not legally authorized to use bridge cranes enter the theoretical and 
performance exams opened by the authorized certification bodies in order to use bridge cranes 
in the enterprises and can obtain an authorization certificate if they meet the minimum success 
conditions. 
In this study, we examined and evaluated the Bridge Crane Operator Level 3 performance 
exam data that various authorized certification bodies operating in the East Marmara region 
have made for the iron and steel sector employees in their regions. 
Our work; It will contribute to the determination of the strengths and weaknesses of the 
employees related to the mentioned qualification in the field of vocational training, as well as 
to the studies to be carried out to reduce the occupational accidents in the handling and lifting 
equipment in the iron and steel industry. 
Keywords: Bridge Crane Operator, Professional Competence, Handling and Lifting 
Equipment, Adult Training 
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ŞAL YAKA BORNOZ DİKİMİNDE HAT DENGELEME VE MAKİNE YERLEŞİM 
PLANI RASYONELLEŞTİRME 

 
Dr. Öğr. Gör. Sevim YILMAZ 
Pamukkale Üniversitesi, Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tekstil, Deri, Giyim 
ve Ayakkabı Bölümü 
ORCID:0000-0002-0777-9710 
 
ÖZET 
Türkiye yarım asırdır tekstil ve hazır giyim üretiminde önemli gelişmeler kaydetmiştir. 2000 
yılların başında ülke ekonomisi açısından önemli bir sektör haline gelen bu sektör, 
Türkiye’nin ihracat sektörleri arasında otomotiv sanayinden sonra ikinci sıraya yerleşmiştir. 
2019 yılı istihdam verilerine göre, Türkiye’de imalat sanayinde istihdam edilen her 3.5 
kişiden biri tekstil ve konfeksiyon sektöründe çalışmaktadır. 2007 yılında Dünyada kotaların 
serbestleştirilmesiyle AB pazarında da Çin, Hindistan, Bangladeş gibi ülkelerin giyim 
üreticileri daha fazla yer edinmeye başlamıştır. 
Son on yılda Türkiye’de işgücü ücretleri her yıl artmaktadır ve bu da yerli üreticilerin 
Hindistan ve Çin’in giyim fiyatlarıyla rekabet ermesini daha da zorlaştırmaktadır. Bu nedenle 
üretim hattının rasyonelleştirilmesi çok önemlidir ve bu amaç için dikim hatlarının metot 
geliştirme çalışmalarıyla optimize edilmesi elzemdir. 
Bu çalışmada Türkiye’nin Denizli ilinde bulunan bir fabrikada, şal yaka bornoz üretimine iş 
etüdü uygulaması yapılmış olup, sonuçlar dikim hattının dengelenmesinde ve makine 
yerleşim planının rasyonelleştirilmesinde kullanılmıştır. Netice olarak dengelemenin 
verimliliği % 7,14 arttırılarak %89,31’den %96,45’e yükseltilmiştir. Toplam boş süre 1347 
dak.’dan 454 dak.’ya azalmış olup dikim bandında çok az kayıp zamanla çalışma 
sağlanmasının mümkün olduğu ortaya konulmuştur.  Parasal olarak ise işgücü saat ücreti 3 
$/saat kabul edilerek, 21 günlük sipariş üretimi boyunca 1071 $ tasarruf sağlanmıştır ve 
işgücü ihtiyacı iki kişi azaltılmıştır.  
Anahtar kelimeler: Şal yaka bornoz, giyim üretimi, dikim hattı dengeleme, metot geliştirme. 
 
BALANSING OF SEWING LINE AND RASIONALIZATION OF WORK STASHION 

LAYOUT PLAN IN PRODUCTION OF SHAWL COLLAR BATHROBE 
 
ABSTRACT  
Turkey is half a century has made significant improvements in the textile and apparel 
production. Being a sector that creates the most labor employment in industrial sectors after 
Turkey's automotive industry, this sector has become an important sector of the national 
economy at the beginning of 2000 and has settled into second place in terms of export values 
between export sectors. According to 2019 employment data, one of every 3.5 people 
employed in the manufacturing industry in Turkey works in the textile and apparel industry. 
With the liberalization of quotas in the world in 2007, the clothing manufacturers of countries 
such as China, India and Bangladesh started to gain more place in the EU market. 
In the last decade the labor prices in Turkey are increasing every year and this makes it more 
difficult for local producers to compete with Indian and China garment prices. Therefore, it is 
very important to rationalize production chain and for this purpose, it is very useful to 
optimize sewing assembly lines by method development studies. 
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In this study, work study was performed and the results were used for the balancing of sewing 
assembly line and for the optimization of workstation layout plan in the production of shawl 
collar bathrobe model in a factory in Denizli province of Turkey. According to done 
rationalization the efficiency of the balancing has been increased by 7,14%  from 89,31 % to 
96,45’e %. For the shawl collar bathrobe order which was planned for 21 days of production, 
the number of workers required in the sewing line has been reduced by 2 persons and since 
the hourly rate is accepted 3 $ / hour, so as a total 1071 $ was saved from the labor costs. 
Keywords: Shawl collar bathrobe, garment production, balancing of sewing line, method 
development. 
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ECONOMIC ANALYSIS OF AIR CURTAIN USE IN A FACTORY BUILDING 
 
Assoc. Prof. Dr. Cenk ONAN 
Yıldız Technical University Department of Mechanical Engineerin 
ORCID: 0000-0001-8640-7220 
 
Dr. Serkan ERDEM 
Yıldız Technical University Department of Mechanical Engineering 
ORCID: 0000-0002-9553-6769 
 
ABSTRACT 
In factories, especially the heat losses / gains from the doors where the loaded vehicles are 
entered and exited have an important place in the heating / cooling load. For this reason, a 
factory building is discussed in this study. First of all, the cooling load calculations of the 
factory building were made according to ASHRAE Standards. After selecting the air handling 
unit for cooling, the heat gain in the case of open freight doors was calculated. In case of air 
curtains in the doors, operating costs decrease due to the decrease in this heat gain. Since one 
door is large, air flow is provided by using two air curtains side by side. The electric motor 
powers vary according to the width of the air curtains. With the installation of air curtains in 
this study, heat gains and losses caused by the doors in the factory can be prevented as a result 
of a medium-scale investment.  Payback period and savings were calculated using the P1-P2 
method while performing the economic analysis of the factory. Annual inflation rate and 
interest rate are taken as 15% and 17% respectively according to Central Bank of the Republic 
of Turkey data. 3 different cost air curtain devices are used in the factory and there are 3 air 
curtains in total.  It has been observed that the air curtain system in the factory building pays 
for itself in less than 2 years compared to the conventional system. Considering that the 
factory may have different working hours, the variation in the payback period in the range of 
12-20 hours/day has been examined. With the energy cost calculation method, the 
methodology of which is given, it is aimed to spread the application of air curtains and to save 
energy. 
Keywords: Cooling Load, Air Curtains, Air Conditioning, Energy Savings 

 
BİR FABRİKA BİNASINDA HAVA PERDESİ KULLANIMININ EKONOMİK 

ANALİZİ 
 
ÖZET 
Fabrikalarda özellikle yükleme yapılan taşıt giriş çıkışı gerçekleştirilen kapılardan olan ısı 
kayıpları/kazançları ısıtma/soğutma yükünde önemli bir yer tutmaktadır. Bu yüzden bu 
çalışmada, bir fabrika binasının analizi yapılmıştır. Öncelikle fabrika binasının soğutma yükü 
hesaplamaları ASHRAE Standartlarına göre yapılmıştır. Soğutma amaçlı klima santrali 
seçimi yapıldıktan sonra, mahalin yük kapılarının açık olması durumundaki ısı kazancı 
hesaplanmıştır. Kapılarda hava perdesi olması durumunda ise bu ısı kazancındaki düşüşe 
bağlı olarak işletme maliyetleri azalmaktadır. Bir kapı büyük olduğundan yan yana iki hava 
perdesi kullanılarak hava akışı sağlanmıştır. Elektrik motor güçleri ise hava perdelerinin 
genişliğine göre değişmektedir.   



  

 

 

 

 
 
 

 

ISPEC 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
ENGINEERING & NATURAL SCIENCES 

May 16-18, 2021 / Siirt University 
SIIRT-TURKEY 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 
WEB: https://www.ispecinstitute.org/ 
E-MAIL: instituteispec@gmail.com 

 

272 

Yaptığımız bu çalışmada hava perdesi kurulumu ile orta ölçekli bir yatırım sonucunda fabrika 
bünyesinde bulunan kapılardan oluşan ısı kayıp ve kazançları önlenebilecektir. Mahalde 
ekonomik analizi yapılırken P1-P2 metodu kullanılarak, geri ödeme süresi ve tasarruf 
hesaplanmıştır. Yıllık olarak gerçekleşen enflasyon oranı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankası (TCMB) verilerine göre %15 olarak alınmıştır. Hesaplamalarda yıllık faiz oranı ise 
%17 olarak alınmıştır. Fabrikada 3 farklı maliyete sahip hava perdesi cihazı kullanılmaktadır 
ve toplam 3 adet hava perdesi mevcuttur. Fabrika binasında, hava perdeli sistemin, 
konvansiyonel sisteme göre 2 yıldan az sürede kendini amorti ettiği görülmüştür. Fabrikanın 
farklı çalışma saatlerine sahip olabileceği göz önüne alınarak, kabul edilen 16 saat/gün 
çalışma dışında 12-20 saat/gün aralığında geri ödeme süresinin değişimi incelenmiştir. 
Metodolojisi verilmiş olan enerji maliyeti hesaplama yöntemi ile hava perdelerinin 
uygulamasının yaygınlaştırılması ve enerji tasarrufu sağlanması hedeflenmektedir.  
Anahtar Kelimeler: Soğutma Yükü, Hava Perdeleri, İklimlendirme, Enerji Tasarrufu 
 
1. INTRODUCTION 
L. Guyonnaud and C. Solliec (1998) made a model of how the heat transfer of air curtains 
occurs. In the experimental results they obtained within the scope of their study, they 
determined the minimum net air flow and local heat transfer coefficients [1]. 
Gil-Lopez, et al. (2013) compared the energy efficiency when stores with high pedestrian 
traffic are without air curtains, traditional air curtains and high efficiency air curtains. The 
energy savings obtained as a result of this study were found to be 35.8% - 94.30% for 
traditional air curtain and high efficiency air curtain, respectively [2]. 
Nascimento et al. (2016) conducted a study on the air curtain to keep the comfort conditions 
constant in environments such as cold rooms, butchers’ shops, markets where the temperature 
should always be kept constant. In the absence of air curtains, they examined the amount of 
energy loss in the case of passages through the doors based on time [3]. 
Goubran, et al. (2018) proposed a method to estimate energy savings from air curtain doors 
for the entrance hall of two US reference buildings in 16 US climate regions. The parameters 
that contribute to reducing leakage through the air curtain doors and saving energy have been 
observed. As a result of their studies in different buildings, it has been determined that the air 
curtains placed in all the building entrances on average provide a minimum of 20% energy 
savings [4]. 
Yang, et al. (2019) experimentally evaluated the performance of the air curtain at different 
wind speeds and examined the air curtain jet for different supply rates, angles and pressures. 
They compared the different situations which they studied with the efficiencies of the air 
curtain. They worked on wind pressure, wind direction, wind speed and different door 
options. As a result of this study, it has been determined that when the wind speed increases, 
the leakage from the lower part of the air curtain is installed. They found that due to the 
presence of pedestrians passing through the door, the incoming wind was blocked and the 
negative effect of the wind was reduced to a certain extent [5]. 
With the installation of air curtains in this study, heat losses caused by the doors in the factory 
can be prevented as a result of a medium-scale investment. Air curtains installed on the doors 
to form an air block will help us protect the indoor ambient conditions in summer and winter 
conditions. Thus, the energy consumption of the ventilation system of the factory can be 
reduced.  
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Building cooling loads were calculated according to ASHRAE standards [6] for the two case 
described and then unlike other studies, payback periods were calculated as a result of cost 
analysis. In the world where energy efficiency becomes more important every day, it is aimed 
to provide benefits against climate change by specifying the amount of savings in systems. 
 
2. BUILDING DESCRIPTION AND COOLING LOAD CALCULATIONS 
Air curtain application was investigated in the factory building. Therefore, the cooling load 
calculation has been made for the space with doors of different sizes. The exterior walls of the 
factory building and the doors to which air curtains will be applied are shown in Figure 1. 
 

 
Figure 1. 2D drawing of the Factory Building and building exterior information 

 
The total cooling load of the building was determined for 12:00 on June 23, which is the day 
when the solar radiation load is maximum. In the cooling load calculation, the outdoor dry 
bulb temperature for the city of Istanbul has been taken as 33 °C and the wet bulb temperature 
as 24 °C. For comfortable condition, 24 °C dry bulb temperature and 50% relative humidity 
values were taken in summer operating conditions. 
The factory has eight windows of the same size in both the north and south. The width of one 
of the windows is 1.43 m and the height is 1 m. The total sensible heat gain by radiation from 
the windows was calculated as 1879 kcal/h. Since the windows in the windows are normal 
glass, the correction factor value was taken as 0.9. It has been accepted that there are 100 
people in the factory. 
Equivalent temperature difference values depending on the wall direction and outdoor 
temperature were read from ASHRAE tables, and the total sensible heat gain by transmission 
through the outer walls was calculated as 39608 kcal/h. Sensible and latent heat gains of the 
factory are shared in detail in the results section. 
  



  

 

 

 

 
 
 

 

ISPEC 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
ENGINEERING & NATURAL SCIENCES 

May 16-18, 2021 / Siirt University 
SIIRT-TURKEY 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 
WEB: https://www.ispecinstitute.org/ 
E-MAIL: instituteispec@gmail.com 

 

274 

3. COOLING SYSTEMS AND AIR CURTAINS  
The AirCalc+ ahu selection software was used when selecting the HVAC equipment’s for the 
building belonging to the factory. The "stacked unit" was selected in accordance with the 
values of Vtotal, air = 31.563 m3/h, Qcool. serpantine = 165.34 kW calculated for the factory, where 
fresh air duct and exhaust duct are on top of each other. Filter, DX coil, heat recovery device 
and fan selections were made with the same program. The cooling capacity of the selected 
VRF outdoor units is 175 kW, the input power is 58.5 kW and the EER value is 2.99. 
 

 
Figure 3. General view of the air handling unit selected for the factory and its elements 

 
The dimensions of the doors where the air curtain is applied and the technical information of 
the selected air curtains are given in Table 1. Since one door is large, air flow is provided by 
using two air curtains side by side. The electric motor powers vary according to the width of 
the air curtains and are indicated in the table. 
 

Table 1. Air Curtains Used in the Factory Building 
Door 

Number 
Width (mm) Height (mm) Air Curtains 

Factory Building 
Width 
(mm) 

Air Flow 
Rate 

(m3/h) 

Motor 
Power 

(W) 
1 3000 4500 3000 10900 980 
2 4400 4500 2000+2500 7300+9100 650+850 

 
4. ECONOMIC ANALYSIS 
The daily working time in the factory was determined as 16 operation-hours and the 
calculations were made accordingly. Annual inflation rate is taken as 15% according to 
Central Bank of Turkey data [7].   
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In the calculations, the annual interest rate has been taken as 17%. Unlike the conventional 
system, in the system with an air curtain; The difference in electricity consumption from the 
DX battery has been included in the calculations. In addition, the energy consumption spent 
on air curtains has been calculated. 
 
4.1 Operating Costs  
Turkey hour of electricity costs as presented to the organization at the industry 0.9495 
TL/kWh [8]. The annual surplus electrical energy consumed in the factory building was found 
to be 19,763.2 kWh / year. The effect of this on the operating cost is 18.736,522 TL annually. 
 Eý·ýxþ�,ß�x�ì�x �³ = ���,   �±�	
�� ���� × t +  �	�,   �±�	
�� �³�� × t             (1) 

 Cý·ýxþ�,ß�x�ì�x �³ = C� ×  Eý·ýxþ�,ß�x�ì�x �³           (2) 
 Eý·ýxþ�,ß�x� �³ = ���,   �±�	 ���� × t +  �	�,   �±�	 �³�� × t + ∑ n� × W�³��/             (3) 

 Cý·ýxþ�,ß�x� �³ = C� ×  Eý·ýxþ�,ß�x� �³          (4) 

 

The cost calculation for the factory building is as stated above. For the two cases, cost for the 
system design without air curtains is calculated by Eq. 2 and cost for the system design with 
air curtains is calculated by Eq. 4. The type of air curtain used is expressed as m, and the 
number as n. The W symbol indicates the electrical power consumption of the air curtain. (Eq. 
3)Savings for energy quantity value and the cost are calculated by Eq. 5 and Eq. 6, 
respectively. 
 ∆E@���@� = Eý·ýxþ�,ß�x�ì�x �³ − Eý·ýxþ�,ß�x� �³      (5) 
 S@���@� = Cý·ýxþ�,ß�x�ì�x �³ − Cý·ýxþ�,ß�x� �³      (6) 
 
As a result of these calculations, when the air curtain is installed, the annual profit value is 
calculated as 7.923,616 TL. 
 
4.2 Investment Costs  
3 different cost air curtain devices are used in the factory and there are 3 air curtains in total. 
The costs of air curtain systems are calculated with Eq.7. 
 C�³,ý·ýxþ� = ∑ n� C�³�º��/          (7) 
 
After determination of the air curtains electricity savings and investment costs, total net 
energy saving of the systems is calculated by use of the following equation according to the 
P1–P2 method. 
 S@���@� = ∆E x C�x P/ − C�³,ý·ýxþ�xP�       (8) 
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P1 is the present worth factor of a series of N future payments with interest rate (I) per period 
accounting for the time value of money with inflation rate (d). P1 and P2 are used for an air 
curtains application as a non-incoming process 
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 (9) 
 
where P1 is the ratio of the cycle of fuel cost savings to the first-year fuel cost savings, N is 
the lifetime of the investment and where 10 years is considered in the calculations. 
 

N
tvs dRMPP  )1(1 12          (10) 

 
where P2 is the ratio of the life cycle expenditures incurred because of the additional capital 
investment to the initial investment, Ms is the ratio of the annual maintenance and operation 
cost to the original first cost, Rv is the ratio of the resale value to the first cost. P2 can be taken 
as 1 if the maintenance and operation cost is zero [9]. 
 
5. RESULTS AND DISCUSSION 
In this study, it has been observed that a continuous heat loss is experienced from the wide 
doors of a factory where entrance and exit are experienced. These heat losses increase the 
energy consumption of the factory. Sensible and latent heat gains were determined as a result 
of the cooling load calculation. Total heat gain and all of its subtitles are given in Table 2. 
 

Table 2. Calculated sensible and latent heat gains of buildings 

Heat Gains 
Factory 

Sensible Latent 
Total Heat Gain by Transmission from Outer Walls 39608 kcal/h - 

Heat Gain by Transmission from the Roof 6.880 kcal/h - 
Heat Gain by Transmission from Floor 2.838 kcal/h - 

Heat Gain by Transmission from External Doors 1.332 kcal/h - 
Sensible Heat Gain by Transmission through 

Windows 
637 kcal/h - 

Human-induced Heat Gain 5.500 kcal/h 
13.000 
kcal/h 

Heat Gain from Lighting 6.164 kcal/h - 

Fresh Air By-Pass Heat Gain 1.350 kcal/h 
2.038 
kcal/h 

Heat Gain from Other Appliances 23.925 kcal/h - 

Sensible and Latent Total Heat Gain 
102.293 
kcal/h 

15.038 
kcal/h 

Total Heat Gain of the Building 117.331 kcal/h 
 
  



  

 

 

 

 
 
 

 

ISPEC 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
ENGINEERING & NATURAL SCIENCES 

May 16-18, 2021 / Siirt University 
SIIRT-TURKEY 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 
WEB: https://www.ispecinstitute.org/ 
E-MAIL: instituteispec@gmail.com 

 

277 

Excess electricity consumption for the factory is 13,315.2 kWh/year and the cost arising in 
this case is 7,923,616 TL per year. The payback period is calculated as 1 year and 4 months. 
Considering that the factory may have different working hours, the variation in the payback 
period in the range of 12-20 hours shown in Figure 4 has been examined. 
 

 
Figure 4. Payback period depending on factory working time 

 
6. CONCLUSION 
The average payback period for air curtains is required to be 5 years, and the system planned 
to be installed in the factory is a profitable situation accordingly. Air curtain installation is 
suitable as it is also an important factor for the factory that the people working inside can 
work under comfortable conditions. 
It has been observed that the air curtain system in the factory building pays for itself in less 
than 2 years when compared to the conventional system. 
With the energy cost calculation method given in the methodology, it is aimed to spread the 
application of air curtains and to save energy. The method used here can be used in all 
feasibility studies. 
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LATE FUEL INJECTION COMBINED WITH RETARDED INTAKE VALVE 
CLOSURE FOR IMPROVED EXHAUST SYSTEM WARM-UP IN DIESEL 

AUTOMOTIVE VEHICLES 
 
Res. Ass. Dr. Hasan Ustun BASARAN 
Izmir Katip Celebi University, Department of Naval Architecture and Marine Engineering 
ORCID: 0000-0002-1491-0465 
 
ABSTRACT 
Nowadays, there are strict emission legislations for diesel-powered highway and marine 
vehicles. Engine manufacturers mostly use exhaust after-treatment (EAT) systems in order to 
meet those stringent regulations. However, EAT systems have the disadvantage of ineffective 
operation at low loads due to low exhaust temperatures (Texhaust < 250oC). There is a need to 
rise exhaust temperatures at light loads in order to obtain efficient EAT systems. Therefore, 
this study aims to demonstrate that retarded intake valve closure (RIVC) and late fuel 
injection (LFI) can be used to increase exhaust temperatures above 250oC at low loads and 
improve EAT effectiveness on automotive & marine vehicles. 
Lotus Engine Simulation Software is used to model and examine the six-cylinder 
turbocharged & intercooled diesel engine in the study. The system works at constant engine 
speed of 1200 RPM and constant engine load of 2.5 bar BMEP. At first, fuel injection timing 
is retarded up to 13oCA degree from the nominal injection timing. It is seen that LFI results in 
up to 25oC exhaust temperature rise which is inadequate to keep EAT system above 250oC. 
LFI causes ineffective combustion in the system and thus, fuel consumption is increased up to 
7.5 %. Secondly, RIVC is applied in the system through delaying the intake valve closure up 
to 70oCA degree from the nominal timing. RIVC causes some percentage of fresh air charge 
flow back into the intake port which reduces both volumetric efficiency and air-to-fuel ratio in 
the system. Thus, combination of RIVC + LFI increases exhaust temperature rapidly (up to 
55oC). It is seen that RIVC + LFI not only requires lower fuel consumption rise (close to 3.5 
%) compared to LFI method alone, but also it can rise exhaust temperature above 250oC 
which is not possible with LFI-alone application. The improvement on fuel consumption is 
due to the reduced pumping loss obtained through RIVC-based operation. For effective EAT 
warm-up through exhaust flow; firstly, LFI method alone can be applied to heat the EAT 
system rapidly to 50oC or 100oC. Then, for further heat-up of the EAT system (above 50oC), a 
relatively fuel efficient method – combined RIVC + LFI - can be implemented in the system. 
Finally, after a certain high temperature (above 200oC or 250oC), RIVC alone can be applied 
in order to maintain high temperature in the EAT system. 
Keywords: Diesel engines, late fuel injection, retarded intake valve closure, exhaust 
temperature, exhaust after-treatment warm-up 
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EDİLMESİ VE MODÜLLERİNİN BAĞIL KONUMLARININ BELİRLENMESİNDE 
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ÖZET 
Günümüzde robot teknolojisi ya da robotik denildiğinde genellikle insansı robotlar akla 
gelmektedir. Oysaki, havacılıktan tarıma, enerjiden otomotive, sağlıktan savunma sanayine 
kadar birçok alanda robot teknolojisi ve robotlar kullanılmaktadır. Gelişen teknoloji ve artan 
ihtiyaçlar neticesinde, bu alanlar daha da genişlemektedir. Bununla birlikte, robotların 
kullanım alanlarına göre tasarımları, kullanılan eyleyici çeşitleri, algılayıcı çeşitleri, yazılım 
dilleri ve kontrol algoritmaları da farklılık gösterebilmektedir. Bu özellikleriyle ele 
aldığımızda mekatronik bir sistem olan robotlar, bugün olduğu gibi ilerleyen zamanlarda da 
hayatımızda önemli bir yere sahip olacaklardır. 
Bu çalışmada, canlı doğalgaz boru hattı içinde ilerleyebilen ve bu hattaki boruların iç ve dış 
yüzeylerindeki anomalileri tespit ederek, sınıflandırabilen bir yılansı robot modeli ele 
alınmıştır. Robot, doğalgaz borularında tahribatsız muayene (NDT) yapabilmek için gerekli 
isterleri yerine getirebilmek için birbirinden ayrı özellik ve yapıdaki birçok modülden 
oluşmaktadır. Robotun, doğalgaz boru hattı içinde ilerleyişi esnasında, özellikle çeşitli dirsek 
tipi geçişleri ve T geçiş aşamasında her bir modülün diğer modüllere göre olan konumunun 
bilinmesi gerekmektedir. Bu amaçla, modüllerden birine ataletsel navigasyon sistemi (INS) 
yerleştirilmiş ve her bir modülün konumu bu INS modülü referans alınarak belirlenmiştir. Bu 
amaçla, yılansı robotun ileri kinematik çalışmaları yapılmış ve Denavit-Hartenberg (D-H) 
metodu ile transformasyon matrisleri oluşturulmuştur. Elde edilen matrisler kullanılarak, her 
bir modülün INS modülüne göre açısal ve doğrusal konumu elde edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Yılansı Robot, İleri Kinematik, Denavit-Hartenberg (D-H), 
Transformasyon Matrisi, İçeriden Denetleme, Doğal Gaz Boru Denetleme Robotu, 
Tahribatsız Muayene 
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OBTAINING THE FORWARD KINEMATICS OF THE MULTI-JOINT SNAKE LIKE 
MODULAR ROBOT AND ITS USE IN DETERMINING THE RELATIVE 

POSITIONS OF ITS MODULES 
 
ABSTRACT 
Today, when it comes to robot technology or robotics, humanoid robots usually come to 
mind. However, robot technology and robots are used in many fields from aviation to 
agriculture, energy to automotive, healthcare to defense industry. As a result of developing 
technology and increasing needs, these areas are expanding even more. However, robots can 
differ in designs, actuator types, sensor types, software languages and control algorithms 
according to their usage areas. When we consider these features, robots, which are 
mechatronics system, will have an important place in our lives in the future as they are today. 
In this study, a snake-like robot that can move in the natural gas pipeline and detect and 
classify the anomalies on the inner and outer surfaces of the pipes has been studied. The robot 
consists of many modules with separate features and structures in order to fulfill the 
requirements to perform non-destructive testing (NDT) in natural gas pipes. During the 
operation of the robot in the natural gas pipeline, it is necessary to know the position of each 
module relative to the other modules, especially when controlling the robot at various elbows 
and T transition phases. Thus, an inertial navigation system (INS) was placed in one of the 
modules and the position of each module is determined relatively by reference to this INS 
module. For this purpose, forward kinematics studies of the snake-like robot have been 
carried out and transformation matrices have been created with the Denavit-Hartenberg (D-H) 
method. Using the obtained matrices, the angular and linear position of each module with 
respect to the INS module was determined. 
Keywords: Snake-like Robot, Forward Kinematics, Denavit-Hartenberg (D-H), 
Transformation Matrix, In-line Inspection (ILI), Natural Gas Pipeline Inspection Robot, Non-
Destructive Testing (NDT) 
 
KISALTMALAR 
ACM Active Card Mechanism 
D-H Denavit Hartenberg 
INS Inertial Navigation System - Ataletsel navigasyon sistemi 
ILI In-Line Inspection - Hat içi denetleme 
MFL Magnetic Flux Leakage - Manyetik akı kaçağı 
NDT Non-Destructive Testing - Tahribatsız muayene 
 
1.GİRİŞ 
Yılansı robotlar birbirine seri olarak bağlı modüllere sahip bir veya birden fazla düzlemde 
hareket edebilen mobil robotlar olarak tanımlanmaktadır. Bu yapıları, onların kullanımını 
kontrol açısından zor bir hale getirse de hareket yönünden geniş kabiliyet sağlamaktadır. 
Yılansı robotlar, afet alanı gibi erişimi güç olan yerlerde [1], cerrahide [2-4], boru hatlarının 
incelenmesinde ve başka birçok amaçla [5-9] kullanılmaktadır.   
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Yılansı robotlar eklem yapılarına göre aşağıdaki gibi sınıflandırılabilmektedir [10]: 
1) Aktif kıvrılma eklem tipi 
- Active Card Mechanism (ACM) – III, ACM-R3, ACM-R5 
2) Aktif kıvrılma ve uzayan eklem tipi 
- Slim Slime, ACM-S1 
3) Aktif kıvrılma eklemi ve aktif teker tipi 
- ACM-R4 
4) Pasif kıvrılma eklemi ve aktif teker tipi 
- Genbu 
5) Aktif kıvrılma eklemi ve aktif paletli tipi 
- Souryu  
 
Bu çalışmada kullanılan yılansı robot doğalgaz dağıtım hatlarının boru içerisinden 
denetlemesini (ILI) yapmak için tasarlanmıştır. Doğalgaz boru hattı denetleme robotlarını ele 
aldığımızda yılansı [11-16] olanların yanı sıra hareket mekanizmalarına göre aşağıdaki gibi 
sınıflandırılabilmektedir: 
 
- Tekerlekli [17-24] 
- Paletli [25] 
- Vidalı [26-28] 
- Tırtıl [29-31] 
- Pnömatik [32-34] 
- Ayaklı [35-37] 
 
Çalışmada incelenen yılansı robot aktif kıvrılma eklemlerine ve aktif teker yapısına sahiptir. 
Bu çalışmada, yılansı bir yapıya sahip olan doğalgaz boru hattı denetleme robotu modüllerinin 
INS modülüne göre olan konumları elde edilmiştir. Böylece robot modüllerinin konumlarının 
tam olarak bilinebilmesi sayesinde dirsek, Tee gibi özel geçişlerden robotun kontrollü olarak 
geçişi mümkün hale gelmiştir. Burada, Şekil 1’de gösterildiği gibi kamera modülünün 
dönmesi ve yönlendirme modülünün yönelmesiyle her bir modül yer değiştirmekte, bu yer 
değiştirmeye istinaden INS modülüne göre belirli doğrusal ve açısal konum elde edilmektedir. 
Kullanılan INS modülüyle, 3 eksende ivme ölçer ve gyro bilgisi alınarak, verilen bir başlangıç 
konumuna göre robotun anlık konum, hız ve eksenel açı bilgileri elde edilmektedir.  
Yapılan çalışmada, 2. bölümde yılansı robotun tasarımı, 3. bölümde yılansı robotun ileri 
kinematik çalışması, Denavit-Hartenberg yöntemi ile transformasyon matrislerinin 
oluşturulması, 4. bölümde oluşturulan transformasyon matrisleriyle yılansı robotun 
benzetiminin yapılması ve matrislerin doğrulanması, 5. bölümde yılansı robot modüllerinin 
INS modülüne göre olan açısal ve doğrusal konum bilgilerini veren matrisler anlatılmış, 6. 
bölümde ise tartışma ve sonuç kısmına yer verilmiştir. 
 
2. TASARIM 
Doğalgaz boru hattında ilerleyebilmesi ve bu hattaki hataları tespit edebilmesi amacıyla Şekil 
1’deki gibi bir yılansı robot tasarlanmıştır [38].   
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Sürücü
Modülleri

Yönlendirme 
Modülleri

Ön Kamera 
Modülü

Arka Kamera 
Modülü

MFL
Modülü  

Şekil 1. Doğalgaz Boru Hattı Denetleme Robotu 
 
Tasarlanan yılansı robot 4 farklı modül tipinin tekrarlı kullanımı ile 9 modülün seri olarak 
eklenmesi ile oluşturulmuştur. Bunlar, kamera modülü, sürücü modülü, yönlendirme modülü 
ve MFL modülleridir. Robota ait modüllerin işlevleri aşağıda verilmiştir. 
- Kamera Modülü 
Kamera Modülü robotun görüntü işleme merkezi olup görsel olarak verilerin alınmasını ve 
uzaktan kontrol birimi ile haberleşmeyi, diğer modüllerin denetleyici (supervisory) 
kontrolünü sağlamaktadır. Döndürme ve yardımcı tahrik motorlarına sahiptir. Robotun her iki 
başında birer adet bulunmaktadır. 
- Yönlendirme Modülü 
Ana modüller arasında bulunan, yönelme hareketlerinin gerçekleştirilmesini sağlayan 
modüldür. Robotun batarya sistemi bu modül içeresinde yer almaktadır.  
- Sürücü Modülü 
Robotun hareket etmesini sağlayan ana tahrik motorlarını içeren modüldür. INS modülü bu 
modül içerisinde yer almaktadır. 
- MFL Modülü 
Boru içerisindeki mevcut durumun incelenmesini sağlayan, metal kayıplarını hassas bir 
şekilde tespit edebilen manyetik akı kaçağı sensörünü (MFL) içeren ve elde ettiği verileri 
kendi depolama biriminde saklayabilen, robotun ortasında yer alan modüldür.  
 
3. İLERİ KİNEMATİK ÇALIŞMASI 
Robotik bir sistemin hareketlerini tanımlamak için ileri ve geri kinematik denklemler 
kullanılmaktadır. Bu çalışmada incelediğimiz yılansı robotun hareketini ve eklemlerin 
birbirlerine göre olan konumlarını tanımlamak için ileri kinematik çalışması yapılmıştır. 
Yılansı robotların ileri kinematik çalışmalarında geometrik analiz ve Denavit-Hartenberg 
yöntemleri kullanılabilmektedir [39-44]. Bu çalışmada, Denavit-Hartenberg yöntemi 
kullanılarak robota ait transformasyon matrisleri elde edilmiştir.  
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Şekil 2. Yılansı Robotun D-H Eksenlerinin Yerleştirilmesi 

 
Denavit-Hartenberg parametreleri Şekil 2’de gösterilmekte olan eksen takımına göre elde 
edilmektedir. D-H parametreleri belirlenirken; 
 
αi :Xi   boyunca Zi-1 ve Zi eksenleri arasındaki açıyı, 
ai :Xi   boyunca Zi-1 ve Zi eksenleri arasındaki mesafeyi, 
di :Zi-1 boyunca Xi-1 ve Xi eksenleri arasındaki mesafeyi, 
θi :Zi-1 boyunca Xi-1 ve Xi eksenleri arasındaki açıyı, ifade etmektedir. 
 
Şekil 2’te gösterilen eksen takımlarına göre elde edilen D-H parametreleri Tablo 1’de 
gösterilmektedir. 
   

Tablo 1. Denavit-Hartenberg (D-H) Parametreleri 
Link αi ai di θi 

1 pi/2 0 K1 θ1 
2 0 Y1 0 θ2 
3 0 S1 0 θ3 

4 0 Y2 0 θ4 
5 0 MFL 0 θ5 
6 0 Y3 0 θ6 
7 0 S2 0 θ7 
8 0 Y4 0 θ8 
9 -pi/2 0 0 θ9 

10 0 0 K2 θ10 
 
Yılansı robotun eksenleri arasındaki konum bilgisini gösteren transformasyon matrisleri 
oluşturulurken Tablo 1’de gösterilen değerler kullanılmaktadır. Bu değerler, Û = 1 … 10 
olmak üzere, aşağıdaki (1) denkleminde gösterilen matriste yerine konularak transformasyon 
matrisleri elde edilmektedir. 
 

7 =���/ ������ −�����. �Û��� �Û���. �Û��� а�������Û��� �����. ����� −�Û���. ����� а��Û���0 �Û��� ����� ��0 0 0 1
�  (1* 

 
Elde edilen D-H parametreleri ve INS referans konum bilgisi Şekil 3’teki proses diyagramın 
da gösterildiği gibi transformasyon matrisi içerisinde kullanılarak diğer modüllerin doğrusal 
ve açısal konumları elde edilmiştir.   
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Şekil 3. Proses Diyagramı 

 
4. BİLGİSAYAR BENZETİMİ OLUŞTURULMASI 
Elde edilen transformasyon matrislerinin doğruluğunu teyit etmek amacıyla MATLAB© 
programında robotun benzetimi yapılmıştır. Yapılan çalışmada, oluşturulan transformasyon 
matrisleri ve Peter Corke Robotik Toolbox kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda elde edilen 
benzetim ile oluşturulan transformasyon matrislerinin doğruluğu teyit edilmiştir. 
 
Benzetim çalışmasında Şekil 4’teki gibi bir algoritma kullanılmıştır. 
 

 
Şekil 2. Robot Benzetimi Akış Diyagramı 

 
Benzetim çalışması sonucunda, beklenildiği gibi Şekil 5’teki robot modeli elde edilmiştir. 
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Şekil 5. Transformasyon Matrislerine Göre Yılansı Robotun Benzetimi 

 
5. ROBOT MODÜLLERİNİN INS MODÜLÜNE GÖRE KONUMLARININ 
BELİRLENMESİ 
INS modülü yılansı robot içerisinde Şekil 1 ve Şekil 2’de gösterilen Sürücü-2 (S2) modülüne 
yerleştirilmiştir ve S2 modülünün tam merkezinde olduğu kabul edilmiştir. Bu yaklaşımla 
gerekli hesaplamalar çalışmada sunulmuş ve her bir modülün INS modülüne göre açısal ve 
doğrusal konumunu veren matrisler aşağıda (2-10) denklemlerinde gösterildiği gibi elde 
edilmiştir. 
 

7 =��0- ⎣⎢⎢
⎢⎡��/�(��+�º+��+�Ã+�Ð* −��/�(��+�º+��+�Ã+�Ð* ��/ ��/(¯1��� + "1�(��+�º* + ¯2�(��+�º+��* + #$��(��+�º+��+�Ã* + ¯3�(��+�º+��+�Ã+�Ð* + 0����/�(��+�º+��+�Ã+�Ð* −��/�(��+�º+��+�Ã+�Ð* −��/ ��/(¯1��� + "1�(��+�º* + ¯2�(��+�º+��* + #$��(��+�º+��+�Ã* + ¯3�(��+�º+��+�Ã+�Ð*�(��+�º+��+�Ã+�Ð* �(��+�º+��+�Ã+�Ð* 0 ¢1 + ¯1��� + "1�(��+�º* + ¯2�(��+�º+��* + #$��(��+�º+��+�Ã* + ¯3�(��+�º+��+�Ã+�Ð0 0 0 1 ⎦⎥⎥

⎥⎤      (2) 

 

7 =�� 0/ ⎣⎢⎢
⎡�(��+�º+��+�Ã+�Ð* −�(��+�º+��+�Ã+�Ð* 0 ¯1��� + "1�(��+�º* + ¯2�(��+�º+��* + #$��(��+�º+��+�Ã* + ¯3�(��+�º+��+�Ã+�Ð* + 0���(��+�º+��+�Ã+�Ð* �(��+�º+��+�Ã+�Ð* 0 ¯1��� + "1�(��+�º* + ¯2�(��+�º+��* + #$��(��+�º+��+�Ã* + ¯3�(��+�º+��+�Ã+�Ð*0 0 1 00 0 0 1 ⎦⎥⎥

⎤
               (3) 

 

7 =��0� ⎣⎢⎢
⎡�(�º+��+�Ã+�Ð* −�(�º+��+�Ã+�Ð* 0 "1��º + ¯2�(�º+��* + #$��(�º+��+�Ã* + ¯3�(�º+��+�Ã+�Ð* + 0���(�º+��+�Ã+�Ð* �(�º+��+�Ã+�Ð* 0 "1��º + ¯2�(�º+��* + #$��(�º+��+�Ã* + ¯3�(�º+��+�Ã+�Ð*0 0 1 00 0 0 1 ⎦⎥⎥

⎤
                                       (4) 

 

7 =��0º ⎣⎢⎢
⎡�(��+�Ã+�Ð* −�(��+�Ã+�Ð* 0 ¯2��� + #$��(��+�Ã* + ¯3�(��+�Ã+�Ð* + 0���(��+�Ã+�Ð* �(��+�Ã+�Ð* 0 ¯2��� + #$��(��+�Ã* + ¯3�(��+�Ã+�Ð*0 0 1 00 0 0 1 ⎦⎥⎥

⎤
                    (5) 
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7 =��0� ⎣⎢⎢
⎡�(�Ã+�Ð* −�(�Ã+�Ð* 0 #$���Ã + ¯3�(�Ã+�Ð* + 0���(�Ã+�Ð* �(�Ã+�Ð* 0 #$���Ã + ¯3�(�Ã+�Ð*0 0 1 00 0 0 1 ⎦⎥⎥

⎤
                            (6) 

 

7 =��0Ã ⎣⎢⎢
⎡��Ð −��Ð 0 ¯3��Ð + 0����Ð ��Ð 0 ¯3��Ð0 0 1 00 0 0 1 ⎦⎥⎥

⎤
                                                                              (7) 

 

7 =Ä��0
⎣⎢⎢
⎡��Ä −��Ä 0 ¯4��Ä + 0����Ä ��Ä 0 ¯4��Ä0 0 1 00 0 0 1 ⎦⎥⎥

⎤
                                                                              (8) 

 

7 =Å��0
⎣⎢⎢
⎡�(�Ä + �Å* 0 �(�Ä + �Å* ¯4��Ä + 0���(�Ä + �Å* 0 −�(�Ä + �Å* ¯4��Ä0 1 0 00 0 0 1 ⎦⎥⎥

⎤
                                                       (9) 

 

7 =/-��0
⎣⎢⎢
⎢⎡�(�Ä + �Å*��/- −�(�Ä + �Å*��/- �(�Ä + �Å* ¢2�(�Ä + �Å* + ¯4��Ä + 0���(�Ä + �Å*��/- −�(�Ä + �Å*��/- −�(�Ä + �Å* ¯4��Ä − ¢2�(�Ä + �Å*��/- ��/- 0 00 0 0 1 ⎦⎥⎥

⎥⎤       (10) 

 
6. TARTIŞMA VE SONUÇ 
Yılansı robotlar, bu çalışmadaki gibi doğalgaz boru hatlarının incelenmesi gibi birçok alanda 
kullanıma uygun bir yapıya sahip olmakla beraber çok sayıdaki serbestlik dereceleri nedeniyle 
karmaşık ve yoğun modelleme, kontrol ve analiz çalışmaları gerektirmektedir. Benzer şekilde 
cerrahi alandaki çalışmalar ya da pick & place uygulamaları gibi, robotun ucunda bir uç 
işlevcinin kullanıldığı uygulamalar için, bu çalışmada sunulduğu gibi ileri kinematik 
transformasyon matrisleri kullanılarak ters kinematik denklemler de elde edilebilir. 
Bu çalışmada, çok eklemli, modüler bir yılansı robotun ileri kinematik çalışması yapılmış ve 
elde edilen transformasyon matrisleriyle her bir modülün INS modülüne göre olan açısal ve 
doğrusal konumlarının bulunması sağlanmıştır. Böylelikle, doğalgaz boru hatlarında hareket 
eden bu yılansı robotun, dirsek geçiş ve T geçiş gibi hareketlerinde her bir robot modülünün 
INS modülüne göre konumu saptanabilecek ve sağlıklı bir geçiş sağlanabilecektir.   
Bir sonraki çalışmada robotun dirsek ve T geçiş kontrol algoritmalarının oluşturulması 
hedeflenmektedir. 
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ABSTRACT 
In the recent industry, the intelligent solid-state relay (ISSR) has taken a significant role in 
electrical operation control systems. This research mainly aims to produce an industrial low-
cost and intelligent solid-state relay device. However, the research presents an electrical 
power devise machine known as three phases intelligent solid stare relay (ISSR). This ISSR 
device contacts three phases electrical power based on solid state elements with intelligent 
control achieved by the microcontroller in the operation systems. The research method mainly 
carried out in two stages. the first stage held by designing and simulating the ISSR circuit 
using the Proteus program, and then the microC language used to program the microcontroller 
pic18. The second stage started gradually by implementing as a hardware in the laboratory 
with printing, assembling the circuit, operating it, and inspecting the waveform of the element 
and load signals. The ISSR circuit contains the integrated circuit (IC) PC814 work as zero 
detection elements for each three electrical phases, while current transformers (CT) as current 
sensor element for each phase. The microcontroller collects the data from zero detection 
elements, and CT's for switching the IC MOC2023 on which firing the electronic switches 
TRIAC in each phase. The result of the research obtained by producing the ISSR device that 
could be used with deferent loads such as soft starter for inductive load and control resistive 
loads. Consequently, the ISSR device significantly can save energy while providing reliable 
protection from over current loads. 
Keywords: solid-state relay, Proteus program, microC language, soft-starter, resistive loads 
 

PROTEUS PROGRAMI KULLANARAK DÜŞÜK MALIYETLI AKILLI SOLID 
STATE RELAY YENIDEN TASARIM ÇALIŞMASI 

 
ÖZET 
Endüstride son yıllar, akıllı solid-state relay (ISSR), elektrikli operasyon kontrol sistemlerinde 
önemli bir rol oynamiştir. Bu araştırma temel olarak endüstriyel bir düşük maliyetli ve akıllı 
solid-state relay (ISSR) cihazı üretmeyi amaçlamaktadır. Bununla birlikte, araştırma, üç fazlı 
akıllı solid-state relay (ISSR) olarak bilinen bir elektrik güç geliştirme makinesi sunuyor. Bu 
ISSR cihazı, işletim sistemlerindeki mikro denetleyici tarafından sağlanan akıllı kontrol ile 
katı hal elemanlarına dayalı üç fazlı elektrik gücü ile temas kurar. Araştırma yöntemi esas 
olarak iki aşamada yürütülmüştür. İlk aşama, Proteus programı kullanılarak ISSR devresinin 
tasarlanması ve simüle edilmesi ile gerçekleştirilmiştir.  
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Ardından mikro denetleyiciyi pic18 programlamak için mikroC dili kullanılmıştır.  İkinci 
aşama, laboratuvarda baskı ile donanım olarak uygulamaya konarak, devreyi monte ederek, 
çalıştırarak, elementin dalga şeklini ve yük sinyallerini inceleyerek bitirilmiştir. ISSR devresi, 
entegre devre (IC) PC814'ü içerir, her üç elektrik fazı için sıfır algılama elemanları olarak 
çalışırken, akım transformatörleri (CT) her faz için akım sensörü elemanı olarak çalışır. 
Microcontroller, sıfır algılama elemanlarından ve her fazda elektronik anahtarları TRIAC'ı 
ateşleyen IC MOC2023'ü anahtarlamak için CT'lerden verileri toplar. Araştırmanın sonucu, 
endüktif yük için yumuşak yolverici gibi farklı yüklerle kullanılabilecek cihaz ve direnç 
yüklerini kontrol ederek üretilerek elde edildi. Sonuç olarak ISSR cihazı, aşırı akım yüklerine 
karşı güvenilir koruma sağlarken önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlayabilir. 
Anahtar Kelimeler: katı hal rölesi, Proteus programı, microC dili, yumuşak yolverici, 
dirençli yükler 
 
INTRODUCTION 
Today the world fast grown up and the industrial market requirements increased widely in 
terms of electrical operation systems. Electrical operation systems have become significant in 
all areas of industrial. The motivation of this research came from the lake or the need for such 
device 'n the industrial market of Turkey. A solid-state relay (SSR) is an electronic 
component that provides a similar function to an electromechanical relay but does not have 
any moving components. In the early 1960’s, SSR design is based on the use of analogue 
electronic devices instead of coils and magnets to create the relay characteristic.(PILLAI, 
2015),(T & Alzuhairi, 2016). 
This research mainly aims to produce an industrial low-cost and intelligent solid-state relay 
device. The research method mainly carried out in three stages. The first stage held by 
designing and simulating the ISSR circuit using the Proteus program, and then the microC 
language used to program the microcontroller pic18. The second stage started gradually by 
implementing as a hardware in the laboratory with printing, assembling the circuit, operating 
it, and inspecting the waveform of the element and load signals. Third stage done by adding 
microcontroller to the three-phase solid state relay each phase consist of triac fired by IC 
moc3023 and optocoupler IC PC814 as zero crossing detector zero crossing. In additional, 
putting current transformer as a current sensor feeds full bridge rectifier for reading load 
current. The result of the research obtained by producing the ISSR device that could be used 
with deferent loads such as a controller of resistive loads and soft starter for inductive loads. 
 
RESEARCH METHODOLOGY  
As a result, the topology of solid-state relay (Solid State Relay User ’ s Guide, 2001) as 
showing in Figure 1. consist of: 
- Input terminals. Where supply voltage wires connected on SSR. 
- Coupling circuit: in order to get electrical insolation between low voltage control circuit and 
high voltage power circuit needs to use transformer or optocoupler element as in this 
study(Fleckenstein, 2016). 
- Triggering circuit: in this study was used integrated circuits (IC) MOC3041 and MOC3023 
to firing the triac(HUGHES & DRURY, 2013). 
- Zero-crossing control circuit:  In order to calculate the instance triggering the triac was used 
integrated circuit (IC) MOC3041 and PC814 to detect the supply voltage signal when crosses 
zero value (El-Sharkawi, 2000) as showing in Figure 2.  
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- Switching circuit in this study was used triac as electronic switch (Frank D., 2016)as 
showing in Figure 1. 
- Snubber circuit: It is a branch consists of capacitor in series with resistance, that connect in 
parallel to the switching circuit (triac) as showing in Figure 1. 
- Output terminal: Where load wires are connected on SSR. 

Figure 1. Topology of SSR(Solid State Relay User ’ s Guide, 2001). 
 

Figure 2. Zero crossing (Negari, 2015) 
 
Proteus program was used to design and simulate the intelligent solid-state relay. The design 
was done at three stages. First stage started by design single phase solid-state relay consists of 
triac fired by IC moc3041 which have zero crossing detector and used a current transformer as 
a current sensor feeds full bridge rectifier firing thyristor as over current protection as 
showing in Figure 3.  
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Figure 3. Schematic of single phase SSR was designed by authors using Proteus program. 

 
The printed circuit board layout (PCB) of single-phase solid-state relay (SSR)and three 
dimensions (3D) visualizer showing in Figure 4. (a), (b) in respectively which was 
implemented in laboratory as shown in Figure 4. (c), (d). 
  

(a) (b) 

(c) (d) 

Figure 4. a PCB drawing, b, 3D PCB, (d) Hardware PCB was designed by authors using 
Proteus program. 
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Third stage done by adding microcontroller to the three-phase solid state relay each phase 
consist of triac fired by IC moc3023 and optocoupler IC PC814 as zero crossing detector zero 
crossing. In additional, putting current transformer as a current sensor feeds full bridge 
rectifier for reading load current as showing in Figure 5. 
 

 
Figure 5. Schematic of three phase SSR was designed by author using Proteus program. 

 
The printed circuit board layout (PCB) of three phases of solid-state relay and three 
dimensions (3D) visualizer showing in Figure 6. (a), (b) and (c) in respectively which was 
implemented in laboratory as shown in Figure 6. (d).  
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(a) (b) 

(c) (d) 

Figure 6. a PCB drawing, (b) and (c) three dimensional drawings of PCB designed by 
author using Proteus program, (d) Hardware of PCB printed in the Lab by the authors. 

 
Third stage done by adding microcontroller to the three-phase solid state relay each phase 
consist of triac fired by IC moc3023 and optocoupler IC PC814 as zero crossing detector zero 
crossing. In additional, putting current transformer as a current sensor feeds full bridge 
rectifier for reading load current as showing in Figure 7. 
The printed circuit board layout (PCB) of three phases of solid-state relay with 
microcontroller and three dimensions (3D) visualizer showing in Figure 8. (a), (b) and (c) in 
respectively which was implemented in laboratory as shown in Figure 8. (d). 
Each one of three stage was implemented in the electronic power laboratory of Ankara 
Yildirim Beyazit University. After cutting suitable size of copper plate was applied circuit 
PCB drawing as a mask cover the copper board. The etching solution to remove unwanted 
copper outside the mask on the copper plate was prepared from Hydraulic acid (HCl) and 
Hydrogen peroxide (H2O2). According to PCB drawing, suitable hole was drilled to fix and 
iron all electrical element as in schematic designed.  
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(a) 

(b) 
Figure 7. (a) three phases RST of PCB drawing. (b) microcontroller and accessories of 

PCB drawing was designed by authors using Proteus program. 
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RESULT and CONCLUSION 
The main aim was to propose a design of intelligent device consists solid-state component 
controlled the supply voltage angle for inductive or resistive loads by using microcontroller. 
To achieve this goal, Proteus program used for the simulation process and MikroC language 
for programing the microcontroller. Each phase of the supply is controlled by suitable firing 
angle of TRIAC.  

 
(a) 

 
(b) 

 

 
(c) 

 
(d) 

Figure 8. a PCB drawing, b, c 3D of PCB, d Hardware of PCB was designed by authors 
using Proteus program. 
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 Firstly, for each one of phase firing angle is increased step by step as it tends to rotate at 
normal running speed as wave for controlled output voltage. As showing in Figure 9. 
Secondly, the total process which applied on three phase load waveforms is explained in 
Figure 10. 
As a conclusion, the solid-state relay (SSR) device could be used for different industrial 
applications such as motor control center (MCC), furnace, heating system control, dimming 
light. 
 

(a) (b) 

(c) (d) 
Figure 9. explanation of different firing angle for single phase supply 
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(a) (b) 

(c) (d) 
Figure 10. explanation of different three phase load was supplied in different firing angle 

 
REFERENCE 

El-Sharkawi, M. A. (2000). Fundamentals of Electric Drives. Brooks/Cole Publishing 
Company. 

Fleckenstein, J. E. (2016). Three-Phase Electrical Power. Taylor & Francis Group, 
LLC. 

Frank D., P. (2016). Electric Motors and Control Systems. In Engineering (London) 
(Second). McGraw- Hill Education. 

HUGHES, A., & DRURY, B. (2013). ELECTRIC MOTORS AND DRIVES 
Fundamentals, Types, and Applications (Fourth). Austin Hughes and William Drury. 
Published by Elsevier Ltd. 

Negari, S. (2015). A New Design of Solid State Circuit Breaker for HVDC 
Applications. Ryerson University. 

PILLAI, S. K. (2015). BASICS OF ELECTRICAL DRIVES ((FOURTH). New 
Academic Science Limited. 

Solid State Relay User ’ s Guide. (2001). Omro Electronics LLC.  



  

 

 

 

 
 
 

 

ISPEC 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
ENGINEERING & NATURAL SCIENCES 

May 16-18, 2021 / Siirt University 
SIIRT-TURKEY 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 
WEB: https://www.ispecinstitute.org/ 
E-MAIL: instituteispec@gmail.com 

 

302 

T, M., & Alzuhairi, L. (2016). Power System Plant & Protection Lecture Notes. 
El-Sharkawi, M. A. (2000). Fundamentals of Electric Drives. Brooks/Cole Publishing 

Company. 
Fleckenstein, J. E. (2016). Three-Phase Electrical Power. Taylor & Francis Group, 

LLC. 
Frank D., P. (2016). Electric Motors and Control Systems. In Engineering (London) 

(Second). McGraw- Hill Education. 
HUGHES, A., & DRURY, B. (2013). ELECTRIC MOTORS AND DRIVES 

Fundamentals, Types, and Applications (Fourth). Austin Hughes and William Drury. 
Published by Elsevier Ltd. 

Negari, S. (2015). A New Design of Solid State Circuit Breaker for HVDC 
Applications. Ryerson University. 

PILLAI, S. K. (2015). BASICS OF ELECTRICAL DRIVES ((FOURTH). New 
Academic Science Limited. 

Solid State Relay User ’ s Guide. (2001). Omro Electronics LLC. 
T, M., & Alzuhairi, L. (2016). Power System Plant & Protection Lecture Notes. 



  

 

 

 

 
 
 

 

ISPEC 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
ENGINEERING & NATURAL SCIENCES 

May 16-18, 2021 / Siirt University 
SIIRT-TURKEY 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 
WEB: https://www.ispecinstitute.org/ 
E-MAIL: instituteispec@gmail.com 

 

303 

NANOAKIŞKANLARIN ÜRETİMİNDE KULLANILAN NANOPARTİKÜLLERİN, 
SICAKLIK DEĞİŞİMİ KARŞISINDAKİ DAVRANIŞLARININ DENEYSEL 

OLARAK İNCELENMESİ 
 
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Beyzade DEMİRPOLAT  
Malatya Turgut ÖZAL Üniversitesi, Arapgir MYO. Elektronik ve Otomasyon Bölümü, 
Mekatronik Programı,  
ORCID:0000-0003-2533-3381 
 
Dr. Öğr. Üyesi Aydın ÇITLAK  
Elazığ Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü 
ORCID: 0000-0002-6837-4178 
 
ÖZET 
Araştırmamızda, Nanoakışkanların üretiminde kullanılan nanopartiküllerin sıcaklık 
karşısındaki davranışları incelenmiştir. Bu inceleme gerçekleştirilirken ZnO nanopartiküllerin 
üretimi çalışmamızda yapılmıştır. Nanopartikül üretimi için önce 4.39 gram (0.02 mol) çinko 
asetat 100 ml ethanol içerisinde ultrasonik banyoda 30 dakika çözündürülmüştür. Sonra 200 
ml saf su içerisinde 8 gram (0.2 mol) NaOH (sodyum hidroksit)  30 dakika ultrasonik 
banyoda çözündürülmüştür. En sonunda hazırlanan bu karışımlar birleştirilmiş ve balıklı 
karıştırıcıda 1 saat karıştırılmıştır. Karışım hazırlandıktan sonra 20 saat çökelmeye 
bırakılmıştır. Bekleme işlemi bitince süzgeç kâğıdı konularak hunilerde filitreleme işlemi 
yapıldıktan sonra, malzeme 50 oC’ de kurutma işlemine tabi tutulmuştur. Son olarak 1 saat 
450 oC’ de malzeme ısıl işlem görmüştür. Bu üretim işlem aşamaları sonlandıktan sonra 
nanopartiküllerin gerekli olan uygunluk analizleri gerçekleştirilmiştir. Yapılmış olan analizler 
sonucu üretilmiş olan nanopartiküllerin standartlara uygun olduğu görülmüş ve malzememiz 
kullanılmak için hazır hale gelmiştir. Bu üretilen nanopartiküllerin termal  Analizleri 
(DTA,TGA) yapılarak detaylı bir şekilde incelemeye tabi tutulmuştur. Elde edilen veriler 
sonucu çizilmiş olan; termal analiz grafiklerinden, 780 ° C'ye kadar malzemede önemli bir 
kayıp olmadığı; malzeme kararlı bir yapıya sahip olmakla birlikte 780 ° C'den sonra kütle 
kaybı olduğu görülmektedir (TGA). Malzemelerde farklı faz bulunmadığı grafiklerde tespit 
edilmiştir (DTA). Çalışmamız sonucu literatüre nanoakışkan üretiminde ZnO nanopartikülleri 
kullanacak araştırmacılar için dikkat edilmesi gereken bir bilgi olarak; ZnO 
nanopartiküllerinin 780 ° C'ye kadar kararlı bir yapıya sahip olduğu bilgisi kazandırılmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Nanoakışkan, Nanopartikül, Diferansiyel Termal Analiz   
 
 

EXPERIMENTAL RESERACH OF THE BEHAVIOR OF NANOPARTICULES 
USED IN THE PRODUCTION OF NANOFLUİDS AGAINST THE TEMPERATURE 

CHANGE 
 
ABSTRACT 
In our research, the behavior of nanoparticles used in the production of nanofluids against 
temperature has been investigated. While performing this examination, the production of ZnO 
nanoparticles was carried out in our study. For nanoparticle production, first 4.39 grams (0.02 
mol) of zinc acetate was dissolved in 100 ml of ethanol in an ultrasonic bath for 30 minutes.  
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Then, 8 grams (0.2 mol) NaOH (sodium hydroxide) was dissolved in an ultrasonic bath for 30 
minutes in 200 ml of pure water. These mixtures prepared at the end were combined and 
mixed in a fish mixer for 1 hour. The mixture was allowed to settle for 20 hours after 
preparation. When the waiting process is over, filter paper is placed and filtering process is 
done in funnels, and the material is subjected to drying process at 50 oC Finally, the material 
was heat treated at 450 oC for 1 hour. After these production process steps were completed, 
the necessary suitability analyzes of the nanoparticles were carried out. As a result of the 
analyzes made, it has been seen that the nanoparticles produced comply with the standards 
and our material is ready for use. These produced nanoparticles have been subjected to 
detailed examination by performing thermal analyzes (DTA, TGA). The one drawn as a result 
of the data obtained; From the thermal analysis graphs, there is no significant loss of material 
up to 780 ° C; Although the material has a stable structure, there is a loss of mass after 780 ° 
C (TGA).It has been determined in the graphics that there are no different phases in the 
materials (DTA).As a result of our study, it is an important information for researchers who 
will use ZnO nanoparticles in the production of nanofluids to the literature; It has been 
learned that ZnO nanoparticles have a stable structure up to 780 ° C. 
Keywords: Nanofluid, Nanoparticle, Differential Thermal Analysis 
 
1. GİRİŞ 
Yaşamımızın en önemli ihtiyaçlarından biri olan enerjiye talep devamlı olarak artmaktadır.  
Buna karşın enerji kaynakları giderek hızlı bir şekilde tükenmektedir. Bu doğrultuda elimizde 
var olan enerji dönüşüm sistemlerini yeniden ele alınması gerekmektedir. Mevcut olan sınırlı 
enerji kaynaklarından daha etkin bir şekilde yararlanabilmek için yeni yöntemler geliştirilmesi 
büyük önem arz etmektedir. 
Nanoteknolojik gelişmeler, nanometre boyutlarında partikül üretimine olanak sağladığından 
akışkan içine partiküllerin katılması yeniden gündeme gelmiştir.  Özellikle metalik 
nanopartiküllerin üretiminde kullanılan yöntemler; mikroemülsiyon teknikleri, gaz fazından 
üretim teknikleri olan asal gaz yoğunlaştırma, kimyasal buhar yoğunlaştırma ve hidrojen 
redüksiyonu gibi yöntemlerdir[1]. Bu yöntemler ile üretilen nanopartiküller (1-100 nm 
boyutlu) ile geleneksel ısı transfer akışkanları su, sentetik yağ ve etilen glikol gibi bazı temel 
akışkanlar belirli hacimsel veya kütlesel oranlarda karıştırılarak yeni akışkanlar elde 
edilmektedir. Bu akışkanlar nanoakışkan olarak adlandırılmaktadır. Nanoakışkanların üretimi 
ve baz alınan akışkanlara göre sağladığı faydalar üzerine bir çok araştırmalar yapılmıştır. 
Bunlardan birkaç örnek verecek olursak; Nguyen ve arkadaşları çalışmalarında Su-Al2O3 den 
oluşturulan nanoakışkan için sıcaklık ve partikül hacmi konsantrasyonunun dinamik viskozite 
üzerindeki etkisini deneysel olarak incelemişlerdir. 36 ve 47 nm olmak üzere iki farklı 
partikül boyutu bu araştırmada kullanılmıştır. Büyük bir ölçüde, nanoakışkanın dinamik 
viskozitesinin partikül hacim fraksiyonu ile önemli ölçüde arttığını gözlemlemişlerdir. Lakin 
belli bir sıcaklık artışından sonra değerlerin düşüş gösterdiğini görmüşlerdir. 36 ve 47 nm 
partikül boyutları için elde edilen viskozite değerleri, yüksek partikül fraksiyonları dışında 
benzerlik gösterdiği sonucuna araştırmada varılmıştır [2]. Sun ve arkadaşları çalışmalarında, 
Fe2O3 - su nanoakışkanını, ortalama 50 nm boyutundaki Fe2O3 nanopartiküller kullanılarak% 
0.1,% 0.2,% 0.3 ve% 0.4 kütle fraksiyonlarında üretmişlerdir. Nanosıvıların kararlılığını 
geliştirmek için çeşitli oranlarda sodyum dodesil benzen sülfonat (SDBS), akasya zamkı ve 
setil trimetil amonyum klorür (1361 bromür) gibi dağıtıcılar çözeltiye katmışlardır. 
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İçten yivli bakır ve düz bakır tüpler içindeki Fe2O3 - su nanoakışkanlarının akış ve konvektif 
ısı transfer özelliklerini analiz etmişlerdir. Elde etmiş oldukları sonuçlar, dağıtıcıların 
nanoakışkanların stabilitesini önemli ölçüde artırdığını göstermiştir. Özellikle, SDBS’nin 
aralarında en etkili olanı olduğu gözlemlenmiştir. Çalışmalarında sürtünme direnci katsayısı, 
iç yivli bakır tüpte, laminer akış koşulları altında bakır tüpe göre daha yüksek çıkmıştır. Fe2O3 
Nano partikül kütle fraksiyonundaki artış aynı zamanda nanoakışkanların konvektif ısı 
transfer performans seviyelerini de arttırdığı gözlemlenmiştir [3]. Rudyak ve Minakov 
çalışmalarında nanoakışkanların termofiziksel özelliklerinin mevcut literatürdeki bilgi 
durumunu araştırmışlardır. Bu çalışmayı yaparken nanosıvıların viskozitesi, ısıl iletkenliği ve 
ısı transferi değişimlerini dikkate almışlardır. Nanoakışkanların viskozitesinin ve ısıl 
iletkenliğinin genellikle klasik teorilerle tanımlanamayacağını göstermişlerdir. Nanosıvıların 
taşıma katsayıları yalnızca parçacıkların hacim konsantrasyonuna değil, aynı zamanda 
boyutlarına ve malzemelerine de bağlı olduğu sonucuna varmışlardır. Partikül boyutu 
küçüldükçe viskozite artar, partikül boyutu arttıkça ısıl iletkenlik artar. Isı transfer katsayısı, 
nanoakışkan akış modu (laminer veya türbülanslı) ile belirlenir. Nanosıvıların soğutucu olarak 
kullanılması, ısı transfer katsayısının büyüklüğünü önemli ölçüde etkilediğini 
gözlemlemişlerdir. Laminer akışta, her durumda nanoakışkanların ısı transfer katsayısı, baz 
akışkanlarınkinden çok daha fazladır. Nanosıvıların türbülans modunda kullanılmasının etkisi 
yalnızca nano sıvının ısıl iletkenliğine değil, aynı zamanda viskozitesine de bağlı olduğu 
sonucuna araştırma sonucu varmışlardır [4]. Zhou ve arkadaşları çalışmalarında ısı 
kapasitesinin tanımını gözden geçirmekte ve tanımlanan özgül ısı kapasitesini ve hacimsel ısı 
kapasitesini netleştirmektedirler. CuO nanoakışkanlar için ölçülen deneysel verilerle birlikte 
özgül ısı kapasitesi ve hacimsel ısı kapasitesini, açıklayıcı bir örnek olarak tartışmışlardır. 
CuO nanoakışkanın özgül ısı kapasitesinin, nanopartiküllerin artan hacim konsantrasyonu ile 
kademeli olarak azaldığını çalışmalarında gözlemlemişlerdir. Termal denge modelinden 
alınan ölçümün ve yapılan tahminin, iyi bir uyum içinde olduğunu gözlemlemişlerdir [5]. 
Bizim yaptığımız araştırmamızda ise Nanoakışkanların üretiminde kullanılan 
nanopartiküllerin sıcaklık karşısındaki davranışları incelenmiştir. Bu inceleme 
gerçekleştirilirken ZnO nanopartiküllerin üretimi çalışmamızda gerçekleştirilmiştir. 
Çalışmamız sonucu literatüre nanoakışkan üretiminde ZnO nanopartikülleri kullanacak 
araştırmacılar için dikkat edilmesi gereken bir bilgi olarak; ZnO nanopartiküllerinin 780 ° 
C'ye kadar kararlı bir yapıya sahip olduğu bilgisi kazandırılmıştır. 
 
2. ARAŞTIRMA VE BULGULAR 
Nanoakışkanların üretiminde kullanılan nanopartiküllerin sıcaklık karşısındaki davranışlarını 
incelemek için ZnO nanopartiküllerin üretimi çalışmamızda yapılmıştır. Nanopartikül üretimi 
için önce 4.39 gram (0.02 mol) çinko asetat 100 ml ethanol içerisinde ultrasonik banyoda 30 
dakika çözündürülmüştür. Sonra 200 ml saf su içerisinde 8 gram (0.2 mol) NaOH (sodyum 
hidroksit) 30 dakika ultrasonik banyoda çözündürülmüştür. En sonunda hazırlanan bu 
karışımlar birleştirilmiş ve balıklı karıştırıcıda 1 saat karıştırılmıştır. Karışım hazırlandıktan 
sonra 20 saat çökelmeye bırakılmıştır. Bekleme işlemi bitince süzgeç kâğıdı konularak 
hunilerde filitreleme işlemi yapıldıktan sonra, malzeme 50 oC’ de kurutma işlemine tabi 
tutulmuştur. Son olarak 1 saat 450 oC’ de malzeme ısıl işlem görmüştür. Bu üretim işlem 
aşamaları sonlandıktan sonra nanopartiküllerin gerekli olan uygunluk analizleri 
gerçekleştirilmiştir. Yapılmış olan analizler sonucu üretilmiş olan nanopartiküllerin 
standartlara uygun olduğu görülmüş ve malzememiz kullanılmak için hazır hale gelmiştir.  
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Daha sonra bu üretilen nanopartiküllerin termal Analizleri (DTA, TGA) yapılarak detaylı bir 
şekilde incelemeye tabi tutulmuştur. 
 
2.1. Termogravimetri (TG) - Diferansiyel Termal Analiz (DTA) Cihazı: 
Bu yöntemde programlı olarak arttırılan veya azaltılan sıcaklık sonucunda analiz edilecek 
maddenin kütlesinde meydana gelecek olan azalmalar, sıcaklığın veya zamanın fonksiyonu 
olarak incelenecektir. Sonuçta elde edilen sıcaklık kütle eğrilerine termogram veya termal 
bozunma eğrileri denilir. Sıcaklık artışı sonucunda meydana gelen kütle kayıpları genel olarak 
su gibi uçucu bileşiklerin yapıdan ayrılması veya maddenin ayrışmasıdır [6]. 
Termogravimetri cihazı hassas bir terazi, iyi bir fırın, kütle ve sıcaklık değişimini otomatik 
olarak kaydeden bir sistem, inert gazlı bir temizleyici ve analiz sırasında gaz kesebilen veya 
değiştirebilen parçalardan oluşmuştur. 
Kullanılan numune miktarı 5 mg ile 50 mg arasında değişmektedir. Örneğin koyuluğu özel 
örnek kabı ortamda oluşacak gazları adsorplamamalıdır ve hiç bir şekilde kataliz etkisi 
taşımamalıdır. Bu örnek kabı terazinin içerisine yerleştirilir. Terazi nin örnek koyulan 
kısmının dışındaki diğer bütün kısımları fırından izole edilmiştir. Terazi kolları 
elektromıknatısın kolları arasına yerleştirilmiş bir kola tutturulur. Elektromıknatıstan geçen 
akım elektrik sinyali olarak kaydedilir. 
Sistemdeki fırın 25-1600ºC arasında, sıcaklığın istenilen sürelerde istenildiği kadar 
arttırılabilecek şeklide programlanabilir. 
 
2.1.1.Diferansiyel Termal Analiz (DTA) 
Bu yöntemde numune ve termal olarak inert olan referans maddeye aynı sıcaklık programı 
uygulanır. İkisi arasındaki fark, sıcaklığın bir fonksiyonu olarak ölçülür. Bu iki madde bir 
arada ısıtılır. Sıcaklık düzgün bir şekilde arttırılır. TG deki gibi sadece kütle kaybına bağımlı 
olmadığı için daha geniş bir kullanım alanı vardır. Isının absorblandığı veya açığa çıktığı her 
numuneye uygulanabilir. Fiziksel olarak absorbsiyon ve kristalizasyon olayı ekzotermik bir 
olaydır. Desorbsiyon, süblimleşme, erime ve buharlaşma olayları ise ekzotermiktir. Kimyasal 
olarak ise polimerleşme ve oksitlenme ekzotermik; bozunma, dehidrasyon ve indirgenme 
olayları ise endotermiktir. 
Örneğin sıcaklığı (Tö) ve referans maddesinin sıcaklığı (Tr) arasındaki DT farkı sürekli olarak 
kaydedilir. 
Fırında numune ve referans koymak için birbirinden izole edilmiş iki kap bulunur. Kapların 
çok yakın bir yerine iki adet termal çift yerleştirilir. Numunenin termal çiftinin çıkışı 
mikrobilgisayara bağlanır. Bilgisayar numune sıcaklığını arttırırken diğer taraftan fırına giran 
akım şiddetini kontrol eder. Numune ve referans termal çiftleri arasında meydana gelen DE 
potansiyel farkı yükseltilerek DT sıcaklık farkına dönüştürülür. Ve böylelikle termogram elde 
edilir [6]. 
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Şekil 1. Termogravimetri (TG) - Diferansiyel Termal Analiz (DTA) Cihazı 

 
2.2 Bulgular 
 

 
Şekil 2. ZnO nanoparçacığının termal analizi 
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Şekil 2’deki ZnO termal analiz grafiğinde görüldüğü gibi, 780 ° C'ye kadar malzemede 
önemli bir kayıp gözlenmemekte; malzeme kararlı bir yapıya sahip olmakla birlikte 780 ° 
C'den sonra kütle kaybı görülmektedir (TGA). Malzemede farklı faz bulunmamaktadır 
(DTA). Ayrıca Malzemenin farklı pH’larda termal analizleri yapılmasına rağmen ZnO 
nanopartikülleri için pH değerindeki değişimin herhangi bir kayda değer etki göstermediği 
malzemenin termal analizlerinde gözlemlenmiştir. 
 
3. SONUÇ 
Şekil 3 de görülen tarafımızca üretilmiş olan ZnO Nanopartikülünden elde edilen veriler 
sonucu çizilmiş olan; termal analiz grafiğinden, 780 ° C'ye kadar malzemede önemli bir kayıp 
olmadığı; malzeme kararlı bir yapıya sahip olmakla birlikte 780 ° C'den sonra kütle kaybı 
olduğu görülmektedir (TGA). Malzemelerde farklı faz bulunmadığı grafikde tespit edilmiştir 
(DTA).  Çalışmamız sonucu literatüre nanoakışkan üretiminde ZnO nanopartikülleri 
kullanacak araştırmacılar için dikkat edilmesi gereken bir bilgi olarak; ZnO 
nanopartiküllerinin 780 ° C'ye kadar kararlı bir yapıya sahip olduğu bilgisi kazandırılmıştır. 
Malzemenin farklı pH’larda termal analizleri yapılmasına rağmen ZnO nanopartikülleri için 
pH değerindeki değişimin herhangi bir kayda değer etki göstermediği malzemenin termal 
analizlerinde gözlemlenmiştir. Nanopartiküllerin işlevsel olarak verimli bir şekilde 
nanoakışkan üretiminde kullanılabilmesi için yüksek sıcaklıklarda kararlı bir yapıya sahip 
olması gerektiğine araştırmacaların önemle dikkat etmesi gerekmektedir.    
 

 
Şekil 3. ZnO Nanopartikülünün SEM görüntüsü 

 
 
  



  

 

 

 

 
 
 

 

ISPEC 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
ENGINEERING & NATURAL SCIENCES 

May 16-18, 2021 / Siirt University 
SIIRT-TURKEY 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 
WEB: https://www.ispecinstitute.org/ 
E-MAIL: instituteispec@gmail.com 

 

309 

KAYNAKLAR 
1.Gürmen, S., Ebin, B., & İTÜ, M. (2008). Nanopartiküller ve üretim yöntemleri-

1. Metalurji Dergisi, 150, 31-38. 
2. Nguyen, C. T., Desgranges, F., Galanis, N., Roy, G., Maré, T., Boucher, S., & 

Mintsa, H. A. (2008). Viscosity data for Al2O3–water nanofluid—hysteresis: is heat transfer 
enhancement using nanofluids reliable?. International journal of thermal sciences, 47(2), 103-
111. 

3. Sun, B., Lei, W., & Yang, D. (2015). Flow and convective heat transfer 
characteristics of Fe2O3–water nanofluids inside copper tubes. International Communications 
in Heat and Mass Transfer, 64, 21-28. 

4. Rudyak, V. Y., & Minakov, A. V. (2018). Thermophysical properties of nanofluids. 
The European Physical Journal E, 41(1), 1-12. 

5. Zhou, L. P., Wang, B. X., Peng, X. F., Du, X. Z., & Yang, Y. P. (2010). On the 
specific heat capacity of CuO nanofluid. Advances in mechanical engineering, 2, 172085. 

6. http://www.an-ka.com/termal-analiz-cihazlari-ve-yontemleri 



  

 

 

 

 
 
 

 

ISPEC 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
ENGINEERING & NATURAL SCIENCES 

May 16-18, 2021 / Siirt University 
SIIRT-TURKEY 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 
WEB: https://www.ispecinstitute.org/ 
E-MAIL: instituteispec@gmail.com 

 

310 

FARKLI pH’LARDA ÜRETİLEN CuO NANOPARTİKÜLLERİN, SICAKLIK 
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ÖZET 
Çalışmamızda, farklı pH’larda CuO nanopartiküllerin sıcaklık karşısındaki davranışları 
incelenmiştir. Bu incelenen CuO nanopartiküllerin üretimi çalışmamızda gerçekleştirilmiştir. 
Nanopartikül üretimi için önce 4.39 gram (0.02 mol) bakır asetat 100 ml ethanol içerisinde 
ultrasonik banyoda 30 dakika çözündürülmüştür. Sonra 200 ml saf su içerisinde 8 gram (0.2 
mol) NaOH (sodyum hidroksit)  30 dakika ultrasonik banyoda çözündürülmüştür. En sonunda 
hazırlanan bu karışımlar birleştirilmiş ve balıklı karıştırıcıda 1 saat karıştırılmıştır. Daha sonra 
karışımın pH’ını 7-10-12-14 oranlarında elde etmek için 10 ml lik beherlerle karışıma 
amonyak eklendi ve pH oranları elde edilmiştir. Karışımlar hazırlandıktan sonra 20 saat 
çökelmeye bırakılmıştır. Bekleme işlemi bitince süzgeç kâğıdı konularak hunilerde filtreleme 
işlemi yapıldıktan sonra, malzeme 50 oC’ de kurutma işlemine tabi tutulmuştur. Son olarak  1 
saat 450 oC’ de malzeme ısıl işlem görmüştür. Bu üretim işlem aşamaları sonlandıktan sonra 
nanopartiküllerin gerekli olan uygunluk analizleri gerçekleştirilmiştir. Yapılmış olan analizler 
sonucu üretilmiş olan nanopartiküllerin standartlara uygun olduğu görülmüş ve malzememiz 
kullanılmak için hazır hale gelmiştir. Üretilen nanopartiküllerin termal analizleri (DTA,TGA) 
yapılarak detaylı bir şekilde incelemeye tabi tutulmuştur. Elde edilen veriler sonucu çizilmiş 
olan; termal analiz grafiklerinden, en kararlı yapıya sahip olan partikülün CuO pH 14 olduğu 
tespit edilmiştir. Çalışmamız sonucu literatüre nanoakışkan üretiminde CuO nanopartikülleri 
kullanacak araştırmacılar için dikkat edilmesi gereken bir bilgi olarak; CuO pH 14 
nanopartiküllerinin 900 ° C'ye kadar kararlı bir yapıya sahip olduğu ve malzemenin kütlesinde 
değişim olmadığı gözlemlenmiştir (TGA). DTA analizinden de görüldüğü gibi materyalde faz 
değişimine rastlanmadığı bilgisi kazandırılmıştır.  
Anahtar Kelimeler: CuO, Nanopartikül, pH, Diferansiyel Termal Analiz   

 
EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF BEHAVIOR TO TEMPERATURE 
CHANGES OF CuO NANOPARTICULES PRODUCED AT DIFFERENT pH 

 
ABSTRACT 
In our study, behavior of CuO nanoparticles against temperature at different pH was 
investigated. The production of these examined CuO nanoparticles was carried out in our 
study. For nanoparticle production, first 4.39 grams (0.02 mol) of copper acetate was 
dissolved in 100 ml of ethanol in an ultrasonic bath for 30 minutes.   
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Then, 8 grams (0.2 mol) NaOH (sodium hydroxide) was dissolved in an ultrasonic bath for 30 
minutes in 200 ml of pure water. These mixtures prepared at the end were combined and 
mixed in a fish mixer for 1 hour. Then, ammonia was added to the mixture in 10 ml beakers to 
obtain the pH of the mixture in 7-10-12-14 ratios and the pH ratios were obtained. The 
mixture was allowed to settle for 20 hours after preparation. When the waiting process is over, 
filter paper is placed and filtering process is done in funnels, and the material is subjected to 
drying process at 50 oC Finally, the material was heat treated at 450 oC for 1 hour. After these 
production process steps were completed, the necessary suitability analyzes of the 
nanoparticles were carried out. As a result of the analyzes made, it has been seen that the 
nanoparticles produced comply with the standards and our material is ready for use. The 
produced nanoparticles were subjected to detailed examination by performing thermal 
analysis (DTA, TGA).The one drawn as a result of the data obtained; It was determined from 
the thermal analysis graphs that the particle with the most stable structure is CuO pH 14. As a 
result of our study, it is an important information for researchers who will use CuO 
nanoparticles in the production of nanofluid; It has been observed that CuO pH 14 
nanoparticles have a stable structure up to 900 ° C and there is no change in the mass of the 
material (TGA). As seen in the DTA analysis, it has been learned that there is no phase 
change in the material. 
Keywords: CuO, Nanoparticle, pH, Differential Thermal Analysis 
 
1. GİRİŞ 
Buna önlem alabilmek için elimizde var olan enerji dönüşüm sistemlerini yeniden Teknolojik 
gelişmeler ile birlikle yaşamın her alanında enerjiye olan talep devamlı olarak artmaktadır. 
Ancak enerji kaynakları giderek hızlı bir şekilde tükenmektedir ele alınması gerekmektedir. 
Elimizde olan sınırlı enerji kaynaklarından daha etkin bir şekilde yararlanabilmek için yeni 
metodlar geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir. 
Nanoteknolojik gelişmeler ile birlikte; nanometre boyutlarında partikül üretimi mümkün hale 
gelmiştir. Bu gelişme ile birlikte akışkan içine partiküllerin katılması yeniden gündeme 
gelmiştir [1].Nanopartiküller (1-100 nm boyutlu) ile geleneksel ısı transfer akışkanları su, 
sentetik yağ ve etilen glikol gibi bazı temel akışkanlar belirli hacimsel veya kütlesel oranlarda 
karıştırılarak yeni akışkanlar elde edilmektedir. Bu akışkanlar nanoakışkan olarak 
adlandırılmaktadır. Nanoakışkanların üretimi ve baz alınan akışkanlara göre sağladığı 
faydalar üzerine birçok incelemede bulunulmuştur. Bu çerçevede literatürden araştırmamız ile 
ilgili çalışmaları örnekleyecek olursak; Jung ve arkadaşları çalışmalarında dikdörtgen bir 
mikrokanaldaki, nanoakışkanın konvektif ısı transfer katsayısındaki ve sürtünme faktöründeki 
değişimleri incelemişlerdir. Nanopartiküllerin akışkan içerisindeki hacim fraksiyonunun 
mikrokanallardaki konvektif ısı transferi ve sıvı akışına etkisini araştırmak için çeşitli partikül 
hacim fraksiyonlarına sahip alüminyum dioksit (Al2O3) nanosıvılar incelemede ele alınmıştır. 
Al2O3 nano akışkanında laminer akış rejiminde konvektif ısı transfer katsayısının, hacimce 
yüzde 1.8'lik bir hacim fraksiyonunda damıtılmış suya kıyasla büyük bir sürtünme kaybı 
olmadığı gözlemlenmiştir. Laminer akış rejiminde Reynolds sayısı arttıkça ölçülen Nusselt 
sayısında artış görülmüştür. Mikro kanallardaki nanokışkanların, ısı transfer katsayısının 
deneysel veriler ile bağdaştırmak için çalışmalarında konvektif ısı transferi korelasyonu 
geliştirmişlerdir [2].Kumar ve Sonawane çalışmalarında, Fe2O3 / su ve Fe2O3 / EG 
nanoakışkanlarının ısı transfer özelliklerini incelemek üzere laminerden türbülanslı akış 
koşuluna kadar bir kabuk borulu ısı eşanjöründe incelemelerde bulunmuşlardır.  
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Kabuk borulu ısı eşanjöründe, nanoakışkanların farklı akış hızları için çalışma akışkanları 
olarak%0,02, %0,04, %0,06 ve %0,08 hacim fraksiyonlu su ve etilen glikol bazlı Fe2O3 
nanakışkanlar ile araştırmalarını gerçekleştirmişlerdir. Reynold sayısı, askıda kalan 
nanopartiküllerin hacim konsantrasyonu ve farklı baz akışkanlarının ısı transfer özelliklerinin 
etkisini çalışmada incelemişlerdir. Elde edilen verilere göre, nanopartiküllerin baz alınan 
sıvıya eklenmesi, ısı transfer özelliklerinde ve termal iletkenlikte önemli bir pozitif etkiye 
sebep olduğunu gözlemlemişlerdir [3]. Çolak çalışmasında, %0,0125, %0,025, %0,05, %0,1 
ve %0,2 hacimsel konsantrasyonlarda beş farklı su bazlı ZrO2 nanoakışkanını hazırlamıştır. 
Nanoakışkanların hazırlanmasında iki aşamalı bir yöntem tercih edilmiş, manyetik karıştırıcı 
ve ultrasonik homojenizatör kullanılmıştır. Termal iletkenlikleri deneysel olarak 10 ° C ila 65 
° C sıcaklık aralığında ölçülmüştür. Elde edilen deneysel veriler kullanılarak, çok katmanlı bir 
algılayıcı olan ileri beslemeli geri yayılımlı yapay sinir ağı geliştirildi. Ek olarak, ZrO2 / Su 
nanoakışkanının ısıl iletkenlik değerlerinin hesaplanması için yeni bir korelasyon önerilmiştir. 
Sonuçlar, ZrO2 / Su nano akışkanının baz akışkan ile karşılaştırıldığında daha yüksek termal 
iletkenliğe sahip olduğunu, sıcaklık ve konsantrasyondaki artışla termal iletkenliğin arttığını 
gösterdi. Deneysel verilerle geliştirilen yapay sinir ağı, ZrO2 / Su nanoakışkanının ısıl 
iletkenliğini ortalama ±% 0,41 hata ile tahmin ederken, geliştirilen yeni korelasyon bunu 
ortalama ±% 0,02 hata ile öngördü. Bu değerler, geliştirilen yapay sinir ağından elde edilen 
sonuçların ve korelasyonun deneysel verilerle mükemmel uyum içinde olduğunun bir 
göstergesi olarak çalışmalarında gözlemlemiştirler [4].Sahooli ve Sabbaghi araştırmalarında, 
CuO-Etilen Glikol (EG) nanoakışkanlarının iki aşamalı bir yöntemle sentezini, 
karakterizasyonunu ve yüzey aktif maddelerin bu nanoakışkanların termal iletkenliği 
üzerindeki etkisini rapor etmişlerdir. Termal iletkenlik, geçici sıcak tel yöntemi ile farklı 
sıcaklıklar ve hacim fraksiyonları altında ölçülmüştür. Sonuçlar, yüzey aktif maddenin 
nanoakışkanın kararlılığını ve termal iletkenliğini geliştirdiğini göstermiştir. Stabilitenin 
ayrıca pH'a oldukça bağlı olduğu ve ayrıca optimal bir pH değeri ve yüzey aktif madde 
konsantrasyonu için CuO nano akışkanın en yüksek stabiliteyi ve termal iletkenliği gösterdiği 
bulmuşturlar[5]. Araştırmamızda ise farklı pH’larda CuO nanopartiküllerin sıcaklık 
karşısındaki davranışları incelenmiştir. Bu incelenen CuO nanopartiküllerin üretimi 
çalışmamızda gerçekleştirilmiştir. Çalışmamız sonucu literatüre nanoakışkan üretiminde CuO 
nanopartikülleri kullanacak araştırmacılar için dikkat edilmesi gereken bir bilgi olarak; CuO 
pH 14 nanopartiküllerinin 900 ° C'ye kadar kararlı bir yapıya sahip olduğu ve malzemenin 
kütlesinde değişim olmadığının gözlemlendiği bilgisi kazandırılmıştır. 
 
2. ARAŞTIRMA VE BULGULAR 
Çalışmamızda, farklı pH’larda CuO nanopartiküllerin sıcaklık karşısındaki davranışları 
incelenmiştir. Bu incelenen CuO nanopartiküllerin üretimi çalışmamızda gerçekleştirilmiştir. 
Nanopartikül üretimi için önce 4.39 gram (0.02 mol) bakır asetat 100 ml ethanol içerisinde 
ultrasonik banyoda 30 dakika çözündürülür. Sonra 200 ml saf su içerisinde 8 gram (0.2 mol) 
NaOH (sodyum hidroksit) 30 dakika ultrasonik banyoda çözündürülür. En sonunda hazırlanan 
bu karışımlar birleştirilir ve balıklı karıştırıcıda 1 saat karıştırılır. Daha sonra karışımın pH’ını 
7-10-12-14 oranlarında elde etmek için 10 ml lik beherlerle karışıma amonyak eklendi ve pH 
oranları elde edilmiştir. Karışım hazırlandıktan sonra 20 saat çökelmeye bırakılmıştır. 
Bekleme işlemi bitince süzgeç kağıdı konularak hunilerde filitreleme işlemi yapıldıktan sonra, 
malzeme 50 oC’ de kurutma işlemine tabi tutulmuştur. Son olarak fırında 450 oC’ de 1 saat 
malzeme ısıl işlem görmüştür.   
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Bu üretim işlem aşamaları sonlandıktan sonra nanopartiküllerin gerekli olan uygunluk 
analizleri gerçekleştirilmiştir. Yapılmış olan analizler sonucu üretilmiş olan nanopartiküllerin 
standartlara uygun olduğu görülmüş ve malzememiz kullanılmak için hazır hale gelmiştir.  
Daha sonra bu üretilen nanopartiküllerin termal  analizleri (DTA,TGA) yapılarak detaylı bir 
şekilde incelemeye tabi tutulmuştur. Üretilen nanopartiküllerin pH değişimine göre SEM 
görüntüsü aşağıdaki şekillerdeki gibi elde edilmiştir. 
 

 
Şekil 1. CuO pH 7 SEM görüntüsü 

 

 
Şekil 2. CuO pH 10 SEM görüntüsü  
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Şekil 3. CuO pH 12 SEM görüntüsü 

 

 
Şekil 4. CuO pH 14 SEM görüntüsü  
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2.1. Bulgular 

 
Şekil 5. CuO pH 7 nanoparçacığının termal analizi 

 
Şekil 5’ de görüldüğü gibi 400 oC ile 600 oC arasında malzeme oksitlenmiştir (DTA). 
Malzeme oksidasyonuna bağlı olarak grafikte gösterildiği gibi, 400 oC den sonra kütle artışı 
gözlemlenmektedir (TGA). 

 
Şekil 6. CuO pH 10 nanoparçacığının termal analizi 

 
Şekil 6’ da görüldüğü gibi malzemenin kütlesinin 800 oC de azaldığı görülmektedir (TGA). 
DTA analizinden de görüldüğü gibi materyalde faz değişimi gözlemlenmemiştir. 
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Şekil 7. CuO pH 12 nanoparçacığının termal analizi 

 
Şekil 7’ de görüldüğü gibi malzemenin kütlesinin 900 oC'de düştüğü görülmüştür (TGA). 
DTA analizinden de görüldüğü gibi materyalde faz değişimi gözlemlenmemiştir. 

 
Şekil 8. CuO pH 14 nanoparçacığının termal analizi  
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Şekil 8’ de görüldüğü gibi, malzeme kütlesinin 900 oC'de azaldığı gözlemlenmiştir (TGA). 
DTA analizinden de görüldüğü gibi materyalde faz değişimi gözlemlenmemiştir. 
 
3. SONUÇ 
Çalışmamızda üretilmiş olan farklı pH’lardaki CuO nanopartiküllerinin termal analizleri 
(DTA, TGA) yapılarak detaylı bir şekilde incelemeye tabi tutulmuştur. Elde edilen veriler 
sonucu çizilmiş olan; termal analiz grafiklerinden, en kararlı yapıya sahip olan partikülün 
CuO pH 14 olduğu tespit edilmiştir. Çalışmamız sonucu literatüre nanoakışkan üretiminde 
CuO nanopartikülleri kullanacak araştırmacılar için dikkat edilmesi gereken bir bilgi olarak; 
CuO pH 14 nanopartiküllerinin 900 ° C'ye kadar kararlı bir yapıya sahip olduğu ve 
malzemenin kütlesinde değişim olmadığı gözlemlenmiştir (TGA). DTA analizinden de 
görüldüğü gibi materyalde faz değişimine rastlanmadığı bilgisi kazandırılmıştır. Ayrıca 
Nanopartikül üretiminde kullanılacak malzemelerin cinsine göre pH etkisinin nedenli önemli 
olduğu çalışmamızdaki şekil 5-8 detaylı olarak incelendiği zaman görülmektedir. 
Nanopartiküllerin işlevsel olarak verimli bir şekilde nanoakışkan üretiminde kullanılabilmesi 
için yüksek sıcaklıklarda kararlı bir yapıya sahip olması gerektiğine araştırmacaların önemle 
dikkat etmesi gerekmektedir.   
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DESIGN AND ANALYSIS OF AN IN-BODY ANTENNA FOR MEDICAL 
APPLICATIONS AT 2.45 GHZ 
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ABSTRACT 
Industrial, scientific and medical (ISM) bands are allocated in the frequency spectrum to be 
used for many applications. One of the main application areas of these bands are for medical 
purpose wireless communications. Antenna systems and designs constitute the basis of these 
communication structures. This paper presents a conductor backed coplanar waveguide 
(CPW) fed implantable microstrip patch antenna that is suitable to be utilized at ISM band 
(2.4-2.48 GHz) for medical applications. The presented antenna is analyzed inside a three-
layer human model that is formed by skin, fat and muscle tissues. Further analyzes are also 
performed when the antenna is located in different tissue types (lung, liver, kidney, heart) to 
confirm its usefulness. The proposed antenna is embedded in a substrate material (σ= 0.0027, εå= 10.8) with a thickness of 0.62 mm and it has total dimension of 16×16.6×0.65 mm3. Some 
antenna parameters such as reflection coefficient, specific absorption rate (SAR) and radiation 
pattern are calculated and successful performance characteristics are observed with respect to 
these simulation results. Thus, it can be said that the antenna is suitable to be used for short 
range wireless communications in medical applications at 2.45 GHz. 
Keywords: Implantable antenna, In-body antenna, Industrial, scientific and medical (ISM) 
band  

 
2.45 GHZ'DE TIBBİ UYGULAMALAR İÇİN VÜCUT İÇİ ANTENİN  

TASARIMI VE ANALİZİ 
 
ÖZET 
Frekans spektrumunda, birçok uygulamada kullanılmak üzere sınai, bilimsel ve tıbbi cihaz 
(SBT) bandı tahsis edilmiştir. Bu bantların temel uygulama alanlarından biri medikal amaçlı 
kablosuz haberleşmelerdir. Bu haberleşme yapılarının temelini de anten yapıları ve tasarımları 
oluşturmaktadır. Bu makalede, tıbbi uygulamalar için SBT bandında (2.4-2.48 GHz) 
kullanılmak üzere geliştirilen, iletken destekli, eş düzlemli dalga kılavuzu beslemeli, implant 
edilebilir mikro şerit bir yama anten sunulmaktadır. Sunulan anten, deri, yağ ve kas 
dokularından oluşan üç katmanlı bir insan modeli içindeyken analiz edilmiştir. Antenin 
kullanışlılığını doğrulamak için, farklı doku türleri (akciğer, karaciğer, böbrek, kalp) 
içindeyken de analizi yapılır. Sunulan anten 0.62 mm kalınlığındaki bir alttaş malzemesine 
(σ= 0.0027, εå= 10.8) gömülüdür ve toplam boyutu 16×16.6×0.65 mm3'tür.   
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Yansıma katsayısı, özgül soğurma oranı ve ışıma örüntüsü gibi bazı anten parametreleri 
hesaplanmakta ve elde edilen bu simülasyon sonuçlarının başarılı performans özellikleri 
sergilediği gözlemlenmektedir. Böylelikle antenin 2.45 GHz'de tıbbi amaçlı kullanıma uygun 
olduğu söylenebilir. 
Anahtar Kelimeler: İmplant edilebilir anten, Vücut içi anten, Sınai, bilimsel ve tıbbi cihaz 
(SBT) bandı  
 
1. INTRODUCTION 
Over the past few years, the constantly developing and downsizing of wireless electronic 
devices has attracted great interest in a wide variety of different technological applications 
(Okan, 2020b). The use of biotelemetry is a significant area of implementation of wireless 
communication technologies. Therefore, electrically small antennas (Okan, 2020a) are the 
main part of the medical implant devices in wireless biotelemetry applications; since a 
wireless connection is generally formed between implants and external devices in healthcare 
monitoring systems. The data are transferred wirelessly to an external device by performing 
the necessary tests with the help of the inbody sensors. By this way, the treatment process of 
the patient is monitored continuously without restricting patient’s movements. Besides all 
these benefits, it is a challenging process to design implanted antennas. Biocompatibility of 
the material on which the antenna is designed, physical size of the antenna and low output 
power are some of the desired features that an implanted antenna needs to exhibit.   
Allocation of the frequency spectrum is executed worldwide by Federal Communications 
Commission (FCC) and European Radio-Communication Commission (ERC) (Usluer et al., 
2019). The frequency band of 402 to 405 MHz is assigned for Medical Implant 
Communication Service (MICS) band and it is used for implantable medical communication 
applications. Besides that, the frequency ranges of 433.1–434.8 MHz, 868–868.6 MHz, 
902.8–928 MHz and 2.4–2.5 GHz are assigned for Industrial, Scientific and Medical (ISM) 
band and these aforementioned bands are also eligible for use in biotelemetry applications 
(Usluer et al., 2019). In most of the previously performed studies, the implanted antennas 
were designed to operate in the MICS band. The MICS frequency band was preferred to limit 
the antenna output power and reduce its potential impact on the human body by Yazdandoost 
et al. (2007). However, the bandwidths of these MICS band antennas were generally not wide 
enough, when compared to ISM band antennas.   
Embedded antennas have been used for several other types, bands and applications. An H-
slotted antenna was presented to be used for biotelemetry applications (Kumar and 
Shanmuganantham, 2014), it was reported to operate at ISM band and its experimental 
measurements were performed by using pork tissue. Another H-shaped antenna was 
implanted in human arm for short range wireless communication by Xia et al. (2009), where 
the experimental measurements of the reported compact sized ISM band antenna was 
analyzed in 2/3 muscle phantom. In another study, dual band antennas were analyzed by 
Hashemi and Rashed-Mohassel (2018), where the antennas operated at 400 MHz and 2.4 GHz 
frequencies. Sánchez-Fernández et al. (2010) used split ring resonators in the radiating section 
of the proposed implantable antenna which had a resonance at both MICS and ISM 
frequencies. Moreover, dual and triple band antennas were studied by Soontornpipit (2016) 
and by Mathew et al. (2016), respectively, to be used for in-body applications. However, the 
bandwidths of these designed antennas were not sufficiently wide.   
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Although not as much as microstrip antennas, coplanar waveguide (CPW) fed antennas are 
also used frequently in many applications. Their usage in implanted antennas brings the 
advantages of providing great isolation and wide bandwidth (Mandal and Chen, 2011). 
Furthermore, CPW technique also provides low dispersion in comparison to microstrip 
feeding method. These antennas generally tend to have a unique feature of providing omni-
directional radiation pattern. Chien et al. (2010) suggested a new strategy for the broadband 
CPW-fed ceramic antenna, which was also proposed for biomedical applications. CPW 
feeding technique was again preferred by Abd-Aziz et al. (2013) to design an antenna 
operable in ISM band, where only 10% of the input signal was managed to reflected back. 
This study presents a description of an implantable conductor backed CPW fed microstrip 
patch antenna that is optimized to operate in the 2.4-2.485 GHz frequency band. The antenna 
is designed with Rogers RO3210 substrate and simulated in different human tissues. The main 
point of interest of this study is that it is capable to operate inside different tissue textures. 
While optimizing the antenna, some parameters are changed and their effects on antenna 
characteristics are shown. Furthermore, S-parameters, radiation patterns, specific absorption 
rate (SAR) and surface current distribution analyses are discussed. Thanks to the desired and 
successful results obtained from the mentioned analyses, the proposed biocompatible antenna 
is convenient to be used for medical applications at ISM band.  
 
2. ANTENNA DESIGN 
The upper and bottom side views of the proposed antenna are shown in Figure 1. The yellow 
sections represent copper, that has a thickness (Mt) of 0.035 mm; whereas, the white sections 
represent the substrate material. As seen from the top view of antenna, some areas are etched 
for better impedance matching. The dimension of the optimized implantable antenna is 16 ×16.6 × 0.65 mmº and the optimum antenna geometrical dimensions are shared in Table 1. W 
and L represents the width and length of the antenna structure. Moreover, the other 
abbreviations provided in Table 1 can be determined from Figure 1. Rogers RO3210 (lossy) 
with εå = 10.8, μå = 1, tanδ = 0.003  and a thickness (h) of 0.62 mm is chosen as the 
substrate material. The simulation results are performed by using CST Studio Suite, and 
conductor backed CPW feeding approach is preferred to excite the antenna element. The gaps 
between the transmission line, that has an input impedance is 50 Ω, and CPW planes are 5.2 
mm. This much of gap is left in order to prevent any short circuit that might occur.  
 

Table 1. Antenna geometrical dimensions 
Parameter W L Lcpw Wcpw Ws Ls Mt h Wf gap gnd 

Size (mm) 16 20 3.5 4.4 6.4 5 0.035 0.62 11.2 0.2 2 
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Figure 1. Microstrip patch antenna top and bottom views 

 
When analyzing the performance of the antenna in the simulation setup; three-layer of 
phantom is utilized which includes skin, fat and muscle tissue layers. These tissue layers are 
also modelled in CST Studio for a more realistic simulation. The antenna characteristic is 
adjusted to be positioned inside the fat tissue, as fat tissue is soft in structure and it easily 
shelters the antenna. Furthermore, the CST simulations are also carried out for several other 
tissue types as well.  
Implanted antennas are used inside human body, therefore the materials that these antennas 
are formed should be biocompatible. Otherwise, some problems may arise and the life time of 
the designed antenna will be short-lived. Hence, the choice and thickness of the substrate 
material is very important when designing biocompatible antennas. In this study, a 
biocompatible Rogers RO3210 substrate material is preferred, the detailed electrical 
properties of which are shared in (https://rogerscorp.com/-
/media/project/rogerscorp/documents/advanced-connectivity-solutions/english/data-
sheets/ro3200-data-sheet.pdf). Once a thicker version of the substrate material is preferred, it 
increases the relative permittivity value, resulting in a slightly lower resonant frequency. 
Figure 2 shows three different parametric studies for the antenna and states the effect of some 
antenna dimensions on antenna characteristic. As can be seen in Figure 2a, the substrate 
thickness of 0.62 mm provides a better impedance matching than 1.24 mm. With respect to 
the conventional antenna theory, as the thickness of the substrate increases the resonance 
frequency tends to decrease. Furthermore; the resonance frequency appears to be at the 
desired ISM band with 0.62 mm of thickness.  
The antenna analyzes for various parameter values are performed by changing one parameter 
and maintaining the other parameters stable. The purpose of this parametric study is to see 
which values are more suitable for ISM band applications. The effect of upper ground plane 
width (Wcpw) on S11 is depicted in Figure 2b. The parameters are compared by varying them 
as 3.21, 4.46 and 5.21 mm; but the obtained resonance frequencies are not at the desired 
resonance frequency expect the one calculated with 4.46 mm.   
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Figure 2. The effect of a. substrate thickness, b. upper ground plane width, c. ground plane 

length on S11. 
 
The last parametric study is carried out for two different ground lengths. Length of the ground 
plane is one of the most important parameters in impedance matching. The simulated lengths 
are selected as 2 mm and 3.34 mm. For shorter ground plane, impedance matching seems to 
be better, as shown in Figure 2c. Consequently, by looking at the above parametric studies, 
the optimum antenna dimensions are determined. 
 
3. RESULTS AND DISCUSSION 
As mentioned earlier, the antenna is positioned to the bottom of the fat tissue along the z-
direction inside the human tissue model. Some other human tissue types are also used in the 
simulations to verify the tissue independency of the antenna. Tissues and their dielectric 
properties at ISM band are shown in Table 2 (Scarpello et al., 2011). The radiation 
characteristics of the simulated antenna are specified with regards to S11, radiation pattern, 
surface current distribution and specific absorption rate. 
The three-layer human tissue model is given in Figure 3a, where the thickness of fat, skin and 
muscle layers are assigned as 4 mm, 4 mm and 8 mm, respectively. Figure 3b depicts the S// 
graph of the presented antenna element. As seen from the figure, the bandwidth (S// ≤−10 dB) of the reported antenna is calculated as 337.5 MHz (from 2.30 to 2.63 GHz) 
according to the simulation results. Moreover, the obtained S11 value at the resonance 
frequency of 2.45 GHz is -28.9 dB, which shows the success in impedance matching at the 
resonance frequency.  

b. a. 

c. 
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In order to see how well the designed antenna behaves in different organs and tissues, the 
proposed antenna is placed and simulated inside brain (white substance and gray substance), 
heart, liver, lung, kidney and muscle. As can be seen in Figure 4, the S11 value when the 
antenna embedded inside brain’s white substance has the best impedance matching and 
bandwidth performance. It is also observed that for most of the simulations the antenna 
maintains covering the ISM band.  
 

Table 2. Human tissues and properties 

Tissue Type Conductivity (S/m* 
Permittivity Density (kg/m³* 

Thickness 
(mm) 

Muscle 1.73 52.7 1060 8 
Fat 0.10 5.28 1100 4 

Skin 1.46 38 1100 4 
Lung 0.80 20.47 1020 30 
Liver 1.68 43.03 1020 30 

Brain (Gray Substance) 1.80 48.91 1030 30 
Brain (White 1.21 36.16 1030 30 

Kidney 2.42 52.74 1020 30 
Heart 2.25 54.81 1000 30 

 

 
Figure 3. a. Simulated three-layer human tissue model, b. S11 graph of the presented antenna. 
 

 
Figure 4. The change in antenna S11 when located inside different organs. 

a. b. 
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In another case, the presented antenna is simulated inside the same three layer human tissue 
model, but this time with different tissue thicknesses. This analysis is performed to observe 
the thickness independence of the antenna. To do that, skin, fat and muscle thicknesses are 
changed as 2 mm, 8 mm and 20 mm, respectively. S11 value is obtained as -25.31 dB, as seen 
from Figure 5. This indicates that the antenna keeps performing properly independent of the 
thickness and shows that the antenna is appropriate to be used inside different texture 
thicknesses. The free space simulation result is also depicted in Figure 5 for better 
comparison.   
 

 
Figure 5. The change in antenna S11 as it is placed in free space and inside tissue models with 

different thicknesses. 
 
The conductor backed CPW fed microstrip patch antenna’s radiation patterns are shown in 
Figure 6. The figure represents the simulated polar formed radiation patterns for cross-
polarization and co-polarization characteristics in the E-plane (xz-plane) and H-plane (yz-
plane) at 2.45 GHz, respectively.   
Omni-directional antennas radiate power equally in all directions. For E-plane, the co-
polarized and cross-polarized main lobe magnitudes are measured as 3.4 dBi and -6.65 dBi, 
respectively. For H-plane, the co-polarized and cross-polarized main lobe magnitudes are 
determined as 3.49 dBi and -103 dBi, respectively. As seen from these results and graphs, the 
proposed antenna has an omnidirectional radiation characteristic and the cross-polarized 
patterns in H-plane are too small. Since the antenna has an omnidirectional characteristic, it 
mostly emits an equally strong electric field around it. 
 

 
Figure 6. Radiation patterns for H-plane and E-plane in polar form. 
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In Figure 7a, the two-dimensional vectoral surface current distribution of the proposed 
antenna is shown at the resonance frequency. The current is more intense at the outer edges of 
the radiating patch, at the edges of the transmission line and over the CPW planes. That is the 
reason why two slits were generated at the left and right sides of the intersection part of the 
transmission line and center patch element. 
SAR is another important analysis in antenna design (Can and Yılmaz, 2016), because it 
expresses the amount of electromagnetic energy absorbed by the implanted person. If it is too 
high, it might harm to human body; therefore, the antenna design should be changed. The 
maximum allowable values given for SAR are determined by international regulations. 
According to the FCC standards, the SAR value is limited to 1.6 W/kg over 1 g of body tissue 
(Palandöken, 2017). The SAR simulation of the presented antenna is given in Figure 7b and 
the maximum absorbed energy per tissue mass is determined as 0.0193 W/kg. It is seen that 
the SAR value decreases gradually out of the center radiating patch element. Because of its 
low absorption rate, one can say that it is safe to use this antenna inside human body. 
 

 
Figure 7. a. Surface current distribution, b. specific absorption rate of the proposed antenna. 

 
4. CONCLUSION 
In this study, a conductor backed CPW fed microstrip patch antenna is proposed that is 
implantable for ISM band medical applications. It has a compact size of 16 × 16.6 ×0.65mmº and it is designed to operate at 2.45 GHz. The obtained maximum S11 value of the 
propose antenna is -28.9 dB. Rogers 3210 was chosen as a substrate. Due to its simple shape 
and properties such as absorption rate the designed antenna will perfectly fit for most of the 
biomedical applications.  
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ÖZET 
Benzerlik dönüşümü yoluyla elde edilen görüntüler kenar belirleme ve bölütlemede başarılı 
şekilde kullanılmaktadır. Benzerlik görüntülerinin en önemli özelliği, birbirine benzer gri 
seviye değerine sahip komşu piksel öbeklerinin yüksek gri seviye değerleri ile ifade 
edilmesidir. Dolayısıyla homojen pikseller olarak ifade edilen bu öbekler beyaza yakın bir gri 
renge sahip olmaktadır. Komşularınınkinden farklı gri seviye değerine sahip pikseller ise 
benzerlik dönüşümü sonucunda düşük gri seviye değerlerine sahip olmaktadır. Bir piksel ile 
komşularının gri seviye değerleri arasındaki fark arttıkça, söz konusu piksel siyaha yakın bir 
renk ile ifade edilmektedir. Bu çalışmada İğnecikli Sinir Ağları (Spiking Neural Network - 
SNN) kullanılarak yeni bir benzerlik dönüşümü yöntemi sunulmuştur.  Önerilen yöntemde 
piksellerin gri seviye değerleri arasındaki fark İnsan Görsel Sistemine (Human Visual System 
- HVS) dayanan SNN’ler yoluyla yapılmaktadır. Klasik yöntemde komşu pikseller arasında 
gri seviye farkı gradyan yöntemi ile ya da doğrudan çıkarma işlemi ile hesaplanmaktadır. Bu 
çalışma ile birlikte HVS’yi modellemek için kullanılan yeni bir SNN yapısı da sunulmaktadır. 
Çift katmanlı bu SNN yardımıyla merkez piksel ve komşularının gri seviye değerleri 
arasındaki fark, Topla ve Ateşle (Integrate and Fire - IF) yaklaşımı ile modellenen nöronların 
membran gerilimine bağlı olarak üretilen iğneciklerin ateşlenme oranları ile 
hesaplanmaktadır. Önerilen yöntem ile elde edilen sonuçlar geleneksel benzerlik dönüşümü 
sonuçları ile görsel olarak karşılaştırılmış ve elde edilen sonuçlar önerilen yöntemin detayları 
korumada oldukça başarılı olduğunu göstermiştir. 
Anahtar Kelimeler: Benzerlik Dönüşümü, İğnecikli Sinir Ağları, Topla ve Ateşle Nöron 
Modeli, İnsan Görsel Sistemi 
 

SPIKING NEURAL NETWORK BASED SIMILARITY TRANSFORM 
 
ABSTRACT 
Images obtained through similarity transformation are successfully used in edge detection and 
segmentation. The most important feature of similarity images is that neighboring pixel 
clusters with similar gray level values are expressed with high gray level values. Therefore, 
these clusters, which are expressed as homogeneous pixels, have a color close to white. Pixels 
with gray level values different from those of their neighbors, on the other hand, have low 
gray level values as a result of similarity transformation. As the difference between the gray 
level values of a pixel and its neighbors increases, that pixel is expressed in a color closer to 
black. In this study, a new similarity transform method using Spiking Neural Network (SNN) 
is presented. In the proposed method, the difference between the gray level values of the 
pixels is calculated through SNNs based on Human Visual System (HVS).   
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In the classical method, the gray level difference between neighboring pixels is calculated by 
the gradient method or directly by subtraction. With this study, a new SNN structure used to 
model HVS is also presented. With the help of this double-layered SNN, the difference 
between the gray level values of the central pixel and its neighbors is calculated by the firing 
rate of the spikes produced depending on the membrane potential of the neurons modeled by 
the Integrate and Fire (IF) approach. The results obtained with the proposed method were 
compared visually with the traditional similarity transformation results and the results 
obtained showed that the proposed method was quite successful in preserving the details. 
Keywords: Similarity Transform, Spiking Neural Network, Integrate and Fire Neuron Model, 
Human Visual System 
 
1. GİRİŞ 
Kenar ve sınırların algılanması işlemi görüntü işlemenin halen önemli konuları arasındadır. 
Kenar, genellikle komşu pikseller arasındaki ani gri seviye değişikliği olarak ifade edilebilir. 
Bu nedenle, gradyan ya da benzeri tekniklerle birlikte eşikleme işlemi yapılarak kenarlar elde 
edilebilmektedir [1, 2]. Renkli görüntülerde ise üç farklı kanal olduğu için kenar algılama 
işlemi gri seviyeli görüntülerden biraz daha karmaşık olabilmektedir. Renkli görüntülerde 
kenar algılama işlemini basitleştirmek amacıyla Demirci tarafından benzerlik temelli bir 
yaklaşım sunulmuştur [3]. Bu yaklaşımda üç ayrı gri seviye kanalına sahip renkli 
görüntülerden tek boyutlu benzerlik görüntüleri elde edilmiştir. Demirci’nin tekniği, farklı 
çalışmalarda kenar algılama ya da bölütleme [4-7] için kullanılmıştır ve komşu pikseller 
arasındaki gri seviye farkına dayanmaktadır. 
İnsan görsel sistemi (HVS) tabanlı yaklaşımlar ise kenar ve sınır tespiti için ilk olarak 1993 
yılında görülmeye başlanmıştır [8]. İncelenen çalışmalar, İğnecikli Sinir Ağlarının (Spiking 
Neural Network - SNN) HVS’de gerçekleşen biyolojik görüntü işlemeyi çok başarılı bir 
şekilde simüle ettiğini göstermiştir [9, 10]. Literatürde HVS modellerine dayanan birçok 
kenar ve sınır belirleme çalışması yer almaktadır [11-14]. Bu çalışmada ise SNN kullanılarak 
HVS tabanlı piksel benzerliğine dayalı bir benzeşim dönüşümü tekniği önerilmiştir. 
Demirci’nin tekniğinden farklı olarak piksellerin renk kanalları arasındaki fark HVS’yi 
modelleyen bir SNN yardımı ile hesaplanmaktadır. Böylece insan görsel sisteminin 
davranışının piksel benzerliklerini belirleme şeklinden faydalanılmaktadır. Önerilen teknik 
çeşitli görüntüler üzerinde test edilerek sonuçlar Demirci’nin tekniği ile görsel olarak 
karşılaştırılmıştır.  
 
2. BENZERLIK DÖNÜŞÜMÜ 
Demirci’nin [3] bir görüntüdeki piksellerin renk benzerliği kullanılarak yapılan kenar tespiti 
yapan yaklaşımının en önemli avantajı gradyan, Laplace gibi karmaşık süreçler ya da 
hesaplamalar gerektirmemesidir. Benzerlik dönüşümü, temelde renkli görüntüdeki iki komşu 
pikselin benzerliğine dayanmaktadır. Merkezde yer alan bir piksel ve komşuları Şekil 1’de 
gösterilmektedir. Benzerlik dönüşümünde, merkez piksel P0 ile komşuları arasındaki 
benzerlikler şu şekilde hesaplanır: 
 S(P-, P�* = exp m− ||�;��±||,- q                  (1) 

 

||P0-Pi|| = 
/√º (∆R� + ∆G� + ∆B�*/ �h                  (2) 



  

 

 

 

 
 
 

 

ISPEC 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
ENGINEERING & NATURAL SCIENCES 

May 16-18, 2021 / Siirt University 
SIIRT-TURKEY 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 
WEB: https://www.ispecinstitute.org/ 
E-MAIL: instituteispec@gmail.com 

 

329 

∆R = |R- − R�| ∆G = |G- − G�|          (3) ∆B = |B- − B�| 
 
burada ||P- − P�|| renk uzayında normalleştirilmiş Öklid mesafesi ve Dn süreç boyunca sabit 
kalan bir normalleştirme katsayısıdır. 3x3’lük maskenin ortalama benzerliği çıktı 
görüntüsünde şu şekilde ifade edilir: 
 

0

8

0
0 , )

1
(

9 i

P iS S PP


            (4) 

 
Ve 
 S (P0, Pi)=255 ∙ exp m− ||�;��±||,- q        (5) 

 
Dn katsayısı 1, 16, 32, 64, 128, 196 ve 256 olarak önerilmiştir [3]. Piksel benzerliğinin 
Normalizasyon katsayısına göre değişimi Şekil 2’de görülmektedir.  
 

P1 P2 P3 
P8 P0 P4 

P7 P6 P5 
Şekil 1. Bir P0 pikselinin 3x3 komşulukları 

 

 
Şekil 2. Benzerlik fonksiyonu, S 

 
3. İLETKENLİK TABANLI TOPLA VE ATEŞLE NÖRON MODELİ 
Sinir sisteminin en temel bileşeni olan nöronlar matematiksel olarak ilk kez 1952’de Hodgkin 
ve Huxley (HH) tarafından modellenmiştir [15]. HH modeli, aksiyon potansiyeli üretimini 
ifade eden denklemlerden oluşur [16]. HH nöron modelinin karmaşık yapısı nedeniyle, bu 
çalışmada sadeliği ve kolay uygulanabilirliği ile öne çıkan Topla ve Ateşle (Integrate and Fire 
– IF) nöron modeli [17] kullanılmıştır. İletkenlik tabanlı IF modeli için membran potansiyeli 
denklemi: 
 

( ) ( )( )
( ( )) ( ( )) ( ( ))ex ex ih ih

m l l ex ih

ex ih

w g t w g tdv t
c g E v t E v t E v t

dt A A
            (6) 
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burada cm membran kapasitansı, gl membran iletkenliği ve El membranın ters potansiyelidir. 
Eex ve Eih uyarıcı ve inhibe edici sinapsların ters potansiyelidir. wex ve wih uyarıcı ve inhibe 
edici sinapsların ağırlığını gösterirken, Aex ve Aih uyarıcı ve inhibe edici sinapslara bağlı 
membran yüzey alanlarıdır. gex ve gih ise uyarıcı ve inhibe edici sinapsların zamanla değişen 
iletkenliğini temsil eder. Membran potansiyeli v(t) eşik voltajını aştığında, bir aksiyon 
potansiyeli oluşur ve ardından v(t+1), bir τref süresi için başlangıç değeri v’ye sabitlenir. Şekil 
3’de görüldüğü gibi, bir nöron sinaptik olarak bağlı olduğu diğer nöronlardan gelen iğnecikler 
yoluyla tekrar iğnecikler oluşturabilmektedir. 
 

 
Şekil 3. İletkenlik tabanlı IF nöron modelinin sinaptik bağlantıları. 

 
4. ÖNERİLEN MODEL 
Bu çalışmada, literatürdeki SNN tabanlı kenar algılama tekniklerine benzer şekilde, Şekil 4’te 
gösterilen ağ modeli önerilmiştir. Önerilen SNN üç katmandan oluşmaktadır ve ilk katman, 
görüntüdeki piksel sayısı kadar alıcı içeren alıcı katmandır. Merkez pikselin komşularıyla 
olan ilişkileri, ağda 8 yön için ayrı ayrı difüzyon katsayısını hesaplamak amacıyla 16 ayrı 
nörondan oluşan bir ara katman kullanılmaktadır. Ayrıca merkez pikselin komşuları ile olan 
benzerliğin her birini ifade edebilmesi için çıkış katmanı 8 farklı nörondan oluşmaktadır. 
SNN’de alıcı katmandan gelen veriler, sinaptik bağlantılarla ara katmana iletilmektedir. Ara 
katmandaki 16 nöronun her birinin sinaptik bağlantı yapısı, farklı sinaptik matrislerle 
belirlenir. Sinaptik matrisler içindeki X ve  sırasıyla uyarıcı ve inhibe edici sinapsları temsil 
etmektedir. Ara katmandaki 8 nöron çifti de uyarı olarak 8 ayrı çıkış nöronuna bağlanır. Çıkış 
katmanındaki her bir nöronun bir zaman aralığı için ateşleme sayısı, merkez piksel ile komşu 
pikselin birbirinden ne kadar farklı göründüğünü göstermektedir. 
Reseptör katmanında, görüntünün her pikseli için bir 3x3’lük bir reseptör alanı (receptor field 
- RF) bulunmaktadır. Her RF, ara katmandaki 16 nörona (M1A, M1B, …, M8A, M8B) 16 
sinaptik matris aracılığıyla bağlıdır. Ara katmandaki her bir nöron çifti, merkez piksel ile bir 
komşusunun farkını belirleme işlemini gerçekleştirir. Örneğin, RF’den M1A’ya olan sinaptik 
bağlantılar, merkez piksel ile üst komşusu arasında hesaplamalar yapar. RF’deki merkez 
pikselin komşusu, matris aracılığıyla M1A ile uyarıcı bir sinaptik bağlantıya sahipken, merkez 
pikselin alıcısı inhibe edici bir sinaptik bağlantıya sahiptir. Komşu piksel, merkez pikselden 
daha yüksek bir gri-seviye değerine sahipse, M1A nöronunun membran potansiyeli artacak ve 
aralıklarla iğnecikler oluşturacaktır. Aksi takdirde, membran potansiyeli değişmeyecek ve 
nöron herhangi bir iğnecik oluşturmayacaktır. Benzer şekilde, M1B nöronu da merkez piksel 
ile uyarıcı, komşusu ile ise inhibe edici sinaptik bağlantılara sahiptir. Bu nedenle, merkez 
piksel komşusundan daha yüksek bir gri seviye değerine sahipse, M1B nöronunun membran 
potansiyeli artacak ve iğnecik(ler) oluşturacaktır.   
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Uyarıcı ve inhibe edici sinapslardan gelen sinyaller arasındaki fark arttıkça, sivri uç 
oluşumunun frekansı da artacaktır. Merkez piksel ile komşusunun gri seviye değerleri 
aynıysa, hem M1A hem de M1B nöronlarının membran potansiyeli değişmeyecek ve iğnecikler 
üretmeyeceklerdir. 
 

 
Şekil 4. Önerilen SNN yapısı 

 
HVS [18], yapısı gereği pikseller arasındaki farkı çıkarma işlemi ile hesaplamak yerine, 
engelleyici ve uyarıcı sinaptik bağlantılara sahip nöronların ateşleme sayılarına göre 
belirlemektedir. Bu nedenle aynı yönde iki farklı sinaptik matris kullanılarak komşu pikseller 
arasındaki fark bilgileri belirlenmeye çalışılmıştır. Modelde M1A ve M1B nöronlarından biri 
belirli aralıklarla sivri uçlar ürettiğinde, bu sivri uçlar çıkış katmanındaki O1 nöronuna 
iletilecektir. Önerilen ağ yapısında, ara katmandaki tüm nöronlar, çıkış katmanında 
kendilerine karşılık gelen nöronla yalnızca uyarıcı bir sinaptik bağlantıya sahiptir. M1A ve 
M1B nöronlarından gelen uyarıcı sivri uçların sayısına bağlı olarak, O1 nöronunun membran 
potansiyelindeki artış da belirli aralıklarla sivri uç oluşumuna neden olacaktır. Bu işlem tüm 
komşu pikseller için hesaplandığında 8 ayrı değer elde edilecektir. 
Bu çalışmada, Wu ve arkadaşları [14] tarafından kullanılan iletkenlik tabanlı IF nöron modeli, 
Şekil 4’teki SNN’ye uygulanmıştır.   
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Modeldeki (x,y), görüntüdeki her piksele karşılık gelen reseptörün koordinatını temsil 
etmektedir. RF içerisindeki alıcıların tepe iletkenlik değerleri, piksellerin Gx,y gri-seviye 
değerleri kullanılarak Eşitlik 7’deki gibi hesaplanmaktadır. 
 

,ex x yq G ; ,ih x yq G            (7) 

 
burada Gx,y ifadesi (x,y) koordinatındaki bir pikselin gri seviye değeridir. α ve β, gri seviye 
değerinin 0 ile 1 arasında ondalık bir sayı olmasını sağlayan sabit normalleştirme 
katsayılarıdır ve çalışma boyunca 255 olarak kabul edilmişlerdir. Ara katmandaki her nöron 
için aşağıdaki denklemler kullanılmıştır. 
 

( ) 1
( )ex ex ex

ex

ex ex

g t w q
g t

dt A
              (8) 

 
( ) 1

( )ih ih ih
ih

ih ih

g t w q
g t

dt A
           (9) 

 
Burada τex ve τih uyarıcı ve inhibe edici sinapsların zaman sabitleridir. Uyarcı ve inhibe edici 
bağlantıların oluşturduğu toplam sinaptik akım Isyn Eşitlik 10 ile hesaplanmaktadır. 
 

syn ex ex ih ihI g E g E            (10) 

 
Membran potansiyelini hesaplamak için kullanılan Eşitlik 6’nın analitik çözümü [19]: 
 

1

1
( ){( exp( ))( 70 ) }l

A syn l l l syn l l

l m

g t
v I g g E I g E

g c
            (11) 

 
M1A için verilen formüller diğer 15 nöron için de benzer şekilde hesaplanır. Nöronların 
membran potansiyeli eşik voltajına ulaştığında, nöronlar iğnecikler oluşturur ve ardından 
başlangıç durumuna geri döner. Bu sivri uçlar, her nöron için ayrı ayrı İğnecik Trenleri (Spike 
Train - ST) oluştururlar. M1A nöronuna ait olan iğnecik treni S1A’nın hesaplanması Eşitlik 12 
ile yapılmıştır. 
 

1( )

1

0N t

if neuron i fires a spike at time t
S

if there is no spike at time t


 


      (12) 

 
Çıkış katmanında, her bir alıcı alan için 8 adet çıkış nöronu bulunmaktadır. Bu nöronlar, ara 
katmandaki nöron çiftleriyle sadece uyarıcı sinaptik bağlantılara sahiptir ve her çıkış nöronu 
için Eşitlik 13, 14 ve 15 kullanılır. 
 

1 2( ) ( ) ( )1
( )out N N
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out ex

g t S t S t
g t

dt A


          (13) 
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out out outI g E             (14) 
 

1
( ){( exp( ))( 70 ) }l

ON out l l l out l l

l m

g t
v I g g E I g E

g c
            (15) 

 
Yukarıdaki denklemlerde gout, zamanla değişen iletkenlik, τout zaman sabiti ve Iout, O1 
nöronunun toplam sinaptik akımdır. Çıkış katmanında T (ms) süresi boyunca O1 nöronu 
tarafından üretilen iğneciklerin bir saniyedeki ateşleme oranları (firing rate) FO1 Eşitlik 
16’daki gibi bulunabilir. Diğer 7 çıkış nöronunun ateşleme oranları da aynı denklem 
yardımıyla kolayca belirlenebilir. 
 

1
0

1000
( )

T

O N

t

F S t
T 

               (16) 

 
Böylece Eşitlik 5’de verilen benzerlik denkleminde ö|P- − P�|ö yerine ilgili pikselin F değeri 
konularak, benzerlik ifadesi HVS tabanlı olarak hesaplanabilecektir.  
 S (P0, Pi)=255 ∙ exp m− ´0±,- q 

 
4. BULGULAR VE TARTIŞMA 
Önerilen SNN modeli MATLAB kullanılarak, cm = 1 F/mm2, El = -44.42 mV, gl = 0.003 
S/mm2, τex = 4 ms, τih = 10 ms, τref = 3 ms, Eex = 36.78 mV, Eih = -72.14 mV, 1reset = -70 mV, 
Aex = 0.0141 mm2, Aih = 0.0281 mm2, T = 100 ms, dt = 0.1 ms, wex = 0.21, ve wih = 0.21 
parametreleri ile çalıştırılmıştır.  
Önerilen yöntem, en sık kullanılan görüntülerden üç tanesine (Lena, Kameraman ve Ev) 
uygulanarak farklı Dn katsayıları için benzerlik görüntüleri elde edilmiştir. Aynı görüntüler ve 
katsayılar için Demirci’nin yöntemi ile de benzerlik görüntüleri oluşturulmuştur. Elde edilen 
benzerlik görüntüleri görsel olarak karşılaştırılmıştır. Kullanılan gri seviyeli görüntüler Şekil 
5’de verilmiştir. 
 

 
Şekil 5. Orijinal gri seviye görüntüler  
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Şekil 6. Kameraman görüntüsünün benzerlik sonuçları (Dn = 1, 16, 32, 64, 128, 196 ve 256 
için), üst satır Demirci’nin tekniği, alt satır önerilen yöntem 

Şekil 7. Ev görüntüsünün benzerlik sonuçları (Dn = 1, 16, 32, 64, 128, 196 ve 256 için), üst 
satır Demirci’nin tekniği, alt satır önerilen yöntem 

Şekil 8. Lena görüntüsünün benzerlik sonuçları (Dn = 1, 16, 32, 64, 128, 196 ve 256 için), üst 
satır Demirci’nin yöntemi [3], alt satır önerilen yöntem 

 
Şekil 5’de yer alan görüntülerin Demirci ve önerilen yöntem ile elde edilmiş benzerlik 
görüntüleri Şekil 6, 7 ve 8’de verilmiştir. Benzerlik görüntüleri sırasıyla 1, 16, 32, 64, 128, 
196 ve 256 Dn değerleri kullanılarak oluşturulmuştur. İlk satırda Demirci’nin yöntemi [3] ile 
elde edilen görüntüler yer alırken, ikinci satırdaki görüntüler önerilen yöntem ile elde 
edilmiştir.  
Dn katsayısının 1 olduğu en soldaki sütunda, her iki yöntemin benzerlik görüntüleri 
birbirlerine oldukça yakındır. Katsayının artması durumunda ise önerilen yaklaşımın kenar 
bölgelerini daha belirgin şekilde ortaya çıkardığı görülmektedir.  
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Dn katsayısının 256 olduğu benzerlik görüntüleri son sütunda verilmiştir. Söz konusu 
görüntülerde Demirci yaklaşımının çoğu kenar bilgisinin neredeyse ortadan kaybolduğu 
görülmüştür. Önerilen yöntem ile elde edilen sonuçlarda ise kenar bilgileri oldukça başarılı 
şekilde korunmuştur. Buna karşın önerilen yöntemin özellikle homojen olarak 
nitelendirilebilecek benzer piksel alanlarında gürültüye karşı daha hassas olduğu da 
gözlenmiştir. 
 
5. SONUÇ 
Komşu piksellerin birbirlerine olan farklarını temel alarak oluşturulan benzerlik dönüşümü 
görüntüleri, özellikle kenar belirleme ve bölütleme işlemlerinde kullanılabilmektedir. Komşu 
piksel öbeklerinin birbirine benzerliklerinin artması durumunda yüksek, aksi durumda ise 
düşük gri seviye değerlerine sahip olan benzerlik görüntüleri, homojen bölgelerin 
belirlenmesini ve kenar piksellerinin ortaya çıkarılmasına yardımcı olmaktadır. Bu çalışmada 
komşu pikseller arasındaki farkların belirlenmesinde SNN’ler kullanılarak yeni bir benzerlik 
dönüşümü yöntemi sunulmuştur. Ayrıca komşu piksellerin gri seviye farklarının bulunmasına 
yönelik olarak yeni bir SNN yapısı geliştirilmiştir. Çift katmanlı bu SNN ile bir piksel ve 
komşularının gri seviye değerleri arasındaki fark, IF nöron modeline uygun şekilde, 
nöronların membran gerilimine bağlı olarak üretilen iğneciklerin ateşlenme oranlarına göre 
hesaplanmaktadır. Önerilen yöntem ile elde edilen sonuçlar geleneksel benzerlik dönüşümü 
sonuçları ile görsel olarak karşılaştırılmıştır ve elde edilen sonuçlar önerilen yöntemin 
detayları korumada daha başarılı olduğunu göstermiştir. Gelecek çalışmalarda, önerilen 
yöntemin kenar belirleme başarısı korunurken gürültü olarak nitelendirilebilecek piksellerin 
ortadan kaldırılmasına yönelik yeni yaklaşımlar geliştirilmesi planlanmaktadır. 
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ÖZET 
Metallere şekil vermede sıvı metalin hemen hemen sıfır kayma kuvveti ve oldukça düşük 
viskozite özelliğine sahip olması ergitmeyi daha uygun kılmaktadır. Sıvı halde bulunan 
metaller katılaşma sıcaklığının altına soğutulduğunda katılaşırlar ve bu katılaşma süreci 
içerisinde ortaya çıkan yapı, mekanik özellikleri etkilemektedir. Katılaşma sürecindeki ısı 
transferi ve gerilme dağılımları gibi mekanik olayların analizi ile daha düzgün bir büyüme 
elde edilerek daha kaliteli ürünlerin ortaya çıkması sağlanmaktadır. Isıl gerilmeler, katılaşma 
sürecinde kusurların oluşmasından sorumlu ana faktörlerden biridir. Sıcaklık değişimine bağlı 
olarak katılaşmış tabaka ve kalıpta tekdüze olmayan ısıl bozulma nedeniyle, katılaşan parçada 
istenmeyen ısıl gerilmeler gelişir. Oluşan bu gerilmeler yeterli büyüklüğe ulaşırsa son 
dökümde çatlak oluşumu gibi arızalara neden olurlar. Katı katmanlardaki termoelastik 
gerilmeler, katılaşma işlemi sırasında sistemin termal ve mekanik davranışına bağlıdır. 
Katılaşma sırasında meydana gelen termoelastic kararsızlık kalıptan olan ısı transferinin 
düzensiz olmasına neden olmakta ve bu da katışan metalde büyüme karasızlığı 
oluşturmaktadır. Düzensiz ısı akışını kontrol etmek için sanayide en sık kullanılan 
yöntemlerden biri de kalıp üzerine kaplama tabakası kullanmaktadır. Kaplamanın ısı 
transferinin yanı sıra kalıbın korunması ve döküm parçalarının kolay ayrılması gibi avantajları 
bulunmaktadır. Bu çalışmada kaplama tabakasına sahip sinusoidal kalıp üzerindeki saf 
metallerin katılaşma sürecindeki mekanik problemin çözümü gerçekleştirilmiştir. Bu modelde 
katılaşan malzemenin katılaşma sırasında elastik davrandığı, sıvıdan katı hale geçerken bir 
parçacığın gerilim durumunda kesintili bir değişiklik olmadığı ve hareketli arayüzün 
yakınında önemli bir kesme gerilimi oluşmadığı varsayılmıştır. Ayrıca, sertleştikten sonra 
dökümün herhangi bir noktasında elastik olmayan gerilme oluşmadığı varsayımıda yaplmıştır. 
Katmanlarda oluşan gerilme özel ve homojen çözümler olmak üzere iki parçada ele alınmış 
olup özel çözüm sıcaklık dağılımlarına bağlı çözümü ve homojen çözüm ise mekanik sınır 
koşullarına bağlı çözümü ifade etmektedir. Bu çözümler için thermoelastik yerdeğiştirme 
potansiyeli ve Airy gerilme fonksiyonları kullanılmıştır. Problemin çözümünde kaplama ile 
katışan metal arasındaki temas basıncı ve katmanların içerisinde oluşan artık gerilmeler 
hesaplanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: gerilme analizi, katılaşma, saf metaller, kaplama, termoelastisite 
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ANALYSIS OF THE STRESS DISTRUBITION DURING THE SOLIDIFICATION OF 
PURE METAL ON A COATED SINUSOIDAL MOLD 

 
ABSTRACT 
The fact that the liquid metal has almost zero shear force and very low viscosity makes 
melting more suitable for shaping metals. Metals in liquid form solidify when cooled below 
the solidification temperature and the structure that emerges in this solidification process 
affects the mechanical properties. With the analysis of mechanical events such as heat transfer 
and stress distributions in the solidification process, a smoother growth is obtained and better 
quality products are produced. Thermal stresses are one of the main factors responsible for the 
formation of defects during the solidification process. Undesired thermal stress develops in 
the solidified part due to non-uniform thermal degradation in the solidified layer and mold 
due to the temperature change. If these stresses reach sufficient magnitude, they cause 
malfunctions such as crack formation in the final casting. Thermoelastic stresses in solid 
layers depend on the thermal and mechanical behavior of the system during the solidification 
process. The thermoelastic instability that occurs during solidification causes the heat transfer 
from the mold to be irregular, and this creates growth instability in the solidified metal. One 
of the most frequently used methods in the industry to control uneven heat flow is using a 
coating layer on the mold. In addition to heat transfer, the coating has advantages such as 
protection of the mold and easy separation of cast parts. In this study, the solution of the 
mechanical problem in the solidification process of pure metals on a sinusoidal mold with a 
coating layer has been achieved. In this model, it is assumed that the solidified material 
behaves elastic during solidification, there is no discontinuous change in the stress state of a 
particle as it passes from the liquid to the solid state, and no significant shear stress occurs 
near the moving interface. It is also assumed that no inelastic stress occurs at any point in the 
casting after curing. The stress occurring in the layers is considered in two parts as particular 
and homogeneous solutions, and the particular solution refers to the solution depending on the 
temperature distributions and the homogeneous solution refers to the solution depending on 
the mechanical boundary conditions. Thermoelastic displacement potential and Airy stress 
functions are used for these solutions. In solving the problem, the contact pressure between 
the coating and the embedded metal and residual stresses in the layers were calculated. 
Keywords: stress analysis, solidification, pure metals, coating, thermoelasticity 
 
 
1.GİRİŞ 
Bugün birçok mühendislik uygulamasında hal değişimleri, büyük bir öneme sahiptir. Hal 
değişimleri esnasında iç ve dış koşullara bağlı olarak yaşanan problemler birçok uzman 
tarafından yılardır araştırılmaktadır. Bunun sonucunda bu tip problemler için ortaya birçok 
çözüm yöntemi sunulmuştur. Bunlardan biri de döküm işlemi yapılırken eriyik metalin 
katılaşması sürecinde yaşanan problemlerdir. Döküm; modellemesi yapılmış bir kalıbın içine 
metallerin ve alaşımların eritildikten sonra akıtılması ve katılaşarak kalıbın şeklinin alınması 
yoluyla yapılan üretim metodudur. Döküm, bugün imalat yöntemleri içerisinde büyük bir 
öneme sahip olup talaşlı imalat ile üretilmesi zor olan iç boşluklu, eğri yüzeyli veya karmaşık 
şekilli parçaların üretilmesi için uygun bir yöntemdir. Aynı zamanda döküm ile üretilen 
parçaların talaşlı imalat gibi düşük deformasyon kabiliyetine sahip olması büyük bir avantaj 
sağlamaktadır.   
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Döküm sürecinden yüksek düzeyde verim almak ve döküm yöntemi ile üretilen ürünün mikro 
yapısını analiz edebilmek için katılaşma süreci üzerinde yoğunlaşmak gerekmektedir. Kalıbın 
içine dökülen sıvı erime sıcaklığının altına düşer ve kalıp içinde katılaşmaya başlar. Katılaşma 
süreci kesintiye uğrar ve kalan sıvı oradan uzaklaşırsa, katı ve sıvı fazlar arasındaki hareketli 
ara yüzde bazı periyodik değişimler gözlenir. Donma bölgesinde oluşan bu düzensiz 
dalgalanmalar döküm ile üretilen üründe mikro ve makro çatlaklar gibi önemli yapısal 
hatalara sebep olabilir. Bu çatlaklar; ürünün kalitesine ve mukavemetine etki etmektedir. Bu 
sebeple katılaşma süreci boyunca ısı akışının düzenli olması enerji, hammadde, zaman, 
maliyet tasarrufu açısından önemlidir. 
Bu düzenli olmayan dalgalanmalar, kabuk-kalıp ara yüzü boyunca eşit olmayan ısı 
ekstraksiyonunun bir sonucu olarak meydana gelir. Katılaşmış kabuk ile kalıp arasındaki ara 
yüzeyde iletim ve ısı akış hızı ile katılaşmış kabuktan kalıba ısı transferleri, bu ara yüzdeki 
koşullara önemli ölçüde bağlıdır. Eşit olmayan ısı ekstraksiyonu ile ilişkili katılaşmış 
malzeme ve kalıptaki düzenli olmayan sıcaklık ve gerilim alanları, döküm ve kalıpta termal 
bozulmalara neden olur. Bu termal bozulmalara bağlı olarak kabuk - kalıp yüzeylerinde temas 
basıncı lokal olarak değişir. Lokal olarak değişen temas basıncı ile termal temas direnci 
değişime uğrar ve bu da sı transferini önemli ölçüde değiştirir. Buradan da görüldüğü üzere 
katılaşma süreci hem termal hem de mekanik olayların birlikte incelenmesi gereken bir olay 
olarak ön plana çıkmaktadır. Katılaşma sürecinin kapalı döngü mekanizması Şekil 1’de 
gösterilmiştir. Görüldüğü gibi termal ve mekanik problemler birlikte araştırılmalıdır ve sistem 
bir pozitif geri besleme sistemi gibi davranır, bu nedenle kararsız olma potansiyeli olabilir.  
 

 
Şekil 1. Kapalı çevrim büyüme kararsızlığı mekanizması 

 
Katılaşma probleminin termal kısmını faz değiştirmeli ısı transferi problemi oluşturmaktadır.  
Faz değişimli ısı transferi problemlerinin ortak özelliği, katılaşma veya eritme işlemi sırasında 
katı ve sıvı fazlar arasında hareketli bir ara yüzeyin meydana gelmesidir. Bu tür problemlerin 
dinamiklerini araştırmak bir hayli zordur ve katı‐sıvı ara yüzeyinin konumu önceden 
bilinmemekle beraber çözümün bir parçası olarak hesaplanmalıdır. Bu hareketli ara yüzeyin 
morfolojisi, katılaşmış malzemenin saflığına göre değişir. Saf metallerin katılaşması sırasında 
katı ile sıvı faz arasında daha keskin bir arayüzey oluşurken alaşımların katılaşmasında ise bu 
fazlar arasında peltemsi bir yapı oluşur.   
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Bu çalışmada saf metallerin katılaşması üzerinde durulmuş olup daha keskin bir arayüzey 
olduğu varsayılmıştır. Stefan [1], buz oluşumundaki faz değişimi probleminin çözümü ile 
ilgili ilk teorik çalışmaları inceledi. Bu problemin çözümünün varlığı Evans [2] tarafından 
araştırıldı ve ardından Douglas [3] bu sorunun çözümünün özgünlüğünü üzerinde çalışmıştır. 
O zamandan itibaren literatürde birçok faz değişikliği problemi ortaya çıkmasına rağmen, bu 
problemin kesin çözümleri, sadece basit sınır koşulları ve başlangıç koşulları ile yarı‐sonlu 
veya sonsuz bölgeler içeren sınırlı idealleştirilmiş durumlar için elde edilebilir. Junyi ve 
Minyu [4] Caputo anlamında kesirli zaman türevi ile birinci, ikinci ve genişletilmiş Stefan 
problemlerine kesin çözümler elde etmiştir. Stefan probleminin geçmişi ve bazı klasik 
çözümleri Crank [5] ve Hill [6] 'da daha ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Bu problemin 
süperpozisyon ilkesinin doğrusal olmayan davranışı uygulanamadığından ve tüm durumlar 
ayrı ayrı değerlendirilmiş olup tam Stefan probleminin kesin çözümü analitik olarak 
hesaplanmadığında, bu problemleri çözmek için yaklaşık, yarı analitik ve sayısal yöntemler 
geliştirilmiştir. Hu ve Argyropoulos [7], eritme ve katılaşma problemleri sırasında faz 
değişimli ısı transferi problemini modellemek ve çözmek için kullanılan analitik ve sayısal 
tekniklerin belirtildiği bir çalışma yapmışlardır.  
Saf metallerin veya alaşımların katılaşması sırasında gerilimler gelişebilir. Katılaşmış kabukta 
ve kalıpta gelişen bu gerilmeler yeterli büyüklüğe sahipse, son dökümde yüzey çatlaklarının 
oluşması gibi ciddi kusurlara neden olurlar. Katı katmanlardaki gerilme alanları, metallerin 
katılaşması sırasında iki faktöre bağlı olarak oluşur. Bu faktörlerden birincisi, sıvı metalden 
gelen hidrostatik basınçtan kaynaklanan dış kuvvet ve ikincisi, katılaşmış kabuk ve kalıpta 
homojen olmayan soğutma hızıdır. Tien ve Koump [8], metallerin analitik olarak katılaşması 
sırasında bir levhadaki gerilim dağılımları ve yer değiştirmeleri üzerinde çalışmışlardır. 
Richmond ve Tien [9], katılaşmış materyalin yüksek sıcaklıklarda mekanik davranışını 
araştırmış ve gerilme alanlarını belirlemek için eriyik basıncını ihmal etmeden doğrusal 
olmayan viskoelastik model kullanmışlardır. Heinlein vd. [10], faz değişimi ile ısı transferi 
problemini ve katılaşma sırasında termal alanlar, termal ve elastik gerilmeler ve viskoplastik 
akış ile ilişkili termal gerilme problemini sınır eleman yöntemi kullanarak çözmeyi 
önermiştir. Meng vd. [11], çelik dökümdeki sıcaklık alanı, gerilme alanı ve gerilmenin 
evrimini sonlu elemanlar yöntemini kullanarak simüle etmek için sürekli çelik döküm sürecini 
modellemiştir. Uehora vd. [12], alaşımların katılaşması sırasında dallantılı mikroyapılardaki 
gerilim dağılımlarını araştırmak için stres gelişiminin faz alanı simülasyonları üzerinde 
çalışmışlardır. Faz dönüşümü, ısıl ve gerilme alanlarını içeren bağlı termo‐mekanik 
denklemleri çözmek için sonlu eleman yöntemi kullanmışlardır. Hector vd. [13] ve Li vd.  
[14], katılaşan kabuktaki gerilme hızının sırasıyla elastik, termal ve viskoz bileşenlerin 
toplamı olduğunu varsayarak saf metalin katılaşması sırasında büyüme kararsızlığını 
araştırmak için birleşik olmayan ve birleştirilmiş modeller geliştirmişlerdir. Hector [15], saf 
metallerin katılaşması sırasında kalıp yüzeyi topografilerinin düzensiz kabuk büyümesi 
üzerindeki etkileri hakkında teorik olarak çalışmıştır. Doğrusal pertürbasyon yöntemini 
kullanarak saf bir metalin sinüzoidal bir kalıp üzerinde katılaşması için iki bağlantısız model 
geliştirdiler ve her iki modelde de katılaşmış kabuğun termal kapasitesinin etkisini ihmal 
etmişlerdir. Yiğit ve Hector [16], kabuğun termal kapasitesinin etkilerini göz önünde 
bulundurarak [15]'de önceden tanımlanmış bağlanmamış (ayrık) modeli genişletmişlerdir. 
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Yapılan bu çalışmada ise kaplama tabakasına sahip bir sinüsoidal kalıp üzerinde saf 
metallerin katılaşması sırasında tüm katmanlarda (katılaşan metal, kaplama tabakası ve kalıp) 
oluşan gerilme kuvvetlerinin hesaplanması için mekanik problemin çözümü 
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada termal ve mekanik problemlerin ayrık olduğu yani termal 
problemin mekanik problemi etkilediği ve mekanik problemin ise termal problemi basınca 
bağlı termal temas dirençleri vasıtasıyla etkilemedi varsayımı yapılmıştır. Tüm katman 
malzemelerinin termal difüsiviteleri sonsuz kabul edilmiş ve böylece hem termal hem de 
mekanik problemin analitik olarak çözülmesi sağlanmıştır. Literatürde bulunan önceki 
çalışmalar hem kalıp yüzey geometrisinin hem de kaplama tabakasının özelliklerinin hesaba 
katıldığı gerilme dağılımı probleminin çözümünün gerçekleştirilmesiyle genişletilmektedir. 
Bu çalışmanın sonucunda, Demir ve Yigit [17], tarafından çözülen termal problem mekanik 
etkilerinde dahil edilmesiyle genişletilerek termal difüsivitelerin sonsuz gibi davrandığı 
katılaşma prosesinin çok erken evreleri için bir çözüm oluşturacaktır [17]. Katılaşma 
sırasındaki termoelastik kararlık analizinde hem termal sonuçlar hem de gerilme alanları 
birlikte kullanılarak sistem parametrelerinin bu kararsız büyüme üzerindeki etkileri 
incelenecektir.  
 
2.TERMAL PROBLEM 
Ele alınan problemde sinüsoidal bir kaplamalı bir kalıp üzerinde saf metallerin katılaşma 
problemi ele alınmıştır. Sistem geometrisi Şekil 2’de gösterilmektedir. Şekilde görüldüğü 
gibi, süreçte katılaşmış kabuk, kaplama tabakası ve kalıp gibi üç katı hal vardır. Döküm 
malzemesinin sıvı fazlarındaki sıcaklık, erime sıcaklığı T� ‘ye eşittir ve işlem sırasında 
sabittir. Bu, erimiş metalin eşit olmayan kabuk büyümesi üzerindeki termal etkilerinin ihmal 
edilebilir olduğu anlamına gelir. Ayrıca kalıbın sadece alt yüzeyinden aktarılan ısı akısının 
olduğu varsayılır. Kaplama tabakası ve kalıbın kalınlığı sırasıyla u ve h ile gösterilir. Kalıbın 
her iki yüzeyi ve kaplamasının Şekil 2'de gösterildiği gibi sinüzoidal olduğu varsayılır. 
Sinüzoidal yüzeylerin genlikleri birden çok daha azdır ve bu sinüzoidal yüzeylerin dalga 
boyları λ ile gösterilir. Bu varsayım, bir katılaşma cephesinin keskin bir sınırı olduğunu 
düşünmemize izin veriyor. s(x, t*katılaşmış kabuğun anlık kalınlığını temsil eder ve s-(t) ve s/(t) olmak üzere iki kısımdan oluşur. s-(t) ve s/(t), sırasıyla donma cephesinde bir süre ve 
üniform olmayan soğumanın neden olduğu periyodik varyasyon genliği sonrasında oluşan 
ortalama kabuk kalınlığını gösterir. Katmanların malzemelerinin özellikleri sıcaklık ve 
zamana bağlı değildir. 
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Şekil 2. Katılaşma prosesinin geometrisi  
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Termal problemin çözümü Demir ve Yigit [17] tarafından analitik olarak yapılmış olup 
aşağıda katmanlardaki sıcaklık dağılımları, ortalama kabuk kalınlığı ve katı/sıvı 
arayüzeyindeki dalgalanmaları genliği verilmiştir. Çözüme geçmeden önce analitik çözüm 
aşamasında problemin iki boyutlu durumunu bir boyutlu iki problem dönüştürülmesiyle 
hesaplama karmaşıklığını azaltan lineer pertürbasyon metodunu açıklamak gerekmektedir.  
Kalıp muntazam sıcaklıktaysa, yukarıda açıklanan problemin açıkça tek boyutlu bir çözümü 
vardır; burada, herhangi bir zamanda katılaşma cephesi y = s-(t* düz çizgisi ile tanımlanır ve 
tüm fiziksel miktarlar, y, t, ancak x'ten bağımsızdır. Bu düzensiz veya "sıfırıncı sıra" 
sürecinde x'e bağımlı bir tedirginlik artacaksa, gelişimi anlık sıfırıncı mertebeden 
miktarlardan etkilenecektir. Pertürbasyon, sıfırıncı mertebeden değerlere kıyasla küçük 
olduğu sürece, pertürbasyon doğrusal olacaktır ve x'de Fourier dönüşümünü kullanmamıza 
izin verir.  Termal gerilmeler yukarıda sunulan ısı iletimi problemiyle birleştirildiğinde, 
esasen sıfırıncı mertebeden çözümü belirlemek için y, t'deki doğrusal olmayan bir problemi 
çözmemiz gerekir, bundan sonra pertürbasyon problemi, aşağıdaki şekilde tanımlanan 
doğrusal bir problemi değişken katsayılı diferansiyel denklemler, bunlar sıfırıncı mertebeden 
denklemlerin pertürbasyonu ile elde edilir. Deneysel gözlemler, katılaşma cephesinin 
gelişiminin sinüzoidal pertürbasyonlar sergilediğini göstermektedir. Bu homojen olmayan 
kabuk büyümesinin, kalıp yüzeyinden çekilen ısı akışındaki önceden var olan bir düzensizliğe 
bir yanıt olabileceği tahmin edilmektedir. Bu doğrultuda, alt simge 0 ve 1, sırasıyla, alan 
miktarları veya birinci dereceden süreç üzerindeki x'den bağımsız sıfırıncı dereceden süreci 
ve sinüzoidal pertürbasyonun genliğini tanımlar. Pertürbasyon, pertürbe edilmemiş prosese 
kıyasla yeterince küçük olduğundan ve sıcaklık alanları ve katılaşma cephesi gibi diğer alan 
miktarları aşağıdaki şekilde gösterilir.  
 T(x, y, t* = T-(y, t* + T/(y, t* cos(mx*                   T-(y, t* ≫ T/(y, t* (1) 

 s(x, t* = s-(t* + s/(t* cos(mx*                                     s-(t* ≫ s/(t* (2) 
 

Sabit m, eşitlik boyunca tedirginliğin dalga boyunu λ tanımlayan dalga sayısıdır.  
 λ = 2πm  

(3) 
 
 

Bu pertürbasyonun genliğinin dalga boyuna (yani ms/≪1) kıyasla küçük olduğunu varsaydık, 
burada hareketli cephenin eğimi, ∂s / ∂x, birlikten çok daha azdır. X-yönündeki ısı akışı, 
birinci dereceden ihmal edilebilir. 
Problem tek boyutlu iki adet probleme çevrildikten sonra termal problemin çözümü Demir ve 
Yiğit [17]’de tarafından aşağıdaki şekilde bulunmuştur.  
 

T-æ(y, t* = T� + QKæ Ky − s-(t*L 
 

(4) 

Tì8(y, t* = T� + Q 9 yK8 − Rýæ − s-(t*Kæ *: (5) 
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Tì;(y, t* = T� + Q 9 yK; + uK; − uK8 − Rýæ − Ræ� − s-(t*Kæ : 
 

(6) 

s-(t* = QρæLæ t 
 

(7) 

T/æ(y, t* = C/(t* sinh my + C�(t* cosh my (8) 

T/8(y, t* = Cº(t* sinh my + C�(t* cosh my (9) T/;(y, t* = CÃ(t* sinh my + CÐ(t* cosh my 
 

(10) 

C/(t* = Cº(t*K8/Kæ ,       C�(t* = −ms/(t* ��?�	@cosh(ms-(t** − Cº(t* tanhUms-(t*VK8/Kæ  (11) 

Cº(t* = (Aº- coshUms-(t*V + Aº�ms/(t**/(Aº/ coshUms-(t*V +Aººsinh (ms-(t***   
 

C�(t* = QmKæT� À1 − K8Kæ − ms/(t*cosh(ms-(t**Ç − Cº(t*(tanh(ms-(t** + Rýæ*K8/Kæ  

 

(12) 

CÃ(t* = (A�� + ms/(t*UA�Ã + A�Ï tanhUms-(t*VVcosh(S-* + A�� tanhUms-(t*V*/(Aº/+ Aººtanh (ms-(t***  
 CÐ(t* = CÃ(t*coth (mu + mh* 
 

(13) 

s/(t* = Aº�ms-(t* + Aº/mUAº/ coshUms-(t*V + Aºº sinhUms-(t*VV (14) 

 
Bu eşitliklerde K�, ρæ, Læ, Rýæ ve Ræ� sırasıyla malzemelerin termal kondüktivite katsayılarını, 
katılaşan malzemenin yoğunluğunu ve artık ısı katsayısını, kaplama ile katılaşan metal 
arasındaki yüzeydeki termal temas direncini ve kaplama ile kalıp arasındaki arayüzeydeki 
termal temas direncini göstermektedir. Bu eşitliklerdeki A/ … Aºº katsayıları sistem 
parametrelerine bağlı olup detaylı olarak Ref. [17]’de görülebilir.  
 
3. GERİLME DAĞILIMLARININ BULUNMASI 
Bir önceki bölümde katılaşmış kabuk, kaplama tabakası ve kalıptaki sıcaklık alanlarını 
belirledik. Sistemin ısıl davranışı biliniyorsa, katmanlardaki gerilim alanları belirlenebilir. Isıl 
gerilmeler, katılaşma süreci sırasında kusurların oluşmasından sorumlu ana faktörlerden 
biridir. Sıcaklık değişimine bağlı olarak katılaşmış katman, kaplama tabakası ve kalıpta eşit 
olmayan ısıl bozulma nedeniyle, katılaşma külçesinde istenmeyen ısıl gerilmeler gelişir. 
Oluşan bu gerilmeler yeterli büyüklüğe ulaşırsa son dökümde çatlak oluşumu gibi arızalara 
neden olurlar. Katı katmanlardaki termoelastik gerilmeler, katılaşma işlemi sırasında sistemin 
termal ve mekanik davranışına bağlıdır.  
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Katılaşmış kabukta, kaplama katmanında ve kalıpta gerilme alanları elde etmek, katı deforme 
bir durumda iken malzeme sürekli olarak katılaştığı için karmaşık hesaplamalar gerektirir. 
Nihai döküm ürününde, döküm sıcaklığı sabit durum değerinde düşürüldükten sonra bile artık 
gerilme meydana gelir. Modelleme karmaşıklığını basitleştirmek için doğrusal kurucu model 
kullanıyoruz. Bu modelde katılaşan malzemenin katılaşma sırasında elastik davrandığı 
varsayılmaktadır. Bu model çok idealize edilmiş bir durumdur çünkü bir malzemenin sıcaklığı 
erime sıcaklığına yaklaştığında malzemenin akma dayanımı düşer. Ayrıca hareketli arayüz 
yakınında önemli bir kesme gerilmesinin oluşmayacağını ve malzemelerin özelliklerinin 
sıcaklıkla değişmeyeceğini varsaydık. Katılaşmış malzemenin katı ve sıvı fazları aynı 
yoğunluğa sahiptir ve yoğunluk değişim etkisi ihmal edilebilir düzeydedir. Katılaşma 
sırasında muntazam olmayan sıcaklık alanlarına karşılık gelen tabakalardaki termo-elastik 
gerilmeler formda temsil edilir. 
 σ = σË + σ� (15) 

 σË özel çözümdür ve sıcaklık dağılımına bağlı olarak belirleyici çözümü temsil eder ve bu 
çözüm mekanik sınır koşullarını karşılamaz. σ� herhangi bir ısıl gerilme olmaksızın homojen 
problemin çözümüdür. Homojen çözüm, ek serbestlik derecesi sağlayarak mekanik sınır 
koşullarını karşılamamızı sağlar. 
Özel çözümü bulmak için termoelastik yer değiştirme potansiyeli (∅) fonksiyonu kullanılır.  
 ∇�∅ = Eα1 − ν T (16) 

 
Burada T, sıcaklık alanını tanımlar ve E, α ve ν sırasıyla Young modülü, termal genleşme 
katsayısı ve Poisson oranıdır. Her bir katmandaki gerilme ve yer değiştirme bileşenleri için 
özel çözüm ise aşağıdaki ilişkilerden elde edilir.  
 

σµµË = − ∂�∅∂y� − ∂�∅∂z� ,   σµ·Ë = ∂�∅∂x ∂y,   σ··Ë = − ∂�∅∂x� − ∂�∅∂z� ,   E1 + ν u·Ë = ∂∅∂y (17) 

 
Homojen çözüm ise Airy gerilme fonksiyonu (Φ) kullanılarak incelenir. Her bir katmandaki 
gerilme dağılımlarının homojen kısımları aşağıdaki eşitliklerle elde edilir.  
 

σµµ� = ∂�Φ∂y�                       σµ·� = ∂�Φ∂x ∂y                                 σ··� = ∂�Φ∂x�  (18) 

 
Airy stres fonksiyonu, sistemin mekanik davranışına bağlı olarak belirlenir. Katılaşma işlemi 
sırasında, sıvı malzeme sürekli olarak katılaşırken, katı malzeme deforme durumdadır ve 
katılaşmanın başlangıcında tüm malzeme sıvı fazdır. Buna göre deplasman alanının 
belirlenmesi için uygun bir başlangıç koşulu bulunmamaktadır. Bu nedenle gerilme 
uyumluluk denklemini karşılamasına gerek yoktur ve Airy stres fonksiyonunun biharmonik 
olması gerekmez. Uyumsuz gerilmeler zamanın bir fonksiyonu olarak değişmez çünkü 
katılaştıktan sonra katının herhangi bir noktasında elastik olmayan gerilmelerin 
oluşmayacağını varsayılmıştır.   
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Bu nedenle, Airy stres fonksiyonu aşağıdaki forma sahiptir, 
 ²²x ∇�Φ = 0,         Φ = Φ/ + Φ� ,       ²G<²x = 0;          ∇�Φ� = 0     (19) 

 
burada Φ/, Φ� sırasıyla artık gerilimi ve katının değişen sıcaklık alanına anlık uygun tepkisini 
gösterir. Artık gerilme, katılaşmanın sona ermesinden sonra döküm üniform sıcaklığa 
soğutulduğu zaman kalan gerilmedir. Artık stres zamandan bağımsızdır, ancak mutlaka 
biharmonik değildir. 
Katılaşmış katman, kaplama katmanı ve kalıp için mekanik sınır koşulları 
 σµµæ = −p             σ··æ = −p                       σµ·æ = 0                  y = s(t*              (20) 

  σ�<x<æ = 0       σ�<x<8 = 0        σ�<æ = σ�<8        uH �<æ = uH �<8         y = y/ = lϵ/cos (mx* (21) 
  σ��x�8 = 0       σ��x�; = 0        σ��æ = σ��8        uH ��æ = uH ��8      y = y� = −(u + lϵ� cos(mx** (22) 
  σ�JxJ; = 0                uH �J; = 0                              y = yº = −(u + h + lϵº cos(mx**            (23) 
  
burada p, erimiş metaldeki sabit hidrostatik basınçtır. Yer değiştirmelerle ilişkili sınır 
koşulları, zaman türevi olarak yazılmıştır çünkü yer değiştirmeleri belirlemek için bir referans 
durumu yoktur. σµ·� = 0, (i = c, b, d*, katılaşmış kabuk kaplama ve kaplama kalıbı ara 
yüzlerindeki sürtünmesiz teması belirtir. Sıcaklık alanlarının sinüzoidal formu ve üzerlerine 
pertürbasyon eklenmiş ısı akısı olduğundan, katılaşmış kabuk, kaplama tabakası ve kalıptaki 
termal stres alanları ve kabuk / kaplama ve kaplama / kalıp arayüzlerindeki temas basıncı 
aşağıdaki formlarda yazılabilir. 
 σ(x, y, t* = σ-(y, t* + σ/(x, y, t*σ-(y, t* ≫ σ/(x, y, t* (24) 

 σ/(y, t* pertürbasyonun büyüklüğü, sıfırıncı mertebeden gerilim σ-(y, t* ile 
karşılaştırıldığında çok küçüktür. Katılaşmış kabuk / kaplama arayüzündeki temas basıncı da 
şu şekilde yazılabilir: 
 

 
Katılaşmış kabukta, katı- kaplama tabakası arayüzündeki temas basıncının büyüklüğü ve yönü 
y-yönlü gerilim alanı ile aynıdır, ancak şu şekilde tanımlanan negatif bir anlama sahiptir: 
 P(x, t* = −σ··æ (x, 0, t*, P-(t* = −σ··-æ (0, t*,           P/(t* = −σ··/æ (0, t* (26) 
 
Bu doğrultuda yapılan hesaplamalar sonucunda sıfırıncı dereceden tam çözüm özel çözüm ve 
homojen çözüm toplanarak aşağıdaki eşitliklerde olduğu gibi hesaplanmıştır.  
 
  

P(x, t* = P-(t* + P/(t*cos (mx*         P-(t* ≫ P/(t* (25) 
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σµµ-æ = Eæαæ
1 − νæ Q(t*Kæ Ky − s-(t*L − p          σµ·-æ = 0          σ··-æ = −p 

 
(27) 

σµµ-æ = tEæ m1 − Uν8V�qu�/ mE8(1 − (νæ*�*q p + E8EæQ(t*s-(t*Kæ (αæ(1 + νæ*
− α8U1 + ν8V* + E8νæ(1 + νæ*p − Eæν8U1 + ν8Vp+ EæE8U1 + ν8Vα8(T� − Q(t*R**
− E8α8

1 − ν8 LT� + Q-(t* 9 yK8 − s-(t*Kæ − Rýæ:M 

 σµ·-8 = 0          σ··-8 = −p 

(28) 

σµµ-; = E;α;
1 − ν; |T-;(−u − h, t* − T-;(y, t*� − pν;

1 − ν; , σµ·-; = 0,
σ··-; = −p 

(29) 

 
Yukarıdaki eşitliklerde p sıvının içindeki sabit hidrostatik basınçtır ve P-(t* = −p olarak 
belirlenmektedir.  
Birinci dereceden gerilim alanının özel çözümü, birinci dereceden sıcaklık alanları T/æ(y, t*cos (mx*, T/8(y, t* cos(mx* ve  T/;(y, t*cos (mx*’e göre değişir. Uygun çözümler, 
potansiyellerin ∅/æ = f æ(y, t*cos (mx*, ∅/8 = f8(y, t*cos (mx* ve  ∅/; =f;(y, t* cos(mx* şeklinde varsayılmasıyla elde edilebilir. Bu aşamada yapılan işlemler için 
(Yigit and Hector, 2002) ve (Yigit et al., 2002) çalışmalarındaki prosedür kullanılmıştır. Daha 
fazla detay edinmek için bu çalışmalar incelenebilir. Gerilme alanları için uygun özel 
çözümler, termoelastik yer değiştirme potansiyelleri ∅/�  cinsinden tanımlanabilir.  
 

 
Bu eşitlikleri Eş. (16) ile beraber çözersek  f æ(y, t*, f8(y, t* and  f;(y, t* fonksiyonlarını elde 
ederiz. 
 ∂�f �(y, t*∂y� − m�f �(y, t* = E�α�

1 − ν� T/�(y, t* (31) 

 
Eş. (31) ve Eş. (8)-(10) birlikte çözülerek; f æ(y, t* = Eæαæ

1 − νæ 14 nU2C/(t*my − C�(t*V cosh(my* + U2C�(t*my − C/(t*V sinh(my*p (32) 

 f8(y, t* = E8α8
1 − ν8 14 nU2Cº(t*my − C�(t*V cosh(my* + U2C�(t*my − Cº(t*V sinh(my*p (33) 

  

∅/� = 9f � (y, t* − E�ϵ/α�m�(1 − ν�* T-�(0, t* sinh(my*: cos (mx* (30) 
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 f;(y, t* = E;α;
1 − ν; 14 nU2CÃ(t*my − CÐ(t*V cosh(my* + U2CÐ(t*my − CÃ(t*V sinh(my*p (34) 

 
Birinci dereceden problemde tam çözümü bulmak için Eş. (35)’te tanımlanan birinci 
dereceden Airy gerilme fonksiyonları kullanılarak birinci dereceden homojen çözüm 
bulunmuştur.  
 Φæ = 3KA/(t* + A�(t*yL cosh(my* + KAº(t* + A�(t*yL sinh(my* + g(y*}cos (mx* (35) 

 Φ8 = 3KB/(t* + B�(t*yL cosh(my* + KBº(t* + B�(t*yL sinh(my*}cos (mx* (36) 
 Φ; = 3KD/(t* + D�(t*yL cosh(my* + KDº(t* + D�(t*yL sinh(my*}cos (mx* (37) 
 

Bu eşitlikte A/(t* … A�(t*, B/(t* … B�(t* ve D/(t* … D�(t* zamana bağlı katsayılar olup g(y* 
ise katılaşan kabuk kalınlığına bağlı olarak değişen bu katman içindeki artık gerilmeleri 
göstermektedir. Katmanlardaki birinci dereceden gerilme dağılımları Eş. (18) kullanılarak 
elde edilir. Bu konunun detayı için Demir ve Yigit [18]’e bakılabilir. Gerilme alanları için tam 
çözümler; 

σµµ/æ (x, y, t* = L9A/(t* + A�(t*y + 2A�(t*m : cosh(my*
+ 9Aº(t* + A�(t*y + 2A�(t*m : sinh(my* + gOO(y*m� − f³OO(y*m�
+ Eæαæϵ/m�(1 − νæ* T-æ(0, t*sinh (my*M m� cos(mx* 

(38) 

 

σµ·/æ (x, y, t* = L9A/(t* + A�(t*y + A�(t*m y: sinh(my*
+ 9Aº(t* + A�(t*y + A�(t*m : cosh(my* + gO(y*m − f æO(y*m
+ Eæαæϵ/m�(1 − νæ* T-æ(0, t*cosh (my*M m�sin (mx* 

 

(39) 

σ··/æ (x, y, t* = − vKA/(t* + A�(t*yL cosh(my* + KAº(t* + (40) 

σµµ/8 (x, y, t* = P9B/(t* + B�(t*y + 2B�(t*m : cosh(my*
+ 9Bº(t* + B�(t*y + 2B�(t*m : sinh(my* − f8OO(y*m�
+ E8α8ϵ/m�(1 − ν8* T-8(0, t*sinh (my*Q m� cos(mx* 

(41) 
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σµ·/8 (x, y, t* = P9B/(t* + B�(t*y + B�(t*m y: sinh(my*
+ 9Bº(t* + B�(t*y + B�(t*m : cosh(my* − f8O(y*m
+ E8α8ϵ/m�(1 − ν8* T-8(0, t*cosh (my*Q m�sin (mx* 

(42) 

 

σ··/8 (x, y, t* = − LKB/(t* + B�(t*yL cosh(my* + KBº(t* + B�(t*yL sinh(my*
− f8(y* + E8α8ϵ/m�(1 − ν8* T-8(0, t*sinh (myM m�cos (mx* 

(43) 

 

σµµ/; (x, y, t* = P9D/(t* + D�(t*y + 2D�(t*m : cosh(my*
+ 9Dº(t* + D�(t*y + 2D�(t*m : sinh(my* − f;OO(y*m�
+ E;α;ϵ�m�(1 − ν;* T-;(−u, t*sinh (my*Q m� cos(mx* 

(44) 

 

σµ·/; (x, y, t* = P9D/(t* + D�(t*y + D�(t*m y: sinh(my*
+ 9Dº(t* + D�(t*y + D�(t*m : cosh(my* − f;O(y*m
+ E;α;ϵ�m�(1 − ν;* T-;(−u, t*cosh (my*Q m�sin (mx* 

(45) 

 

σ··/; (x, y, t* = − LKD/(t* + D�(t*yL cosh(my* + KDº(t* + D�(t*yL sinh(my*
− f;(y* + E;α;ϵ�m�(1 − ν;* T-;(−u, t*sinh (myM m�cos (mx* 

(46) 

 
olarak bulunur. Yer değiştirmeler ise aşağıdaki şekilde elde edilir.  

uH ·/æ (x, y, t* = − 1 + νæ
Eæ R− 1m f æSH (y, t*

+ TAH /(t* + AH �(t*y − 1 − 2νæ
m AH �(t*U sinh(my*

+ TAH º(t* + AH �(t*y − 1 − 2νæ
m AH �(t*U cosh(my*V mcos(mx* 

(47) 
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uH ·/8 (x, y, t* = − 1 + ν8
E8 L− 1m f8SH (y, t*

+ 9BH /(t* + BH �(t*y − 1 − 2ν8
m BH �(t*: sinh(my*

+ 9BH º(t* + BH �(t*y − 1 − 2ν8
m BH �(t*: cosh(my*M mcos(mx* 

(48) 

uH ·/; (x, y, t* = − 1 + ν;
E; L− 1m f;SH (y, t*

+ 9DH /(t* + DH �(t*y − 1 − 2ν;
m DH �(t*: sinh(my*

+ 9DH º(t* + DH �(t*y − 1 − 2ν;
m DH �(t*: cosh(my*M mcos(mx* 

(49) 

 
Bu eşitliklerde ′ ve  H ifadeleri sırasıyla y’ye ve zamana göre türevleri ifade etmektedir. Ref. 
[18]’de verilen prosedüre göre Eşitlikler (20)-(23) arasındaki mekanik sınır koşulları 
kullanılarak 12 adet bilinmeyen olan A/(t* … A�(t*, B/(t* … B�(t* ve D/(t* … D�(t* 
katsayıları Cramer kuralı uygulanarak bulunur. Sınır koşulları uygulandığında bazı 
parametreler diğerleri cinsinde yazılarak bilinmeyen sayısı düşürülür ve son olarak 8 adet 
bilinmeyene sahip 9 adet denklem içeren lineer denklem takımı elde edilir. Cramer kuralı 
uygulanarak katsayılar bulunur ve kuralın uygulanmadığı denklemde bulunan katsayılar 
yerine yazılarak artık gerilmelerin bulunduğu aşağıdaki denklem elde edilir.   
 

α/ ds/(t*dt + α�s/(t* + αºgOOUs-(t*V + α�gOUs-(t*V + αÃgUs-(t*V = 0 (50) 

 
Bu eşitlikteki α/….Ã katsayıları system parametrelerinden oluşmaktadır. s/(t* termal problem 
içerisinde analitik olarak hesaplandığı için ve g(0* = gO(0* = 0 koşulu kullanılarak artık 
gerilmelerde ikinci mertebeden diferansiyel denklemin çözümüyle bulunabilir. Ayrıca gerilme 
probleminin çözümünde elde edilen diğer bir önemli parameter ise katılaşan metal ile 
kaplama tabakası arayüzeyindeki  P/(t* basıncıdır. Bu basıncın sıfıra düşmesi o bölgede hava 
boşluğunun oluşup ısı akısını düzensiz hale getirmesi anlamını taşımaktadır. Bu sebeple Eş. 
(26c) ve Eş. (40) kullanılarak birinci derecen bu basınç değer aşağıdaki şekilde hesaplanır. 
 P/(t* = m�KA/(t* − f æ(0, t*L 

 A/(t* = αÐ ds/(t*dt + αÏs/(t* + αÄgOOUs-(t*V + αÅgOUs-(t*V + α/-gUs-(t*V 

(51) 

(52) 

 
Böylece gerilme alanlarını belirleyen tüm katsayılar, katılaşan metal katmanının içerisinde 
oluşan artık gerilmeler ve katılaşan metal/kaplama arayüzeyindeki birinci dereceden basınç 
değeri Eş. (50), (51) ve (52) çözülerek elde edilebilir.   
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4. SONUÇ 
Bu çalışmada kaplama tabakasına sahip sinusoidal kalıp üzerinde saf metallerin katılaşması 
sürecinde tüm katı katmanlar (katılaşan metal, kaplama tabakası ve kalıp) içerisindeki termal 
kaynaklı gerilme dağılımlarının hesaplanması, katılaşan metal içerisindeki artık gerilmelerin 
hesaplanması ve karasız büyümeye neden olan düzensiz ısı akışının oluşmasındaki en önemli 
etken olan katmanlar arasındaki temas basıncının birinci dereceden bileşeni başarılı bir 
şekilde elde edilmiştir. Bu çalışmada ayrık model kullanılmış olup termal olayların mekanik 
olayları etkilediği fakat tam tersinin geçerli olmadığı varsayılmıştır. Bu durum katılaşma 
sürecinin erken evreleri için geçerli olmakta ve termal problemin çözümü olarak kullanılan 
Demir ve Yiğit [17] ile birlikte tam katılaşma problemi için başlangıç koşulları 
oluşturulmuştur. Bu erken evrelerdeki termoelastik kararsız büyümenin proses 
parametrelerinden ne ölçüde etkilendiğini analiz etmek için daha önceden çözülmüş termal 
problem ve bu çalışmada elde edilen mekanik çözüm birleştirilerek incelenebilir.  
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ÖZET 
Otomatik yönlendirmeli araçlar (OYA’lar), bir tesisteki malzemeleri taşımak için 
programlanmış sürücüsüz, mobil araçlardır. Çalışan eksikliklerini telafi etmek, işçilik 
maliyetlerini düşürmek ve depo verimliliğini artırmak için çok sayıda sektördeki birçok depo 
ve malzeme aktarımı uygulamalarında kullanılırlar. OYA’lar, taşınan yüklerle insan 
etkileşimlerini en aza indirerek proses sürecinde malların hasarını ve endüstriyel kazaları 
önemli ölçüde azaltmaktadır. OYA’larda mobil çalışmayı mümkün kılmak için enerjiyi 
depolayan ve bunu istenen oranda mekanik dönme veya öteleme enerjisine dönüştüren güç 
sistemleri bulunmaktadır. Bu güç sistemleri enerji depolayan bataryalar ve bataryadan enerji 
alıp mekanik enerjiye dönüştüren motorları içermektedir. Boyutuna bakılmaksızın, mobil 
robotlar, yeniden batarta dolumu yapmadan önce sahada faydalı bir çalışma süresi elde etmek 
için yeterli miktarda enerji taşımalıdır. Enerjisel özerklik olarak bilinen bu kavram, faydalı bir 
süre çalışabilme yeteneği ve harici bir güç kaynağından bağımsız çalışabilme yeteneği olarak 
iki kriter içermektedir. Bu amaçla bir mobil robot çeşidi olan OYA’ların çalışması için bu 
çalışmada alternatif eneji kaynaklı tahrik sistemi üzerinde durulmuş olup yakıt pili tahrikli bir 
OYA tasarımı ve analizler yapılmıştır. Yakıt pilleri hidrojeni yakıt olarak kullanarak enerji 
üreten alternatif bir enerji kaynağı olarak OYA’lar için daha uzun çalışma süresi için 
avantajlar sağlamaktadır.  Bu çalışmada, ilk olarak istenen isterleri karşılayacak ve yük 
taşımaya müsait ortamı oluşturacak modüler bir OYA tasarımı gerçekleştirilmiştir. 4 adet 
mekanum tekerleğe ve bu tekerlekleri tahrik edecek 4 adet Dc motora sahip sistemin 
taşıyabileceği yük kapasitesinin belirlenmesi için yapısal analizler yapılmış ve sistemin 
mukavemeti üzerine geliştirmeler yapılarak nihai tasarım elde edilmiştir. Ek olarak sistemin 
hem kinematik hem de dinamik analizleri için matematiksel modeli Newton mekaniği ve 
Lagrange enerji denklemleri kullanılarak elde edilmiştir.  
Anahtar Kelimeler: OYA, yakıt pili, tasarım, yapısal, kinematik, dynamic, modelleme 
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DESIGN, STRUCTURAL ANALYSIS AND MODELING OF A FUEL CELL 
POWERED 

AUTOMATED GUIDED VEHICLE (AGV) 
 
ABSTRACT 
Automated guided vehicles (AGVs) are driverless, mobile vehicles programmed to transport 
materials in a facility. They are used in many warehouse and material transfer applications in 
many industries to compensate for employee deficiencies, reduce labor costs and increase 
warehouse efficiency. AGVs significantly reduce the damage of goods and industrial 
accidents during the process by minimizing human interactions with the transported loads. In 
order to make mobile work possible, AGVs have power systems that store energy and convert 
it into mechanical rotation or shifting energy at the desired rate. These power systems include 
batteries that store energy and motors that take energy from the battery and convert it into 
mechanical energy. Regardless of size, mobile robots must carry enough energy to achieve a 
useful uptime in the field before recharging the battery. This concept, known as energetic 
autonomy, includes two criteria: the ability to work for a useful time and the ability to work 
independently from an external power source. For this purpose, an alternative energy source 
drive system has been emphasized in this study for the operation of a mobile robot type AGV, 
and a fuel cell powered AGV design and analyzes have been made. As an alternative energy 
source that generates energy by using hydrogen as a fuel, fuel cells provide advantages for a 
longer operating time for AGVs. In this study, firstly, a modular AGV design that will meet 
the desired requirements and create an environment suitable for carrying loads has been 
realized. Structural analyzes were made to determine the load capacity that the system, which 
has 4 mechanical wheels and 4 DC motors to drive these wheels, and the final design was 
achieved by improving the strength of the system. In addition, the mathematical model for 
both kinematic and dynamic analysis of the system has been obtained using Newtonian 
mechanics and Lagrange energy equations. 
Keywords: AGV,fuel cell, design,structural,kinematic,dynamic,modeling 
 
1. GİRİŞ 
Mobil robot, bir saha uygulamasında faydalı işler yapan ve kendi gücü ile kendi kendini 
taşıyabilen mekanik bir cihazdır. Bu teknoloji, fabrika zeminlerinin verimliliğini artırmak, 
askeri ve felaket müdahale operasyonlarında hayat kurtarmak ve otonom araçlar olmak üzere 
hemen hemen her sektörde popülaritesini arttırmaktadır. Bir mobil robot türü olan Otomatik 
yönlendirmeli araç (OYA), zemindeki işaretli uzun çizgiler veya teller boyunca takip eden 
veya navigasyon için radyo dalgaları, kameralar, mıknatıslar veya lazerler kullanan taşınabilir 
bir robottur. Bilgisayar kontrollü ve tekerlek tabanlı, otomatik yönlendirmeli araçlar (OYA), 
yerleşik bir operatör veya sürücü olmadan bir tesisin zemini boyunca seyahat eden yük 
taşıyıcılardır. Geleneksel olarak, OYA’lar çoğunlukla imalat sistemlerinde kullanılmıştır. Şu 
anda OYA’lar, depolar, konteyner terminalleri ve harici (yer altı) taşıma sistemleri gibi diğer 
alanlarda nakliye görevlerini tekrarlamak için de kullanılmaktadır (Vis, 2006, Haefner ve 
Bieschke, 1998). Hareketleri, yazılım ve sensör tabanlı yönlendirme sistemlerinin bir 
kombinasyonu tarafından yönlendirilir. Kesin olarak kontrol edilen hızlanma ve yavaşlama ile 
öngörülebilir bir yolda hareket ettikleri ve otomatik engel algılama tamponları içerdikleri için,  
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OYA’lar yüklerin güvenli hareketini sağlar. OYA’ların kullanım alanları 1955 yılında ilk 
tanıtıldıklarından sonra hızlı bir şekilde artmış olup tipik OYA uygulamaları, üretim hatlarını 
desteklemek için hammaddelerin, işlemdeki işlerin ve bitmiş ürünlerin taşınmasını ve 
depolama ve dağıtım uygulamalarında toplama işlemini destekleyen depolama / geri alma 
veya diğer hareketleri içermektedir (Müller, 1983, URL 1). Özellikle tekrarlayan ulaşım 
modellerine sahip ortamlar için OYA kullanımının karşılığını alacağını belirtilmiş ve 
konteyner terminallerinde otomasyon için mevcut teknolojinin yeri Gotting tarafından 
incelenmiştir (Gotting, 2000). Tipik olarak pille çalışan OYA sistemleri, önceden tanımlanmış 
kılavuz yolları boyunca gezinen birden çok araçtan oluşur. Araçlar, zemine monte edilmiş 
manyetik bant veya çubuklar, lazerler, optik sensörler ve mıknatıs / jiroskop tabanlı atalet 
kılavuzluğu dahil olmak üzere çeşitli rehberlik teknolojilerini kullanarak tesiste gezinirler. Bu 
rehberlik teknolojileri, esnek ve ölçeklenebilir bir malzeme işleme çözümü için tesis 
değişikliklerine yanıt olarak rotaları değiştirmeyi ve OYA sistemini genişletmeyi kolaylaştırır. 
Birden fazla OYA’nın gerçek zamanlı kontrolü ve izlenmesi için, bilgisayar tabanlı yazılım, 
her bir birimin mevcut konumu hakkında veri toplamak için kablosuz bağlantılar kullanır, 
ardından hedef ve yönlendirme mantığı için yazılımla arayüz oluşturur. Yazılım, belirli 
görevleri radyo frekansı (RF) aracılığıyla OYA’lara kablosuz olarak ileterek araçların 
seyahatini yönetir. Talimatlar, durdurma, başlatma, hız değiştirme, kaldırma, indirme, çok 
noktalı dönüşler, ters çevirmeler, kılavuz yolundan sapma ve hem otomatik hem de statik 
diğer malzeme işleme ekipmanı ve sistemleriyle arayüz oluşturmayı içerir. OYA tasarım 
problemlerinde birçok karar değişkeni ortaya çıkar ve kararların karşılıklı etkileşimleri ile 
sistem performansı üzerindeki etkisini tahmin etmek zor olmaktadır (Malborg, 1990). 
Literatürdeki bilgiler ışığında OYA’nın tasarımında teslim alma ve etme noktalarının sayısı, 
rota, trafik yönetimi, akış yolu düzeni, araç gereksinimleri ve pil yönetimi gibi faktörler etkili 
olmaktadır. Bu faktörleri tek başına ya da bir kısmını birlikte ele alan benzetimsel (Kim ve 
Jae, 2003) ve hem analitik çözüm hem de benzetimsel çalışmaları içeren (Ven der Heijden ve 
diğ, 2002a) çalışmalar literatürde bulunmaktadır.  
Tasarım kriterlerinin en önemlilerinden olan enerji yönetimi ise OYA’ların güç depolama, 
güç harcama ve şarj olma durumlarıyla alakalı olarak ortaya çıkmaktadır. OYA’lara enerji 
sağlamak için kullanılan yöntemlerden birisi aracı kabloyla prize bağlamaktır. Fakat bu 
yöntem hareketliliği engellediği çok tercih edilmez. Batarya teknolojisinin ilerlemesiyle talep 
edilen yüksek güçleri karşılayacak şekilde pillerin kullanılmasıyla OYA’ların kablosuz 
hareket etmeleri sağlanmış fakat bu pillerin sistemin dizaynında geniş yer kaplamaları, ağır 
olmaları ve en önemlisi tükenebilir olup şarj edilmeye ihtiyaç duymaları bazı handikaplar 
ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca kullanılan bu bataryaların şarj edilme sıklığına bağlı olarak 
belirli bir ömürlerinin olması da dezavantajlarından biri olarak ortaya çıkmaktadır. OYA’larda 
enerjik özerklik veya herhangi bir bağlama, yakıt ikmali veya yeniden doldurma işleminden 
bağımsız olarak faydalı bir çalışma süresi boyunca çalışabilme yeteneği, bir saha uygulaması 
için itici bir güç oluşturmaktadır.  Bu anlamda sürdürülebilir enerji kaynağı olarak gelişen 
teknolojiyle birlikte hidrojeni yakıt olarak kullanan yakıt pilleri ön plana çıkmaktadır. 
Hidrojen yakıt hücreleri, çok çeşitli uygulamalara sahip inanılmaz derecede çok yönlü bir 
teknoloji olup ABD genelinde depolarda, mağazalarda ve üretim tesislerinde kullanılan 
25.000'den fazla hidrojen yakıt hücreli forklift ile malzeme taşıma endüstrisinde 
kullanılmaktadır (URL 2). Enerji verimliliği, çevreye olan olumlu etki, az gürültü ve boyut 
gibi avantajları nedeniyle araçlarda ve mobil robotlarda oldukça fazla tercih edilen yakıt 
hücrelerinin üretimlerinin pahalı olması ve yakıt olarak kullanılan hidrojenin üretiminin ve 
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depolanmasının oluşturduğu zorluklar gibi dezavantajları da bulunmaktadır. Mobil robotlarda 
mikro ölçekli bir PEM yakıt pili tahrik sisteminin tasarımı ve geliştirilmesi Wilhelm vd. 
tarafından yapılmıştır. Yakıt pilinin performansı geleneksel bataryalarla karşılaştırılmıştır. 
Başka bir çalışmada küçük bir mobil robotta her pilin çalışma sonrası değiştirilmesi ve uzun 
süre şarj gereksinimi dezavantajının etkisini minimize etmek için propan üzerinde çalışan bir 
mikrotübüler SOFC yakıt pili jeneratörü ekleyerek pilin çalışma süresinin uzatılmasını 
araştırılmıştır (Kendall vd., 2017).  
Bu çalışmada PEM yakıt pili tahrikli bir OYA sisteminin tasarımı yapılmıştır. Ağır yükler 
taşımak için kullanılan OYA için üzerine binen yüklere karşı dayanımını incelemek için 
yapılan bu tasarım benzetimsel olarak yapısal testlere tabi tutulmuştur. Ayrıca sistemin 
performansı incelemek için tasarımı yapılan OYA‘nın kinematik ve dinamik modellenmesi 
yapılmıştır. Elde edilen bu denklemler sistemin yörünge planlanması için kullanılacaktır.  
 
2. MEKANİK TASARIM VE YAPISAL TESTLER 
2.1. Ana Gövde  
Yapılan çalışmada enerji verimliliği yüksek olan ve olabildiğince hafif OYA’yı tasarlamak ve 
optimize etmek için bir tasarım geliştirilmiş olup bu tasarım için farklı yükler altında yapısal 
testler uygulanmıştır. Düşük maliyet ve hafif olması nedeniyle bu projede Çelik malzemesi 
kullanılmaktadır. Malzeme özellikleri, fiziksel prototip oluşturmaya kıyasla sanal sonucun 
doğruluğunu etkilemektedir ve malzeme özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. 
 
Tablo 1. Kullanılan çelik malzemesinin özellikleri 

Özellik Değer 
Elastisite Modülü (Ü/9�) 2.1 E+11 
Poisson Oranı 0.28 
Gerilme Mukavemeti (Ü/9�) 3.6 E+08 
Akma Dayanımı (Ü/9�) 2.35 

E+08 
 
Bu malzeme kullanılarak yapılan yakıt pil tahrikli Oya sisteminin tasarımı Şekil 1’de 
görülmektedir. Şekil 1.a’da sistemin perspektif görünüşü üzerinde OYA üzerindeki alt 
bileşenler tanıtılmıştır. Tasarımı yapılan genel yapı olarak 4 adet mekanum tekerlek, bu 
tekerlekleri tahrik edecek olan 4 adet redüktörlü DC motor, Yakıt pili, hidrojen tüpleri, ana 
gövde ve yükü taşıyacak olan bölümde oluşmaktadır. Ayrıca Şekil 1.b’e görülen diğer 
perspektif görünüşünde de aracın insan, malzeme ve duvar gibi engellere çarpmasını 
engellemek amacıyla 4 tarafa yerleştirilen ultrasonik mesafe sensörleri görülmektedir. Ayrıca 
tahrik amacıyla kullanılan DC motorlar için sürücü devreleri ile verilen görevleri başarılı bir 
şekilde gerçekleştirmek, gerekli durumlar karşılığında tepkileri oluşturmak ve referans 
yörüngeyi takip etmek için ilgili yazılımın olduğu kontrol kartını içermektedir.  
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-a- 

 
-b- 
Şekil 1. Tasarımı yapılan OYA ve alt bileşenleri 
 
2.2. Yapısal Analiz 
Bu bölümde, belirli bir yörüngede, belirli ağırlıklar arasında malzeme taşıması amaçlanan 
OYA’nın belirli ağırlıklar arasında malzemenin uğrayacağı deformasyonu en aza indirmek ve 
aracın kendi ağırlığı ile taşıyacağı malzeme ağırlık sınırlarını belirlemek için benzetim olarak 
yapısal (statik) testler yapılmıştır. Şekil 2’de aracın global koordinat sistemindeki görünümü 
ve bu global koordinat sistemindeki statik analiz uygulanan parçaların model referansın genel 
araç üzerinde görünümü gösterilmektedir. 
 

 
 

 

-a- -b- -c- 
Şekil 2. a) Aracın global temas görünümü, b) Statik analiz uygulanan parçaların model 
referans görünümü c) Ağ yapısı 
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Bu statik analiz işleminde ilk olarak aracın kendi ağırlığı belirlenmiştir. Yapılan simülasyonda 
şasiye ve malzeme taşıyıcı bölüme atanan çelik malzemenin ağırlığı ve aracın diğer 
elemanlarına ortalama bir değer ile toplamda araç ağırlığı 10 kg olarak belirlenmiştir. Daha 
sonra zemindeki temas yüzeyi olan tekerleklerin bağlı olduğu motor milinde deformasyonlar 
en çok olacağından dolayı motor mili sabitlenmiş kabul edilip malzeme taşıyıcı alana sırasıyla 
1kg, 10kg, 100kg yük atayarak analiz sonuçları incelenmiştir. Uygulanacak yüklerin 
etkiyeceği ve analizi yapılan tüm modelin referans görünümü Şekil 2.b’de gösterilmiştir. 
Ayrıca sistemin statik analizi için oluşturulan ağ yapısı Şekil 2.c’de ayrıntılı olarak 
görülmektedir. İlk olarak 4 motor milini sabitlenmiş yaptıktan sonra aracın kendi ağırlığı 
olarak belirlediğimiz 10 kg dışında taşıyıcı bölüme 1 kg yük yani 9.81 N’luk yük kuvvet 
uygulanmış ve taşıyıcı alan ile şasi üzerinde herhangi bir deformasyon görülmemiştir. 
Sabitlenmiş yaptığımız ve deformasyonun en çok olacağını tahmin ettiğimiz motor milinde 
ise çok minimal boyutlarda deformasyon olmuştur. Şekil 3’te 1 kg uygulanmış sistemin 
yapısal analiz sonuçları görülmektedir. Bu durumda Von Mises tipindeki minimum gerilme 
2,723e+01 Ü/9� olup maksimum gerilme ise 1,073e+07 Ü/9� olarak elde edilmiştir. Ek 
olarak, 1 kg yük için maksimum yer değiştirme 3,874e-03 mm olarak bulunmuştur. 
 

 

-a- 

 

-b- 

Şekil 3. 1 kg’lık yük altında a) Motor Milinde Oluşan Maksimum ve Minimum Akma 
Gerilimi b) Yer Değiştirme 
 
100 kg yük için yapılan analizler ise Şekil 4’te verilmiştir. Tasarımı gerçekleştirilen OYA’nın 
100 kg ağırlık altındaki minimum gerilimi 7,878e+01 Ü/9� olup maksimum gerilimi ise 
3,668e+07 Ü/9� olarak bulunmuştur. Maksimum yerdeğiştirme ise 3,297e-02 mm olarak 
bulunmuştur. 
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-a- 

 

-b- 

Şekil 4. 100 kg’lık yük altında a) Motor Milinde Oluşan Maksimum ve Minimum Akma 
Gerilimi b) Yer Değiştirme 
 
Yapılan analizler sonucunda elde edilen sonuçlara göre tasarlanan OYA’nın kırılma değerinin 
850 kg olduğu bulunmuştur. Bu da ağır yükler taşımak için tasaranan OYA’nın bu görevde 
başarılı olduğunu ve bu yüke kadar olan yükleri mukavim bir şekilde taşıdığı belirlenmiştir.  
 
3. MODELLEME 
Tasarımı yapılan OYA’nın yörünge takibi için uygulanacak kontrol stratejisinin performansı 
incelemek amacıyla sistemin matematiksel modelinin oluşturulması üzerine çalışmalar 
yapılmıştır. Genel itibari ile mobil robotlar kategorisinde ele alınan OYA’ların hareket 
denklemlerinin çıkarılması için kinematik ve dinamik modellerden yararlanılmaktadır. Mobil 
robotların kinematik modellemesi, dinamik modellenmesi, bu tip robotlarda kullanılan 
sensörler ve kontrol stratejileri Tzafestas tarafından detaylı bir şekilde verilmiştir 
(Tzafestas,2004). Ayrıca dört mekanum tekerlekli mobil robotlar olarak modelleme 
çalışmalarını incelediğimizde Zeidis ve Zimmermann Lagrange enerji denklemleri 
kullanılarak bu tip mobil robotların dinamiği üzerine çalışmışlardır (Zeidis ve Zimmermann, 
2019). Ek olarak, Becker vd. dört mekanum tekerlekli robotun hem kinematik hem de 
dinamiği modellenmesi üzerinde çalışmışlardır (Becker vd., 2014). Bu çalışma sırasında 
tasarımı yapılan OYA’nın kinematik ve dinamik modellenmesinde Hendzel ve Rykala’nın 
yapmış olduğu çalışmadan yararlanılmıştır (Hendzel ve Rykala, 2017).   
 
3.1. Kinematik Modelleme 
Kinematik modellemeye sistem önemli bir parçası olan mekanum tekerleklerin 
modellenmesinden başlanmıştır. Tasarlanan sistemde mekanum tekerleklerin kullanılma 
nedeni olarak geleneksel tekerlekli sistemler manevra esnasında büyük bir alana ihtiyaç 
duyması gösterilebilir. Bu da OYA’ların temel uygulama alanlarından biri olan istif için 
kullanılan alanın azalmasına ve verim kaybına neden olmaktadır. Şekil 5’te gösterilen 
mekanum tekerlek sisteminde teker eksenine 45° açı ile yerleştirilmiş silindirik ve kendi 
ekseninde serbest hareketli fıçı tekerler bulunmaktadır. Tekerlekler dönme hareketi yaptığı 
sırada teker eksenine dik, 45°’li ve kendi ekseninde olmak üzere hareket vektörü 
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oluşturmaktadır. Şekil 5.b’de mekanum tekerleğin mekanik modeli görülmektedir. Karşılıklı 
tekerleklerin dönüş yönlerinde yapılan değişiklikler ile istenilen yönlerde hareket 
sağlanabilmektedir. Araç bulunduğu pozisyonda her yönde hareket edebilmektedir.  
 

  

-a- -b- 
Şekil 5. a) Mekanum tekerlek b) Mekanum tekerlek mekanik modeli (Becker vd., 2014) 
 
Becker vd. tarafından verilen modelde XY, silindirlerin eksenleri boyunca birim vektörünü ve Z ise tekerlek düzlemi ile silindir eksenine dik vektör arasındaki açıyı göstermektedir. 
Mekanum bir tekerlek için kinematik kısıt denklemi, tekerleğin temas noktasının # hız 
vektörünün (�ÝH ) ̇, düzlem ile XY, ekseni üzerindeki düzlemin izdüşümü sıfıra eşittir. Bu hız 
vektörü aşağıdaki eşitlik ile ifade edilir.  
 �Ý[[[[⃗H . XY[[[⃗ = 0 

(1) �Ý[[[[⃗H = �§[[⃗ H + ][[⃗ �{#[[[[[[⃗  
 

Burada �§[[⃗ H , ][[⃗  ve {#[[[[[[⃗  sırasıyla kütle merkezinin hızını, diskin açısal hızını ve C-M noktaları 
arasındaki mesafe vektörünü göstermektedir. 
 

 
 Şekil 6. Mekanum tekerlekli mobil robotun mekanik modeli  
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Şekil 6’da üzerinde durulan dört adet mekanum tekerlekli mobil robotun mekanik modeli 
görülmektedir. Bir xyz koordinat sisteminde nesneyi tanımlarken, homojen dönüşüm 
matrisleri kullanılabilir. 
 _̂ = (� H̀  *���(a* + (b̀  H *sin(a* 

(2) ĉ = (−� H̀  *�Û�(a* + (b̀  H *cos(a* 
Söz konusu durumda mobil robotun kinematiği, aşağıdaki denklemler şeklinde verilmektedir. 
  1d − 1e − aH(, + f* − g/H  (h + �* = 0    

(3) 
1d + 1e + aH(, + f* − g�H  (h + �* = 0    1d + 1e − aH(, + f* − gºH  (h + �* = 0    1d − 1e + aH(, + f* − g�H  (h + �* = 0    
Bu denklemde 1d, 1c, giH , aH , R ve r sembolleri sırasıyla x yönündeki lineer hız, y yönündeki 
lineer hız, her bir tekerleğin açısal hızı, araç genel açısal hızı, tekerlek çapı ve silindir çapını 
ifade etmektedir. Elde eşitlik düzenlendiğinde araca ait ileri kinematik denklemleri elde edilir. 
  1_ = (h + �4 *KgH/ + gH � + gH º + gH� L  

(4) 1c = (h + �4 *K−gH/ + gH � + gH º − gH� L 
aH = ( h + �4(, + f**K−gH/ + gH � − gH º + gH� L 
İleri kinematik denklemlerine bağlı olarak araca ait ters kinematik denklemleri elde edilir. 
Ters kinematik probleminin çözümünü her bir tekerleğin mobil robotun açısal hızları,   genel 
koordinant sistemine tanımlanmış mobil robotun lineer ve açısal hızına bağlı olarak aşağıdaki 
denklemleri kullanarak bulunur. 
 gH/ = 1h + � K _̂ − ĉ − aH(, + f*L 

(5) 
gH � = 1h + � K _̂ + ĉ + aH(, + f*L 
gH º = 1h + � K _̂ + ĉ − aH(, + f*L 
gH� = 1h + � K _̂ − ĉ + aH(, + f*L 
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3.2. Dinamik Modelleme 
Mobil robotun dinamik hareket denklemlerini elde etmek için Lagrange enerji denklemleri 
kullanılmıştır.  
 ��A tj7j~H�u − j7j~� = �� (6) 

Bu denklemde T kinetik potansiyeli, ~� genelleştirilmiş koordinat değerini ve �� ise i. 
genelleştirilmiş kuvvet değerini göstermektedir.  Ele alınan sistemde düz bir yolda hareket 
edildiği varsayıldığında 7 = 2k (kinetik enerji) kabulü yapılabilir. Bu durumda sistemin 
kinetik enerjisi Eş. (7) ile ifade edilir.  
 

2k = 12 9§U1_� + 1c�V + 12 l§aH� + 12 lmU�H/� + �H�� + �Hº� + �H��V (7) 

Burada, 9§, l§ ve lm sırasıyla toplam ağırlık, toplam atalet momenti ve tekerlek atalet 
momentini göstermekte olup 9§ = 9n + 49k ve l§ = lnon + 4lkon olarak hesaplanmaktadır.  

 

 

-a- -b- 
Şekil 7. a) Her bir tekerleğe etkiyen kuvvet ve momentler b) robot modelin kuvvet ilişkisi 
Genelleştirilmiş kuvvet ilişkisi Şekil 7.a’daki her bir tekerlek için verilen kuvvet ve 
momentler kullanılarak aşağıdaki eşitlik kullanılarak bulunur. 
 �/ = p/ − Ü/�/���(g/H * �� = p� − Ü������Ug�H V �º = pº − Üº�º���UgºH V �� = p� − Ü������(g�H * 

(8) 

Ü/ basınç kuvvetlerinin değerlerini belirlemek için, Şekil 7.b’de verilen kuvvet ilişkisi temel 
alınarak analiz edilir. z yönündeki kuvvetlerin eşitliği doğrultusunda değerlendirildiğinde;  
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 Ü/ + Ü� + Üº + Ü� − qn − q/ − q� − qº − q� = 0 (9) 
Kuvvet sisteminin genel momentinin C noktasına göre hesaplanmasıyla; 
 (Ü/ + Ü� *, − (Üº + Ü� *, + (qº + q� *, − (q/ + q� *, = 0 (10) 
Dört tekerleğin ağırlığının aynı olduğu kabulü yaparsak her bir tekerleğe zeminden gelen 
tepki kuvvetlerinin eşit olduğu ve aracın toplam ağırlığının dörde birine eşit olduğu bulunur. (Ü� = rs� , q¥ = qt + 4q�, Û = 1,2,3,4*. 

Eşitlikler (7)-(10) ile bulunan ifadeler Eş. (6) ile verilen Lagrange enerji denkleminde 
yerlerine yazılıp gerekli türevler alındığında sistemin hareket denklemleri aşağıdaki şekilde 
bulunur.  
 

t9§ + 4lk(h + �*�u n���aU�` u + b̀H aHV + �Û�aUb̀u − � H̀ aHVp
= t 1h + �u Tp/ + p� + pº + p�
− q¥�4 Usgn gH/ + ���gH � + sgn gH º + sgn gH�VU 

(11) 

t9§ + 4lk(h + �*�u n���aUb̀  u − � H̀ aHV − �Û�aU� ù + b̀H aHVp
= t −1h + �u Tp/ − p� − pº + p�
− q¥�4 Usgn gH/ − ���gH � − sgn gH º + sgn gH�VU 

(12) 

l§ + 4lm  (, + f*�
(h + �*�   au

= −(, + f*(h + �*  Kp/ − p� + pº − p�
− q¥ . �4 Usgn gH / − ���gH � + sgn gH º − sgn gH�VL 

 

(13) 

 
3.3. DC MOTOR MODELİ 
Tasarımı yapılan OYA’nın her bir tekerleğinde tahrik için DC motor kullanılmıştır. Belirlenen 
referans yörüngesini takip etmek amacıyla kontrolcü tarafından karar verilen doğrultuda yakıt 
piline ve DC-DC çeviriciye her bir motor için üretilmesi gereken voltaj ile motorun ürettiği 
tork ve motor hızı arasındaki transfer fonksiyonu bulunmuştur. Böylelikle motora gelen voltaj 
doğrultusunda motorun açısal hızı ve motor torku aşağıdaki eşitliklerle bulunur.  gH (�*^(�* = ¢(v� + f*(�� + h* + ¢� (14) p(�*^(�* = ¢v� + ¢fv��� + (hv + �f*� + (hf + ¢�* (15) 
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4. SONUÇ 
Bu çalışmada yakıt pili tahrikli bir otomatik yönlendirmeli araç sisteminin tasarımı yapılmış 
olup yapılan tasarım için gerekli kriterleri sağlayacak şekilde yapısal analizi yapılmıştır. 
Yapısal analizde belirli yükler altındaki davranışı incelenmiş ve özellikle tekerlek bağlantı 
yerleri için yer değiştirme ve maksimum ve minimum akma gerilemelerine bakılmıştır. Daha 
sonra sistemin referans yörüngeyi izlemesi amacıyla geliştirilecek gerekli kontrolcünün sistem 
üzerindeki denemelerinin yapılması için sistemin matematiksel modeli ortaya çıkarılmıştır. 
Bu amaçlar belirli kabuller dahilinde kinematik ve dinamik modeller çıkarılmıştır. Ayrıca 
sistemdeki her bir tekerleği tahrik amacıyla kullanılan DC motorların hem voltaj-tork hem de 
voltaj-açısal hız transfer fonksiyonları belirlenmiştir. Yapılan bu çalışmalara yakıt pili modeli 
ve farklı kontrol stratejileri eklenerek sistemin tam modeli ve kontrolü gelecek çalışmalarda 
yapılacak olup sistemin farklı koşullar altında referans yörüngeyi takip performansı 
incelenecektir.  
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ABSTRACT 
Artificial neural networks (ANNs) are used vastly as simple and feasible computational tools 
for the condition monitoring and fault detection of electric motors (EMs). Signals acquired 
from EMs contain lots of information on the condition of the system. The most favorable 
signal is the vibration since both the electrical and mechanical problems can be revealed 
through its proper interpretation.  
In this study, a multi-layered feed-forward neural network (FFNN) model, which is trained 
with the backpropagation (BP) algorithm, is developed to classify the vibration signal 
associated with different aging levels of an EM. Primarily, the proposed method is developed 
on artificial data, and then it is verified on experimental data. Nine statistical features such as 
mean value, maximum value, kurtosis, skewness, variance, standard deviation, root mean 
squared value (RMS), peak-to-peak amplitude, and the crest factor are employed as the input 
parameters of the network. The optimal hidden layer geometry and transfer function are 
investigated to determine FFNN topology providing the most accurate performance results. It 
is noticed that the same topology has provided the finest results for both data.  
The output performance of the optimum classifier is also analyzed by the confusion matrix, 
coefficient of determination, receiver operating characteristic (ROC), and the error histogram 
plots. According to performance results of the experimental data, the total accuracy rate of the 
network is calculated as 98.3%. The outstanding performance results for both artificial and the 
real data prove the robustness and reliability of the suggested FFNN model classifying the 
condition of the EM. 
Keywords: Electric Motors, Vibration Monitoring, Feed-Forward Neural Network, Back-
Propagation Algorithm 
 

İLERİ BESLEMELİ YAPAY SİNİR AĞLARI TABANLI ELEKTRİK MOTOR 
SINIFLANDIRMASI 

 
ÖZET 
İleri beslemeli yapay sinir ağları (FFNN) elektrik motorlarının (EM) durum izleme ve arıza 
tespiti için basit ve uygulanabilir hesaplama araçları olarak büyük ölçüde kullanılmaktadır. 
Elektrik motorlarından alınan sinyaller, sistemin durumu hakkında birçok bilgi içerir. En 
elverişli sinyal, titreşim sinyalidir çünkü doğru yorumuyla hem elektriksel hem de mekanik 
problemler ortaya çıkarılabilir.  
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Bu çalışmada, bir elektrik motorunun farklı yaşlanma seviyeleri ile ilişkili titreşim sinyalini 
sınıflandırmak için geri yayılım (BP) algoritması ile eğitilmiş çok katmanlı bir ileri beslemeli 
yapay sinir ağı (FFNN) modeli geliştirilmiştir. Önerilen yöntem öncelikle yapay veriler 
üzerinde geliştirilmiş ve daha sonra deneysel veriler üzerinde doğrulanmıştır. Ağın girdi 
parametreleri olarak ortalama değer, maksimum değer, basıklık, çarpıklık, varyans, standart 
sapma, efektif değer (RMS), tepeden tepeye genlik ve tepe faktörü gibi dokuz istatistiksel 
özellik kullanılmıştır. Gizli katman için optimal geometri ve transfer fonksiyonu, en iyi 
performans sonuçlarını sağlayan FFNN topolojisini belirlemek için araştırılmıştır. Her iki veri 
için de aynı topolojinin en iyi sonuçları sağladığı görülmüştür. 
Optimum sınıflandırıcının çıktı performansı ayrıca hata matrisi, belirleme katsayısı, 
determinasyon katsayısı, karar vericinin etkinliği (ROC), ve hata histogramı grafikleri ile 
analiz edilmiştir. Deneysel verilerin performans sonuçlarına göre ağın toplam doğruluk oranı 
%98,3 olarak hesaplanmıştır. Hem yapay hem de gerçek veriler için alınan olağanüstü 
performans sonuçları, elektrik motorunun durumunu sınıflandıran FFNN modelinin 
sağlamlığını ve güvenilirliğini kanıtlamaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Elektrik Motorları, Titreşim İzleme, İleri Beslemeli Yapay Sinir Ağları, 
Geri Yayılım Algoritması 
 
1. INTRODUCTION 
Electric motors play an essential role in modern industry. In recent years, the most common 
types of electric motors used in industrial applications were: DC motors, induction motors 
(IMs), permanent magnet synchronous motors (PMSMs), switched reluctance motors and 
brushless DC motors [1]. Among different types of electric motors, IMs are the most widely 
used electro-mechanical devices in industrial applications due to their high reliability, simple 
structure, high efficiency and less maintenance need [1, 2]. Owing to these significant 
characteristics, condition monitoring (CM) and fault detection (FD) of IMs are vital issues 
that must be considered seriously [3]. In order to reach this aim, some useful signal-based 
techniques are developed to detect failures and prevent sudden breakdowns and probable 
damages in IMs. The motor current signature analysis (MCSA) is one of the most common 
methods that uses the Fast Fourier Transform (FFT) and power spectral density (PSD) of the 
signals to diagnose the faults [4]. The Short-Time Fourier Transform (STFT) and Wavelet 
Transform were also used to analyze the signals in both time and frequency domains for CM 
of IMs largely [5, 6]. It is important to notice that different types of signals may be used to 
monitor the condition of the IM such as voltages, currents, vibrations and temperatures. 
Nevertheless, vibration monitoring is the most appropriate condition monitoring technique. 
Since vibration analysis results in comprehensive information associated with both 
mechanical and electrical faults. Fortunately, by the improvement of the automated tools, the 
conventional signal processing methods have been replaced with soft computing techniques 
over time. ANNs are one of the famous methods of soft computing techniques that have been 
applicable for FD of power systems in recent years. There are different types of vibration-
based ANN applications for the condition monitoring and fault identification of the IMs. As 
an example, to detect the bearing faults, J. Zarei [7] compared the efficiency of the extracted 
time-domain features and the extracted time-frequency-domain features as the input 
parameters of the ANN [7]. In another study paper, J. Zarei. et al. [8] employed the neural 
network as a filter for removing non-bearing fault components (RNFC) of the bearing 
vibration signals.   
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Afterward, they have utilized multi-layered perceptron (MLP) neural networks to classify the 
bearing faults using pattern recognition techniques [8]. Other researchers such as M. 
Farajzadeh-Zanjani [9] performed useful research work on the best feature extraction method 
and the best feature selection method for the vibration signals to train the classifiers as the 
fault detectors of the bearings in the IMs. In the proposed study, the Wavelet Packet 
Transform (WPT) was availed to analyze the vibration signals by extracting the informative 
frequency-domain features. Besides, the Linear Discriminant Analysis (LDA) was selected 
for the dimension reduction of the extracted set of the features. A fault classification module 
is also designed consisting of different classifiers such as MLP, Naive Bayes, support-vector 
machine (SVM) with the radial basis function (RBF) kernel, K-nearest neighbor (KNN), 
random forest, and decision tree [9].  
In this study, a FFNN is designed to classify the vibration data associated with different aging 
levels of an IM. The motivation of the study is tracking the condition of the motor, providing 
required precautions, reducing the consequential damages and increasing motor life. Besides, 
the proposed neural network is trained with the backpropagation algorithm. In order to ensure 
the accuracy rates of the proposed network, the created model is primarily applied to artificial 
vibration data, and then it is verified on experimental vibration data. In this study, after 
presenting the introduction section, the first section discusses the mathematical background of 
the ANNs with clarity. In the second section, associated information with the artificial and 
experimental vibration data is explained and the time-domain statistical features are discussed 
in detail. The third section investigates the condition estimations of the proposed FFNN 
model. Eventually, it was ascertained that the developed FFNN could efficiently classify 
various conditions of an IM. 
 
2. ARTIFICIAL NEURAL NETWORK (ANN) 
Artificial neural networks can be defined as very functional tools that act very similar to 
biological neurons. In fact, ANNs consist of straightforward, distributed, and strong 
processing units called artificial neurons which can be used to emulate the behavior and the 
functions of the biological neurons in the human brain. These simple elements of an ANN are 
able to replicate intelligent data evaluation techniques such as pattern recognition, 
classification, and generalization [10]. Three significant concepts that must be defined before 
designing a simple ANN model are: 
- Topology of the network 
- Type of the training algorithm (learning procedure) 
- Type of the activation functions 
Among the different topologies and learning algorithms of neural networks, the multi-layered 
FFNN was the first and the simplest type of artificial neural network [11]. There are three 
layers of nodes in the structure of a multi-layered perceptron network: an input layer, one or 
more hidden layers (HLs), and an output layer. Neurons belonging to a layer have to be 
connected to neurons of a different layer [12]. Besides, the information in this network moves 
only from the input layer directly through any hidden layers to the output layer without any 
cycle or feedback [11]. A three-layered FFNN model is demonstrated in Fig. 1. In the MLP 
neural networks, each input element, x�(i = 1,2, … , n*, is multiplied by an interconnection 
weight, w�Ì, and then the weighted input is inserted into a sum function for each neuron.  
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Afterward, by the sum of a bias value, b, and the weighted sum of the input data for each 
neuron, the resultant input can be calculated. The mathematical model of the resultant 
input, PÌ, for neuron j is presented in Equation 1. 
 
 PÌ = Ê w�Ìx�

�
��/

+ bÌ (1) 

 
Afterward, a non-linear activation function, f, is applied to the resultant input, PÌ, in the hidden 
layer. The mathematical model for the outputs of the network, Yì(o = 1,2, … , k*, is 
represented in Equation 2. 
 
 Yì = Ê VÌì

�
Ì�/

f(PÌ* (2) 

 
where VÌì is defined as the interconnection weight of the nodes between the hidden layer and 
the output layer. 
Assigning the proper training algorithm is a significant issue that affects the success of 
prediction in neural networks. Many training methods have been established to optimize the 
learning procedure of the ANNs. The most prevalent technique is the backpropagation 
algorithm in which the training is implemented in both forward and backward directions. 
Indeed, in the BP algorithm, the difference between output and the actual value is computed 
as the error. Afterward, the resultant error is fed back towards the input layer through the 
network. Using the produced information, the algorithm adjusts the weights of each 
connection repeatedly to minimize the error function [13]. Levenberg–Marquardt (LM), 
Bayesian Regulation, and Scaled Conjugate Gradient (SCG) are some of the useful 
backpropagation training algorithms used for the ANN applications. After completing the 
training process, the neural network is usually tested with the new data sets.  
In this study, both Levenberg–Marquardt and Scaled Conjugate Gradient backpropagation 
algorithms are examined as the optimization algorithms, and then the optimum classifier is 
selected according to their optimum success. Further information regarding the developed 
ANN topology is presented in detail in section 4.  
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Fig. 1. A three-layered FFNN architecture 

 
3. VIBRATION DATA AND STATISTICAL FEATURES 
3.1. Experimental Vibration Data 
In order to collect the experimental vibration data, a 5 HP, three phases and four poles IM is 
subjected to Electrical Discharge Machining (EDM), thermal aging and chemical aging 
processes. As a result, seven aging cycles are obtained. In this study, the electrical and 
mechanical signals that have been collected besides vibration signals are not used. In this 
experiment, the accelerometers are located in six different locations on the motor and only the 
vibration data collected from one sensor are used eventually. The data acquisition system 
consists of a patch panel and a NI SCXI as the signal conditioning interface. NI SCXI-1142 8-
channel elliptic low-pass filter module is also used for the conditioning of the vibration 
signals. In order to prevent high-frequency noise interference, an anti-aliasing filter with a 4 
kHz cut-off frequency is employed. Moreover, the vibration data is collected at the 12 kHz 
sampling frequency. Fig. 2 represents the experimental vibration signals of the healthy and the 
aged IM in both time and frequency domains. Compared to healthy vibration signals, the 
frequency components for the aged case are amplified intensely between 2 kHz and 4 kHz. 
Also, regarding time-domain analysis, the vibration amplitude increases noticeably with 
aging.  
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Fig. 2. Representation of the healthy and the aged experimental vibration data in time-domain 

and frequency-domain 
 
3.2. Artificial Vibration Data 
In order to develop the algorithm, an artificial vibration data set is needed for this study. To 
construct the artificial vibration data, a structure similar to the experimental vibration data is 
employed to ensure the behavior of the created artificial vibration data. Since the speed of the 
motor in the experiment is 1742 rpm and the rotating frequency of the shaft is calculated as 
29.03 Hz, the fundamental frequency of the artificial vibration data is also assumed to be 29 
Hz. Indeed, six different cycles of vibration data associated with different aging levels of the 
IM have been constructed artificially. The number of aging cycles is intentionally chosen 
different from experimental data. The first cycle exhibits the vibration signal acquired from a 
healthy IM and then by weighting the proposed noises, five more signals are constructed 
according to the different aging levels of the motor. In summary, each artificial vibration 
cycle is constructed by the sum of a fundamental signal containing the rotating frequency with 
its harmonics and the weighted noises. The noises are considered to be the Gaussian (normal) 
distributed random signals (GDRS) filtered by four different 6th order Butterworth filters to 
obtain specific band noises.  
The cut-off frequency and the sampling frequency for the artificial vibration data are 4 kHz 
and 15 kHz, respectively. The mathematical definition of the constructed artificial vibration 
data for each cycle is depicted in Equation 3.  
 Artificial Vibration Data = FC + Ê W�N�

�
��/

 (3) 

where   
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- FC: Fundamental component that consists of rotation frequency and its specific harmonics, 
-W�: Arbitrary values of the weight factors; the weight factors for the healthy case are the 
smallest values while they increase by the aging, 
- N/: GDRS filtered between 0.02 kHz and 1 kHz, 
- N�: GDRS filtered between 1 kHz and 2 kHz, 
- Nº: GDRS filtered between 2 kHz and 3 kHz, 
- N�: GDRS filtered between 3 kHz and 4 kHz. 
The amplitude of the first cycle of the artificial vibration data varies in a small interval. 
Besides, the amplitude of each aged artificial vibration cycle is greater than its prior cycle. 
Therefore, the artificial cycle 6 has the greatest amplitude as an aged IM. The healthy and the 
aged artificial vibration data in both time and frequency domains are illustrated in Fig. 3. By 
comparing the power spectral densities (PSDs), it is determined that the amplitudes of 
frequency components for the aged case are amplified drastically between 2 kHz and 4 kHz. 

 
Fig. 3. Representation of the healthy and the aged artificial vibration data in time-domain and 

frequency-domain 
 
3.3. Statistical Features 
The major challenge for the training of the proposed ANN is the selection of suitable features 
as the input parameters of the network that may complicate the network structure. It is 
necessary to select the correct features to increase the performance of the network and reduce 
the network input dimensions and training time [14].   
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One of the most popular techniques for extracting the specific features is to calculate the 
statistical parameters of each data set. There are many research works in which the most 
efficient time-domain statistical parameters are determined as the inputs of an ANN for CM 
and FD purposes in IMs [7, 8, 15]. In this study, nine statistical features are calculated as the 
input parameters of the proposed FFNN. Mean value, maximum value, kurtosis, skewness, 
variance, standard deviation, root mean squared (RMS) value, peak-to-peak amplitude and 
crest factor are the nine statistical features that have been computed for each data set of both 
artificial and experimental data. Table 1 indicates the mathematical representation of the 
employed statistical features. 
 

Table 1. Mathematical representation of the statistical parameters 

Statistical Parameters Equations 

 
Mean value x  = 1N Ê x�

y
��/

 

 
Maximum value 

x�@µ = max 3x�} 

 
Kurtosis x� = ∑ (x� − x*�y��/ N × 1(δ�*� 

 
Skewness 

xº = ∑ (x� − x*ºy��/ N × 1
(δ�*J� 

 
Variance δ� = 1N Ê(x� − x*�y

��/
 

 
Standard deviation δ = z1N Ê(x� − x*�y

��/
 

 
Root mean squared (RMS) value xå�ý  = z1N Ê|x�|�y

��/
 

 
Peak-to-peak amplitude 

xËþ@ä�xì�Ëþ@ä  = max3x�}− min 3x�} 

 
Crest factor C = |x�@µ|xå�ý  

where x� is defined as the data samples and N is the total number of samples for each data set. 
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4. AGING CLASSIFICATION BY FFNN 
In this study, a multi-layered FFNN model is developed on MATLAB to classify the different 
aging levels of an IM. The proposed FFNN is trained with the BP algorithm and comprises 
one hidden layer. Levenberg-Marquardt and Scaled Conjugate Gradient optimization 
algorithms are applied to the proposed network. Besides, for both types of training methods, 
two different transfer functions are employed in the hidden layer. The logistic-sigmoid and 
the tangent-sigmoid are the two activation functions that are selected to quantify the outputs 
of the hidden layer. The training, validation, testing and total accuracy rates of the proposed 
network for both artificial and experimental data are shown in Table 2 and Table 3, 
respectively.  
It is important to notice that the neural network models with different optimization algorithms 
and transfer functions are firstly examined on the created artificial vibration data and then 
they have been verified on the experimental data. By comparison of the estimated output 
results written in Table 2 and Table 3, the FFNN with 4 hidden neurons is chosen as the 
optimal hidden layer geometry for both artificial and experimental data. Indeed, the optimum 
classifier is trained with the Levenberg-Marquardt BP algorithm and contains one logistic-
sigmoid transfer function in the hidden layer. The total accuracy rate of the optimum classifier 
for the artificial vibration data and the experimental vibration data are 100% and 98.3%, 
respectively.  

Table 2. Table 2. Table of the FFNN accuracy rates for the artificial vibration data 

 
 

Number 
of 

hidden 
neurons 

 
 
 

Training 
function 

 
Transfer 
function 
used in 
the HL 

 
Artificial vibration data 

Training 
accuracy  

Validation 
accuracy  

Testing 
accuracy  

Total 
accuracy  

10 
Levenberg-
Marquardt 

log-sig 90.3% 71.4% 57.1% 82.2% 

9 
Levenberg-
Marquardt 

log-sig 74.2% 28.6% 28.6% 60% 

8 
Levenberg-
Marquardt 

log-sig 100% 85.7% 85.7% 95.6% 

7 
Levenberg-
Marquardt 

log-sig 83.9% 42.9% 14.3% 66.7% 

6 
Levenberg-
Marquardt 

log-sig 100% 100% 100% 100% 

5 
Levenberg-
Marquardt 

log-sig 100% 85.7% 57.1% 91.1% 

4 
Levenberg-
Marquardt 

log-sig 100% 100% 100% 100% 

3 
Levenberg-
Marquardt 

log-sig 77.4% 85.7% 71.4% 77.8% 
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10 
Levenberg-
Marquardt 

tan-sig 100% 71.4% 42.9% 86.7% 

9 
Levenberg-
Marquardt 

tan-sig 100% 57.1% 71.4% 88.9% 

8 
Levenberg-
Marquardt 

tan-sig 100% 71.4% 71.4% 91.1% 

7 
Levenberg-
Marquardt 

tan-sig 96.8% 57.1% 28.6% 80% 

6 
Levenberg-
Marquardt 

tan-sig 67.7% 71.4% 57.1% 66.7% 

5 
Levenberg-
Marquardt 

tan-sig 100% 100% 42.9% 91.1% 

4 
Levenberg-
Marquardt 

tan-sig 100% 85.7% 85.7% 95.6% 

3 
Levenberg-
Marquardt 

tan-sig 100% 100% 100% 100% 

10 
Scaled 

Conjugate 
Gradient 

log-sig 100% 100% 71.4% 95.6% 

9 
Scaled 

Conjugate 
Gradient 

log-sig 100% 57.1% 57.1% 86.7% 

8 
Scaled 

Conjugate 
Gradient 

log-sig 54.8% 28.6% 28.6% 46.7% 

7 
Scaled 

Conjugate 
Gradient 

log-sig 93.5% 71.4% 28.6% 80% 

6 
Scaled 

Conjugate 
Gradient 

log-sig 100% 85.7% 85.7% 95.6% 

5 
Scaled 

Conjugate 
Gradient 

log-sig 90.3% 57.1% 71.4% 82.2% 

4 
Scaled 

Conjugate 
Gradient 

log-sig 87.1% 100% 71.4% 86.7% 

3 
Scaled 

Conjugate 
Gradient 

log-sig 67.7% 71.4% 57.1% 66.7% 
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10 
Scaled 

Conjugate 
Gradient 

tan-sig 100% 85.7% 57.1% 91.1% 

9 
Scaled 

Conjugate 
Gradient 

tan-sig 96.8% 42.9% 57.1% 82.2% 

8 
Scaled 

Conjugate 
Gradient 

tan-sig 100% 42.9% 28.6% 80% 

7 
Scaled 

Conjugate 
Gradient 

tan-sig 93.5% 85.7% 42.9% 84.4% 

6 
Scaled 

Conjugate 
Gradient 

tan-sig 100% 100% 85.7% 97.8% 

5 
Scaled 

Conjugate 
Gradient 

tan-sig 93.5% 71.4% 71.4% 86.7% 

4 
Scaled 

Conjugate 
Gradient 

tan-sig 100% 100% 71.4% 95.6% 

3 
Scaled 

Conjugate 
Gradient 

tan-sig 90.3% 100% 42.9% 84.4% 
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Table 3. Table of the FFNN accuracy rates for the experimental vibration data 

 
Number 

of 
hidden 

neurons 

 
Training 
function 

Transfer 
function 
used in 

the 
hidden 
layer 

 
Experimental vibration data 

Training 
accuracy 

rate 

Validation 
accuracy 

rate 

Testing 
accuracy 

rate 

Total 
accuracy 

rate 

10 
Levenberg-
Marquardt 

log-sig 98.2% 94.4% 97.2% 97.5% 

9 
Levenberg-
Marquardt 

log-sig 98.8% 94.4% 100% 98.3% 

8 
Levenberg-
Marquardt 

log-sig 99.4% 100% 86.1% 97.5% 

7 
Levenberg-
Marquardt 

log-sig 97.6% 80.6% 94.4% 94.6% 

6 
Levenberg-
Marquardt 

log-sig 99.4% 91.7% 97.2% 97.9% 

5 
Levenberg-
Marquardt 

log-sig 100% 94.4% 94.4% 98.3% 

4 
Levenberg-
Marquardt 

log-sig 100% 94.4% 94.4% 98.3% 

3 
Levenberg-
Marquardt 

log-sig 93.5% 86.1% 91.7% 92.1% 

10 
Levenberg-
Marquardt 

tan-sig 97.6% 97.2% 91.7% 96.7% 

9 
Levenberg-
Marquardt 

tan-sig 100% 97.2% 97.2% 99.2% 

8 
Levenberg-
Marquardt 

tan-sig 100% 100% 88.9% 98.3% 

7 
Levenberg-
Marquardt 

tan-sig 100% 83.3% 91.7% 96.3% 

6 
Levenberg-
Marquardt 

tan-sig 97.6% 97.2% 94.4% 97.1% 

5 
Levenberg-
Marquardt 

tan-sig 100% 91.7% 97.2% 98.3% 

4 
Levenberg-
Marquardt 

tan-sig 97.6% 94.4% 91.7% 96.3% 

3 
Levenberg-
Marquardt 

tan-sig 98.8% 88.9% 97.2% 97.1% 
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10 
Scaled 

Conjugate 
Gradient 

log-sig 94% 91.7% 94.4% 93.8% 

9 
Scaled 

Conjugate 
Gradient 

log-sig 98.8% 94.4% 100% 98.3% 

8 
Scaled 

Conjugate 
Gradient 

log-sig 98.8% 100% 91.7% 97.9% 

7 
Scaled 

Conjugate 
Gradient 

log-sig 97.6% 91.7% 94.4% 96.3% 

6 
Scaled 

Conjugate 
Gradient 

log-sig 96.4% 94.4% 97.2% 96.3% 

5 
Scaled 

Conjugate 
Gradient 

log-sig 84.5% 72.2% 75% 81.3% 

4 
Scaled 

Conjugate 
Gradient 

log-sig 96.4% 91.7% 91.7% 95% 

3 
Scaled 

Conjugate 
Gradient 

log-sig 69% 72.2% 80.16% 71.3% 
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10 
Scaled 

Conjugate 
Gradient 

tan-sig 97.6% 94.4% 94.4% 96.7% 

9 
Scaled 

Conjugate 
Gradient 

tan-sig 97.6% 97.2% 97.2% 97.5% 

8 
Scaled 

Conjugate 
Gradient 

tan-sig 97% 100% 88.9% 96.3% 

7 
Scaled 

Conjugate 
Gradient 

tan-sig 97% 100% 97.2% 97.5% 

6 
Scaled 

Conjugate 
Gradient 

tan-sig 97% 94.4% 94.4% 96.3% 

5 
Scaled 

Conjugate 
Gradient 

tan-sig 82.7% 75% 77.8% 80.8% 

4 
Scaled 

Conjugate 
Gradient 

tan-sig 96.4% 94.4% 91.7% 95.4% 

3 
Scaled 

Conjugate 
Gradient 

tan-sig 96.4% 91.7% 97.2% 95.8% 

 
4.1. Confusion Matrix Plots 
A confusion matrix is a significant performance measurement for classification applications. 
In this study, the confusion matrix of the optimum classifier for training, validation, testing, 
and all samples of the artificial and experimental vibration data is calculated separately to 
ensure the value of the accuracy rates. The confusion matrix plots of the optimum classifier 
for both data are illustrated in Fig. 4 and Fig. 5, respectively. According to these figures, the 
confusion matrices of the network indicate the approval of the accuracy of the optimum 
network for the aging classification problem. For the artificial data, the predicted values in the 
four confusion matrices are the same as their target values. However, for the experimental 
data, there are two misclassified samples in the validation and testing confusion matrices. 
Therefore, the confusion matrix for all samples of the experimental data determines four 
incorrect estimated samples which are resulted in a 98.3% accuracy rate. For this study, the 
regression plots of the optimum classifier have been also calculated. However, the regression 
plots are not meaningful performance measurements for FFNN based classification. 
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Fig. 4. Confusion matrix of the optimum classifier for the training, validation, testing and all 

the samples of the artificial vibration data  
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Fig. 5. Confusion matrix of the optimum classifier for the training, validation, testing and all 

the samples of the experimental vibration data 
 
4.2. ROC Plots 
The receiver operating characteristic (ROC) curves are the other performance assessment 
tools for classification purposes. The ROC curves calculate the true positive rate (TPR) and 
the false positive rate (FPR) with different values of thresholds for the model. A perfect 
classifier is expected to have a TPR = 1 and an FPR = 0. Fig. 6 and Fig. 7 represent the ROC 
curves of the optimum classifier for the artificial and the experimental vibration data, 
respectively. For the artificial data, since the ROC curves hug the left and top edges, the 
proposed classifier is considered as an efficient model. Furthermore, it is necessary to mention 
that since there is not any sample as the class 5 in the validation data set and also there is not 
any sample as the class 1 in the testing data set, the ROC curves for class 5 and class 1 in the 
validation and testing processes hug the right and bottom edges of the plots.   
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For the experimental data, the training ROC curves for all classes show the perfect values of 
TPR and FPR. However, for the validation and testing processes, the ROC curves for class 5 
and class 6 are pulled down slightly. Nevertheless, for the classification of all samples of the 
experimental data, acceptable values of TPR and FPR are acquired which proves that the 
classifier is still operating very well. 
 

 
Fig. 6. ROC plots of the optimum classifier for the training, validation, testing and all the 

samples of the artificial vibration data 
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Fig. 7. ROC plots of the optimum classifier for the training, validation, testing and all the 

samples of the experimental vibration data 
 
4.3. Error Histogram Plots 
The error histograms are also suitable indicators for the performance in the classification 
applications. Indeed, the error values of the training, validation and testing processes are 
determined clearly by using the error histogram plots. The error histograms of the optimum 
classifier for both artificial and experimental data are also given in Fig. 8 and Fig. 9, 
respectively. According to the error histograms, the error value that corresponds to the most 
samples of the data is -0.00619 and -0.04778 for the artificial and experimental data, 
respectively. Besides, the total calculated error values of the optimum network for both data 
are very small values indicating the high performance of the networks.  
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Fig. 8. Error histogram plots of the optimum classifier for the training, validation and testing 

processes of the artificial vibration data 
 

 
Fig. 9. Error histogram plots of the optimum classifier for the training, validation and testing 

processes of the experimental vibration data 
 
  



  

 

 

 

 
 
 

 

ISPEC 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
ENGINEERING & NATURAL SCIENCES 

May 16-18, 2021 / Siirt University 
SIIRT-TURKEY 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 
WEB: https://www.ispecinstitute.org/ 
E-MAIL: instituteispec@gmail.com 

 

384 

5. CONCLUSION 
In this research work, we present a FFNN model to operate as an aging classifier of an IM. 
Since the vibration signals are the most informative signals acquired from an IM, the 
developed FFNN model is assessed by using artificial and experimental vibration signals. In 
this study, by constructing the artificial vibration signals, the behavior of the designed FFNN 
is analyzed precisely and also it is verified on the experimental vibration signals to ensure the 
accurate performance of the proposed model. 
In order to increase the performance of the proposed model, nine time-domain statistical 
features are specified as the input parameters of the FFNN model. Besides, the performance 
of the proposed FFNN is examined using different number of neurons in the hidden layer, 
different optimization algorithms and different transfer functions. By comparing the accuracy 
rates of these models, it is assigned that the optimal FFNN topology is trained with the 
Levenberg-Marquardt backpropagation algorithm and consists of 4 neurons and a log-sigmoid 
transfer function in the hidden layer. For the artificial and experimental vibration signals, the 
total accuracy rates of the optimum classifier are calculated as 100% and 98.3%, respectively. 
Eventually, the quality of the performance of the optimum classifier is investigated 
appropriately by using the confusion matrix, receiver operating characteristic (ROC) and the 
error histogram plots. Therefore, the proposed FFNN model is suggested as a robust and 
reliable model for monitoring and detecting the aging level IMs. 
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ÇOK FAZLI TRANSFORMATÖR MODELLEMESİNİN SONLU ELEMANLAR 
YÖNTEMİ KULLANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 

 
Yıldırım ÖZÜPAK 
Dicle Üniversitesi, Silvan Meslek Yüksekokulu, Elektrik ve Enerji Bölümü  
ORCID: 0000-0001-8461-8702 
 
ÖZET 
Transformatör, güç iletim ve dağıtım sistemlerinin en önemli bileşenlerinden biridir. Tek 
fazlı, üç fazlı ve beş fazlı transformatörlerin tasarımı ve modellemesi her zaman araştırma 
konusu olmuştur. Yıllar önce yapılan çalışmalarla elde edilen beş fazlı motorun buluşu, 
gelişmiş elektrik motorları için bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir. Yıllar boyunca, 
çok fazlı sürücü sistemini geliştirmek için çalışan birçok araştırmacı mevcuttur. Bu 
araştırmacılar, mevcut üç fazlı beslemeden çok fazlı bir besleme elde etmek için statik bir 
dönüşüm sistemi geliştirdiler. Bu durum, elektrik makinelerinin daha fazla gelişmesi için bir 
etki yaratmıştır. Çok fazlı sistem toplu güç aktarımı için verimli bir çözümdür. Bu çalışmada, 
Sonlu Elemanlar Yöntemine (SEY) dayanan ANSYS@Maxwell kullanılarak sabit gerilim ve 
frekansta beş fazlı transformatör sistemleri ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Program 
ortamında modelleme için gerçek bir transformatör üzerindeki transformatörün gerçek 
değerleri kullanılarak tanımlama yapılmıştır. Daha sonra, transformatörün geometrisinin 
modellenmesin ve bağlantı şemaları tasarlanmıştır. Ayrıca manyetik alan dağılımı ve kayıplar 
elde edilmiştir. Son olarak elde edilen sonuçlar görselleştirilerek sunulmuştur. Sonuçlar analiz 
edildiğinde kullanılan yöntemin gerçek değerlerle olan tutarlılığı net olarak görülmüştür. 
Anahtar Kelimeler: Transformatör, Manyetik Akı, Tasarım, ANSYS@Maxwell, SEY 
 
MULTIPLE PHASE TRANSFORMER MODELING USING THE FINITE ELEMENT 

METHOD 
 
ABSTRACT 
Transformer is one of the most important components of power transmission and distribution 
systems. The design and modeling of single-phase, three-phase, and five-phase transformers 
has always been the subject of research. The invention of the five-phase motor, which was 
obtained through studies made years ago, is considered a turning point for advanced electric 
motors. Over the years, there are many researchers working to develop the multiphase drive 
system. These researchers developed a static conversion system to obtain a multiphase supply 
from the existing three-phase supply. This has had an effect on the further development of 
electric machines. The multiphase system is an efficient solution for bulk power transmission. 
In this study, five-phase transformer systems at constant voltage and frequency are explained 
in detail using ANSYS @ Maxwell based on the Finite Element Method (FEM). For 
modeling in the program environment, a definition is made using the real values of the 
transformer on a real transformer. Next, the transformer geometry is modeled and connection 
diagrams are designed. In addition, magnetic field distribution and losses were obtained. 
Finally, the results obtained are presented by visualization. When the results were analyzed, 
the consistency of the method used with the actual values was clearly seen. 
Keywords: Transformer, Magnetic Flux, Design, ANSYS@Maxwell, FEM 
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1. GİRİŞ  
Çok fazlı (üç fazdan fazla) sistem, üç fazlı sistemlere oranla kendine özgü avantajları 
nedeniyle son zamanlarda bu konuda araştırmaların odak noktası haline gelmiştir. Elektrik 
enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı gibi çok fazlı sistemlerin uygulamaları incelenmiştir. 
Altı fazlı iletim hatları ile standart bir çift devreli üç fazlı iletim hatlarına kıyasla daha düşük 
bir faz-faz gerilimiyle daha küçük ve daha kompakt kulelerle aynı güç kapasitesine 
ulaşılabilir. Altı fazlı kompakt kulelerin geometrisi aynı zamanda manyetik alanların 
azaltılmasına da yardımcı olabilir (Özüpak Y, MAMIS M. S, 2019). Çok fazlı motorlar tipik 
olarak ac/dc/ac dönüştürücülerin sürücüleri tarafından kullanılmaktadır. Bu nedenle, 
araştırmanın çok fazlı elektrikli sürücü üzerindeki odağı, besleme sistemlerinin modellenmesi 
ve kontrolü ile sınırlıdır. Üç fazlı besleme doğrudan şebekeden sağlandığından, mevcut üç 
fazlı beslemeden çok fazlı bir dağıtım elde etmek için sabit fazlı bir enerji dönüşüm 
sisteminin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır (Sunil K vd., 2013) 
Bu çalışmada, mevcut üç fazlı elektrik şebekesinin çok fazlı şebeke sistemine 
dönüştürülmesinin statik faz dönüşüm sisteminden geliştirilen sürekli bir faz dönüşüm sistemi 
üzerinde durulmuştur. Bu amaçla tek fazlı bir transformatör, özel transformatör bağlantı 
tekniği kullanılarak beş fazlı beslemenin geliştirilmesi için kullanılmıştır. Bu kavram, yakın 
zamanda, çalışma mekanizmaları ve farklı varyantları sayesinde transformatör çalışmaları 
konusunda önemli bir yer edinmiştir. Burada Sonlu Elemanlar Yöntemine dayanarak çözüm 
gerçekleştiren ANSYS@MAXWELL-3D yazılım ve simülasyon programı kullanılarak 
uyumlu beş fazlı bir trafo modellenmiştir. Sistemin temel blok diyagramı Şekil 1'de 
gösterilmiştir.  

 
Şekil 1. Çok fazlı sistemin şeması (Nor A vd., 2015) 

 
Sonlu Eleman Yöntemi kullanılarak, üç adet tek fazlı transformatör modeli 
ANSYS@MAxwell ortamında modellenmiştir. Bu modeller daha sonra devrenin çeşitli 
bağlantı şemalarıyla (Yıldız-Yıldız, Yıldız-Çokgen, Üçgen-Yıldız veya Üçgen-Poligon) 
çalıştırılabilir şekilde tasarlanmıştır. Bu çalışmadaki analizlerde yıldız-yıldız bağlantı 
şemasına odaklanılmıştır.  
SEY teknikleri, transformatör gibi manyetik bileşenlerin elektromanyetik davranışının doğru 
bir karakterizasyonunu elde etmek için kullanışlıdır. Transformatör modelinin geometrik 
olarak tasarlanması ve bileşimsel olarak karmaşık problemleri çözme yeteneği SEY'in diğer 
yöntemlere göre daha avantajlı kılmaktadır (Goud ve Srivani, 2001). Aslında, modelin 
doğrusal olmayan ve homojen olmayan karakteristiği hesaba katılabilir. Bu şekilde, tasarlanan 
model gerçek transformatör modeline çok yakın bir model olacaktır. Dahası, harici devre ile 
birleştirilmiş model, kullanıcının gerçek güç kaynağı ve harici yük bağlantısı ile 
transformatörün dinamik davranışını simüle etmesine izin verir. Bu çalışmada, çok fazlı 
transformatör kavramının ve bağlantı şemasının ayrıntılı bir açıklaması yapılmıştır. Her bir 
nüve için sarım sayısı tahmin edilmiştir. Gerçek trafoya dayalı tasarım verileri açıklanmıştır. 
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Tüm bu veriler, SEY kullanarak transformatör modelini oluşturmak için kullanılmıştır. 
SEY'de, model tipik olarak ANSYS Devre Düzenleyicisi kullanılarak devre simülasyonuna 
bağlanmıştır. SEY'den elde edilen sonuçlar analiz edildiğinde dengeli bir üç fazlı kaynaktan 
dönüşen dengeli bir beş fazlı besleme olduğu açıkça görülmüştür. 
 
2. KAYNAK ARAŞTIRMASI  
Çalışmanın bu bölümünde, beş fazı elde etme tekniğini araştırılarak elde etme yöntemi 
sunmuştur. Faz gerilimlerinin tümü eşit büyüklüktedir. Ancak 72o faz açısı için gerekli olan 
çıkış faz açısında her fazda farklılık gösterirler (Nor A vd., 2015). Çıkış fazının yapısı, fazör 
diyagramının ilkesinden uygun sarım oranı kullanılarak bulunur. Bir transformatörün sarım 
oranları, sekonderindeki sarım sayısının primerdeki sarım sayısına bölünme oranı olarak 
tanımlanır. Bu nedenle, bir transformatörün sarım oranı transformatörü alçaltıcı ya da 
yükseltici olarak tanımlar. Bununla birlikte, çok fazlı transformatör üzerine yazılmış hemen 
hemen her çalışma, 1:1 sarım oranı kullanıldığına dair bir bölüm içerir (Nor A vd., 2015). Bu 
koşul altında, giriş geriliminin çıkış gerilimlerine oranı, a'nın transformatörün sarım oranını 
tanımladığı denklem (1) 'deki gibi olacaktır.  
 

a
N

N

E

E


2

1

2

1   
(1) 

 
ANSYS programında çok fazlı bir güç trafosu tasarlamak ve modellemek için gerekli olan 
tüm adımlar Şekil 2’deki blok diyagramında özetlenmiştir. 
 

 
 

Şekil 2. Çok fazlı sistemin tasarımının blok diyagramı  
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Çok fazlı fazör diyagramları bazı programlar ile manuel olarak çizilir. Boyutların doğru 
kullanımı, ölçülü çizimler üretmenin anahtarıdır. Bu çalışma için, çok fazlı bir sistem 
geliştirmek için sargı düzenini temsil fazör diyagramları çizilmiştir. 
 
2.1. Faz Düzeni ve Tasarımı  
Transformatörün modellemesinde, giriş fazları "X", "Y" ve "Z" harfleriyle özellikle kırmızı, 
sarı ve mavi renk ile temsil edilirken, çıkış fazları "A", "B", " C "," D "ve" E ", fazör 
diyagramları Şekil 3'te gösterildiği gibi yeşil renk ile temsil edilmektedir.  
 

 
 

Şekil 3. Çok fazlı transformatör bağlantısının faz diyagramı 
 
Sarım oranları, fazör ölçeklendirmesi ile belirlenmektedir. Bu işlem, çapraz çizginin 
uzunluğunu veya büyüklüğünü sıfır noktasından yöneterek matematiksel olarak yapılabilir. 
Örneğin çıkış aşaması "A" (VA), "X" (VX) giriş aşaması ile birliktedir. Daha sonra, "B" (VB) 
için çıkış fazı, bir üçgen oluşturmayı içeren iki voltajın vektör toplamıyla belirlenmektedir. 
Böylece, çıkış fazı "B" için bileşenler iki vektör (-VZ + VY) eklenerek oluşturulabilir. Benzer 
şekilde, "C" (VC) vektörden (-VX + VY) elde edilir. "D" (VD) fazının çıkışı, (-VX + VZ) 'de 
gerilimin vektör eklenmesi ile elde edilir ve son olarak çıkış fazı "E" (VE) gerilimin vektör 
toplamından (-VY + VZ) elde edilir. Bu şekilde üç fazdan beş faza kadar beş faz elde edilir. 
Yine de ölçeklemek için doğru bir şekilde fazör diyagramı çizilmezse bir hata oluşturabilir. 
Dolayısıyla, sarım sayısı, Denklem (3) 'te verilen formül uygulanarak hesaplanabilir ve primer 
sargı için ilk sarım sayısı (2)' deki Faraday yasası denkleminden elde edilir. 

 

bobin

p
Af

V
N

max44.4 
  

 
 
(2) 

 
Burada, V gerilim, f frekans, ∅ akının maksimum değeri ve Np primer sarım sayısıdır. 
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2.2. Sargıların Yıldız-Yıldız Bağlantısı  
Çok fazlı sistem için üç tek fazlı transformatöre ihtiyaç vardır. Yalnızca iki sekonder bobin 
kullanılan birinci nüve haricinde, her bir nüvede bir primer ve üç sekonder bobin bulunur. 
Böylece, bu transformatörün tamamı altı primer terminalden ve on altı sekonder terminalden 
oluşur. Tüm transformatörün terminalleri yıldız-yıldız bağlantısıyla bağlanmıştır. Şekil 4’te 
çok fazlı transformatörün bağlantı şeması verilmiştir. 
 

 
Şekil 4. Çok fazlı transformatör bağlantı şeması 

 
 
 
3. MATERYAL VE YÖNTEM  
3.1. Transformatörün Modellenmesi  
Tek fazlı transformatörün modellenmesi çekirdek tipi transformatörün özel yapımına dayalı 
olarak gerçekleştirilmiştir. Üç bacaklı E ve I lamine çekirdeğin ortasına sarılmış sarım ile 
karakterize edilmiştir. Şekil 5’te tasarlanan transformatörün modeli ve modelin ağ örgüsü 
verilmiştir.  
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Şekil 5. Tasarlanan transformatörün modeli 
 
Transformatöre ait tasarım verileri ve kullanılan nüve malzemesinin özellikleri program 
ortamında tanımlanmıştır. Çekirdek penceresi, transformatörün pencere alanında görünen 
bakır miktarını belirlemektedir. Modelleme için gerekli olan faktörler ve transformatörün 
diğer teknik özellikleri Şekil 6-7’de ve Tablo 1’de verilmiştir. 
 

 
Şekil 6. Nüve malzemesinin B-P eğrisi 

 

 
Şekil 7. Nüve malzemesinin B-H eğrisi  
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Tablo 1. Transformatöre ait tasarım bilgileri 
Parametre Değer 

Nominal Güç 90 VA 

Gerilim 220 V 

Primer Sarım Sayısı 752 

Sekonder Sarım Sayısı 164 

Frekans 50 Hz 

Nüve Malzemesi M125-027S 

Sargı Malzemesi Bakır 

Yığma Faktörü 0.95 

Nüve Malzeme 
Yoğunluğu 

7650 kg/m3 

Sac Kalınlığı 0.27 mm 

Elektriksel İletkenlik 5000000 S/m 
 
Kullanılan iletkenin çapı yüksek sargıdaki sarım sayısına göre transformatörün pencere 
boyutuna göre belirlenmiştir.  
 
4. TRANSFORMATÖRÜN MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU   
Sonlu Elemanlar Yöntemi ile tasarlanan çok fazlı transformatör modelleri, geçici akım analizi 
altında iki ana bölüm ile analiz edilebilir. Birincisi Maxwell 3D'de harici devre bağlantısı 
geometrik olarak modellenir ve dışa aktarılır. İkincisi modeli, Manyetostatik çözücü içinde 
uygulanan elektromanyetik davranışla analiz etmek için daha fazla veri toplamaktır. 
Simülasyonun ilk aşaması, Sonlu Elemanlar Yöntemi (SEY) ile üç tek fazlı transformatör için 
geometri modelinin çizimi ile başlanmıştır. Şekil 8’de, normal transformatörün 
ANSYS@Maxwell-3D ile tasarlanan modeli sunulmuştur. Sargılar ve nüve Tablo 1’de verilen 
özelliklere göre program ortamında tanımlanmıştır. Sargılar ve katmanlar arasındaki yalıtım 
malzemesi olarak Epoksi kullanılmıştır. Beş fazlı çıkışın net bir şekilde görülebilmesi için 
yazılım, belirli analiz kurulumlarıyla gerçekleştirilmiştir. Tablo 1'deki veriler kullanılarak sac, 
sargılar ve bobin terminaline ata yapılmıştır. Son olarak simülasyonu çözmek için kullanılan 
parametreler için çözüm kurulumu belirtilmiştir.  
 
 

 
Şekil 8. Çok fazlı transformatörün modeli  
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4.1. Devre Bağlantı Yapısı  
ANSYS@Maxwell devre platformu kullanılarak Şekil 4’te verilen bağlantı şemasına göre 
harici uyarma devresi tasarlanmıştır. Sonlu eleman modelindeki sargılar, yıldız-yıldız 
bağlanmış ve Şekil 9’da verilen harici uyarma devresi tarafından uyarılmıştır. 

 
 

Şekil 9. Harici uyarma devresi 
 
 
4.2. Manyetik Akı Yoğunluğu  
SEY ile tasarlanan transformatörün manyetik akı yoğunluğunun dağılımı Şekil 10'da 
verilmiştir. Manyetik alan dağılımı magnetostatik çözücü türü ile yüksüz durumda elde 
edilmiştir. Şekil 10'da görüldüğü gibi, manyetik alan nüveler üzerinde eşit değerde oldukları 
görülmüştür. Böylece, gölgeli renk (manyetik alan, B) sayesinde, manyetik alan dağılımının, 
transformatör göbeği uzuvlarının ortasından geçen yatay bir simetri eksenine sahip olduğunu 
açıkça ortaya koymaktadır. 
 

 
Şekil 10. Manyetik alan dağılımı  
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4.4. Elde Edilen Sonuçlar  
ANSYS@Maxwell ile elde edilen gerilimlerin giriş ve çıkış dalga formları Şekil 11 ve Şekil 
12’de sunulmuştur. Çıkışın, üç fazlı bir girişten dengeli bir beş fazlı besleme olduğu açıkça 
görülmektedir. Ayrı çıkış fazları, ilgili giriş gerilimleri birlikte gösterilebilir.  
 

 
Şekil 11. Üç faz gerilimi 

 

 
Şekil 12. Beş faz gerilimi 

 
5. SONUÇ VE TARTIŞMA  
Bu çalışmada, çok fazlı transformatör kavramının ve bağlantı şemasının ayrıntılı bir 
açıklaması yapılmıştır. Her bir nüve için sarım sayısı tahmin edilmiştir. Gerçek trafoya dayalı 
tasarım verileri açıklanmıştır. Tüm bu veriler, SEY kullanarak transformatör modelini 
oluşturmak için kullanılmıştır. SEY'de, model tipik olarak ANSYS Devre Düzenleyicisi 
kullanılarak devre simülasyonuna bağlanmıştır. SEY'den elde edilen sonuçlar analiz 
edildiğinde dengeli bir üç fazlı kaynaktan dönüşen dengeli bir beş fazlı besleme olduğu açıkça 
görülmüştür. Bu çalışmada, harici devre ile birleştirilmiş geçici bir transformatör modelinin 
geliştirilmesi ele alınmıştır. Bu amaçla üç fazlı SEY modeli kullanılarak beş fazlı bir çıkış 
elde etmek için gerçek bir transformatör modelinin analizi gerçekleştirilmiş ve sonuçlar görsel 
olarak sunulmuştur.   
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İLETİM HATTININ ELEKTROMANYETİK ALANIN VE STATİK DAYANIM 
YAPISININ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ 

 
Yıldırım ÖZÜPAK 
Dicle Üniversitesi, Silvan Meslek Yüksekokulu, Elektrik ve Enerji Bölümü  
ORCID: 0000-0001-8461-8702 
 
ÖZET 
Elektrik iletim hattı, elektrik santralinde kontrollü ve planlı olarak elde 
edilmiş elektrik enerjisinin, santrallerden dağıtım hatlarına iletilmesini sağlayan 
hatlardır. Elektrik üretim tesisleri ile elektrik tüketim bölgeleri 
yakınlarındaki transformatör istasyonları arasında elektrik enerjisi iletimini sağlayan 
sistemdir. Elektrik hatlarının döşenmesinde maliyet, iletim hattının güzergahı, coğrafik 
durum, arazi durumu, hattın işletme kolaylığı, gerilim düşümü hesabı, kapasite ve taşıma gücü 
gibi hususlar incelenir. Elektrik hattının güvenli bir şekilde yapımı ve elektriğin minimum 
kayıplarla iletilmesi çok önemlidir. İletim hattı, mukavemetli kule altında yüksek elektrik ve 
manyetik alan üretmektedir. Bu nedenle, insana ve çevreye etki eden manyetik alan eğiliminin 
akıllıca tanımlanması gerekir. Ancak, iletim hattı direğinin altındaki gerçek ölçüm yüksek risk 
taşımaktadır. Bu nedenle ölçüm yapmanın en iyi yaklaşımı, bir simülasyon çalışması 
yapmaktır. Bu çalışmada, Sonlu Elemanlar Yöntemine (SEY) dayalı ANSYS-Maxwell 
yazılımı ile analiz yapılarak istenilen sonuçlar elde edilmiştir. İletim hattı modellemesi 380 
kV gerilim seviyesi için yapılmıştır. Bu yöntem ile belirtilen gerilim seviyesi için iletim 
direkleri altındaki manyetik alan ve mekanik yapı dayanımı analizi yapılmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Elektrik Direği, Yüksek Gerilim, SEY, ANSYS. 
 
ANALYSIS OF THE ELECTROMAGNETIC FIELD AND STATIC STRENGTH OF 

THE TRANSMISSION LINE WITH THE FINITE ELEMENT METHOD 
 
ABSTRACT 
Electricity transmission lines are the lines that enable the transmission of the electrical energy 
obtained in a controlled and planned manner from the power plants to the distribution lines. It 
is the system that provides the transmission of electrical energy between power generation 
facilities and transformer stations near electricity consumption areas. Matters such as cost, 
route of the transmission line, geographical condition, land condition, operation convenience 
of the line, voltage drop calculation, capacity and carrying capacity are examined in the laying 
of electricity lines. It is very important to build the power line safely and to transmit the 
electricity with minimum losses. The transmission line generates high electric and magnetic 
fields under the tensile tower. Therefore, the tendency of the magnetic field affecting humans 
and the environment must be intelligently defined. However, the actual measurement below 
the transmission line mast carries a high risk. Therefore, the best approach to measuring is to 
do a simulation study. In this study, the desired results were obtained by analyzing with 
ANSYS-Maxwell software based on Finite Element Method (FEM). Transmission line 
modeling was made for 380 kV voltage level. With this method, magnetic field under 
transmission poles and mechanical structure strength analysis were performed for the 
specified voltage level. 
Keywords: Electric Tower, High Voltage, FEM, ANSYS  
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1. GİRİŞ 
Elektrik günümüzde enerjinin temel kaynağıdır. Elektrik olmadan birçok günlük faaliyet 
kesintiye uğrar. Elektriğin tüketicilere dağıtımını sorunsuz bir şekilde sağlamak için, ulusal 
şebeke ağını oluşturan, iletim ve dağıtım sistemlerinde kullanılan bir sistem bulunmaktadır. 
Ulusal şebeke, iletim hattı kullanılan sistemdir. Bu sistemde yüksek gerilimin farklı seviyeleri 
koordine edilmektedir. İletim hatları veya güç hatları, güç ağının önemli bir parçasıdır. İletim 
hattı, tüketicilerle elektrik üretimi arasındaki temel bağlantıyı sağlamaktadır. İyi bir iletim 
sistemi olmadan, üretilen elektriğin güvenli bir ortamda kullanıcıya ulaştırılması zorluk teşkil 
edebilir. Teorik olarak iletim hatları, iletim hattı boyunca elektrik dalgası yayılması olarak da 
tanımlanabilir. İletilen gerilimin seviyesi, direk tipleri ve çevresel faktörler gibi birçok etken 
iletim hatlarının tasarımında dikkate alınması gerekmektedir. Bunun dışında, iletim hattının 
tasarımında bakım çalışmalarının yapılmasının kolay olması da dikkate alınmalıdır. Nüfus 
yoğunluğundaki artış, toplumun bir bölgesindeki güç tüketimini ve iletimini etkilemektedir. 
Artan enerji ihtiyacına bağlı olarak birçok elektrik hattı insanların yaşadığı çevreye yakın inşa 
edilmektedir.  
Genel olarak, iletim hattında meydana gelen yaygın olaylar elektrik alanı ve manyetik alandır. 
Elektrik alanı gerilimle orantılıdır. Gerilim seviyeleri yükselirse, elektrik alanı da hızla artar. 
Gerilim altındaki her iletim hattında elektrik alanı meydana gelir ve bu alan akım yokken bile 
var olmaktadır. Manyetik alan ise doğrudan akımla ilgilidir. İletim hattından akım aktığında 
indüklenen akım manyetik alanı oluşturur. Manyetik alanın her zaman çevre üzerinde etki 
bırakmaktadır. Bunun dışında bu alan insan sağlığına da etki etmektedir. Ancak, hem 
manyetik alan hem de elektrik alan alanın kaynağından uzaklaştıkça hızla azaltılabilir. Her iki 
alan da tamamen görünmez ve sessizdir. Bu nedenle, bu alanların meydana getirdiği 
risklerden kaçınmak ve alan dağılımlarını belirlemek için simülasyon çalışmaları 
yapılmaktadır. Bu çalışmada 380 kV iletim hattı modellenmiştir. Model, ANSYS-Maxwell 
yazılımının dayanarak çözüm gerçekleştirdiği Sonlu Elemanlar Yöntemi (SEY) kullanılarak 
analiz edilmiştir. 
 
2. ELEKTROMANYETİK ALAN DENKLEMİ 
Bio-Savart yasası kullanılarak bir modelin manyetik alanı hesaplanabilir. B-alanı güç hattı 
veya manyetik alan, hattan akan akım ile ilişkilidir. Manyetik alan, akım biliniyorsa aşağıdaki 
formül kullanılarak hesaplanabilir [1]. 
 ∂H = /�{å� idl × u                                                                     (1) 

 
Burada İ bir iletkenin birim kesitinden akan akım, r radyal mesafe, u radyal yöndeki birim 
vektör ve ∂H r'deki manyetik alana olan katkıdır. Aşağıdaki denklem manyetik alan ilişkisini 
göstermektedir, burada μ- boş alanın geçirgenliğidir [2]. 
 B = μ-H                                                                             (2) 
 
Manyetik alanın büyüklüğü aşağıdaki denklemde gösterilmiştir. Güç hattındaki manyetik alan 
üç bileşenden meydana gelmektedir.  



  

 

 

 

 
 
 

 

ISPEC 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
ENGINEERING & NATURAL SCIENCES 

May 16-18, 2021 / Siirt University 
SIIRT-TURKEY 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 
WEB: https://www.ispecinstitute.org/ 
E-MAIL: instituteispec@gmail.com 

 

398 

B = |Bµ� + B·� + B}�                                                                     (3) 

 
Genel olarak, güç hattı üzerindeki manyetik alan ve güç hattı üzerinde manyetik alan 
tarafından üretilen elektrik yüklerinin hareketi, iletken üzerinden akan akımlara bağlıdır [2]. 
 
3. MATERYAL VE METOT 
Bu bölümde, çalışmada kullanılan yöntem hakkındaki ayrıntılara yer verilmiştir. Şekil 1’de 
iletim hattı modelinin ANSYS Maxwell yazılımındaki simülasyon modeli verilmiştir. Tablo 
1'de 380 kV iletim hattında kullanılan boyutlandırma, gerilim seviyesi ve akım kapasitesinin 
ayrıntıları verilmiştir. Yukarıdaki bilgilere dayanarak, iletim hattı SEY kullanılarak 
modellenmiştir. 
 

 
Şekil 1. İletim direğinin ANSYS-Maxwell simulation modeli 

 
Tablo 1. Kulenin detayı [1]. 

Gerilim Seviyesi 380 kV 

İletken (mm) 
İkiz Zebra 
(400 mm2) 

Her iletken akımı 800 A 
 
Şekil 2’de merkez hattından iletim hattı altında nokta ölçüm kurulumu verilmiştir. Bir 
noktadan diğer noktaya kadar olan mesafe belli aralıklarla yapılmıştır.  
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Şekil 2. Yüksek gerilim direğinin Ansys-Workbench modeli 

 
3.1 380 kV İletim Hattı Modelinin Simülasyon Sonucu 
Gerçek zamanlı ölçümde ölçüm sürecini bozan birçok unsur vardır. Okumayı etkileyen 
faktörler arasında sıcaklık ve elektrik tüketimi bulunmaktadır. Yüksek sıcaklık, manyetik 
alanın okunmasını da etkiler. Bunun dışında teorik olarak iletim hatlarının manyetik alanı 
iletken veya kablodaki akıma bağlıdır. Bu nedenle, ölçüm sonucu, o zamandaki güç talepleri 
nedeniyle simülasyon sonucundan daha yüksek bir manyetik alana sahiptir. Sonlu Elemanlar 
Yöntemi (SEY) kullanılarak modellenen iletim hattı, çevresel faktör ve güç taleplerini ihmal 
etmektedir.  
Bu bölümde 380 kV iletim hattı için simülasyon yapılmıştır. Şekil 3’te, 380 kV iletim hattı 
direği altındaki manyetik alan dağılımı gösterilmektedir. 380 kV gerilim altında iletim hattı 
modelinin nominal akımın artması nedeniyle manyetik alanlar yüksek olmuştur.  
 

 
Şekil 3. 380 kV iletim hattı altında manyetik alan dağılımı  
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Yüksek gerilim direğinde meydana gelen deformasyon ve direğin maksimum ve minimum 
baskı alanları aşağıdaki Şekillerde sunulmuştur.  
 

 
Şekil 4. Direkte meydana gelen toplam deformasyon 

 

 
Şekil 5. Direkte meydana gelen toplam baskıların maksimum ve minimum olduğu yerler 
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Şekil 6. Direkte meydana gelen toplam baskıların maksimum ve minimum olduğu yerlerin 

yakın gösterimi 
 
4. SONUÇ 
Bu çalışmada 380 kV iletim hatttı ve direği ANSYS Maxwell yazılımı ile Sonlu Elemanlar 
Yöntemi (SEY) kullanılarak modellenmiştir. Bu çalışma ile iletim hattı modelinde meydana 
gelen manyetik alan dağılımını ve iletim direğindeki maksimum ve minimum zorlanma ve 
deformasyonları belirlemek istenmiştir. Simülasyon sonuçlarından manyetik alan dağılımı 
manyetik alanın mesafeye verdiği tepkiyi göstermiştir. Manyetik alanın, kaynaktan noktaya 
olan mesafeye bağlı olarak azaldığı görülmüştür. Ayrıca, tel veya iletkende akan akıma bağlı 
olarak manyetik alan meydana gelmiştir. Artan güç taleplerinin de manyetik alanın 
büyüklüğünü etkilediği görülmüştür. Direkte meydana deformasyonlar ve zayıf noktalar 
belirlenmiştir. Son olarak, bu çalışma ile çevrede manyetik alan etkisi yapan iletim hatları 
hakkında bilgi vermek amaçlanmıştır. 
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OSMANLI İMPARATORLUĞU’DAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NE 
MÜHENDİSLİĞE VERİLEN ÖNEM VE GÜNÜMÜZDE ÜLKEMİZDE 

MÜHENDİSLİĞİN HAKETTİĞİ DEĞERİ GÖRMESİ İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
 
Dr. Öğretim Üyesi Gamze Sarmaşık ABUR 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Eğitimi Bölümü 
ORCID: 0000-0002-0377-6643 
 
ÖZET 
Günümüzde, Türkiye’de sayısal alandan tercih yapan gençlerin birinci tercihi mühendisliktir. 
Mühendisliğe, Avrupa’da aydınlanma çağında gösterilen önem, Osmanlı İmparatorluğu’nda 
da gösterilmiştir. Beş padişah döneminde yaşamış ve 410 eser vermiş Mimar Sinan (1490-
1588) gibi bir mühendisimizin olması bunun en büyük kanıtıdır. Osmanlı İmparatorluğu’nda, 
ilk üniversite, Fatih Sultan Mehmet’in emriyle İstanbul’un fethinin hemen ertesi günü (bugün 
ki İstanbul Üniversitesi) kurulmuştur. Bu günkü İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Osmanlı 
İmparatorluğu’nda 1795’de Mühendishane-i Berr-i Hümayun adıyla kurulmuştur. Padişahlar, 
bu okullara, çok önem göstermişler, gelişmelerini yakından takip etmişlerdir. Türkiye 
Cumhuriyeti döneminde İTÜ mezunları, Türkiye'nin büyümesinde ve gelişmesinde büyük rol 
oynamış ve pek çok mühendislik eserinin altına imza atmıştır. Bu bildiride, yaklaşık 600 
yıldır, özellikle mühendislik eğitimine önem veren bir toplumun, bugün teknokrat bir toplum 
olması gerekirken (Teknokrasi, bütün karar verme süreçlerinin teknik uzmanların ellerinde 
olduğu bir yönetim şeklidir.) günümüzde mühendisler neden verdikleri emeğin maddi 
karşılığını dahi alamıyorlar sorusuna dikkat çekilmek istenmektedir. Bunun öncelikli nedeni 
mühendislerin ürettiklerinin, gerekli desteği bulamamasından kaynaklanıyor olabilir. Çünkü 
elektronik ve yazılım konusunda yapılan inanılmaz projelerin çoğunun gerekli desteği 
bulamayıp unutulup gittiğine tanık olmaktayız. Örneğin Türk mühendislerin ürettiği birçok 
elektronik ev eşyası var iken toplumda yabancı markaların tercih edilmesi. Öncelikle 
konferansa katılan mühendis öğretim elemanları, evlerinde yerli üretim elektronik ev eşyasını 
tercih ediyor mu sorusunu, kendilerine sormalılar.  Çünkü eğer mühendisler, yerli üretime 
kendileri rağbet etmiyor ve böylece bizzat kendi bindikleri dalı kesiyor ise mezun olacak 
mühendisler daha da zor günler yaşayacaklar demektir. Bu neden ile bildiride amaç, 
mühendisliği tercih eden gençlere mühendislik konusunda bir bakış açısı kazandıracak olan 
mühendis öğretim elemanlarının, Türk mühendislerinin ürettikleri ürünleri kullanmayı tercih 
ederek desteklemeleri gerektiği konusunun önemine dikkat çekerek önce kendi bakış 
açılarında bir farkındalık yaratmak, bu bakış açısının toplumda yayılmasına önayak olmak ve 
Türk mühendislerine, hak ettikleri itibarın sağlamasına katkıda bulunmaktır.  
Anahtar Kelimeler: Osmanlı İmparatorluğu’nda Mühendislik, Türkiye Cumhuriyeti’nde 
Mühendislik, Günümüzde Mühendisliğin Sorunları, Türk Mühendislerinin Ürettiklerine 
Talebin Artırılmasının Önemi  
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THE IMPORTANCE GIVEN TO ENGINEERING FROM THE OTTOMAN EMPIRE 
TO THE TO REPUBLIC OF TURKEY AND SOLUTION PROPOSALS FOR 

ENGINEERING TO SEE THE VALUE THAT IT DESERVES IN OUR COUNTRY 
TODAY 

 
ABSTRACT 
Nowadays, the first choice of young people in Turkey who choose from the numerical field is 
engineering. The importance shown to engineering, in the age of enlightenment in Europe, 
was also shown in the Ottoman Empire. The greatest proof of this is that we have an engineer 
like Mimar Sinan (1490-1588), who lived during the reign of five sultans and produced 410 
works. In the Ottoman Empire, the first university was established on the day after the 
conquest of Istanbul (today's Istanbul University) by order of Sultan Mehmet the Conqueror. 
Today's Istanbul Technical University (ITU) was established in the Ottoman Empire in 1795 
under the name Mühendishane-i Berr-i Hümayun. The Sultans attached great importance to 
these schools and closely followed their developments. During the Republic of Turkey, ITU 
graduates played a major role in the growth and development of Turkey and signed many 
engineering works in the country. In this declaration, it is aims to draw attention to the reason 
why engineers cannot even get the financial value of their labor today in such society that 
attaches importance to engineering education for about 600 years, instead of being technocrat 
society (Technocracy is a form of management in which all decision-making processes are in 
the hands of technical experts) today. The primary reason may be that engineers cannot find 
the necessary support for they produce. Because we are witnessing that most of the incredible 
projects on electronics and software fails to find the necessary support and disappear into 
oblivion. For example, while there are many electronic household goods produced by Turkish 
engineers, foreign brands are preferred in the society. First of all, the engineer instructors in 
the conference should ask themselves the question of whether do they prefer electronic 
household appliances produced by Turkish engineers in their homes. Because if engineers do 
not demand Turkish brand productions themselves it means cutting the branch that they ride 
on and that cause the engineers who will graduate will have more difficult days. This article 
aims to create an awareness on engineer lecturers who will give young engineers a 
perspective on the importance of choosing the products they produce, and to encourage the 
spread of this perspective in the society, thus contributing to the reputation that Turkish 
engineers deserve. 
Keywords: Engineering in the Ottoman Empire, Engineering in the Republic of Turkey, 
Engineering Problems Today, The Importance of Increasing the Demand for Turkish 
Engineers
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BİLİM İLE MÜHENDİSLİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ İLE BİLGİSİYAR 
MÜHENDİSLİĞİNİN KESİŞME NOKTASI 

 
Dr. Öğretim Üyesi Gamze Sarmaşık ABUR 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Eğitimi Bölümü 
ORCID: 0000-0002-0377-6643 
 
ÖZET 
Bilgisayar bir bilim dalı mı yoksa mühendislik olarak mı tanımlanmalıdır sorusuna yanıt 
ararken Britannica’daki “Bilgisayar bilimi, temellerini matematik ve mühendislikten alır” 
tanımıyla matematik ve mühendisliğin kesiştiğini görüyoruz. Bilgisayar mühendisliği 
Vikipedia’da İngilizce “computer engineering” olarak tarandığında da, “bilgisayar bilimi ve 
elektronik mühendisliği alanlarını birleştiren bir mühendislik dalıdır.” diye tanımlanmaktadır. 
Dünyada bilgisayar mühendisliği, bilgisayar bilimleri ve mühendislik olarak ele alınmaktadır. 
Ama Türkçe olarak tarattığınızda Vikipedia’da “Bilgisayar mühendisliği, temel olarak 
yazılım, programlama ve algoritma ile ilgilenir.” demektedir. Türkçe tanımın içeriğinde, 
bilgisayar mühendisliği ne bilim ne de mühendislik olarak geçmemektedir. Bilgisayar, bir 
bilim dalı olarak ele alınmaz ve mühendislikte uygulama alanı olmaz ise çağımızda ülkemizin 
bir yeri ve geleceği olabilir mi? Aslında Türkiye'de bilgisayar bilimleri, fen fakültelerinin 
matematik bölümlerinin üçüncü ve dördüncü sınıfında, ana bilim dalı olarak görülmektedir. 
Ayrıca yükseköğretimde bilgisayar eğitimi, bilgisayar mühendisliği, bilişim mühendisliği, 
sistem mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilgisayar öğretmenliği ve bilgisayar 
programcılığı bölümlerinde verilmektedir. Ancak bilgisayar eğitimi, Türkiye'de 
yükseköğretimde bilim ve mühendislik bölümlerinde ne tanımda ne de uygulamada 
kesişmemektedir. Dolayısıyla, bilgisayar bilimi ve bilgisayar mühendisliğinin Türkçe 
tanımlarında karşımıza çıkan belirsizlik, bilgisayar eğitimimize de yansımaktadır. Bu nedenler 
ile bu bildiride, bilgisayar bilimleri ve bilgisayar mühendisliği tanımlarından yola çıkarak, 
ülkemizde bilgisayar eğitimi veren yükseköğrenim kurumlarının müfredatları incelenerek 
fakülte isimlerinin ve içeriklerinin Dünya literatürü ile benzer karşılığı olacak şekilde 
düzeltilmesinin gerekliliği konusuna dikkat çekilmek istenmektedir.  
Anahtar Kelimeler: Bilim, Mühendislik, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, 
Yazılım Mühendisliği 
 

INTERSECTION POINT OF SCIENCE AND ENGINEERING AND COMPUTER 
SCIENCES AND COMPUTER ENGINEERING 

 
ABSTRACT 
While searching for an answer to the question of whether the computer should be defined as a 
science or engineering, we see that mathematics and engineering intersect with the definition 
of "Computer science is based on mathematics and engineering" in Britannica. When 
computer engineering is scanned as "computer engineering" in English in Vikipedia, it is also 
defined as "an engineering branch that combines computer science and electronic 
engineering." Computer engineering in the world is considered as computer science and 
engineering. But when it is scanned in Turkish in Wikipedia it is defined as "Computer 
engineering is mainly concerned with software, programming and algorithms."  
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In the content of the Turkish definition, computer engineering is mentioned as neither science 
nor engineering. If the computer is not considered as a science and there is no field of 
application in engineering, can our country have a place and future in our age? In fact, 
computer science, in Turkey, in the third and fourth grade mathematics department in the 
faculty of science, is seen as the main branches of science. In addition, computer education is 
given in computer engineering, information engineering, system engineering, software 
engineering, computer teaching and computer programming in higher education. But in 
Turkey, computer education in science and engineering departments does not intersect, 
neither in definition nor in practice. Therefore, the uncertainty in the Turkish definitions of 
computer science and computer engineering is also reflected in computer education. For these 
reasons, in this paper, based on the definitions of computer science and computer engineering, 
it is aimed to draw attention to the necessity of correcting the names of faculties and their 
contents in a way similar to the world literature by examining the curricula of higher 
education departments providing computer education in our country. 
Keywords: Science, Engineering, Computer Science, Computer Engineering, Software 
Engineering
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BARDAKÇI KİLİ ÜZERİNE RHODAMİNE-B TEKSTİL BOYASININ 
ADSORPSİYON İZOTERM VE KİNETİK ÇALIŞMALARI 

 
Dr. Öğr. Üyesi Ali Rıza KUL 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Bölümü 
ORCID: 0000-0001-9331-775X 
 
Dr. Öğr. Üyesi İhsan ALACABEY 
Artuklu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Bölümü 
ORCID: 0000-0002-3080-2296   
 
Doktora Öğrencisi Veysel BENEK 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Bölümü 
ORCID: 0000-0002-8523-6922 
 
ÖZET 
İnsan ve diğer canlılar sürekli çevre dedikleri ortam ile etkileşim içindedirler. Bu etkileşim tek 
yönlü değil, iki yönlüdür. Bu nedenle bizim çevre üzerindeki etkimiz hiç kuşkusuz bizi de 
etkilemektedir. Bu etkinin olumsuz olması hem insanlarda hem de diğer canlılarda da benzer 
sonuçlar oluşturur. İnsanların çevrede oluşturdukları olumsuz etkilerden biri de atık sular ile 
doğaya bırakılan tekstil boyalarıdır. Tekstil boyaları kumaş gibi yapıların renklendirilmesinde 
kullanılan organik ya da organik olmayan bileşiklerdir. Atık sulara bırakılan bu boyaların 
uzaklaştırılmasında kil, aktif karbon gibi gözenekli yapılar tercih edilmektedir. 
Çalışmamızda, renklendirme işleminde sıklıkta kullanılan Rhodamine-B (RB) boyasının sulu 
ortamdan uzaklaştırılması araştırılmış ve bu amaçla Bardakçı kili kullanılmıştır. Çalışma 
sonucunda elde edilen veriler yalancı birinci derece ve yalancı ikinci derece kinetik modeline 
uygulanmış ayrıca izoterm hesaplamaları yapılmıştır. Kinetik hesaplamalar yapıldığında 
verilerin 5,500 mg/g qe(calc) ve 0,9968 korelasyon katsayısı ile yalancı ikinci derece kinetik 
modeline; 0,9906 korelasyon katsayısı ile de Freundlich izoterm modeline uyum sağladığı 
görülmüştür. 
Anahtar Kelimeler: Kinetik, Bardakçı kili, Boyarmadde, Adsorpsiyon, İzoterm 
 

RHODAMINE-B TEXTILE DYE ADSORPTION ISOTHERM AND KINETIC 
STUDIES ON BARDAKCI CLAY 

 
ABSTRACT 
Humans and other creatures are in interaction with their environment. These interactions are 
bidirectional. Therefore, our environmental impact undoubtedly affects us as well. The 
negative effects on the environment do similar results in both humans and other living things. 
One of the negative effects on the environment is textile dyes released into the nature with 
waste water. Textile dyes are organic or inorganic compounds used in coloring structures such 
as fabrics. Porous structures such as clay and activated carbon are preferred in removing these 
dyes that are released into waste water.   
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In our study, we used Bardakçı clay for tried removal of Rhodamine-B (RB) dye, which is 
frequently used in the coloring process, from the aqueous solution. The data obtained as a 
result of the study were applied to pseudo-first-order and pseudo-second-order kinetic models 
and isotherm calculations were made also. When the kinetic calculations are made, the data 
are based on pseudo-second order kinetic model with 5,500 mg/g qe(calc) and 0,9968 
correlation coefficient; It was observed that it fits the Freundlich isotherm model with a 
correlation coefficient of 0,9906. 
Keywords: Kinetics, Bardakçı clay, Dyestuff, Adsorption, Isotherm 
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NANOMALZEMELERİN ATIK SU ARITIMINDA KULLANIMI 
 
Gamze TOPAL CANBAZ  

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü 
ORCID: 0000-0001-7615-7627 
 
Ayben POLAT BULUT 
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mimarlık Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Şehir ve Bölge 
Planlama Bölümü 
ORCID: 0000-0003-0151-8680 
 
ÖZET 
Sağlık standartlarına uyan kaliteli su, insan ve canlı yaşamının devam edebilmesi için en 
önemli kaynaktır. Artan nüfus ve sanayi faaliyetleri gibi nedenlerden dolayı su kirliliği artmış 
ve bunun sonucunda içme suyu kalitesi etkilenmiştir. Su artımı için yıllardır uygulanan ters 
osmoz, iyon değişimi ve çöktürme gibi geleneksel yöntemlerin yüksek maliyet ve düşük 
verim gibi dezavantajları mevcuttur. Gelişen teknolojiye rağmen geleneksel yöntemlerin 
kullanımı maliyet ve sınırlı malzemelere uygulanabilmeleri nedeni ile çok ilerleme 
gösterememiştir. Bu nedenle alternatif yöntem ve malzeme arayışı ile nanopartiküllerin 
yaygın kullanım alanları arasında, atık su arıtımı için de kullanımı gündeme gelmiştir. Yapısal 
bileşenleri 1-100 nm arasında boyutlandırılan malzemeler nanomalzemeler olarak 
tanımlanmıştır. Bu malzemelerin nano boyutları nedeni ile sahip oldukları optik, manyetik ve 
mekanik özellikleri diğer malzemelerden oldukça farklıdır. Son yıllarda kataliz, tıp, biyoloji, 
kozmetik, sensör ve çevre gibi uygulama alanlarında nanomalzemeler oldukça yaygın 
kullanılmaya başlanmıştır. Nanomalzemelerin küçük boyutlu olmaları, yüksek yüzey alanına 
sahip olmaları, gözenekli yapıları ve yüksek adsorpsiyon kapasitesine sahip olmalarından 
dolayı su ve atık su arıtımında uygulanması oldukça dikkat çekmektedir. Nanomalzemelerin 
çözelti içinde hareketli yapıda olmaları da adsorpsiyon alanında kullanımları için avantaj 
sağlamaktadır. Ağır metaller, organik kirleticiler, boyalar ve ilaçların nanomalzemeler 
tarafından su ve atık sulardan giderimi sağlanmıştır. Yapılan çalışmalar atık su arıtımında 
nanomalzemelerin kullanımının umut vaad ettiğini göstermiştir. Bu çalışmada literatür 
kapsamında nanopartiküllerin su arıtımındaki kullanımları incelenecektir.  
Anahtar Kelimeler: Nanomalzeme, adsorpsiyon, su arıtımı 
 

USE OF NANOMATERIALS IN WASTE WATER TREATMENT 
 
ABSTRACT 
Quality water that complies with health standards is the most important resource for the 
survival of human and living creatures. Water pollution has increased due to reasons such as 
the increasing population and industrial activities and consequently drinking water quality has 
been affected. Traditional methods such as reverse osmosis, ion exchange and precipitation, 
which have been used for water treatment for years, have disadvantages such as high cost and 
low efficiency. Despite the developing technology, the use of traditional methods has not 
made much progress due to the cost and their application to limited materials. Therefore, with 
the search for alternative methods and materials, the use of nanoparticles for wastewater 
treatment has come to the fore.   
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Materials whose structural components are sized between 1-100 nm are defined as 
nanomaterials. The optical, magnetic and mechanical properties of these materials due to their 
nano size are quite different from other materials. In recent years, nanomaterials have been 
used widely in application areas such as catalysis, medicine, biology, cosmetics, sensor and 
environment. Since nanomaterials are small in size, have high surface area, porous structure 
and have high adsorption capacity, their application in water and wastewater treatment draws 
attention. The fact that nanomaterials are mobile in solution also provides an advantage for 
their use in the adsorption field. Heavy metals, organic pollutants, dyes and drugs have been 
removed from water and wastewater by nanomaterials. Studies have shown that the use of 
nanomaterials in wastewater treatment is promising. In this study, the use of nanoparticles in 
water treatment will be examined within the scope of the literature. 
Keywords: Nanomaterials, adsorption, water treatment 
 
1.GİRİŞ  
Su kirliliği her geçen gün dünyada giderek büyüyen bir problem haline gelmektedir. Petrol 
rafinerisi, kağıt sanayi, metal kaplama, deterjan, plastik, ilaç, gıda sanayileri gibi sanayi 
faaliyetleri sonucunda oluşan atıklar ve atık sular yüksek miktarda ağır metal ve boya 
içermektedirler. Tarımsal verimi arttırmak amacı ile kullanılan gübrelerden kaynaklanan azot 
ve fosfor da toprağa karışarak kirliliğe neden olmaktadır (Evangelou, 1998). Bu kirlilik 
sonucunda canlı yaşamı daha fazla tehlikeye girmekle birlikte sosyal ve ekonomik sorunlara 
da neden olmaktadır. 
Atık su arıtımında kullanılan son yöntemlerden biri nanoteknoloji ve nanomalzemelerdir. 
Nanoteknolojide su arıtımı için kullanılan partiküller küçük boyutlu yapıdadırlar. Küçük 
boyutları yüksek yüzey/ hacim oranları ve yüksek adsorpsiyon kapastesine sahip olmaları 
nedeni ile su arıtımında kullanılabilirlik yönünden dikkat çekmektedirler. Ayrıca 
nanopartküllerin çözelti içerisinde hareket etme kabiliyetleri de yüksektir (Khin vd.,2012). 
Ağır metaller (Tang vd., 2014) ve organik kirleticiler (Yan vd., 2015) gibi kirliliğe neden olan 
maddelerin nanopartiküller tarafından uzaklaştırıldığı bildirilmiştir. 
Literatürde bulunan çalışmalar nanomalzemeler ile atık su arıtımının umut vaad eden bir 
yöntem olduğunu göstermiştir. Bu çalışmada literatür kapsamında metal nanopartiküllerin su 
arıtımındaki kullanımları incelenecektir. 
 
2. ATIK SU ARITIMINDA KULLANILAN NANOMALZEMELER 
2.1. Karbon Temelli Nanomalzemeler  
Karbon temeli nanomalzemeler sahip oldukları termal ve elektriksel özelliklerinden dolayı ilk 
olarak elektronik endüstrisinde kullanılmaya başlanmıştır (Dresselhaus vd., 2013). Sahip 
oldukları geniş yüzey alanı, fiziksel ve kimyasal modifikasyona uyumlu olması, organik ve 
inorganik kirlilikleri giderebilmesi ile dikkat çekerek, atık su arıtımında adsorban olarak 
karbon temelli nanomalzemelerin kullanılabileceği görülmüştür (Smith ve Rodrigues, 2015). 
Karbon temelli malzeme olan karbon nanotüpler (CNT) silindirik içi boş yapıları, geniş yüzey 
alanları, yüksek uzunluk /yarıçap oranları ve kolayca değiştirilebilen hidrofobik yüzeyleri 
nedeni ile çevresel uygulamalar için benzersiz yapıya sahip bir malzemedir.  
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Sahip oldukları geniş yüzey alanı ve gözenekli yapıları ile diklorobenzen (Peng vd., 2003), 
etil benzen (Lu vd., 2008), Zn2+ (Cho vd., 2010), Pb2+, Cu2+ ve Cd2+ (Liv d., 2003) ve 
boyaların (Madrakian vd., 2011) gideriminde kullanımları literatürde mevcuttur. 
Karbon nanotüpler yapılarına göre iki sınıfa ayrılırlar; bunlardan ilki bitişik katmanlar 
arasında yaklaşık 0.34 nm’lik aralıklarla çok sayıda eş merkezli silindir katmandan oluşur ve 
çok katmanlı karbon nanotüp (MWCNT) olarak tanımlanır. İkincisi ise tek duvarlı karbon 
nanotüplerdir (SWCNT) ve silindirik tüplere sarılmış tek kat grafen tabakasından oluşur 
(Zhao ve Stoddart, 2009).  Atık su arıtımı için hem MWCNT hem de SWCNT’  lerin 
uygulamaları bulunmaktadır (Cho vd.,2010; Madrakian vd., 2011; Yang vd., 2005). 
 

 
Şekil 1. a) MWCNT b) SWCNT (Zhao ve Stoddart, 2009) 

 
CNT’lerin sahip olduğu mekanik, optik, elektriksel ve adsosiyon özelliklerini geliştirmek için 
diğer metaller veya destekleyici maddeler ile birleştirilir. Uygulanan modifikasyon işlemi ile 
CNT’lerin yüzeyinde bulunan oksijen ve nitrojen gibi yapıların sayısı arttırılarak spesifik 
yüzey alanı da arttırılmış olur (Adeleye vd., 2016). Gupta vd. yaptığı çalışmada (Gupta vd., 
2011) CNT’ leri demir oksit ile birleştirip manyetik özellik kazanmalarını sağlayarak bir 
kompozit sentezlemişlerdir. Sentezlenen kompozit krom gideriminde kullamışmış ve başarılı 
sonuçlar elde edilmiştir. Ayrıca kompozitin manyetik özellikte olması kirletici ortamdan 
kolayca ayrılmasını sağlamıştır. 
CNT’ ler sahip oldukları ayrıcalıklı özelliklere rağmen, düşük üretim hacmi ve yüksek 
maliyetli olması uygulama alanlarının sınırlı olmasına neden olmaktadır. CNT’ler destek 
materyali olmadan tek başına kullanımları da mümkün değildir (Chatterjee ve Deopura., 
2002) 
Aşağıda verilen Tablo 1’ de l CNT’lerin kompozit yapı oluşturarak kirlilik gideriminde 
kullanımına dair bazı çalışmalar verilmiştir.  
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Tablo 1. CNT ile oluşturulan kompozitler ve kirlilik giderim uygulamaları 
Kompozit yapı Kirletici Ref. 

CNT/ TiO2 Azo boyar madde Yu vd., 2015 
CNT/ TiO2 Fenol Yao vd., 2008 
CNT/ ZnS Metilen mavisi Feng vd., 2008 
CNT/ CdS Azo boyar madde Ma vd., 2008 
CNT/ WO3 Rhodamine B Wang vd., 2008 

 
 
2.2. Gümüş Nanopartiküller  
Gümüş eski zamanlardan beri evlerde kullanılan bir malzemedir. Suyun dezenfekte edilmesi 
için çürümeye ve kolay bozulmaya yatkın maddelerin korunması amacı ile gümüş kaplar 
kullanılmaktaydı. Birçok medeniyette dezenfektan olarak gümüş kullanımı yaygın olarak 
görülmektedir. Şimdi ise gümüş nanopartiküller yaygın olarak kullanılan nanapartiküller 
arasındadır. Uygulama alanları arasında en çok antimikrobiyal ajan olarak kullanımı 
mevcuttur. Hastanelerde, su depolarında, havuzlarda su arıtma sistemlerinde kullanılmaktadır. 
Bazı filtrasyon sistemlerinde ise klor yerine kullanılmaktadır. 
 
2.3. Titanyum Nanopartiküller 
TiO2 nanopartikülü fiziksel ve kimyasal kararlılık, düşük maliyet, toksik olmaması ve 
korozyona karşı dayanıklı olması gibi nedenlerden dolayı çevresel uygulamalarda yaygın 
olarak kullanılmaktadır. 
Geleneksel yöntemlerle su arıtımı atık sudaki toksik kimyasalları uzaklaştırmada başarılı olsa 
da biyolojik olarak parçalanabilen bileşikleri arıtmada yeterli verim elde edilememektedir. Bu 
nedenle fotokatalizör görevi gören ve atık suda bulunan toksik organik bileşiklerin 
parçalanması için nanopartiküller kullanılmaktadır. 
Fotokatalizör olarak en yaygın kullanılan nanopartikül titanyum dioksit (TiO2) 
nanopartiküllerdir. TiO2 anataz ve rutil formda bulunmaktadır. TiO2 nanotüp ve nanotel gibi 
nanomalzemelrin sentezlenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır.  
Atık su arıtımı için TiO2 adsorpsiyon proseslerinde adsorban olarak ta kullanılmaktadır. Fakat 
yapılan bazı çalışmalardan elde edilen sonuçlar nanopartiküllerin topaklanması sonucunda 
adsorpsiyon kapasitelerinin düştüğünü göstermiştir. Bu durumun etkisini azaltmak amacı ile 
nanopartiküllere katkı maddeleri eklenerek adsorpsiyon potansiyellerinin geliştirilmesi 
gerektiği belirtilmiştir. Buna örnek olarak Yuan vd. (2019) TiO2’ nin adsorpsiyon kapasitesini 
geliştirmek amacı ile yaptığı çalışmada yapıya lignin ekleyerek adsorpsiyon potansiyelini 
geliştirdiklerini belirtmişlerdir. 
 
2.4. Demir oksit nanopartiküller  
Atık sulardan kirlilik gideriminde demir oksit bazlı nanomalzemelerin kullanımı giderek daha 
yaygın hale gelmiştir. Demir, yeryüzünde en bol bulunan dördüncü elementtir. Demir 
elementinin bol olması ve demir oksit sentezinin kolay olması nedeni ile yapılan 
araştırmalarda farklı alanlarda kullanımı ile ilgi çeker olmuştur (Sharan vd., 2014). 
Literatürde en çok kullanılan demir oksitler götit (FeOOH), maghemit (γ-Fe2O3), manyetit 
(Fe3O4) ve sulu demir oksitlerdir (HFO).  
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Demir oksit bazlı nanopartiküllerin belirtilen türleri ile atık su arıtımı için yapılan çalışmalar 
bulunmaktadır. Elde edilen sonuçlar demir oksit nanopartküllerin atık su arıtımında 
kullanılabilir olduğunu göstermiştir. 
 
2.5. Çinko oksit nanopartiküller 
Sahip oldukları yüksek yüzey alanı, düşük maliyetli olmaları ve adsorpsiyon kapasitelerinin 
iyi olması nedeni ile ağır metal giderimi için kullanımları oldukça yaygınlaşmıştır. Literatürde  
nano boyutlu çinko oksitlerin Cr (VI), Cu (II), Ni (II) gibi ağır metal gideriminde 
kullanıldıkları çalışmalar mevcuttur (rafiq vd., 2014; Haddadian vd., 2018). Kesikli sistemde 
ZnO nanopartikülleri ile Zn (II), Cd (II) ve Hg (II) giderimi incelenmiş ve ZnO 
nanopartiküllerinin adsorpsiyon kapasiteleri sırası ile 357, 387, 714 mg · g-1 olarak 
belirlenmiştir. Elde edilen bu sonuçlar ZnO nanopartiküllerinin adsorpsiyon kapasitesinin ne 
kadar yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Yapılan bir başka çalışmada ise ZnO 
nanopartikülleri ve Ca katkılı ZnO nanopartiküllerinin Cr (VI), Cd (II) ve Ni (II) giderim 
potansiyelleri incelenmiştir. Ca eklenmiş ZnO nanopartiküllerin ağır metal giderim 
kapasiteleri daha yüksek çıkmıştır (Ghiloufi vd., 2015). Elde edilen bu sonuçlar ZnO 
nanopartiküllerinin atık su arıtımında kullanılabilir olduğunu desteklemektedir. 
 
3. SONUÇLAR 
Nanomalzemeler sahip oldukları özellikler nedeni ile su ve atık sulardan kirlilik giderimi 
uygulamalarında sıkça kullanılmaktadır. Bu çalışmada karbon bazlı nanomalzemeler ve bazı 
metal nanomalzemeler incelenmiştir.  
Nanomalzemelerin yapıları gereği kararsız yapıda olmaları ve topaklanmaya yatkın olmaları 
kirlilik giderim potansiyellerinin düşmesine neden olabilmektedir. Ayrıca giderim sonrasında 
bu kadar küçük yapıları kirlilik ortamından ayırma işlemi de giderim verimlerini 
düşürebilmektedir. Bu gibi sorunlar nanokompozit yapıların nanopartikül yapılara göre daha 
etkin şekilde kullanılmasını öne çıkarmaktadır. Nano yapıların sentez aşamaları ve uzun süre 
ve tekrar kullanılabilirliklerini belirlemek için daha fazla araştırma yapılmalıdır. Karşılaşılan 
bir diğer sorun ise ticari nanopartiküllerin üretim basamaklarında kullanılan kimyasallar ve 
bunların çevreye yapacağı zararlar detaylı değerlendirilerek, nanomalzemelerin yeşil sentez 
yöntemleri ile üretilmesini sağlamaktır. Yeşil sentez yöntemi ile hem nanopartikül maliyeti 
hem de kullanım sırasında çevreye ve canlı yaşamına neden olacakları toksik etkinin de 
azaltılması hedeflenmektedir. 
Sonuç olarak nanopartiküllerin kirlilik gideriminde kullanılması, geleneksel adsorbanlara 
karşı bir alternatif oluşturmuştur. İlerleyen çalışmalarda nanopartiküllerin kirlilik giderim 
çalışmaları, laboratuvar ortamında sentetik kirlilikler ile değil gerçek atık sularda incelenmesi 
halinde literatürde daha kapsamlı bilgilere ulaşılacaktır. 
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BAZI HİDROKSİSİNNAMİK ASİT VE ESTERLERİNİN İNSAN ERİTROSİT 
GLUTATYON REDÜKTAZ AKTİVİTESİ ÜZERİNE İN VİTRO VE İN SİLİCO 

İNHİBİSYON ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ 
 
Arş. Gör. Dr. Pınar GÜLLER 
Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü 
ORCID: 0000-0001-8482-7889  
 
ÖZET 
Canlı organizmalarda redükte glutatyonun (GSH) okside glutatyondan (GSSG) geri 
kazanımının sağlandığı tek reaksiyon glutatyon redüktaz (GR) tarafından katalizlenir. GR’nin 
katalizlediği bu reaksiyonda NADPH varlığında GSSG GSH’a indirgenir1. Bu reaksiyonun 
ürünü olan GSH antioksidatif reaksiyonlarda, detoksifikasyon reaksiyonlarında, DNA ve 
protein sentezi ve aminoasit transportunda ve bazı proteinlerin disülfür bağlarının 
koparılmasında kullanılır2. Ayrıca GSH/GSSG dengesizliğine bazı patalojk bozukluklar 
görülmektedir. Ancak enfekte hücrelerde GR işlevini yerine getirmeye devam ettiği için 
hasarlı hücrenin lehine aktivite gösterir bu nedenle kanser ya da sıtma gibi hastalıkların 
tedavisinde hedef haline gelmiştir3,4,5. GR enzimin özellikle doğal inhibitörlerinin araştırması 
son zamanlarda önem kazanmıştır.  
Bu çalışmada GR insan eritrositlerinden 2',5'-ADP Sepharose 4B afinite kromatografisi 
yöntemiyle 6,190 EÜ/mg protein spesifik aktiviteyle 1067,24 kat izole edilmiştir ve bazı 
hidroksisinnamik asitlerin enzim aktivitesi üzerine in vitro etkileri incelenmiştir. Rosmarinik 
asidin GR aktivitesini etkilemediği görülürken, kafeik asit, klorojenik asit ve ferulik asidin 
IC50 değerleri sırasıyla 18 µM, 660 µM ve 340 µM olarak bulunmuştur. Ayrıca maddelerin 
inhibisyon mekanizmaları Autodock4.2 kullanarak moleküler modelleme yöntemi ile 
aydınlatılmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Glutatyon redüktaz, kafeik asit, klorojenik asit, ferulik asit, inhibisyon 
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DETERMINATION OF IN VITRO AND IN SILICO INHIBITION EFFECTS OF 
SOME HYDROXYCINNAMIC ACIDS AND THEIR ESTERS ON HUMAN 

ERYTHROCYTE GLUTATHIONE REDUCTASE ACTIVITY 
 
ABSTRACT 
In living organisms, the only reaction in which reduced glutathione (GSH) is recovered from 
oxidized glutathione (GSSG) is catalysed by glutathione reductase (GR). In this reaction, 
GSSG is reduced to GSH in the presence of NADPH1. GSH, the product of this reaction, is 
used in antioxidative reactions, detoxification reactions, DNA and protein synthesis, amino 
acid transport, and breaking disulphide bonds of some proteins2. Besides, some pathological 
disorders are seen in GSH/GSSG imbalance. However, since GR continues its function in 
infected cells, it shows activity in favour of the damaged cell, so GR has become a target in 
the treatment of diseases such as cancer and malaria3,4,5. The research of natural inhibitors of 
this enzyme has gained importance recently. 
In this study, firstly, GR was isolated from human erythrocytes 1067,24 fold and with the 
specific activity of 6.190 EU/mg protein by using 2',5'-ADP Sepharose 4B affinity 
chromatography and in vitro effects of some hydroxycinnamic acids on enzyme activity were 
examined. While rosmarinic acid did not affect GR activity, the IC50 values of caffeic acid, 
chlorogenic acid and ferulic acid were found to be 18 µM, 660 µM and 340 µM, respectively. 
Besides, the inhibition mechanisms of compounds were elucidated by molecular docking 
studies by using Autodock4.2. 
Keywords: Glutathione reductase, caffeic acid, chlorogenic acid, ferulic acid, inhibition 
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Ni-Rh NANOALAŞIMLARININ KİMYASAL DÜZEN ve MANYETİK 
DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ 

 
Hüseyin YILDIRIM 
Karabük Üniversitesi, Yenice Meslek Yüksekokulu 
ORCID No: 0000-0002-8554-3885 
 
ÖZET 
İlginç spin polarizasyon etkileri nedeniyle, 4d geçiş metali (Pd ve Rh) içeren Ni alaşımlarının 
(3d geçiş metali) manyetik özellikleri farklı davranışlar sergilemektedir. Ni nanoalaşımlar 
üzerinde yapılan deneysel araştırmalar, manyetik momentte bulk değerine göre bir artış 
olduğunu göstermiştir. Ayrıca Rh, CO oksidasyonu, NO indirgeme, hidrojenasyon, 
hidroformilasyon ve elektro-oksidasyon gibi çeşitli katalitik reaksiyonlarda mükemmel ve 
genellikle benzersiz katalitik özelliklere sahip bir asil metal nanoparçacıktır ve Rh'nin diğer 
metallerle alaşımlanması, katalitik seçiciliği ve aktiviteyi geliştirmektedir. Bu nedenle, bu 
çalışmada, Ni-Rh nanoalaşımların yapısal ve manyetik özellikleri farklı Rh içerikleri için 
Gupta ve DFT yaklaşımları ile incelenmiştir. Göreceli kararlılığı incelemek için, Gupta ve 
DFT seviyelerinin karışma enerjileri hesaplanmış ve karşılaştırılmıştır. Nanoalaşımların 
toplam manyetik momentinin yanı sıra atomların yerel manyetik momentleri ve yerel yükleri 
de incelenmiştir. 
Gupta düzeyindeki optimizasyon sonuçları, NinRh13-n (n=1-13) nanoalaşımların merkezinin 
Ni11Rh2 ve Ni12Rh1 nanoalaşımları dışında Ni atomları tarafından işgal edildiğini 
göstermektedir. Bununla birlikte, NinRh13-n (n=0-13) nanoalaşımların enerjik olarak DFT 
seviyesinden ziyade Gupta seviyesinde karışmaya uygun olduğu bulunmuştur. NinRh13-n (n=0-
13) nanoalaşımların toplam manyetik momentlerinin çok ilginç manyetik davranış sergilediği 
görülmüştür. Ni atomunun manyetik özelliğine rağmen, NinRh13-n (n=0-13) nanoalaşımların 
toplam manyetik momentinin genellikle artan Ni içeriği ile azaldığı elde edilmiştir. Ayrıca, 
saf 13 atomlu Ni nanoparçacığa bir Rh safsızlığının eklenmesinin yüzeydeki Ni atomlarının 
yerel manyetik momentini arttırdığı ve saf 13 atomlu Rh nanoparçacığa bir Ni safsızlığının 
eklenmesinin yüzeydeki Rh atomlarının yerel manyetik momentini azalttığı görülmüştür. 
Anahtar Kelimeler: Ni-Rh Nanoalaşımları, Manyetik Moment, Optimizasyon, Yoğunluk 
Fonksiyonel Teorisi 
 
INVESTIGATION of the CHEMICAL ORDERING and MAGNETIC BEHAVIOURS 

of Ni-Rh NANOALLOYS 
 
ABSTRACT 
Because of their interesting spin polarization effects, the magnetic properties of alloys of Ni (a 
3d transition metal) with a 4d transition metal (Pd and Rh) exhibit different behaviors. 
Experimental research on Ni nanoalloys has shown an increase in the magnetic moment 
relative to the bulk value. Furthermore, Rh is a noble metal nanoparticle with excellent and 
often uncommon catalytic properties in various catalytic reactions such as CO oxidation, NO 
reduction, hydrogenation, hydroformylation, and electro-oxidation, and alloying Rh with 
other metals improves catalytic selectivity and activity. Therefore, in this study, structural and 
magnetic properties of Ni-Rh nanoalloys were investigated with Gupta and DFT approaches 
for different Rh contents.   
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To examine the relative stability, the mixing energies of the Gupta and DFT levels were 
calculated and compared. The local magnetic moments and local charges of the atoms were 
also studied, as well as the total magnetic moment of the nanoalloys. 
The optimization results at the Gupta level show that the center of NinRh13-n (n=1-13) 
nanoalloys is occupied by Ni atoms apart from Ni11Rh2 and Ni12Rh1 nanoalloys. However, the 
NinRh13-n (n=0-13) nanoalloys were found to be energetically suitable for mixing at the Gupta 
level rather than the DFT level. It has been observed that the total magnetic moments of 
NinRh13-n (n=0-13) nanoalloys exhibit very interesting magnetic behavior. Despite the 
magnetic property of the Ni atom, it has been obtained that the total magnetic moment of 
NinRh13-n (n=0-13) nanoalloys generally decreases with increasing Ni content. Also, it has 
been seen that the addition of one Rh impurity to pure 13 atom-Ni nanoparticles enhanced the 
local magnetic moment of Ni atoms at the surface, and the addition of one Ni impurity to pure 
13 atom-Rh nanoparticles decreased the local magnetic moment of Rh atoms at the surface. 
Keywords: Ni-Rh Nanoalloys, Magnetic Moment, Optimization, Density Functional Theory 
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BAZI RESORSİNOL TÜREVLERİNİN İNSAN ERİTROSİT CA-I AKTİVİTESİ 
ÜZERİNE ETKİLERİNİN İN VİTRO VE İN SİLİCO YÖNTEMLERLE 

İNCELENMESİ 
 
Dr. Öğr. Üyesi Uğur GÜLLER 
Iğdır Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü 
ORCID: 0000-0003-0704-5984 
 
ÖZET 
Oksidasyon metabolizmasının bir ürünü olan CO2 organellere ve hücre membranına zarar 
vermeden uzaklaştırılması için suda çözünebilen H2CO3’e dönüşmelidir. Fizyolojik şartlarda 
çok yavaş gerçekleşen bu reaksiyon Zn+2 bağlı metalo enzim olan karbonik anhidraz (CA) 
katalizliğinde daha hızlı geçekleşir1,2. İnsanda α gen ailesine bağlı 16 CA izoenzimi 
tanımlanmıştır. CA-I izoenzimi sitozoliktir ve insanlarda özellikle kırmızı kan hücrelerinde ve 
gastrointestinal (GI) kanalda bol miktarda bulunur3,4. Hücredeki CA-I miktarı CA-II’nin beş 
katından fazla olmasına rağmen, aktivitesinin daha düşük olması nedeniyle kırmızı kan 
hücrelerindeki toplam CA aktivitesinin % 50’sine katkıda bulunur5. CA’ların katalitik 
aktivitesini baskılayan CA inhibitörleri (CAi’ler) klinikde, diüretikler, antiglokom ajanlar ve 
antiepileptikler olarak kullanılmaktadırlar. Ayrıca, yüksek irtifa hastalığının, idiyopatik 
intrakranial hipertansiyonun, nörolojik bozuklukların, osteoporozun, gastrik ve duodenal 
ülserlerin, vb. tedavisinde de kullanılırlar6,7.  
Bu çalışmada öncelikle CA-I Sepharose 4B L-tirozin sülfanilamid afinite kromatografisi 
kullanarak insan eritrositlerinden 1579,8 EÜ/mg protein spesifik aktivite ile 165,9 kat izole 
edildi. İzole edilen enzimin esteraz aktivitesi kullanılarak 4-hekzilresorsinol, 2-metilresorsinol 
ve 2,5-dimetilresorsinol maddelerinin enzim üzerine in vitro inhibisyon etkileri incelendi. 
Elde edilen % Aktivite-[inhibitör] grafiklerinden IC50 değerleri sırasıyla 1,84 µM, 2,31 µM ve 
1,17 µM olarak bulundu. İnhibisyon tipleri Lineweaver-Burk eğrileri oluşturularak tespit 
edildi ve Autodock4.2 kullanılarak moleküler modelleme yöntemi ile inhibisyon 
mekanizmaları açıklandı.  
Anahtar Kelimeler: Karbonik anhidraz, resorsinol, moleküler modelleme, inhibisyon

                                                           
1 Aggarwal M, McKenna R, 2012. Update on Carbonic Anhydrase Inhibitors: A Patent Review (2008-2011). 
Expert Opinion on Therapeutic Patents 22(8): 903-915. 
2 Alterio V, Di Fiore A, D'ambrosio K, Supuran CT, De Simone G, 2012. Multiple Binding Modes of Inhibitors 
to Carbonic Anhydrases: How to Design Specific Drugs Targeting 15 Different Isoforms? Chem Rev 112(8), 
4421-4468. 
3 Supuran CT, 2018. Carbonic Anhydrases and Metabolism. Metabolites 8(2). 
4 Supuran CT, 2008. Carbonic Anhydrases: Novel Therapeutic Applications for Inhibitors and Activators. Nature 
Reviews Drug Discovery 7(2): 168-181. 
5 Supuran CT, Scozzafava A, Casini A, 2003. Carbonic Anhydrase Inhibitors. Medicinal Research Reviews 
23(2): 146-189. 
6 Supuran CT, Scozzafava A., 2000. Carbonic anhydrase inhibitors and their therapeutic potential. Expert Opin 
Ther Pat 10(5), 575-600. 
7 Supuran CT., 2008. Carbonic anhydrases: novel therapeutic applications for inhibitors and activators. Nat Rev 
Drug Discov 7(2), 168-181. 
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INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF SOME RESORCINOL DERIVATIVES  
ON HUMAN ERYTHROCYTE CA-I ACTIVITY BY IN VITRO AND IN  

SILICO METHODS 
 
ABSTRACT 
A product of oxidation metabolism, CO2, must be turned into water-soluble H2CO3 in order to 
be remove it without damaging the organelles and cell membrane. This reaction, which occurs 
very slowly under physiological conditions, takes place more rapidly in the catalysis of 
carbonic anhydrase (CA), a Zn2+-linked metalloenzyme1,2. In humans, 16 CA isozymes 
belonging to the α gene family have been identified. CA-I isozyme is cytosolic and abundant 
especially in red blood cells and the gastrointestinal (GI) tract3,4. Although the amount of CA-
I in the cell is five times higher than CA-II, it contributes 50% of the total CA activity in red 
blood cells due to its lower activity5. CA inhibitors (CAI) that suppress the catalytic activity 
of CAs are used as diuretics, antiglaucoma agents, and antiepileptic in clinics. They are also 
used in the treatment of high altitude sickness, idiopathic intracranial hypertension, 
neurological disorders, osteoporosis, gastric and duodenal ulcers6,7. 
In this study, firstly, CA-I was isolated from human erythrocytes 165.9 fold and with the 
specific activity of 1579.8 EU/mg protein by using Sepharose 4B L-tyrosine sulphanilamide 
affinity chromatography. The in vitro inhibition effects of 4-hexylresorcinol, 2-
methylresorcinol and 2,5-dimethylresorcinol on the enzyme activity were investigated based 
on the esterase activity of the isolated enzyme. From the Activity%-[inhibitor] graphs, IC50 
values were found as 1.84 µM, 2.31 µM, and 1.17 µM, respectively. Inhibition types were 
determined by creating Lineweaver-Burk curves and inhibition mechanisms were explained 
by the molecular docking method using AutoDock4.2. 
Keywords: Carbonic anhydrase, resorcinol, molecular docking, inhibition 

                                                           
1 Aggarwal M, McKenna R, 2012. Update on Carbonic Anhydrase Inhibitors: A Patent Review (2008-2011). 
Expert Opinion on Therapeutic Patents 22(8): 903-915. 
2 Alterio V, Di Fiore A, D'ambrosio K, Supuran CT, De Simone G, 2012. Multiple Binding Modes of Inhibitors 
to Carbonic Anhydrases: How to Design Specific Drugs Targeting 15 Different Isoforms? Chem Rev 112(8), 
4421-4468. 
3 Supuran CT, 2018. Carbonic Anhydrases and Metabolism. Metabolites 8(2). 
4 Supuran CT, 2008. Carbonic Anhydrases: Novel Therapeutic Applications for Inhibitors and Activators. Nature 
Reviews Drug Discovery 7(2): 168-181. 
5 Supuran CT, Scozzafava A, Casini A, 2003. Carbonic Anhydrase Inhibitors. Medicinal Research Reviews 
23(2): 146-189. 
6 Supuran CT, Scozzafava A., 2000. Carbonic anhydrase inhibitors and their therapeutic potential. Expert Opin 
Ther Pat 10(5), 575-600. 
7 Supuran CT., 2008. Carbonic anhydrases: novel therapeutic applications for inhibitors and activators. Nat Rev 
Drug Discov 7(2), 168-181. 
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EFFECTS OF VINYL ACETATE-CO-2-ETHYLHEXYL ACRYLATE COPOLYMER 
POWDERS SYNTHESIZED BY POLY (VINYL ALCOHOL)S WITH DIFFERENT 

MOLECULAR WEIGHTS ON CEMENT PERFORMANCE 
 
Yüksek Lisans Öğrencisi Kerem BOZKURT 
Yıldız Teknik Üniversitesi FBE, Kimya Bölümü  
ORCID: 0000-0002-3615-4189 
 
Prof. Dr. Metin TÜLÜ 
Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edb. Fak. Kimya Bölümü 
ORCID: 0000-0001-9791-4922 
 
ABSTRACT 
In the presence of colloidal agents (Polyvinyl alcohols, PvOH) having different molecular 
weights, copolymers of Vinylacetate (VAc) and 2-Ethylhexyl acrylate (2-Eha) were 
synthesized Polymerization reactions were carried out by applying semi-continuous emulsion 
polymerization technique at 70 ° C with the redox initiator system1. Liquid polymer samples 
were transformed into powder particles.  
Analysis of synthesized copolymers with respect to the; 
a) solid matter quantities and conversion percentages, 
b) the amount of free VAc and 2-Eha monomers remaining unreacted 
c) determining their viscosity to understand their resistance to flow 
d) determination of particle size and particle distributions 
e) effects on surface morphology 
f) by examining the thermal properties of the polymer, structural effects between polymers, 
g) Its direct effect (adhesion strength performance tests) on the cement formulation has been 
studied. 
Effects of powder polymers on the performance of cement based ceramic adhesive 
applications were investigated and determined that the low molecular weight PVOH 
containing polymer provides higher adhesion strength compared to the high molecular weight 
PVOH containing polymer. 
Keywords: Polyvinyl alcohol, Vinylacetate, Emulsion Polymerization, Cement 

                                                           
1 Erbil, H.Y., (2000). Vinyl Acetate Emulsion Polymerization and Copolymerization with Acrylic Monomers, 
CRC Pres, Florida. 
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Graphic 1. Graphic representation of the adhesion strength of cement based ceramic adhesive 
as a result of the tests performed in accordance with the 'TS-EN-12004' standard. 
 

FARKLI MOLEKÜL AĞIRLIĞINA SAHİP POLİVİNİL ALKOLLERLE 
SENTEZLENEN POLİ (VİNİL ASETAT-KO-2-ETİLHEKSİL AKRİLAT) TOZ 

POLİMERİNİN ÇİMENTO PERFORMASINA ETKİLERİ 
 
ÖZET 
Bu çalışmada; farklı molekül ağırlığına sahip kolloidal ajanlar (Polivinil alkoller, PvOH) 
varlığında Vinilasetat (VAc) ve 2-Etilheksil akrilat (2-Eha) monomerleriyle kopolimerler 
sentezlenmiştir. Polimerleşme reaksiyonları redoks başlatıcı sistemi ile 70°C’de yarı devamlı 
emülsiyon tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir1. Çalışmanın hedefleri doğrultusunda 
analizleri tamamlanan sıvı polimer numuneleri toz partikülüne dönüştürülmüştür.  
Sentezlenen kopolimerlerin; 
a) katı madde miktarları ve dönüşüm yüzdeleri, 
b) reaksiyona girmeden kalan serbest VAc ve 2-Eha monomerlerinin miktarı 
c) akmaya karşı dirençlerinin anlaşılması için vizkositelerinin belirlenmesi  
d) tanecik boyutunun ve tanecik dağılımlarının tespiti  
e) yüzey morfoloji üzerindeki etkileri 
f) polimerin termal özellikleri incelenerek, polimerler arasındaki yapısal etkiler,  
g) çimento formülasyonuna olan direkt etkisi (yapışma kuvveti performans testleri)  
incelenmiştir.  
Toz polimerlerin çimento esaslı seramik yapıştırıcılara katkı olarak kullanıldığında, düşük 
molekül ağırlıklı PVOH içeren polimerin, yüksek molekül ağırlıklı PVOH içeren polimere 
kıyasla daha yüksek yapışma kuvveti sağladığı belirlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Polivinil alkol, Vinilasetat, Emülsiyon Polimerizasyonu, Çimento 

                                                           
1 Erbil, H.Y., (2000). Vinyl Acetate Emulsion Polymerization and Copolymerization with Acrylic Monomers, 
CRC Pres, Florida. 
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Grafik 1. Çimento esaslı seramik yapıştırıcısı ‘TS-EN-12004’ standartına uygun olarak 
yapılan testler sonucunda yapışma kuvvetine olan etkisi. 
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SÜT SIĞIRI ATIĞI VE FOTOVOLTAİK GÜNEŞ PANELLERİ KULLANARAK 200 
SIĞIR KAPASİTESİNE SAHİP BİR AHIRIN YENİLENEBİLİR HİBRİD ENERJİ 

SİSTEMİNDE TEKNİK VE EKONOMİK OLARAK İNCELENMESİ 
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ÖZET 
Biyokütle ve güneş enerjisi kullanımı devlet teşvikleriyle birlikte son yıllarda popülerliğini 
arttırmaktadır. Bu enerji kaynaklarının hibrid enerji sistemlerinde kullanımı tek başına 
kurulan sistemlere göre daha avantajlı gözükmektedir. Bu çalışmada 200 süt sığırı 
kapasitesine sahip bir ahırın dışkıları ile ahırın çatısına kurulacak olan fotovoltaik sistemin 
HOMER pro programında teorik olarak fizibilite analizi yapılır. Net bugünkü maliyet (NBM) 
ve seviyelendirilmiş enerji maliyeti (SEM) fizibilite analizinin değerlendirilmesinde temel 
ölçüt olarak alınır. Analizi yapılan hibrid enerji sisteminin NBM’si ve SEM’si sırasıyla 
79.255 ABD doları ve 0,020 ABD doları/kWh’tir. Hibrid yenilenebilir enerji 
konfigurasyonunda 45 kW’lık biyogaz jeneratörü, 82,8 kW’lık fotovoltaik panel sistemi, 51,9 
kW’lık konverter ve 50 kW’lık şebekeye satış kapasitesine sahip bir sistem kullanılmaktadır. 
Ayrıca süt sığırı atık miktarının yıl içinde değişimi, şebekeye satılan elektriğin kapasite 
farklılığı, beklenen enflasyon değerinin ve nominal borçlanma faizinin değişimi dikkate 
alınarak HOMER programında hassasiyet analizi yapılır. Türk Standartları Enstitüsü 
verilerine göre Konya ili en fazla süt sığırına sahip olduğundan burası çalışmada örnek konum 
olarak seçilir. NASA’nın 1983-2005 yılları arası küresel yatay radyasyon değerleri 
kullanılarak Konya iline ait günlük radyasyon değeri ortalama 4,64 kWh/m2/gün olarak 
hesaplanır. Sistemin yük değerine ait veriler Türkdoğan ve diğerleri (2018)1 tarafından 
hesaplanan süt hayvanı beslenen bir çiftlik evi ve ahırının günlük yük değerleri kullanılarak 
hesaplanır. Çiftlik evinin ve süt ahırının ortalama günlük elektrik yükü 17,81 kW ve 88,36 
kW olarak hesaplanır. İndirgenmiş geri ödeme süresi 4,16 yıl olarak hesaplanır ve hibrid 
yenilenebilir enerji sisteminin toplam sermaye maliyeti yaklaşık 410.000 ABD dolarıdır. 
Anahtar Kelimeler: Fizibilite analizi, hibrid enerji sistemleri, net bugünkü maliyet, 
sevilendirilmiş enerji maliyeti 

                                                           
1 Türkdoğan, S., Dilber, S., Çam, B., 2018. Hibrit Enerji Sistemlerinin Şebekeden Bağımsız Bir Çiftlik Evinde 
Uygulanabilirliğinin Ekonomik ve Teknik Açıdan İncelenmesi. Sinop Üniversitesi Fen Bilim. Derg. 3, 52–65. 
https://doi.org/10.33484/sinopfbd.382391 
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TECHNICAL AND ECONOMIC INVESTIGATION OF A BARN WITH 200 CATTLE 
CAPACITY USING MILK CATTLE WASTE AND PHOTOVOLTAIC SOLAR 

PANELS IN A RENEWABLE HYBRID ENERGY SYSTEM 
 
ABSTRACT 
The use of biomass and solar energy has increased in popularity in recent years, along with 
government incentives. The use of these energy sources in hybrid energy systems seems more 
advantageous than standalone system. In this study, the theoretical feasibility analysis of the 
photovoltaic system to be installed on the roof of the barn with the manure of a barn with a 
capacity of 200 dairy cattle is carried out in the HOMER pro program. Net present cost (NPC) 
and levelized cost of energy (LCOE) are taken as the basic criteria in the evaluation of 
feasibility analysis. The NPC and LCOE of the analyzed hybrid energy system are $ 79,255 
and $ 0.020 / kWh, respectively. In the hybrid renewable energy configuration, a 45 kW 
biogas generator, 82.8 kW photovoltaic panel system, 51.9 kW converter and a system with 
50 kW sales capacity to the grid are used. In addition, sensitivity analysis is carried out in the 
HOMER program, taking into account the change in the amount of dairy cattle waste during 
the year, the capacity difference of the electricity sold to the network, the change in the 
expected inflation value and the nominal borrowing interest. According to the data of the 
Turkish Standards Institute, Konya is selected as a sample location in the study since it has the 
highest number of dairy cattle. Using the global horizontal radiation values of NASA between 
1983 and 2005, the daily radiation value of Konya is calculated as an average of 4.64 kWh / 
m2 / day. The data pertaining to the load value of the system are calculated using the daily 
load values of a dairy farm house and barn calculated by Türkdoğan et al. (2018). The average 
daily electrical load of the farmhouse and dairy barn is calculated as 17.81 kW and 88.36 kW 
respectively. The discounted payback period is calculated as 4.16 years, and the total capital 
cost of the hybrid renewable energy system is approximately US $ 410,000. 
Keywords: Feasibility analysis, hybrid energy systems, net present cost, Levelized cost of 
energy
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İLETKEN SAKIZ TİP ELEKTROLİTLERİN ELEKTROKİMYASAL 
PERFORMANS ANALİZİ 
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ÖZET 
Gelişen teknoloji ile birlikte artan enerji talebi, küresel çapta yenilenebilir enerji kaynaklarına 
olan yönelimi arttırmıştır. Bu durum kaynakların daha verimli kullanımı yanısıra, enerjinin de 
depolanarak kullanımını da kaçınılmaz hale getirmiştir. Kimyasal ve elektromekanik elektrik 
enerjisi depolama sistemleri içinde yer alan süperkapasitörler, yüksek spesifik güç 
yoğunlukları, hızlı şarj/deşarj çevrimleri ve uzun servis ömürleri ile anlık güç yoğunluğu 
gerektiren sistemler ve özellikle mobil uygulamalarda ön plana çıkmaktadır. 
Süperkapasitörlerin en önemli bileşenlerinden biri olan elektrolitler, yapıları ve fiziksel 
özelliklerine göre sıvı, katı ve redoks aktif elektrolitler olarak üç gruba ayrılmaktadır. İyon 
mobilitesi yüksek olmasına karşın sıvı elektrolitlerin yüksek toksisite, uçuculuk, elektrolit 
sızıntısı gibi dezavantajları, araştırmacıları iyonik olarak iletken, operasyonel açıdan güvenli 
ve esnek elektrolitlerin geliştirilmesi üzerinde yoğunlaştırmıştır. Mekanik olarak uyumlu, 
elektrokimyasal olarak stabil olan sakız tip elektrolitler, esnek ve giyilebilir uygulamalar 
gerektiren süperkapasitörler, katı hal pilleri, şarj edilebilir piller ve lityum iyon piller gibi 
elektrik enerjisi depolayan sistemlerde yaygın olarak kullanım alanı bulmaktadır. 
Bu çalışmada, kullanılan elektrolitler 1M Na2SO4 ve 1M LiPF6 sulu çözeltilerinin polimer 
konak matrisi olarak ksantan sakızı ile harmanlanmasıyla hazırlanmıştır. Sakız tipi 
elektrolitler aktif karbon içeriği % 80 olan simetrik süperkapasitör hücrelerinde elektrolit 
olarak kullanılmıştır. Elektrokimyasal performans ölçümleri, 0-1 Volt potansiyel aralığında 
EIS, CCCD ve CV yöntemleri ile gerçekleştirilmiştir. CCCD yöntemine göre spesifik 
kapasitans değerleri sırasıyla, 36.49 F/g ve 38.09 F/g olarak bulunmuştur. Kapasitörler 2,7 - 
4,8 W saat/kg aralığında enerji yoğunluğu değerleri sergilerken, güç yoğunlukları ise, 525-
3120 W/kg değerleri arasındadır. Süperkapasitör hücrelerinin iç direnç (ESR) değerleri sakız 
tipi elektrolitlerde kullanılan tuzların elektroaktifliği, konak polimer yapı içindeki iyon 
mobilitesi ve elektrot-elektrolit uyumuna bağlı olarak değişmektedir.  
Anahtar kelimeler: Süperkapasitör, Sakız-tip elektrolit, ksantan sakızı  
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ELECTROCHEMICAL PERFORMANCE ANALYSIS OF CONDUCTIVE 
GUM-TYPE ELECTROLYTES 

 
ABSTRACT 
Increasing energy demand with the developing technology has increased the tendency towards 
renewable energy sources globally. In addition to the more efficient use of resources, this 
situation has also made the use of energy by storing it inevitable.  Supercapacitors in chemical 
and electromechanical electrical energy storage systems come to the fore in systems requiring 
instantaneous power density, especially in mobile applications with their high specific power 
densities, fast charge/discharge cycles, and long service lives. 
Electrolytes, one of the essential components of supercapacitors, are divided into liquid, solid, 
and redox-active electrolytes according to their structure and physical properties. Despite its 
high ionic mobility, the disadvantages of liquid electrolytes such as high toxicity, volatility, 
and electrolyte leakage have focused researchers on the development of ionically conductive, 
operationally safe, and flexible electrolytes. Mechanically compatible, electrochemically 
stable gum type electrolytes are widely used in electrical energy storage systems such as 
supercapacitors, solid state batteries, rechargeable batteries and lithium-ion batteries that 
require flexible and wearable applications. 
In this study, the electrolytes used were prepared by mixing aqueous solutions of 1M Na2SO4 

and 1M LiPF6 with xanthan gum as a polymer host matrix. Gum-type electrolytes served as 
electrolytes in symmetrical supercapacitor cells with an active carbon content of 80%. 
Electrochemical performance measurements were carried out with EIS, CCCD, and CV 
methods in the 0-1 volt potential range. According to the CCCD method, specific capacitance 
values were found to be 36.49 F / g and 38.09 F / g, respectively. Capacitors exhibit energy 
density values in the range of 2.7 - 4.8 W h / kg, while power densities are between 525 - 
3120 W / kg. The internal resistance (ESR) values of the supercapacitor cells vary depending 
on the electroactivity of the salts used in gum-type electrolytes, the ion mobility in the host 
polymer structure, and the electrode-electrolyte compatibility. 
Key words: Supercapacitor, Gum-type electrolyte, Xanthan gum 
 
1.GİRİŞ 
Son yıllarda fosil yakıtların yoğun kullanımının beraberinde getirdiği çevre sorunları ve 
sürekli artan enerji talebi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik çalışmalara 
da büyük ivme kazandırmıştır. Bununla birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarının mevcut 
sistemlere entegrasyonu ve en verimli şekilde kullanılabilirliği, son on yılda ele alınan en 
temel sorunların başında gelmektedir. Bu konu aynı zamanda yeni kurulan dev şirketler için 
de öncelikli bir ilgi alanı haline gelmiştir. Günümüzde, karbon ayak izini azaltmak için büyük 
girişimler yapılmakta ve çevresel etkileri nedeniyle de özellikle otomobil endüstrisi, yeni nesil 
elektrik ile çalışan hibrit araçlara yönelmektedir. Günümüz teknolojisi, yenilenebilir enerji 
kaynaklarını verimli bir şekilde kullanabiliyor olmasına rağmen, enerjinin depolanarak 
kullanılması hala önemli bir sorundur. Verimli bir enerji depolama ortamı, artan talepleri 
karşılayabildiği gibi gerektiğinde ihtiyaç duyulan gücü sağlama yeteneği de gerektirir. Enerji 
depolama sistemleri, özellikle hasat edilen yenilenebilir enerjinin en kritik bileşenleridir. 
Enerji depolama sistemi türleri arasında piller, süperkapasitörler ve hidrojen depolaması 
bulunur. Bunun yanısıra, tüm bu enerji depolama cihazlarında, kullanılan malzemeler ve 
teknoloji de önemli bir rol oynar [1,2].   
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Son zamanlarda taşınabilir enerji depolama cihazlarında esnek ve giyilebilir elektroniğin 
yoğun kullanımı göze çarpan bir teknolojik eğilim haline gelmiştir. Çevre dostu enerji 
depolama sistemleri arasında yer alan süper kapasitörler (ultra kapasitörler), sahip oldukları 
yüksek güç yoğunluğu, uzun çevrim ömrü, hızlı şarj-deşarj süresi gibi etkin performans 
sağlayan elektrokimyasal özellikleri ile son yıllarda enerji depolamada en çok öne çıkan 
sistemlerin başında gelmektedir. Bu nedenle, geleneksel süperkapasitörlerin, esnek ve 
giyilebilir sistemlere entegrasyonu, hafif ve elastik malzemelerden meydana gelen taşınabilir 
yeni nesil esnek güç kaynakları ile ilgili çalışmaları da hızlandırmıştır [3]. Esnek depolama 
sistemlerinin taşınabilir ve giyilebilir elektronik cihazlarda (cep telefonları, akıllı saatler, diz 
üstü bilgisayarlar vb.) elektronik sensörler, sağlık takibi cihazları gibi yeni nesil 
teknolojilerde, tıbbi ve askeri endüstrilere kadar birçok alandaki farklı uygulamaların da 
önünü açmaktadır [4,5]. 
Esnek süperkapasitörlerin yumuşak yüzeylere kolay entegre olabilmeleri için elastik ve ince 
yapıda olmaları performans düşüşlerine ve deformasyona sebep olabilmektedir. Bu bağlamda 
süperkapasitör hücresinde kullanılan elektrolitin yüksek mekanik performans göstermesi, 
sistemin esnekliğini önemli ölçüde desteklerken elektrokimyasal performansın iyileşmesine 
de yardımcı olur. Genel olarak PVA ve PEO polimer matrise sahip asidik ve bazik tuzlar 
içeren jel polimer elektrolitler yüksek elektrokimyasal kararlılık, yüksek iletkenlik, esneklik 
ve mekanik uyum gibi özellikleri sebebiyle daha çok tercih edilmektedir [5,6]. Asidik ve 
bazik elektrolitlerin süperkapasitörlerde kullanımları sistemin çevrim ömrünü azaltan 
korozyon problemlerini beraberinde getirirken, esnek ve giyilebilir sistemlerde uygulamaları 
sızıntı (leakage) olması halinde kullanıcıya zarar verebilir. Asidik ve bazik elektrolitler yerine 
düşük maliyetli, geniş potansiyel penceresesine sahip ve çevre dostu nötr elektrolitlerin tercih 
edilmesi, sistemin çevrim ömrünü uzatarak performansı artırırken esnek ve giyilebilir 
sistemlerde güvenilir ve pratik bir kullanım sunar [7,8]. Nötr elektrolitlerde Li+, Na+, K+ ve  
diğer iki değerlikli alkali metal iyonlarını içeren tuzlar, yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Bununla birlikte Na2SO4, karbon bazlı süperkapasitörlerde özellikle geniş, kararlı bir 
potansiyel penceresine (ESPW) sahip olması sebebiyle daha sıklıkla tercih edilmektedir [8,9]. 
LiPF6 inorganik tuzu sahip olduğu düşük nem tutma, iyi çözünürlük ve diğer lityum tuzlarına 
kıyasla düşük toksisite gibi özellikleri ile süperkapasitörlerde kullanılan elektrolitler için ideal 
bir seçimdir [10].   
Polimer elektrolitlerde en çok kullanılan konak matrisler PEO, PVA, PVdF, PVC vb. 
petrokimya bazlı polimerlerdir. Ancak son dönemlerde biyolojik olarak parçalanabilen ve geri 
dönüşümü mümkün olan biyopolimerlerin enerji depolama sistemlerinde kullanımı 
araştırmacılar tarafından büyük ilgi görmektedir [10,11]. Literatürde selüloz asetat (CA) [12], 
karboksi metil selüloz [13], nişasta [14] gibi biyo-türevi polimer matrislerin nötr tuzlar ile 
birlikte elektrolit olarak kullanıldığı birçok çalışma mevcuttur. Polisakkaritler sınıfında yer 
alan ksantan sakızı ise (XG), şeker kamışı ve mısırdan mikroorganizmalar aracılığıyla üretilen 
asidik bir polimer yapıdır. İyi çözünürlük ve termal kararlılık gibi özellikleri ile gıda 
sektöründe kıvam artırıcı olarak kullanılırken, kozmetik ve ilaç endüstrisinde de uygulama 
alanı bulunmaktadır [15]. Ksantan sakızının elektrolit içerisinde polimer matris olarak 
kullanımı diğer polimerlere kıyasla daha geniş bir voltaj çalışma aralığı, yüksek iletkenlik, 
esnek sistemlere kolay uygulanabilirlik, bağlayıcılık ve su tutma gibi olağanüstü avantajlar 
sunmaktadır[16].  
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Bu çalışmada, ksantan sakızı (XG) ile harmanlanmış Sodyum Sülfat (1 M Na2SO4) ve Lityum 
hekzaflorofosfat (1 M LiPF6) iki farklı nötr elektrolitin aktif karbon içeriği %80 olan bir 
simetrik süperkapasitör hücresinde kullanılarak elektrokimyasal performansları çevrimsel 
voltametri (CV), sabit akım şarj-deşarj (CCCD) ve elektrokimyasal empedans spektroskopisi 
(EIS) teknikleri ile incelenmiştir.      
 
2.MATERYAL ve METOD 
Çalışmada 1050 m2/g yüzey alanına sahip Filtracarp Model CL60 8x16 aktif karbon CPL 
Carbon Link firmasından ve elektrolit hazırlama aşamasında kullanılan ksantan sakızı ise 
yerel firmalardan temin edilmiştir. Grafit tozu (<50 µm, % 99,5), izo-propil alkol (% 98), 
Na2SO4 (% 99) ve PTFE (% 60) Sigma- Aldrich, Merck firmasından, LiPF6 Acros Organics 
firmasından temin edilmiş ve sonradan herhangi bir saflaştırma işlemine tabi tutulmadan 
kullanılmıştır. 
 
2.1. Sakız Tip Elektrolitlerin Hazırlanması 
1 M Na2SO4 ve 1 M LiPF6 sulu çözeltileri, 5 g ksantan sakızı tozu ile 50 ˚C’de manyetik 
karıştırıcı yardımıyla 30 dk boyunca ayrı ayrı karıştırılmıştır. Elde edilen karışım yüksek hızlı 
mikser yardımı ile homojenize edildikten sonra sakızımsı bir forma gelmektedir. Ardından 
çapraz bağlanmanın sağlanması için karışım bir gün boyunca buzdolabında bekletilmiştir. 
 
2.2. Aktif Karbon Elektrotların Hazırlanması 
Elektrot hamuru ağırlıkça 8:1:1 oranında sırasıyla (0.102 mm elek altı) aktif karbon, grafit ve 
izopropil-alkol içinde homojenize edilmiş PTFE çözeltisi yardımıyla hazırlanmıştır. Karışım 
ultrasonik karıştırıcıyla 20 dk süre ile homojenize edildikten sonra, karıştırma işlemine izo-
propil alkolün yavaş bir şekilde buharlaşması için manyetik karıştırıcıda devam edilmiştir. 
Elde edilen oyun hamuru kıvamındaki karışım Decal [17] yöntemi kullanılarak çelik bir 
silindir boru ile geniş cam yüzey üzerinde ince bir film haline getirilerek 25x25 mm 
boyutlarında kare parçalar halinde kesilmiştir. 24 saat boyunca oda sıcaklığında bekletildikten 
sonra, herbir parça tartılarak 25 µm Cr-Ni paslanmaz çelik materyalden oluşan akım 
toplayıcılar üzerine 25 MPa basınç altında preslenmiştir. 
 
2.3. Süperkapasitör Hücrelerinin Fabrikasyonu 
Akım toplayıcılar üzerinde preslenmiş gözenekli elektrotlar ile, Şekil 1’de gösterildiği gibi 
simetrik süperkapasitör hücreleri hazırlanmıştır. Elektrolit, 25 mm x 25 mm aktif yüzey 
alanına sahip karbon elektrotların yüzeyine teflon ara halka (25 mm x 2 mm) yerleştirilerek 
uygulanmıştır. Elektrotların birleştirme işlemi karbon yüzeyleri birbirine bakacak şekilde 
konumlandırılmıştır.  
  
 
 
 
 
 
 

Şekil 1. Süperkapasitör düzeneği  
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Hücreleri birbirinden ayıran seperatör kullanılmamı, hazırlanan elektrolit aynı zamanda 
seperatör olarak da işlev görmüştür. Süperkapasitör hücresi 80 µm kalınlığında laminasyon 
poşetinin içine konarak ani ısıtmalı bir kapama makinesiyle elektrolitin hava ile teması 
engellenmiştir. Bu şekilde hazırlanan süperkapasitör hücrelerinde XG-Na2SO4 ve XG-LiPF6 
sakızımsı elektrolitler kullanılmıştır. Elektrokimyasal performans analizleri, çevrimli 
voltametri (Cyclic Voltammetry, ‘CV’), sabit akım şarj-deşarj (Constant Curent 
Charge/Decharge,’CCCD) ve elektrokimyasal empedans analizi (Elecrochemical Impedance 
Spectroscopy,’EIS’) teknikleriyle gerçekleştirilmiştir. Testlerde Solartron Marka 1260 Model 
Frekans Analizörü ve Solartron 1287 Model Potansiyostat/Galvanosyat arayüzü 
kullanılmıştır.  
 
3. ARAŞTIRMA ve BULGULAR 
3.1 Çevrimli Voltametri Çalışmaları (CV) 
Çevrimli voltametri deneyleri iki elektrotlu sistemde 0- 1 V potansiyel aralığında 5-50 mV/s 
tarama hızlarında oda sıcaklığında gerçekleştirilmiştir. Her iki EDLC hücresi için kapasitans 
değerleri C (F/g) çevrimli voltametri (CV) verileri kullanılarak aşağıdaki bağıntıya göre 
hesaplanmıştır [18]: 
 

C	 = ΔQ2ΔVm�³                                                                                                                                        (1* 

 
Burada ΔQ kapasitör üzerinde şarj-deşarj esnasında biriken toplam yük (coloumb), ΔV 
süperkapasitörün çalışma voltajı (Volt), m�³ tek elektrot üzerindeki aktif karbon ağırlığı (g) 
olarak tanımlanmıştır. 
Şekil 2 (a) ve (b) de sırasıyla XG-Na2SO4 ve XG-LiPF6 elektroliti içeren süperkapasitörler 
için farklı tarama hızlarındaki voltamogram eğrileri gösterilmektedir. Tarama hızının artması 
ile birlikte eğriler, ideal dikdörtgensel şekillerinden sapma göstererek yaprak benzeri bir şekil 
almaktadır. Bu durum gözenekli elektrotlar ve elektrolit iyonları arasında gerçekleşen ve 
elektrolit iyonlarının hareketine karşı gözeneklerde oluşan difüzyon direnciyle 
açıklanabilmektedir [19]. Dikdörtgensel şekil, yavaş bir çift tabaka oluşumu ile aktif karbon 
elektrot gözeneklerine iyonların difüzyon kısıtlaması olmaksızın taşınımıyle 
sonuçlanmaktadır. 20 mV/s 'lik tarama hızından düşük tarama hızlarında, CV eğrileri 
dikdörtgenseldir. CV eğrileri 50 mV/s' de deforme olmaya başlamıştır. Bu durum  iç direncin 
bir göstergesidir ve Şekil 2 (a) ve 2 (b) 'de gösterildiği gibi tarama hızı 50 mV/s veya daha 
yüksek olduğunda önemli hale gelmektedir. Tarama hızının artmasıyla birlikte oluşan 
elektriksel alanda gözeneklere doğru yoğun iyon göçü esnasında omik direnç artar ve bu 
durum ölçülen kapasitansın daha küçük çıkmasıyla sonuçlanır. Yavaş tarama hızlarının, 
iyonların elektrot/elektrolit arayüzeyine ulaştıktan sonra gözeneklere difüzyon zaman 
sabitiyle senkron bir şekilde nüfuz etmesi ve dolayısıyla yüksek kapasitans değerleri 
sergileyebileceği düşünülmektedir. Kapasitansın tarama hızına bağımlılığı, elektrot yüzeyine 
iyon taşınımının difüzyon kontrollü (adsorpsiyonla sınırlı) bir süreç olduğunu da 
göstermektedir. Kritik bir eşik tarama hızı aşıldıktan sonra, elektrolit/elektrot arayüzeyinde 
çok yoğun şekilde iyon taşınımı meydana gelmektedir. Gözeneklere doğru iyon difüzyonun 
meydana gelmesi için önce elektrot yüzeyinde iyonların adsorbsiyonunu söz konusudur. 
Tarama hızı ile değişen kapasitans (CT) değerleri Tablo 1’de gösterilmiştir.   
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Voltamogram verilerinden elde edilen en yüksek kapasite değeri 5 mV/s tarama hızında XG-
LiPF6 elektrolitinden eşitlik (1) temel alınarak hesaplanmıştır ve tarama hızındaki artışla 
birlikte kapasitans’ın 34 F/g değerinden 20,18 F/g değerine kadar düştüğü görülmektedir. CV 
eğrilerinin mutlak alanı depolanan net yük miktarına karşılık gelmektedir. Süperkapasitör 
sistemlerinde tarama hızındaki artışın enerji kaybına neden olması ile elektrotlarda adsorbe 
edilen yük miktarı azalır ve buna bağlı olarak kapasitans değerinde de azalış görülür [20]. 
Düşük tarama hızlarında süperkapasitör hücresinin daha fazla yük depolaması, elektrolit 
iyonlarının aktif karbon elektrot yüzeyinde çift tabaka oluşumu ve uygun gözeneklere iyon 
göçü içini yeterli difüzyon zamanına sahip olmaları ile ilgilidir[21]. 
  

Tablo 1. Farklı tarama hızlarında kapasitans değerleri 
Tarama Hızı 

(mV/ 
Kapasitans 

CNA2SO4 (F/g) 
Kapasitans CLiPF6 

(F/g) 
5 31,84 34,00 

10 30,20 31,51 
20 26,60 28,03 
30 23,95 25,02 
40 20,96 23,46 

50 19,96 20,18 

 
0-1 V Potansiyel aralığında elde edilen eğrilerin simetrik ve düzgün dikdörtgen şekline çok 
yakın olması ve taranan potansiyel alanda farklı tepe noktalarının bulunmaması, elektrot-
elektrolit arayüzeyinde gerçekleşen yük transferinin tersinir olduğunu, faradayik etkilerin 
bulunmadığını ve süperkapasitörlerin elektrostatik yük depolama mekanizması ile (elektro-
kapasitif) ideal bir elektriksel çift katmanlı kapasitör (EDLC) gibi davrandığını 
göstermektedir [22]. Şekil 2(a) ve (b)’de 5 mV/s tarama hızında XG-LiPF6 elektroliti ile 
kulon (coulomb) olarak biriken yük ~1.2 kat daha fazladır. Bu durum, XG-LiPF6 
elektrolitinde iyon boyutları ile gözenek boyutları arasındaki uyum ile açıklanabilir. 



  

 

 

 

 
 
 

 

ISPEC 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
ENGINEERING & NATURAL SCIENCES 

May 16-18, 2021 / Siirt University 
SIIRT-TURKEY 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 
WEB: https://www.ispecinstitute.org/ 
E-MAIL: instituteispec@gmail.com 

 

433 

Şekil 3. (a) XG-Na2SO4 (b) XG-LiPF6 için farklı tarama hızlarında çevrimli voltametri 
eğrileri 

 
3.2 Sabit Akım Şarj-Deşarj Deneyleri (CCCD) 
Sabit akım şarj-deşarj deneyleri her iki süperkapasitör hücresi için 0,01 A sabit akım altında 
gerçekleştirilmiştir. Her iki EDLC hücresi için kapasitans değerleri C (F/g),  eşdeğer seri 
direnç ‘ESR’() ve kulombik verim ‘’, enerji yoğunluğu ‘E’ (Wsaat/kg) ve güç yoğunluğu 
‘P’ (W/kg) değerleri sabit akım şarj deşarj (CCCD) verileri kullanılarak aşağıdaki bağıntılar 
ile hesaplanmıştır [23]: C	 = �

m;� ;xh q µ ��                                                                                                                      (2) 

 ESR = �����                                                                                                                                  (3) 

 

 = x�xş x100                                                                                                                              (4)  

 E = ³ µ ∆��
� x /---ºÐ--                                                                                                                       (5)                 

 P = �x� x 3600                                                                                                                           (6)                                                                                    

 
Yukarıda verilen bağıntılarda, I deşarj akımı (Amper), mAC tek elektrot üzerindeki aktif 
karbon ağırlığı (g), Δt deşarj süresi (s), ΔV süperkapasitörün çalışma voltajı (Volt) ve IRd 
(Volt) şarj-deşarj esnasında iletken fazın iki ucu arasındaki elektriksel potansiyel farkı, (dv/dt* deşarj eğrisinin eğimidir. 
Şekil 3’de sabit akım şarj deşarj eğrilerinden elde edilen veriler ile hesaplanan kapasitans (CT) 
değerlerinin tarama hızına karşı değişimi görülmektedir. Çevrimli voltametri ve sabit akım 
şarj deşarj deneylerinde her iki süperkapasitör için de tarama hızı arttıkça kapasitans değerinin 
azaldığı ve sabit bir değere doğru yaklaştığı görülmektedir.   
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Hesaplanan en yüksek kapasitans değeri 5 mV/s tarama hızında 38,09 F/g olup, bu sonuç XG-
LiPF6 elektroliti içeren süperkapasitör hücresinden elde edilmiştir. XG-Na2SO4 içeren 
süperkapasitör hücresinden elde edilen kapasitans değeri ise 36,49 F/g’dır. Çevrimli 
voltametri akım-potansiyel (I-V) eğrileri akım-zaman (I-t) eğrilerine dönüştürülerek, sabit 
akım şarj-deşarj ölçümleri için ortalama akım değerleri hesaplanmıştır. Bu sebeple, her iki 
yöntem ile hesaplanan kapasitans değerlerinin birbirine yakın olması beklenen bir sonuçtur. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 3. Farklı elektrolitler içeren süperkapasitör performanslarının karşılaştırılması 
 
Şekil 4’de XG-LiPF6 elektroliti için farklı tarama hızlarında potansiyel-zaman (a) ve akım-
zaman (b) eğrileri gösterilmektedir. Şekil 4a’da görüldüğü gibi, zamanın bir fonksiyonu 
olarak tekrarlayan karakteristik testere dişi şeklindeki potansiyel-zaman eğrileri, 
süperkapasitörün ‘IR düşüsü-şarj-IR-düşüşü-deşarj’ sırasıyla tekrarlayan ve ideale yakın bir 
kapasitif davranış sergilediğini göstermektedir [24]. Tarama hızındaki artış ile birlikte bir 
çevrim için geçen toplam şarj-deşarj süresinin de azaldığı görülmektedir. Benzer şekilde Şekil 
4b’de görülen akım-zaman grafikleri de, artan potansiyel tarama hızına paralel olarak toplam 
şarj/deşarj sürelerinin kısaldığını daha net şekilde göstermektedir. Aynı tartışmalar Şekil 5a ve 
5b de verilen XG-Na2SO4 elektroliti için de geçerlidir.  
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Şekil 4. XG-LiPF6 elektroliti içeren süperkapasitör hücresi için farklı tarama hızlarında (a) E-t 

ve (b) I-t grafikleri 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 5. XG-Na2SO4 elektroliti içeren süperkapasitör hücresi için farklı tarama hızlarında (a) 

E-t ve (b) I-t grafikler 
 
XG-LiPF6 ve XG-Na2SO4 elektrolitleri içeren süperkapasitör hücrelerinin sabit akım şarj-
deşarj eğrileri Şekil 6’da karşılaştırılmıştır. Her iki elektrolit için sabit akımda (~0,01 A) 
toplam şarj-deşarj süreleri birbirlerine çok yakın olmakla birlikte, XG-LiPF6 elektroliti içeren 
süperkapasitörün XG-Na2SO4 içeren süperkapasitöre göre daha uzun deşarj süresine sahip 
olduğu görülmektedir. Gözlemler, XG-LiPF6 elektrot/elektrolit arayüzeyinde nisbeten fazla 
iyon göçüne bağlı olarak, iyonların  elektrot gözenekleriyle güçlü bir etkileşimde olduğunu 
gösterirken [25], XG-Na2SO4 elektroliti için bu durum yüksek ve belirgin voltaj düşüşü (IRd) 
yani süperkapasitörün sahip olduğu yüksek iç direnç (ESR) ile sonuçlanmaktadır [26]. XG-
LiPF6 elektroliti için 5 mV/s tarama hızında ESR değeri 0,937  ve XG-Na2SO4 elektroliti 
için ESR değeri 2,068  olarak hesaplanmıştır.   
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Hesaplanan ESR değerleri sonucunda, yüksek iç direncin süperkapasitörlerin şarj-deşarj 
sürelerini etkileyen önemli parametrelerden biri olduğu görülmektedir [27]. Eşdeğer seri 
direnç olarak da bilinen ‘ESR’ elektrot-elektrolit direnci, yığın elektrolit direnci ve temas 
dirençlerinin toplamı olarak tanımlanabilir [28]. Tablo 2’de her iki elektrolit için tarama hızı 
ile değişen IRd ve ESR değerleri gösterilmiştir. Tablo’da görüldüğü üzere, tarama hızı 
azaldıkça hem IRd değerleri hem de ESR değerleri azalmaktadır. ESR ve IRd değerinin küçük 
olması, süperkapasitörün şarj-deşarj döngüsü boyunca belirlenen maksimum potansiyel 
değerinin sadece küçük bir fraksiyonunun iç direnç üzerinde harcandığını  gösterir[23].  
 

 
Şekil 6. Sabit akım yoğunluğunda XG-LiPF6 ve XG-NA2SO4 elektrolitleri için potansiyel-

zaman eğrileri 
 

Tablo 2. Farklı tarama hızlarında XG-LiPF6 ve XG-NA2SO4 elektrolitleri için IRd ve ESR 
değerleri 

Tarama Hızı 
(mV/s) 

IRd Na2SO4 (V) IRd LiPF6 (V) ESR Na2SO4 () ESR LiPF6 () 

5 0,037 0,019 2,068 0,937 
10 0,075 0,043 2,078 1,059 
20 0,112 0,088 2,081 1,458 
30 0,147 0,189 2,034 1,884 
40 0,184 0,232 2,041 1,927 
50 0,250 0,269 2,306 1,917 

 
3.3 Ragon Grafikleri  
Süperkapasitörler, kapasitörler ve bataryalar gibi farklı enerji depolama cihazlarının enerji ve 
güç yoğunluklarının karşılaştırıldığı grafiklere ‘Ragon grafikleri adı verilir. Enerji depolama 
cihazlarının performansı, büyük ölçüde enerji ve güç yoğunluklarının dengede olması ile 
ilişkilidir ve performans analizi ragon grafikleri kullanılarak yapılabilir [29]. Şekil 6.’ da her 
iki elektrolit için elde edilen enerji yoğunluğu 2,7- 4,8 Wsaat/kg değerleri arasında iken, güç 
yoğunluğu 530-3116,1 W/kg değerleri arasında değişmektedir.   
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Şekil 7. XG-LiPF6 ve XG-Na2SO4 elektrolitleri için Ragon grafiği 
 
Tablo 3’de tarama hızının artması ile enerji yoğunluğu azalırken, güç yoğunluğunun da arttığı 
görülmektedir.  XG-LiPF6 ve XG-Na2SO4 sakız tip elektrolitlerinden elde edilen enerji ve güç 
yoğunluğu değerlerinin, literatürde jel ve katı polimer elektrolitler kullanılanarak elde edilen 
enerji ve güç yoğunluğu değerlerinden daha yüksek olduğu görülmektedir [30,31]. 
 

Tablo 3. Farklı tarama hızlarında XG-LiPF6 ve XG-NA2SO4 elektrolitleri için enerji ve güç 
yoğunluğu değerleri 

Tarama Hızı 
(mV/s) 

E Na2SO4 

(Wsaat/kg) 
P Na2SO4 (W/kg) 

E LiPF6 
(Wsaat/kg) 

P LiPF6 (W/kg) 

5 4,46 592,5 4,76 530 
10 4,23 1147,6 4,41 1023,7 
20 3,72 1572,1 3,92 1490,9 
30 3,35 1976,5 3,50 2579,2 
40 2,93 2258,2 3,28 3057,8 
50 2,79 2745,6 2,82 3116,1 

 
3.4 Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi (EIS) 
Elektrolitin iyonik taşınım özellikleri, a.c empedans spektroskopisi yardımıyla 0.1 Hz - 170 
KHz  frekans aralığında ve 10 mv a.c sinyal kullanılarak Solartron 1260 Frekans Analizörü 
‘FRA’ ve Solartron 1287 Elektrokimyasal Instrument ‘EI’ kombinasyonuyla gerçekleştirildi. 
Bu analizde kapasitör hücrenin sakızımsı elektrolitleri 0.2 mm kalınlığında ve 25 mm iç 
çapındaki dairesel teflon aralayıcı ile aktif karbon elektrotlar arasında sandviç haline 
getirilerek kullanıldı. Deneyler kapasitör yüklü olmadığı durumda gerçekleştirildi.    
Şekil 8. de verilen Nyquist grafikleri (Cole-Cole diyagram), belirlenen frekans aralığında 
yüksek frekans bölgesinden düşük frekanslara doğru tipik yarım daire devamında reel eksenle 
belirli bir açı yapacak şekilde ve bir kırılma noktasından sonra daha dik bir açıyla 
sonlanmaktadır [32]. Yarım dairenin reel ekseni kestiği ilk nokta yığın elektrolit direnci (Rb), 
dairenin çapı ise yük transfer direnci (Rct) olarak adlandırılır [28]. Belli bir frekans aralığında 
reel eksenle olan açı kapasitör elektrotları üzerindeki difüzyon direncine işaret etmektedir.  
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XG-Na2SO4 içeren süperkapasitör düzeneği için yük transfer direncinin, elektrolit yığın 
direncine göre daha etkin olduğu görülmektedir. XG-Na2SO4 içeren süperkapasitör için Rct 
değeri 1,11 , Rb değeri 0,64  olarak ölçülmüştür. Nispeten yüksek olan Rct değeri,  akım 
toplayıcılar ve elektrotlar arasındaki direnç, süperkapasitör bileşenleri arasındaki temas 
direnciyle açıklanabilir. XG-LiPF6 içeren süperkapasitör hücresi ise küçük bir Rct (0,68 ) 
sahipken, büyük bir Rb (0,91 ) direncine sahiptir. Rct değerinin küçük olması, XG-LiPF6 

elektroliti içerisinde çözünmüş olarak bulunan anyon ve katyonların (Li+, (PF6)-) iyon 
çaplarının XG-Na2SO4 iyonlarına kıyasla daha küçük olması ile açıklanabilir. Aynı zamanda, 
LiPF6 tuzunun yüksek bir elektroaktifliğe sahip olması ve iyon mobilitesinin daha yüksek 
olması, karbon elektrot gözenekleri ile daha güçlü bir etkileşimde olduğuna işaret eder. Genel 
olarak, her iki süperkapasitör sistemi için Nyquist grafikleri incelendiğinde toplam iç direnç 
XG-Na2SO4  XG-LiPF6 olarak değerlendirilebilir. Aynı zamanda, farklı elektrolitler içeren 
süperkapasitör hücrelerinin yüksek frekans bölgesinde oluşan yarım dairelerin birbirinden 
farklı başlangıç ve bitiş noktalarına sahip olmaları olağan bir davranıştır ve her elektrolitin 
elektrokimyasal sistem içerisinde birbirlerinden farklı değerlerde dirençler sergilediklerini 
gösterir. EIS verileri kullanılarak her iki EDLC hücresi için kapasitans değerleri C (F/g) 
aşağıdaki bağıntı ile hesaplanmıştır [33]: 
 

C	 = −12πf x Im(Z*                                                                                                                                 (7* 

 
Burada, f uygulanan frekans, Im (Z) toplam kompleks empedansın hayali kısmıdır (en düşük 
frekanstaki Im (Z) değeri (0,1 Hz’de ) ). EIS verileri kullanılarak hesaplanan kapasitans 
değerleri, XG-Na2SO4 elektroliti içeren süperkapasitör için  26,79 F/g, XG-LiPF6 elektroliti 
için 29,85 F/g olarak elde edilmiştir. Yüksek frekans bölgesinde kapasitans değerleri 
azalırken, düşük frekans bölgesinde artış göstermiştir. Elektrokimyasal empedans 
spektroskopisinden elde edilen kapasitans değerlerinin CV ve CCCD yöntemlerine kıyasla 
düşük olması beklenen bir davranıştır. EIS yönteminde uygulanan alternatif akım (a.c) birden 
fazla direnç ile karşılaşmaktadır [34]. Bu yöntem kullanılarak sistemin kompleks yapısını 
oluşturan bileşenler rezistif ve kapasitif olarak tanımlanabilir ve elektrokimyasal sistemin 
eşdeğer elektriksel bir devre analojisi ile kolayca modellenebilir [23].  
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Şekil 8. XG-LiPF6 ve XG-Na2SO4 elektrolitleri için 17000-0,1 Hz frekans aralığında Nyquist 

grafiği 
 
Şekil 9.’da her iki elektrolit için frekans değerlerine karşı AC elektriksel iletkenlik değerleri 
görülmektedir. AC elektriksel iletkenlik σac (S.cm-1) EIS verileri kullanılarak aşağıdaki 
bağıntılar ile hesaplanmıştır [35,36]: 

G = hX �|�|�                                                                                                                                             (8* 

 εOO = GωC-                                                                                                                                              (9* 

    σ@æ = ε-ωεOO                                                                                                                                       (10* 
 
Burada G kondüktans, ɛ’’ kompleks dielektrik geçirgenliğinin hayali kısmı, ω=2f açısal 
frekans, C0 boş kapasitörün kapasitansı (C0 =ɛ0A/d), A elektrolitin yüzey alanı (cm2), d 
elektrolitin kalınlığı ve ɛ0 vakum geçirgenliği (8,85x10-4 F.cm-1). 
Şekil 9. incelendiğinde, frekans değeri arttıkça a.c elektriksel iletkenliğin arttığı 
görülmektedir. Bu durum yüksek frekans bölgesinde her iki elektrolitin daha yüksek bir a.c 
elektriksel iletkenlik değeri sergilediğini gösterir. a.c elektriksel iletkenlik hesaplamaları, 
hesaplamada kullanılan bağıntılarda görüldüğü üzere rezistif bileşenlerden bağımsızdır ve 
XG-Na2SO4 ve XG-LiPF6 elektrolitleri için iletkenlik değerleri 10-3 Scm-1 mertebesindedir. 
Bu değerler literatürde jel ve katı elektrolitler ile yapılan süperkapasitör çalışmalarından elde 
edilen a.c iletkenlik değerleriyle rahatlıkla kıyaslanabilir büyüklüktedir [37,38,39]. 
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Şekil 9. Değişen frekans değerlerine karşı AC iletkenlik değerleri 

 
4. SONUÇLAR 
Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibi değerlendirilebilir: 
%80 Aktif karbon içerikli simetrik süper kapasitörler, XG-LiPF6 ve XG-Na2SO4 sakız tip 
elektrolitleri kullanılarak CV yöntemi ile 5 mV/s tarama hızında sırasıyla 34,00 F/g ve 31,84 
F/g, CCCD yöntemi ile 38,09 F/g ve 36,49 F/g, EIS yöntemi ile 29,85 F/g ve 26,79 F/g 
kapasitans değerleri elde edilmiştir. 
Çevrimli voltametri yönteminden elde edilen eğrilerin düzgün dikdörtgen şekline çok yakın 
olması ve sabit akım şarj deşarj deneylerine göre testere dişine benzer ve simetrik üçgenler 
elde edilmesi süperkapasitörlerin elektrostatik yük depolama mekanizmasına sahip olduğunu 
ve ideale yakın elektriksel çift katmanlı kapasitör (EDLC) gibi davrandığını göstermektedir. 
Elde edilen ESR değerleri 0,9 -2,3  arasındadır. Yüksek ESR değerleri süperkapasitörün 
faydalı güç çıkışı üzerinde negatif yönde etkili olmaktadır.  
Süperkapasitörler iyi bir güç yoğunluğu (530-3120 W/kg) ve enerji yoğunluğuna (2.7-4.8 
Wsaat/kg) sahiptir. Süper kapasitör hücreleri belirlenen potansiyel aralığında şarj / deşarj 
döngüleri sırasında kararlı ve tersinir bir davranış sergilemiştir. Ragon grafiği inclendiğinde, 
bu çalışmada elde edilen değerlerin, enerji depolama sistemleri için literatürde verilen 
bölgenin içinde kaldığı görülebilir. 
EIS sonuçlarına göre hesaplanan frekansa bağlı a.c iletkenlik 10-3 mertebesindedir. Her iki 
elektrolitin sergilediği iletkenlik performansı yüksektir ve literatürde katı ve jel elektrolitlerin 
kullanıldığı süperkapasitör sistemlerinin sahip olduğu iletkenlik değerlerinden yüksek 
iletkenlik değerleri elde edilmiştir. Bu durum elektrolitlerde iyon taşınımının katı polimer 
elektrolitlerden çok yüksek olduğunu göstermektedir. 
CV, CCCD ve EIS yöntemleri ile elde edilen kapasitans değerlerinin birbirine yakın olması 
her üç elektrokimyasal performans analiz yönteminin de süperkapasitör performansını 
değerlendirmede kullanılabileceğini göstermektedir.   
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Ancak EIS yönteminin diğer yöntemlere kıyasla en önemli avantajı fiziksel sistemin 
mekanizmasının elektriksel analoji kullanarak modellenebilmesidir.  
Ksantan sakızı (XG) ve benzeri pekçok biyopolimer, çok sayıda inorganik ve organik nötr 
tuzla uyumlu sakızımsı elektrolitlerin hazırlanmasında kullanılabilir. Elektrolitler, yüksek 
iyonik geçirgenlikleri ve esnek yapılarıyla giyilebilir elektronik ve enerji depolama 
sistemlerine kolaylıkla entegre edilebilirler.  
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BIOSORPTION ISOTHERM, KINETIC AND THERMODYNAMIC STUDIES FOR 
THE REMOVAL OF REACTIVE BLUE 19 DYESTUFF USING WASTE BIOMASS 

OF ARTICHOKE LEAVES 
 
Zerrin PAT 

Bilecik Şeyh Edebali University, Chemistry Department 
ORCID: 0000-0001-9317-8657 
 
Veli ŞİMŞEK 
Bilecik Şeyh Edebali University, Chemical and Process Engineering Department 
ORCID: 0000-0002-3518-1572 
 
ABSTRACT 
Synthetic dyestuff are widely used in many industries and most synthetic dyestuffs have 
resistant to techniques of their removal. Biosorption is an alternative method for removal of 
many pollutants from aqueous solution. The waste biomass of artichoke leafs has been 
successfully used as biosorbent for the removal of reactive blue 19 dyestuff from aqueous 
solutions using batch experiments process. Biosorption isotherm, kinetic and thermodynamic 
studies for the removal of reactive blue 19 dyestuff from aqueous solutions using waste 
biomass of artichoke leaves were investigated in this study. The isotherm, kinetic and 
thermodynamic paramethers of the biosorption were examined to understand the mechanism 
of reactive blue 19 biosorption onto the prepared biomass. Langmuir, Freundlich, Dubinin-
Radushkevich (D-R) and Temkin isotherm models were used to define the biosorption 
isotherm model. Thermodynamic parameters of the biosorption have been calculated. Pseudo-
first-order, pseudo-second-order and intraparticle diffusion models were applied to describe 
the kinetic data. The results demonstrated that pseudo-second-order model provided the best 
fit for experimental data. The results show that the biomass can be used as an alternative 
biosorbent for the removal of reactive blue 19 dyestuff from wastewater. (A part of this 
research activity was supported by the scientific research commission of Bilecik Şeyh Edebali 
University, grant number is 2016-01-BŞEÜ.04-06). 
Keywords: Biosorption, reactive blue 19, artichoke leaves 
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KLİNİĞİMİZDE YATARAK TEDAVİ EDİLEN 226 YENİDOĞAN SARILIKLI 
HASTANIN GENEL ÖZELLİKLERİ VE TEDAVİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Dr. Öğr. Üyesi Osman AKDENİZ 
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
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Prof. Dr. Mehmet Celal DEVECİOĞLU 
Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  
ORCID: 0000-0002-1292-9816 
 
ÖZET 
Neonatal hiperbilirubinemi yenidoğan döneminde sık karşılaşılan genellikle benign, ancak 
erken tanı konup tedavisi yapılmadığı zaman serbest bilirubinin potansiyel nörotoksisitesi 
nedeniyle bazen istenmeyen ölümlere ve uzun dönem nörolojik sekellere yol açmakladır. 
Bu çalışmada kliniğimiz yenidoğan ünitesine neonatal hiperbilirubinemi tanısıyla yatarak 
tedavisi yapılan 226 bebeğin dosyaları retrospektif olarak incelendi. 
Hastaların 155'i (%68,1) erkek ve ortalama doğum ağırlığı 2755,8±886 (1100-5300) gramdı. 
Hastaneye başvurulduğu andaki ortalama bilirubin düzeyi 23,3 mg (2,8-60,6 mg), hematokrit 
düzeyi %52,5 (23-75), sarılığın ortalama başlangıç günü 2,9 gün iken, ortalama hastaneye 
başvuru günü 5,47 gün olarak bulundu. Hastaların klinigimize en sık sıcak yaz aylarında 
başvurduğu görüldü. Aylar arasındaki fark anlamlıydı (p=0,016) 
İncelenen sarılıklı hastalardan sezaryenle doğanların hastaneye daha erken ve daha düşük 
bilirubin düzeyiyle başvurduğu bulundu (sırasıyla 3,62±2,17, 6,05±4,17, p=0,000 ve 18,5±6, 
24,7±9,8, p=0,014).  
Hastalarda etiyolojide en sık %23,5 ile birden fazla etiyolojik etken saptanırken, bunu %17,6 
ile ABO uygunsuzluğu, %11,2 ile prematürite ve %9,3 ile Rh uygunsuzluğu takip etmekteydi. 
İncelenen hastaların %17,6'sında etyolojik ajan saptanamamıştı.  
Hastaların tümüne hastaneye başvurduğu andan itibaren fototerapi uygulanırken %50,4’üne 
kan değişimi uygulandı. Kan grup uyuşmazlığı bulunan grupta sarılığın daha erken başladığı 
ve bilirubin düzeylerinin daha yüksek olduğu saptandı. Kan grubu uygunsuzluğu bulunan 
grupta bulunmayan gruba göre kan değişimi yapılma oranı istatistiksel olarak daha yüksek 
olarak bulundu (sırasıyla %60,2, %43,7, p=0,014). 
Toplam 14 (%6,1) hastada akut bilirubin ensefalopatisi (ABE) saptandı. Hastaların bu grupta 
hastaneye daha geç ve daha yüksek bilirubin düzeyleriyle başvurdukları görüldü (sırasıyla 
6,29±1,64, 5,43±4,04, p=0,03 ve 38,1±11,6, 22,3±8,4, p=0,000). Toplamda 8(%3,5) hastamızı 
kaybettik. Bu hastaların 3’ünde ABE mevcuttu. 
Sonuç olarak yenidoğan döneminde sık karşılaşılan ve genellikle benign olan ancak tedavi 
edilmezse potansiyel nörotoksik olan sarılıkların erken tanı ve tedavisiyle kernikterus gibi 
istenmeyen sonuçların önüne geçilebileceği, bunun için de ailelerin doğumdan önce ve sonra 
yenidoğan sarılığı hakkında doğru bilgilendirilmesi ve eğitilmesi gerektiği kanısına 
varılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Hiperbilirubinemi, Kernikterus, Yenidoğan  
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GENERAL CHARACTERISTICS AND MANAGEMENT OF 226 NEONATES 
HOSPITALIZED WITH JAUNDICE IN OUR CLINICS 

 
ABSTRACT 
Neonatal hyperbilirubinemia is common in the neonatal period, usually benign, but when not 
diagnosed and treated early, it sometimes causes unwanted deaths and long-term neurological 
sequelae due to the potential neurotoxicity of free bilirubin. 
In this study, the files of 226 babies who were hospitalized with the diagnosis of neonatal 
hyperbilirubinemia were analyzed retrospectively. 
One hundred fifty-five of the patients (68.1%) were male and the mean birth weight was 
2755.8 ± 886 (1100-5300) grams. The mean bilirubin level at the time of admission to the 
hospital was 23.3 mg (2.8-60.6 mg), the hematocrit level was 52.5% (23-75). while the mean 
onset day of jaundice was 2.9 days, the average admission day was 5.47 found as days. It was 
observed that the patients most frequently applied to our clinic during the hot summer months. 
The difference between the months was significant (p = 0.016) 
It was found that among the patients with jaundice who were examined, those born by 
cesarean were admitted to the hospital earlier and with lower bilirubin levels (respectively, 
3.62 ± 2.17, 6.05 ± 4.17, p = 0.000 and 18.5 ± 6, 24.7 ± 9.8, , p = 0.014). 
In the etiology of the patients, more than one etiological factor was detected with 23.5%, 
followed by ABO incompatibility with 17.6%, prematurity with 11.2% and Rh 
incompatibility with 9.3%. No etiological agent was detected in 17.6% of the patients 
examined. 
While phototherapy was applied to all patients from the moment they applied to the hospital, 
50.4% of them received blood exchange. It was found that jaundice started earlier and 
bilirubin levels were higher in the group with blood group incompatibility. The rate of 
exchange transfusion was found to be statistically higher in the group with blood group 
incompatibility compared to the group without blood group incompatibility (respectively, 
60.2%, 43.7%, p = 0.014). 
Acute bilirubin encephalopathy (ABE) was detected in a total of 14 (6.1%) patients. It was 
observed that patients in this group presented to the hospital later and with higher bilirubin 
levels (respectively, 6.29 ± 1.64, 5.43 ± 4.04, p = 0.03 and 38.1 ± 11.6, 22.3 ± 8,4 p = 0.000). 
Eight (3.5%) of our patients was dead. Three of these patients had ABE. 
As a result, it was concluded that early diagnosis and treatment of jaundice, which is common 
in the neonatal period and is usually benign but potentially neurotoxic if untreated, can 
prevent unwanted consequences such as kernicterus, and therefore families should be 
informed and educated about neonatal jaundice before and after birth. 
Keywords: Hyperbilirubinemia, Kernicterus, Newborn 
 
GİRİŞ 
Hiperbilirubinemi yenidoğan döneminde sık karşılaşılan ve genellikle benign bir problemdir. 
Sağlıklı term bebeklerin %50-70’inde, preterm bebeklerin %80’inde sarılık görülmektedir 
(1,2). Ancak konjuge olmamış bilirubin belli koşullar altında nörotoksiktir.  
İndirekt bilirubinin potansiyel nörotoksisitesi nedeniyle hiperbilirubinemiler, yenidoğan 
döneminde çocuk hekimlerini çok sık endişelendiren bir problemdir (3,4).   
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Hiperbilirubinemi sebep olduğu ölümler ve ciddi sekeller nedeniyle ve erken tanınıp tedavi 
edildiği zaman bu sonuçların engellenebilir olmasından dolayı uzun yıllar olduğu gibi 
günümüzde de önemini korumaktadır (3,4). Özellikle son yıllarda gelişmiş ülkelerde 
kemikterus vakalarında artış saptanması bu konunun tekrar gündeme gelmesini sağlamıştır. 
Kernikterus bildirilen ülkeler arasında dünyada Amerika Birleşik Devletleri (%27) ilk sırayı 
alırken Singapur (%19) ikinci sırada Türkiye ise (%16) üçüncü sırada yer almaktadır (5). 
Türkiye’deki yüksek oranlar ülkemizde yenidoğan sarılığı üzerine daha fazla araştırma 
yapılması gerektiğini düşündürmektedir (5). Hiperbilirübineminin gelişiminde kalıtsal 
özelliklerin ve çevresel koşulların önemli rol oynadığı, risk faktörlerinin her toplum için farklı 
olduğu bilinmektedir. Bu yüzden her toplum için risk faktörlerinin ve bilirübin eğrilerinin ayrı 
ayrı tanımlaması gerektiği vurgulanmaktadır (6-8).  
Biz de bu çalışmanıızda hasta grubumuzdaki öncelikleri belirlemek için Ağustos 2000-
Temmuz 2001 tarihleri arasındaki bir yıllık sürede yenidoğan sarılığı tanısı alıp hastanemiz 
çocuk kliniğine yatarak takip ve tedavisi vapılan 226 hastayı retrospeklif olarak inceleyip: 
etyoloii, klinik gidiş, prognoz, tedavi yöntemlerinin etkinliği ve komplikasyonlar açısından 
değerlendirmeyi amaçladık. 
 
YÖNTEM VE GEREÇLER 
Çalışmamız kliniğimize Ağustos 2000- Temmuz 2001 tarihleri arasında hiperbilirubinemi 
tanısıyla yatırılan tüm hastaları kapsamaktaydı. Hastaların dosyaları retrospektif olarak 
incelendi. Oluşturulan forma adı soyadı, gestasyonel yaşı, başvuru günü, doğum yeri ve şekli, 
doğum ağırlığı, sarılığın başlangıç günü, başvurduğu andaki ve takibindeki bilirubin ve 
hematokrit düzeyleri, anne yaşı ve kaçıncı gebelik olduğu, sarılık açısından aile öyküsü, anne 
ve bebek kan grupları, direkt coombs testi, risk faktörleri, akut veya kronik bilirubin 
ensefalopatisi bulguları, verilen tedaviler ve komplikasyonlar gibi veriler kaydedildi. Sonuçlar 
isttiksel analiz yöntemleriyle değerlendirildi.  
 
İstatistiksel Çözümleme 
İstatistiksel analiz için SPSS sürüm 23.0 (Windows için bilgisayar paket programı) kullanıldı. 
Sürekli değişkenlerden parametrik olanlar ortalama ± Standart sapma (SS), parametrik 
olmayan veriler ise ortanca (minimum-maximum) şeklinde gösterildi. Kategorik değişkenlerin 
değerlendirilmesinde Ki-kare testi ve Fisher’s exact test kullanıldı. Sürekli değişkenlerden 
bağımsız gruplarda normal dağılım gösteren verilerin karşılaştırılmasında Student-t testi 
kullanıldı. Normal dağılım göstermeyen gruplarda Mann-Whitney U testi kullanıldı. P<0,05 
değeri anlamlı kabul edildi. 
 
BULGULAR 
Hastaların 155'i (%68,1) erkek ve ortalama doğum ağırlığı 2755,8±886 (1100-5300) gramdı. 
Hastaların 52’si (%23) sezaryen doğumla doğarken 49'u (%21,7) prematür olarak tespit 
edilmişti. Hastaların 149’u kent merkezlerinden, 77’si kırsal alandan gelmekteydi. Hastaneye 
başvurulduğu andaki ortalama bilirubin düzeyi 23,3 mg (2,8-60,6 mg), hematokrit düzeyi 
%52,5 (23-75), sarılığın ortalama başlangıç günü 2,9 gün iken, ortalama hastaneye başvuru 
günü 5,47 gün olarak bulundu.  
Hastaların demografik ve genel özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. Sarılığın hastaların 52'sinde 
(%23) l.gün, 77 'sinde (%34,1) 2,gün, 54'ünde (%23.8) 3.gün ve 43'ünde (%19.1) 4.gün veya 
daha sonra ortaya çıktığı saptandı.   
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Tablo1. Hastaların Demografik ve Genel Özellikleri 
Cinsiyet, E/K 155(%68,1)/71(%31,9) 

Doğum Ağırlığı 2755,8±886 (1100-5300) 
Doğum Şekli, SC/NSVY 52(%23)/174(%77) 
Maürite, Prematüre/Matur 49(%21,6)/177(%78,4) 
Geldiği yer, Kent/Kır, n 149(%66)/77(%34) 
Geliş Bilirubin, mg,median (minimum-maximum) 23,3 (2,8-60) 
Geliş Hematokrit, % %52,5 (23-75) 
Çoğul/Tekil Gebelik,n 18(%7,9)/208(%92,1) 
Ailede Sarılık Öyküsü, var/yok,n 33(%14,6)/193(%85,4) 

 
E: Erkek, K: Kadın, SC: Sezaryen doğum, NSVY: Vaginal doğum 
Hastaneye başvuru anında hastaların %60,2’sinde bilirubin düzeyi 20mg/dl’nin üzerindeydi. 
Hastaların klinigimize en sık sıcak yaz aylarında başvurduğu görüldü. Bu aylarda başvuran 
hastaların %17,4'ünde hafif ile ağır arasında dehidratasyon bulguları mevcuttu. Aylar 
arasındaki fark anlamlıydı (Tablo 2) (p=0,016) 
 

Tablo 2. Olguların başvurdukları aylara göre dağılımı 
Aylar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Toplam 

n 9 15 18 14 18 15 30 30 17 24 20 16 226 
% 4 6,6 8 6,2 8 6,6 13,3 13,3 7,5 10,6 8,8 7,1 100 

 
Hastaların 33'ünde (%14,1) sarılık açısından aile hikayesi mevcutken, 193 vakada böyle bir 
anamnez alınamadı. Aile hikayesi bulunan hastalarda hastaların hastaneye daha erken 
başvurduğu, ortalama başvuru bilirubinin daha düşük olduğu ve sarılığın daha erken başladığı 
görülmesine rağmen aradaki farklar anlamlı bulunmadı (p=0,06) 
İncelenen sarılıklı hastalardan sezaryenle doğanların hastaneye daha erken ve daha düşük 
bilirubin düzeyiyle başvurduğu bulundu (sırasıyla 3,62±2,17, 6,05±4,17, p=0,000 ve 18,5±6, 
24,7±9,8, p=0,014).  
Hastalarda etiyolojide en sık %23,5 ile birden fazla etiyolojik etken saptanırken, bunu %17,6 
ile ABO uygunsuzluğu, %11,2 ile prematürite ve %9,3 ile Rh uygunsuzluğu takip etmekteydi. 
İncelenen hastaların %17,6'sında etyolojik ajan saptanamamıştı. Hastaların etiyolojik dağılımı 
Şekil 1’de verilmiştir. Etiyolojik faktörler arasında diğerleri olarak anılan hastalardan 5 olgu 
%3/kg/gün'den fazla kilo kaybı, 2 olgu polisitemi, 2 olgu hipotiroidi, 2 olgu anne sütü sarılığı, 
2 olgu Rh+ABO uygunsuzluğu, 2 olgu diabetik anne bebeği, 1 olgu kongenital toxoplasmosis, 
1 olgu G6PDH enzim eksikliği, 1 olgu sferositoz, 1 olgu kan ekstravazasyonu, 1 olgu 
idiyopatik neonatal hepatit, 1 olgu annenin kullandığı ilaçlara bağlıydı. Multifaktöryel 
etiyolojide rol alan etkenler Şekil 2’de gösterilmiştir. Kan grup uyuşmazlığı bulunan grupta 
sarılığın daha erken başladığı ve bilirubin düzeylerinin daha yüksek olduğu saptandı. 
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Şekil 1. Vakaların etiyolojik açıdan dağılımı 

 

 
Şekil 2. Multifaktöryel etiyolojide rol alan etkenler 

 
Hastaların tümüne hastaneye başvurduğu andan itibaren fototerapi uygulanırken %50,4’üne 
kan değişimi uygulandı. Kan grubu uygunsuzluğu bulunan grupta bulunmayan gruba göre kan 
değişimi yapılma oranı istatistiksel olarak daha yüksek olarak bulundu (sırasıyla %60,2, 
%43,7, p=0,014). 
Toplam 14 (%6,1) hastada akut bilirubin ensefalopatisi (ABE) saptandı. Hastaların bu grupta 
hastaneye daha geç ve daha yüksek bilirubin düzeyleriyle başvurdukları görüldü (sırasıyla 
6,29±1,64, 5,43±4,04, p=0,03 ve 38,1±11,6, 22,3±8,4, p=0,000). ABE pozitif ve negatif 
hastaların karşılaştırılması Tablo 3’te verilmiştir. Toplamda 8(%3,5) hastamızı kaybettik. Bu 
hastaların 3’ünde ABE mevcuttu.  
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Tablo 3. ABE pozitif ve negatif hastaların karşılaştırılması 
Parametre ABE(+) ABE(-) p 

Sarılığın başlangıcı, Ort±SD, gün 0,92±0,88 2,46±0,92 0,095 
Başvuru günü, Ort±SD 6,28±1,64 5,41±4,04 0,03 
Başvuru bilirubin, Ort±SD, mg/dl 38±11,6 22,3±8,4 0,001 
Maximum bilirubin, Ort±SD, mg/dl 40,2±9,7 25,3±8,5 0,28 

ABE: Akut bilirubin ensefalopatisi, Ort: Ortalama, SD: Standart sapma 
 
TARTIŞMA 
Hem term hem preterm bebeklerde görülen sarılık ortak bir sorun olmaya devam etmektedir 
(9). Sağlıklı term yenidoğanların %97'sinde biyokimyasal (1 mg/dl), %65'inde klinik (5 
mg/dl) olarak hiperbilirubineminin varlığı tespit edilmiştir (9). Sağlıklı bebeklerin yaklaşık 
%6-7’sinde indirekt bilirubin düzeyi 13 mg/dl, yaklaşık %3’ünde indirekt bilirübin düzeyi 
15’in mg/dl üzerinde tespit edilir. Çalışmamızda yenidoğan kliniğimize sarılık şikayetiyle 
başvuran hastaların özellikleri incelenerek bölgemize özgü farklar ortaya çıkarılmaya 
çalışılmıştır. 
Çalışmamızda incelenen 226 vakada erkek/kız oranı 2,16 olarak saptandı. Erkek cinsiyetin 
hiperbilirubinemi için risk faklörü olduğu çeşitli araştırıcılar tarafından vurgulanmıştır (10). 
Bulduğumuz değer literatürde bildirilen 1-1,5 arası değere göre yüksek olmasına rağmen 
Donma ve ark.(11) tarafından daha önce bölgemizden yapılan ve 2,5 olarak bildirilen değerle 
uyumludur.  
Hastaneye başvurdukları aylara göre değerlendirildiğinde hastaların bölgemizdeki sıcak ve 
kurak iklimin kendini en fazla hissettirdiği yaz aylarında daha sık başvurduğu saptandı. 
Dehidratasyon ve kilo kaybının sarılığı provake etliği literatürde bildirilmiştir (12-14). Yine 
ülkemizde yapılan iki çalışma dehidratasyon ve kilo kaybının sarılık etyoloiisindeki önemini 
vurgulamıştır (10,15). Patolojik düzeyde ağırlık kaybı, bebeğin yeterli beslenmediğini ve 
dolayısıyla enterohepatik bilirübin döngünün arttığını gösterir. Salas ve ark.(16)’nın yaptıkları 
çalışmada yenidoğanlarda tartı kaybının fazla olması ile hiperbilirübinemi arasında kuvvetli 
ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. Biz de hastalarımızın yaz aylarındaki başvuru sıklığının, bu 
mevsimde, bebeklerde ilk günlerde zaten yetersiz olan beslenmenin komplike ettiği sıcağa 
bağlı sıvı kaybıyla açıklamanın doğru olacağını düşündük. Nitekim yetersiz beslenmeye bağlı 
kilo kaybını etyolojik ajan olarak saptadığımız hastaların tümü 7. ve 8. aylarda kliniğimize 
başvurmuşlardı. Yine yaz mevsiminde başvuran hastaların önemli bir kısmında dehidratasyon 
bulgularının bulunması bu düşüncemizi desteklemektedir. 
Çalışmamızda olguların %66'sı kent merkezlerinden gelirken %34'ü ilçe ve köylerden 
gelmekteydi. Nüfusun önemli bir bölümünün yaşadığı ilçe ve köylerden müracaatın %34'lerde 
kalması halkımızın konuyla ilgili yeterli bilgiye sahip  olmadığını ve konunun önemini 
yeterince kavramadığını göstermektedir. Yine çalışmamızda saptadığımız ortalama sarılığın 
başlama günü 2,49 gün iken hastaneye başvuru gününün 5,47gün olması, hastaların 
%60,2'sinin başvuru anındaki bilirubin düzeyinin 20mg/dl'yi, %50'sinin ise o hasta için 
belirlenen kan değişimi sınırını geçmiş olması bu düşüncemizi kanıtlar niteliktedir. 
Bulgularımız Donma’nın bulgularıyla uyumludur (11). 
Kaynaklarda sarılık açısından kardeş öyküsünün bulunmasının risk faktörü olduğu 
belirtilmiştir (10). Bizim çalışmamızda aile hikayesi pozitif olan olguların sarılığı daha erken 
farkettiğini, hastaneye erken ve daha düşük bilirubin düzeyiyle başvurduğunu gördük. Ancak 
aradaki farklar anlamlı değildi. Bunun için daha büyük ölçekli çalışmalara gerek vardır. 
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Çalışmamızda yenidoğan sarılığı elyolojisinde en sık %23,5 ile birkaç etyolojik ajanın 
birarada bulunduğu multifakiöryel etyolojinin rol oynadığını gördük. Bulduğumuz değer 
Guaran ve Palmer’in değerlerine göre oldukça vüksekti (17,18). Bununla birlikte birçok 
çalışmada multifaktöryel etyolojinin bildirilmediği görüldü. Çalışmamızda multifaktöryel 
etyolojinin bu kadar yüksek oranda bulunması bize hastalarımızın sarılıktan çok başka 
şikayetlerle başvurduğunu ve sarılığın primer nedeninin tarafımızca yapılan muayenede 
saptandığını düşündürdü. Yani aileler aşırı bile olsa patolojik sarılığı farketmemekte ve 
sarılığın tümünü fizyolojik olarak algılamaktadır. Nitekim günlük pratiğimizde grup 
uyuşmazlıklarında bile ailelerin sarılığı kendi batıl inançlarından kaynaklanan yöntemlerle 
tedaviyi ilk olarak denediği (hastanın üstüne sarı örtü örtülmesi, karın cildinin jiletle 
kesilmesi, kulak arkası veya dil altının kesilmesi, karın cildinin kızgın şişle dağlanması vb.), 
ancak hastalar letarji, emmeme, konvülsiyon, şok gibi sepsis ve kemikterus bulguları 
gösterdiği zaman veya prematürite, düşük doğum ağırlığı, hipotiroidi ve diğer sebeplerle ilgili 
problemlerden dolayı bir sağlık kuruluşuna bu şikayetlerle getirdiğine sıkça şahit olduk. 
Hastaların sarılığın başlangıç gününe göre kliniğimize başvuru gününün oldukça gecikmiş 
olması bu düşüncemizi desteklemektedir. Bu ve çalışmamızda bulduğumuz diğer sonuçlar 
bize ailelerin bu konuda tehlikeli boyutlara varan bilgi açığının bulunduğunu 
düşündürmektedir.  
Çalışmamızda olguların %17,7'sinde tüm incelemelere rağmen etyolojik ajan tespit 
edilememiştir. Bu oranı Yorulmaz ve ark.(3) Donma ve ark.(11) %6,6, Guaran ve ark.(17) 
%23,8, ve Singhal ve ark.(19) %34,6 olarak saplamışlardır. Olguların çoğunda bu durum anne 
sütü ile bağlantılı olarak değerlendirilmiştir. Bulgularımız literatür bulgularıyla uyumludur. 
ABO ve Rh uygunsuzluklarında direkt ya da indirekt Coombs testleri tanı için kullanılabilir. 
Direkt Coombs testi özellikle Rh uygunsuzluklarında yüksek pozitiflik verirken, ABO 
uygunsuzluklarında zayıf reaksiyondan dolayı çoğu kez negatiftir ya da zayıf pozitiflik verir. 
İndirekt Coombs testleri teknik olarak daha zor test olmasına karşın daha duyarlıdır. 
Literatürde coombs pozitifliği çok geniş sınırlar arasında bildirilmiştir (3,19,20). 
Bu çalışmamızda kan grubu uygunsuzluğu bulunan hastalarda sarılığın daha erken başladığı 
vc daha yüksek bilirubin düzeyine sahip oldukları bulundu. Bu bulgu klasik bilgilerimizle 
uyumludur. Yine bu çalışmada olguların %50,4’üne kan değişimi uygulanmıştır. Bu oranı 
Guaran ve ark.(17) %2,3, Palmer ve ark.(22) bulurken; ülkemizden yapılan çalışmalarda bu 
oranı Bircan ve ark.(23) %55,7, Polat ve ark.(24) %54,6, Donma ve ark.(11) %38,4 olarak 
bulmuştur. Bizim çalışmamızda bulduğumuz değer Polat ve Bircan'ın bulgularıyla uyumlu 
olmasına rağmen özellikle yurtdışından bildirilen verilere göre oldukça yüksektir. Bunun 
nedeninin hastanemizin bölgemizde kan değişimi uygulayan tek merkez olması ve hastaların 
hastaneye geç başvurması olduğu düşünüldü. Nitekim hastaların %50'sinin hastaneye 
başvurduğu sıradaki bilirubin düzeyi kan değişim sınırının üzerindeydi. 
İncelenen 226 olgunun 14'ü kliniğimize başvurduğu sırada akut bilirubin ensefalopatisi 
bulguları göstermekteydi. Bu hastaların 2 'sinde etyolojik ajan saptanamazken diğer 12 
hastada saptanan etyolojik ajanlar arasında en sık Rh ve ABO uygunsuzluğuyla birlikte sepsis 
yer almaklaydı. Kemikterus gelişimi üzerine etkili olan ve uzun dönem sekellerle bağlantılı 
faktörler net olarak ortaya konmamıştır. Ancak birçok araştırmacı bilirubin düzeyi ve yüksek 
bilirubine maruz kalma süresinin akut ensefalopati ve uzun dönem sekelleriyle ilişkili 
olduğunu bildirmişlerdir (25,26). Bizim çalışmamızda saptadığımız akut bilirubin 
ensefalopalili 14 hastanın 10'unda (%71,6) bilirubin düzeyi 30mg/dl'nin üzerindeyken, birinde 
20mg/dl'nin alımda birinde 20-25mg/dl arasında ve ikisinde 25-30mg/dl arasındaydı.  
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Yine akut bilirubin ensefalopatisi saptanan ve saptanmayan hastalar arasında yaptığımız 
analizde sarılığın başlangıç günleri arasında anlamlı ilişki bulunmazken: akut bilirubin 
ensefalopatisi saptanan grubun saptanmayan gruba göre hastaneye daha geç başvurduğu ve 
başvurudaki bilirubin düzeyinin daha yüksek olduğu saptandı. Bu bulgumuz literatür 
bulgularıyla uyumludur. 
Toplam 8 hastamızı kaybettik. Bu hastaların 3’ünde kernikterus bulguları mevcutken, diğer 
hastalarda ağır prematüreliğe ve sepsise bağlı komplikasyonlar ölüm nedenlerini 
oluşturmaktaydı. 
 
SONUÇ 
Sonuç olarak hiperbilirubinemilerin zamanında tedavi edilmediği zaman mortalite ve uzun 
dönem sekel oram yüksek olan kernikterusla sonuçlanabileceği gerçeği bu konudaki 
hassasiyetin temelini oluşturur. Yenidoğan döneminde çok sık görülen 
hiperbilirubinemilerden hangilerinin agresif bir şekilde tedavi edilmesi gerektiği iyi 
belirlenmeli ve sarılık zamanında tedavi edilerek kernikterus gibi istenmeyen sonuçlar 
önlenmelidir. Çalışmamızda yenidoğan sarılığının bölgemize özgü özellikleri belirlenmiştir. 
Ailelerin doğumdan önce ve sonra yenidoğan sarılığı hakkında doğru bilgilendirilmesinin bu 
hastalarda erken başvuru ve tedavi ile komplikasyonları önleyeceği sonucuna varılmıştır. 
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ÖZET 
İki epitelize yüzey arasındaki normal olmayan birleşme fistül olarak adlandırılır. Fistüller 
birleştirdikleri yapılara göre isimlendirilirler (enterokütan, kolovezikal, rektovajinal gibi). 
Bunlardan herhangi bir organa açılanlara iç fistüller, deri yüzeyine açılanlara ise dış fistüller 
denmektedir. Enterokutanöz fistüller günlük debiye göre düşük (<200ml/gün), orta (200-
500ml/gün) ve yüksek debili (>500ml/gün) olarak sınıflandırılır. Entrerokutanöz fistül 
tedavisinde genel prensipler oral alımın kısıtlanması, sıvı elektrolit dengesinin sağlanması, 
cildin korunması, batın içi enfeksiyon ile mücadele, belenme desteğinin başlanması, fistül 
hakkında araştırma (yer, debi, basit- komplike, risk faktörleri), bekleme dönemi ve ilaçlar ile 
fistülün kapatılması çabası ve cerrahi tedavi tedavidir. 
Daha önce burger hastalığı ve periferik arter hastalığı sonucu aortailiak oklüzyon nedeniyle 
acil bilateral aortafemoral greft bypass operasyonu uygulanmış 37 yaşında erkek hasta. Post-
operatif 11. Günde yara yeri enfeksiyonu nedeniyle yara yeri revizyonu uygulanmış. Yara yeri 
revizyonundan yaklaşık 7 hafta sonra yara yerinden akıntı nedeniyle tekrar kalp-damar 
cerrahisine başvuran hasta tarafımıza konsülte edildi. Yapılan görüntüleme tetkikleri sonucu 
enterokutanöz fistül saptanan hasta kliniğimize devralındı. Hastanın oral alımı kapatıldı, sıvı 
elektrolit tedavisi başlandı. Oral alım kapanan hastanın fistül debisi günlük >500ml/gün 
olarak saptandı. Hastanın orta hat insizyonunda umblikus altında yaklaşık 0.5cm çaplı dış 
fistül ağzı mevcuttu. Fistül ağzına vakumlu aspirasyon seti yerleştirildi. Set yaklaşık 4 günde 
1 olmak üzere sürekli yenilendi. Aspirasyon ilk 1 hafta boyunca devamlı -25mmHg 
seviyesinde çalıştırıldı. Daha sonra aralıklı -5/-25mmHg seviyelerinde negatif basınç sağlandı. 
Hastanın aspirasyon setleri değiştirilirken cilt bakımları yapıldı. Tedrici olarak fistül ağzından 
gelen sıvı miktarında azalma olan hastanın set uygulamasının 17. Günde fistül debisı 
sıfırlandı. 22. Günde oral alımı açılan ve tolere eden hastanın 23. Günde aspirasyon seti 
çekildi. 3 gün daha hospitalize olarak takip edilen ve oral alımı arttırılarak takip edilen 
hastanın takiplerinde sıkıntı yaşanmaması üzerinde hasta taburcu edildi.  
Enterokutaöz fistüllerin tedavisinde cerrahi, olası komplikasyonları nedeniyle her zaman 
dikkatli yaklaşılması gereken bir seçenektir. Fistülün debisi, trakt uzunluğu gibi faktörler 
spontan kapanmayı etkileyen faktörlerdir. Vakumlu aspirasyon seti ile fistül yönetimi ise 
neovaskülarizasyon ile doku iyileşmesini hızlandırması, cilt koruyucu bir yöntem olması gibi 
sebeplerle enterokutanöz fistül yönetimininde alternatif bir yöntem olarak uygulanabilir 
gözükmektedir. 
Anahtar Kelimeler: enterokutanöz fistül, aspiratif vakum seti, cerrahi  
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MANAGEMENT OF RARE-OBSERVED INTEROCUTANEOUS FISTULA CASE 
 
ABSTRACT 
An abnormal junction between two epithelialized surfaces is called a fistula. Fistulas are 
named according to the structures they join (such as enterocutaneous, colovesical, 
rectovaginal). Those that open to any organ are called internal fistulas, and those that open to 
the skin surface are called external fistulas. Enterocutaneous fistulas are classified as low 
(<200ml / day), medium (200-500ml / day) and high output volume (> 500ml / day) according 
to the daily output. General principles in the treatment of entrerocutaneous fistula are 
restricting oral intake, maintaining fluid-electrolyte balance, protecting the skin, combating 
intra-abdominal infection, initiating recovery support, research on fistula (location, flow rate, 
simple-complicated, risk factors), waiting period, and closure of the fistula with medications 
and surgical treatment.  
A 37-year-old male patient who had undergone urgent bilateral aortafemoral graft bypass 
operation due to aortailiac occlusion as a result of Burger's disease and peripheral artery 
disease. Wound revision was performed on the 11th post-operative day due to wound 
infection. Approximately 7 weeks after the wound revision, the patient who applied for 
cardiovascular surgery again due to a leakage from the wound site was consulted with us. The 
patient, who was found to have an enterocutaneous fistula as a result of imaging tests, was 
taken over to our clinic. Oral intake of the patient was closed and liquid electrolyte therapy 
was started. The fistula flow rate of the patient whose oral intake was closed was found to be 
>500 ml/day. In the midline incision of the patient, there was an external fistula orifice of 
approximately 0.5cm wide under the umbilicus. A vacuum assisted closure set was placed on 
the orifice of the fistula. The set was renewed continuously, approximately once in 4 days. 
Aspiration was run at -25mmHg level continuously for the first week. Negative pressure was 
then maintained at intermittent levels of -5/-25mmHg. Skin care was performed while the 
aspiration sets of the patient were changed. The fistula flow rate was zeroed on the 17th day 
of the set application of the patient who gradually decreased the amount of fluid coming from 
the fistula orifice. The aspiration set was removed on the 23rd day of the patient, who was 
able to tolerate oral intake on the 22nd day. The patient was hospitalized for 3 more days and 
was followed up by increasing oral intake, and the patient was discharged because there was 
no problem in the follow-up.  
Surgery in the treatment of enterocutaneous fistulas is an option that should always be 
approached carefully because of its possible complications. Factors such as fistula’s daily 
output volume and tract length are factors affecting spontaneous closure. Fistula management 
with vacuum assisted closure set seems to be applicable as an alternative method in 
enterocutaneous fistula management for reasons such as accelerating tissue healing with 
neovascularization and being a skin-preserving method. 
Keywords: enterocutaneous fistula, vacuum aissited closure set, surgery 
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ENDEMİK BİR TÜR OLAN FRİTİLLARİA MİCHAİLOVSKYİ BİTKİSİNİN BAZI 
ANTİOKSİDAN PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ 

 
Dr. Öğr. Üyesi İsmet MEYDAN 
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO 
ORCID: 0000-0001-5640-6665 
 
ÖZET 
Serbest radikallerin insanlarda oksidatif strese neden olduğu bu nedenden dolayı insanlarda 
başta kanser olmak üzere birçok hastalığa neden olduğu bilimsel çalışmalarla ispatlanmıştır. 
Serbest radikaller tarafından oluşturulabilecek oksidatif stresi ortadan kaldırmak için en 
önemli silahı antioksidanlardır. Antioksidanlar serbest radikalleri temizleyebilen ve hücre 
hasarını engelleyebilen maddelerdir. Tıbbi ve aromatik bitkiler, çok eski zamandan beri 
birçok amaç için, gıda, kozmetik ve özellikle hastalıklara karşı geleneksel tedavi amacı ile 
kullanılmıştır. Bu bitkilerin içerdikleri antioksidan bileşenler özellikle fenol ve flavonoid 
bileşenler sayesinde birçok hastalığa iyi geldiği ve hastalıklarla ilgili riskleri azalttığı son 
yıllarda yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur. Bu çalışmada Van ilinin Çaldıran ilçesinin 
dağlık bölgelerinde yetişen meyan Fritillaria michailovskyi(F. michailovskyi) bitkisinin etanol 
ekstraktının fenolik, flavonoid ve DPPH radikal söndörme aktivitesi incelenmesi 
amaçlanmıştır. F. michailovskyi eksraktının toplam fenolik bileşik tayini Folin-Ciocalteus 
yöntemi ile belirlendi. Standart olarak gallik asit kullanıldı ve F. michailovskyi bitkisinin 
etanol ekstraktının toplam fenolik bileşen içeriği gallik aside eşdeğer olarak hesaplandı. F. 
michailovskyi bitkisinin etanol ekstraktının toplam flavonoid bileşen tayini daha önce bu 
yöntemi tayin eden Zhishen ve arkadaşlarının yaptığı çalışma modifiye edilerek yapıldı. 
Standart olarak quercetin kullanıldı. F. michailovskyi etanol ekstraktının toplam flavonoid 
bileşen miktarı quercetine eş değer olarak hesaplandı. F. michailovskyi bitkisinin, 1,1-difenil-
2-pikril-hidrazil (DPPH) radikali aktivitesi Blois yöntemi modifiye edilerek yapıldı. F. 
michailovskyi etanol ekstraktının DPPH radikalini söndürme aktivitesi pozitif kontroller BHA 
ve BHT ile kıyaslandığında düşük olduğu fakat daha önce çalışılmış birçok bitki ile 
kıyaslandığında değerlerin kayda değer olduğu görüldü. 
Anahtar Kelimeler: Serbest Radikal, F. michailovskyi, Antioksidant aktivite, DPPH 
 

INVESTIGATION OF SOME ANTIOXIDANT PARAMETERS OF FRITILLARIA 
MICHAILOVSKYI PLANT WHICH IS AN ENDEMIC SPECIES 

 
ABSTRACT 
It has been proven by scientific studies that free radicals cause oxidative stress in humans. 
Therefore, it has been proven by scientific studies that they cause many diseases, especially 
cancer. Antioxidants are the most important weapon to eliminate oxidative stress that can be 
caused by free radicals. Antioxidants are substances that can scavenge free radicals and 
prevent cell damage. Medicinal and aromatic plants have been used for many purposes, for 
food, cosmetics and especially for traditional treatment of diseases. Recent studies have 
shown that these plants are good for many diseases and reduce the risks related to diseases, 
thanks to the antioxidant components they contain, especially phenol and flavonoid 
components.   
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In this study, it was aimed to investigate the phenolic, flavonoid and DPPH radical quenching 
activity of the ethanol extract of the licorice Fritillaria michailovskyi (F. Michailovskyi) plant 
growing in the mountainous regions of Çaldıran district of Van. Total phenolic compound 
determination of F. michailovskyi extract was determined by Folin-Ciocalteus method. Gallic 
acid was used as standard and the total phenolic component content of the ethanol extract of 
the F. michailovskyi plant was calculated as equivalent to gallic acid. The determination of 
the total flavonoid component of the ethanol extract of F. michailovskyi plant was made by 
modifying the study of Zhishen et al. Quercetin was used as standard. The total amount of 
flavonoid component of F. michailovskyi ethanol extract was calculated as quercetin 
equivalent. The 1,1-diphenyl-2-picryl-hydrazyl (DPPH) radical activity of F. michailovskyi 
plant was performed by modifying the Blois method. The activity of F. michailovskyi ethanol 
extract to quench DPPH radical was low compared to positive controls BHA and BHT, but 
the values were significant when compared with many plants studied previously. 
Keywords: Free Radical, F. michailovskyi, Antioxidant activity, DPPH 
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TEUCRİUM POLİUM TÜRÜNÜN KİMYASAL İÇERİK VE BİYOLOJİK AKTİVİTE 
AÇISINDAN DETAYLI İNCELENMESİ 

 
Doç. Dr. Abdulselam ERTAŞ 

Dicle Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi ABD 
ORCID: 0000-0002-2193-8386 
 
ÖZET 
Bu çalışmada, halk arasında yaygın olarak kullanılan Teucrium polium türünün uçucu yağ ve 
etanol ekstrelerinin (kök, dal, yaprak ve çiçek kısımları) biyolojik aktiviteleri ve kimyasal 
içeriklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Türün uçucu yağ, aroma ve terpenoid-steroid içeriği 
GC-MS ile fenolik içerik ise LC-MS/MS ile belirlenmiştir. Ayrıca ekstrelerin biyolojik 
aktiviteleri; antioksidan (ABTS, DPPH, Cuprac, Toplam Fenelik-Flavonoid), antialzheimer, 
antiüreaz ve antitirozinaz aktiviteleri açısından taranmıştır. GC-MS sonuçlarına göre uçucu 
yağın ana bileşenleri karyofilen oksit (%22.83), karyofilen (%13.54) ve spathulenol (% 13.54) 
olarak belirlenmiştir. Ayrıca aroma analizi sonuçlarına göre D-limonen (%25.72) α-pinen 
(%18.59) ve karyofilen (%17.62) ana bileşenler olarak belirlenmiştir. Ayrıca, GC-MS 
sonuçları, türün sklareol ve stigmasterol bileşikleri açısından zengin olduğu belirlenmiştir. 
LC-MS/MS sonuçlarına göre ise, türün rutin ve hesperidin açısından zengin olduğu tespit 
edilmiştir. Türün yüksek antioksidan ve düşük enzim inhibisyon potansiyeline sahip olduğu 
belirlenmiştir. Ek olarak, uçucu yağın bütirilkolinesteraz enzim aktivite potansiyeline sahip 
tek ekstrakt olduğu tespit edildi (%Inhibisyon: 58.05±1.34). Tüm numunelerin antiüreaz ve 
antitirozinaz aktiviteleri ise orta düzeyde bulunmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Teucrium polium, LC-MS/MS, GC-MS, Uçucu Yağ, Aroma, Terpenoid 
İçerik, Biyolojik Aktiviteler 
 
DETAILED EXAMINATION OF TEUCRIUM POLIUM IN TERMS OF CHEMICAL 

CONTENT AND BIOLOGICAL ACTIVITY 
 
ABSTRACT 
In this study, it was aimed to investigate the biological activities and chemical content of 
essential oil and ethanol extracts (root, branch, leaf and flower parts) of Teurium polium 
species widely used in the public. The essential oil, aroma and terpenoid-steroid contents of 
the species were determined by GC-MS and phenolic content by LC-MS / MS. In addition, 
biological activities of the extracts; It has been screened for antioxidant (ABTS, DPPH, 
Cuprac, Total Phenelic-Flavonoid), antialzheimer, antiurease and antithyrosinase activities. 
According to the GC-MS results, caryophyllene oxide (22.83%), caryophyllene (13.54%) and 
spathulenol (13.54%) were determined as the major components of the essential oil. 
Moreover, according to the aroma analysis results, D-limonene (25.72%) α-pinene (18.59%) 
and caryophyllene (17.62%) were determined to be the major components. Furthermore, GC-
MS results revealed that, the species was found to be rich in sclareol and stigmasterol 
compounds. According to the results of LC-MS / MS, the species appeared to be rich in rutin 
and hesperidin.   
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It was determined that the species has high antioxidant and low enzyme inhibition potentials. 
In addition, essential oil was detected to be the only extract with butyrylcholinesterase 
enzyme activity potential (% Inhibition: 58.05±1.34). Antiurease and antithyrosinase 
activities of all samples are found to be moderate. 
Keywords: Teucrium polium, LC-MS/MS, GC-MS, Essential oil, Aroma, Terpenoid content, 
Biological activities 
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DSC AND FT-IR ANALYZES OF POLYMER-BASED EFFERVESCENT FLOATING 
DRUG DELIVERY SYSTEM 

 
Rukiye SEVİNÇ ÖZAKAR 
Department of Pharmaceutical Technology, Faculty of Pharmacy, Ataturk University 
ORCID: 0000-0002-2972-8084 
 
ABSTRACT 
Floating systems are low-density systems that float over the gastric fluids and thus increase 
the retention time of the dosage form in the stomach. Floating systems can be classified as 
effervescent, non-effervescent, low density, or raft forming systems. The effervescent floating 
systems are obtained by using swellable polymers and a gas forming agent like carbonate or 
by volatilization of an organic solvent which make a hollow cavity1. In this study, polymer-
based effervescent floating systems were prepared by ionotropic gelation method with the use 
of calcium carbonate. The used polymer (alginate) is a natural and water-swellable 
polysaccharide. Differential scanning calorimetry (DSC) and Fourier transform infrared (FT-
IR) spectroscopy analyzes are necessary and important methods to examine the interaction 
between polymer, excipients, and the active substances in drug delivery systems. DSC method 
is particularly used to examine the thermal properties and stability of the active substance 
before and after the formulation2. FT-IR is used to illuminate the chemical composition and 
bond arrangements in the structure. The vibrational frequencies of various bonds in the 
structure are measured by this technique and information about the functional groups in the 
structure is obtained3. For this study, DSC and FT-IR measurements were performed to study 
the physical properties of pure active substance (a model drug, ampicillin), polymer, physical 
mixtures and all floating systems. All peaks in DSC thermograms and FT-IR spectra of 
ampicillin, polymer, excipients, and floating systems were successfully evaluated. As a result 
of these studies, it was concluded that the polymer-based effervescent floating system was 
successfully developed without any change in the structure of the materials and 
incompatibility. 
Keywords: Effervescent floating system, DSC, FT-IR  
 
Acknowledgements: This study was supported by a grant of the “Scientific Research Projects 
Coordination Unit, Atatürk University (BAP - TAB-2017-6334). 

                                                           
1 Chowdary et. al. Recent research on floating drug delivery systems-A review. Journal of Global Trends in 
Pharmaceutical Sciences, 2014. 5(1): p.1361-1373. 
2 Sachan et. al. Differential Scanning Calorimetric Analysis of Drug-Polymer Interaction in Glutinous Rice 
Based Microbeads. Asian Journal of Chemistry, 2012. 24(5):p.2207-2209. 
3 Movasaghi et.al. Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy of biological tissues. Applied Spectroscopy 
Reviews, 2008, 43:p.134-179. 
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ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITIES OF PHOTO-INDUCED LIGHT 
SENSITIZERS ON MAMMALIAN MACROPHAGES 

 
Harika TOPAL 
Medical Laboratory Techniques, Vocational School of Health Services, Toros University, 
Department of Biotechnology, Faculty of Arts and Science, Mersin University 
ORCID: 0000-0002-7466-2942 
 
Abdul Celil YUZER 
Advanced Technology Research & Application Center, Mersin University 
ORCID: 0000-0002-2287-4126 

 
Mine INCE OCAKOGLU 

Advanced Technology Research & Application Center, Mersin University, Department of 
Energy Systems Engineering, Faculty of Technology 
ORCID: 0000-0002-9164-0446 
 
Furkan AYAZ 
Department of Biotechnology, Faculty of Arts and Science, Mersin University  
ORCID: 0000-0003-0271-0594 
 
ABSTRACT 
Photosensitizers are substances that have been known for many years to treat various benign 
diseases, including cancer and infections. Photo-induced materials offer target-oriented 
treatment opportunities while minimalizing side effects with local treatment. It utilizes from 
non-toxic dye molecules that are activated by absorbing visible light stimulated at specific 
wavelenghts. In this study, we investigated the anti-inflammatory and cytotoxic effects of 
light-induced photosensitizers applied them to the mammalian macrophage cells. In this 
context, we observed differences in TNFa, IL6 and IL12p40 cytokine production levels and 
gene expression levels of the stimulated macrophages. No cytotoxic effect of light-stimulated 
photosensitizers was detected. We found that there was an increase in anti-inflammatory 
activity in macrophage cells after exposure to light, and this increase was demonstrated by 
regulating the pro-inflammatory cytokines’ gene expression levels. With these results, 
photosensitizers can be used safely in the treatment of inflammatory disorders not associated 
with septic infections. 
Keywords: Photosensitizers, cytokine,  anti-inflammatory molecules, immunomodulation
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ANTICANCER EFFECT OF MULTIPLE CHEMOTHERAPEUTIC DRUG 
COMBINATIONS ON PROSTATE CANCER CELLS 

 
Harika TOPAL 
Medical Laboratory Techniques, Vocational School of Health Services, Toros University, 
Science Institute, Faculty of Arts and Science, Department of Biotechnology 
ORCID: 0000-0002-7466-2942 
 
Furkan AYAZ 
Science Institute, Faculty of Arts and Science, Department of Biotechnology, Mersin 
University  
ORCID: 0000-0003-0271-0594 
 
ABSTRACT 
Prostate cancer is defined as the change in organ volume with the loss of growth and division 
control in prostate gland cells. Prostate cancer is the sixth most common cancer worldwide 
and is the second most common cancer in men after skin cancer. Surgical operation, 
radiotherapy, hormonotherapy and chemotherapy are applied in the treatment of prostate 
cancer according to the stage of the disease. During chemotherapy treatment, 
chemotherapeutics cause serious side effects on patients while reaching different parts of the 
body via the bloodstream to prevent uncontrolled cell division and metastasis of tumor cells. 
To overcome this problem, low-dose combinations of chemotherapeutic agents that work with 
different intracellular mechanisms are used. In this study, the cytotoxic and apoptotic effects 
of Cabazitaxel, Irinotecan and Dacarbazine chemotherapeutics were investigated against 
DU145 prostate cancer cells on their own or in different combinations. After determining the 
IC50 values and combinations of each drug, it was applied to prostate cancer cells and its 
effects on these cells were examined in terms of apoptosis. Our study suggests that 
combinatorial therapy against prostate cancer cells is more effective and will minimize side 
effects during the treatment of patients. 
Keywords: Prostate cancer, DU145, Combination Chemotheraphy 
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TOTAL PHENOLIC AND FLAVONOID CONTENTS OF 
 Malus sylvestris L. EXTRACTS 

 
Res. Asist. Neşe ERAY VURAN 
Van Yüzüncü Yıl University, Faculty of Science, Department of Molecular Biology and 
Genetic 
ORCID: 0000-0001-6387-1493 
 
Assist. Prof. Dr. Deniz İRTEM KARTAL 
Van Yüzüncü Yıl University, Faculty of Science, Department of Molecular Biology and 
Genetic 
ORCID: 0000-0001-9669-5828 
 
Prof. Dr. İsmail ÇELİK 
Van Yüzüncü Yıl University, Faculty of Science, Department of Molecular Biology and 
Genetic 
ORCID: 0000-0003-2199-6348 
 
ABSTRACT 
Malus sylvestris L. (Wild Apple) is a small fruit tree belonging to the Rosaceae family. Given 
their high light demands and low competitive abilities, wild apple is naturally scattered in 
forest gaps and forest margins. The aim of the study is to reveal the total phenol and flavonoid 
content and to demonstrate a possible biochemical difference between water and ethanolic 
extracts of the plant. For this purpose, total phenolic (TPC) and flavonoid (TFC) contents in 
ethanolic and water extracts of fruit and seed were determined. 
The highest extraction yield was obtained from the ethanolic extracts of the fruit. The percent 
yield of extraction of the fruit with ethanol was found as 10,57 % (w/w) with water as 10, 06 
% (w/w). The highest total phenol content was obtained from the seed ethanol extracts and 
calculated as 413,7±1,11 µg GAE/mg (p<0.0001). The fruit ethanol extract was also found to 
have high total phenolic content. In both Quercetin and Catechin standards, total flavonoid 
contents of the fruit ethanol extract was found to be higher than the other organs. The amount 
of total flavonoids of ethanolic extracts of fruit were determined as 554,6±1,83 QE/ mg dry 
extracts and 491,7±2,54 µg CE/ mg dry extracts, respectively (p<0,0001). The fruit water and 
seed ethanol extracts were also found to have high total flavonoid content. 
As a result, the fruit extracts of Malus sylvestris L. were more successful than other organs in 
terms of total flavonoid content. The highest total phenol content was obtained from the seed 
ethanol extracts. Due to the higher solubility of the compounds in alcohol, the total phenol 
and flavonoid contents of ethanol extracts of the plant were found to be higher than the water 
extracts.  
Keywords: Flavonoid, Malus sylvestris L., Phenolic 
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ABIOTIC STRESS FACTORS AND SIGNAL MOLECULES AFFECT SECONDARY 
METABOLITES COMPOSITON OF ST. JOHN’S WORT BOTH IN VIVO AND IN 

VITRO 
 
Res. Asist. Neşe ERAY VURAN 
Van Yüzüncü Yıl University, Faculty of Science, Department of Molecular Biology and 
Genetic 
ORCID: 0000-0001-6387-1493 
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ORCID: 0000-0002-0080-2519 
 
Prof. Dr. Musa TÜRKER 
Yildiz Technical University, Faculty of Engineering, Department of Bioengineering 
ORCID: 0000-0003-3195-1119 
 
ABSTRACT 
In the present study, Hypericum perforatum L. was regenerated in vitro and abiotic stress 
factors and signal molecules were applied on in vitro regenerants to investigate the change of 
phenolic compounds concentration comparing to plants collected from field. The effects of 
media composition, explant type and Plant Growth Regulators (PGRs) in different 
combination and concentration on callus production, plant regeneration and secondary 
metabolite production were evaluated. The quantitative analysis of phenolic composition was 
performed by High Performance Liquid Chromatography (HPLC).  
According to the results, MS medium supplemented with 1 mg/L 2, 4-D + 1 mg/L BA was 
determined to be the best medium for callus formation in dark. When micro propagation is 
considered, MS medium supplemented with 2 mg/L NAA + 1 mg/L BA was the best PGRs 
combination. Multiple shoots developed in MS supplemented with 2 mg/L NAA + 1 mg/L 
BA were separated from each other and rooted in hormone-free MS medium. The leaf explant 
gave the highest shoot number. The shoot explant produced the highest amount of callus.  
The effects of abiotic stress factors such as drought and UV-C and some signal molecules 
such as ascorbic acid, salicylic acid, sucrose and different PGRs on the production of phenolic 
compounds were investigated. It was demonstrated that callus was able to produce hypericin 
and pseudohypericin compounds. B5 and SH media gave better results than MS medium for 
the production of hypericin and pseudohypericin. The combination of NAA + BA was 
detected the best PGRs on phenolic compounds production. Chlorogenic acid concentration 
was increased by UV and sucrose, quercetin was increased by ascorbic acid and 
pseudohypericin was increased by drought applications compared to the control. The 
increases in the amounts of phenolic compounds were statistically significant (p <0.01). Rutin 
was not detected in the plants grown in vivo and in vitro. However, the plant grown in 
laboratory conditions produced rutin compound under drought stress. 
Keywords: Abiotic stress, Hypericum perforatum L., Phenolic compound, Signal Molecule, 
Tissue culture 
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THYMUS BRACHYCHİLUS JALAS SUBSP. BRACHYCHİLUS TÜRÜNÜN 
KİMYASAL İÇERİĞİ VE BİYOLOJİK AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ 

 
Dr. Mehmet AKDENİZ 

Adli Tıp Kurumu Diyarbakır Grup Başkanlığı 
ORCID: 0000-0002-4435-4826 
 
ÖZET 
Labiatae familyasına dâhil 250 cinsin, tür sayısı bakımından en büyük cinslerinden biri 
Thymus’tur. Thymus türleri Akdeniz bölgesinde tıbbi olarak kullanılan ilk bitkilerdendir. 
Thymus’lardan elde edilen uçucu yağları eski Mısırlılar mumyalamada kullanmışlardır. 
Yunanlılar enfeksiyon hastalıklarında emülgatör olarak kullanmıştır. Baharat olarak kullanılan 
Thymus türleri, Akdeniz fitocoğrafik bölgesinde yoğun olmak üzere tüm Asya ve Avrupa 
kıtalarında ve Kuzey Afrika’da yetişmektedir. Van ilinden toplanan Thymus brachychilus 
Jalas subsp. brachychilus türünün toprak üstü ve kök kısımları gölgede kurutularak etanol 
ekstreleri hazırlanmıştır. Bu etanol ekstrelerinin fitokimyasal içeriği LC-MS/MS ile 
belirlenmiştir. Sonuçlara göre özellikle türün kök etanol ekstresinin rosmarinik asit (15801.18 
µg analyte/g extract) bakımından oldukça zengin olduğu belirlenmiştir. Ayrıca elde edilen 
ekstrelerin antioksidan, sitotoksik, antikolinestreraz, antiüeraz, antitirozinaz, antielastaz ve 
antikolejenaz aktiviteleri belirlenmiştir. Genel olarak hazırlanan ekstrlerin antioksidan 
kapasitelerinin yüksek sitotoksik aktivitelerinin ise düşük olduğu belirlenmiştir. Hazırlanan 
iki ekstrenin antikolinesteraz enzim aktivitelerinin düşük, üreaz enzim aktivitelerinin ( Kök 
etanol ekstresi inhibisyon %: 65.05±1.87 ve toprak üstü etanol ekstresi inhibisyon%: 
59.54±1.67) ise yüksek olduğu belirlenmiştir. Yine iki ekstrenin elastaz enzim aktivitesinin 
olmadığı kolejenaz enzim aktivitelerinin ise düşük ve orta derecede olduğu belirlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Thymus brachychilus Jalas subsp. brachychilus, LC-MS/MS, Kimyasal 
İçerik, Biyolojik Aktiviteler 
 

INVESTIGATION OF THE CHEMICAL CONTENT AND BIOLOGICAL 
ACTIVITIES OF THE THYMUS BRACHYCHİLUS JALAS SUBSP. 

BRACHYCHİLUS SPECIES 
 
ABSTRACT 
Thymus is one of the largest genus of the 250 genus included in the Labiatae family in terms 
of number of species. Thymus species are among the first plants used medicinally in the 
Mediterranean region. The ancient Egyptians used the essential oils obtained from Thymus in 
mumnification. The Greeks used it as an emulsifier in infectious diseases. Thymus species 
used as spices are grown in all Asia and Europe continents and North Africa, especially in the 
Mediterranean phytogeographical region. The aerial and root parts of the Thymus 
brachychilus Jalas subsp. brachychilus species collected from the province of Van were dried 
in the shade and ethanol extracts were prepared. The phytochemical content of these ethanol 
extracts was determined by LC-MS/MS. According to the results, it was determined that the 
root ethanol extract is quite rich in rosmarinic acid (15801.18 µg analyte/g extract). In 
addition, antioxidant, cytotoxic, anticholinestrerase, antiuerase, antithyrosinase, antielastase 
and anticolegenase activities of the extracts were determined.   
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In general, it was determined that the extracts prepared had high antioxidant capacity and low 
cytotoxic activity. It was determined that the anticholinesterase enzyme activities of the two 
extracts prepared were low, while the urease enzyme activities (root parts ethanol extract 
inhibition%: 65.05 ± 1.87 and aerial parts ethanol extract inhibition%: 59.54 ± 1.67) were 
high. Again, it was determined that the two extracts did not have elastase enzyme activity and 
their collagenase enzyme activities were low and moderate. 
Keywords: Thymus brachychilus Jalas subsp. brachychilus, LC-MS/MS, Chemical Content, 
Biological activities 
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DNA BARKODLAMADA cpDNA’YA AİT 4 FARKLI BÖLGENİN KULLANIMI İLE 
Trifolium L. TAKSONLARININ FİLOGENETİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Dr. Öğr. Üyesi Aykut YILMAZ 
Uşak Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 
ORCID: 0000-0002-0327-8388 
 
Yudum YELTEKİN 
Uşak Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 
ORCID: 0000-0003-3891-8717 
 
ÖZET 
Trifolium L. cinsi Leguminosae familyasına ait en fazla tür içeren cinslerden biridir ve her iki 
yarım kürede temsil edilen kozmopolitan bir dağılış gösterir. Bu denli geniş yayılış, farklı 
coğrafik bölgelere ait türlerde ve özellikle geniş coğrafik dağılışa sahip populasyonlardan 
oluşan aynı türün bireylerinde büyük varyasyonlara yol açmakta, bu durum taksonomik 
problemleride cins içerisinde arttırmaktadır. Seksiyon veya altcins temelinde Trifolium 
türlerinin sınıflandırılması konusunda hala karmaşık durumlar taksonomik açıdan devam 
etmektedir. Bazı araştırmacılar bu kapsamda Zohary ve Heller (1984) sınıflandırmasını 
kullanırken, bazı araştırmacılar Ellison ve ark. (2006) sınıflandırmasını kullanmaktadır. 
Taksonomik problemlerin çözümünde DNA barkodlama yaygın kullanılan moleküler 
yöntemlerden biridir. Özellikle cpDNA’ya ait bölgeler düşük nükleotit değişimlerine rağmen, 
taksonların sınıflandırılmasında anlamlı sekans değişimlerini içermesi nedeni ile sıklıkla 
tercih edilmektedir. Bu çalışmada bu amaçla cpDNA’ya ait dört farklı bölge (trnL-trnF, trnH-
psbA, atpF-atpH ve rpoC1) sekans değişimleri ve benzerlikleri açısından Trifolium 
taksonların değerlendirilmesinde kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan Trifolium türlerine ait 
sekans bilgileri, National Centre of Biotechnology Information (NCBI)’dan sağlanmıştır. Her 
bir cpDNA’ya ait bölge için Trifolium taksonlarına ait sekans bilgileri temin edilmiş ve 
Molecular Evolutionary Genetics Analysis (MEGA) programı kullanılarak sekanslar 
hizalandırılmıştır. Elde edilen bu veriler, taksonların filogenetik ilişkilerini ve cinsin 
taksonomisini anlamak için Maximum Parsimony method kullanımı ile filogenetik ağaca 
çevrilmiştir. Çalışılan her bir bölgeye ait filogenetik ağaçlar incelendiğinde, aynı türe ait 
taksonların birlikte guruplandığı ve türlerin taksonomik açıdan birbirlerinden ayrıldığı 
gözlenmektedir. Ayrıca türlerin seksiyonel olarakta filogenetik ağaçta guruplandığı 
görülmektedir. Tür çeşitliliği bakımından ortak olan cpDNA’ya ait üç bölge için (trnH-psbA, 
atpF-atpH ve rpoC1) taksonların filogenetik ilişkileri incelendiğinde, türlerin filogenetik 
ilişkilerinin birebir benzerlik gösterdiği görülmektedir.  
Anahtar Kelimeler: Trifolium, cpDNA, trnL-trnF, trnH-psbA, atpF-atpH, rpoC1, Maximum 
Parsimony Method 
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THE EVALUATION OF Trifolium L. TAXA PHYLOGENETICALLY BY USING OF 
FOUR DIFFERENT REGIONS BELONGING TO cpDNA IN DNA BARCODING 

 
ABSTRACT 
The genus Trifolium L. is one of the genus containing the most abundant species belonging to 
Leguminosae family and shows a cosmopolitan distribution represented in both hemispheres. 
This wide spread causes great variations in species belonging to different geographical 
regions and especially in individuals of the same species consisting of populations with wide 
geographic distribution, and this situation increases taxonomic problems within the genus. 
There are still complex situations in the taxonomy of the genus and in the classification of 
Trifolium species on the basis of section or subgenus. Some researchers use the Zohary and 
Heller (1984) classification, while some researchers use the classification of Ellison et al. 
(2006). DNA barcoding is one of the most preferred molecular methods in solving of 
taxonomic problems. Especially the regions belonging to cpDNA are frequently preferred due 
to their significant sequence changes in the classification of taxa, despite low nucleotide 
changes. In this study, four different regions belonging to cpDNA (trnL-trnF, trnH-psbA, 
atpF-atpH and rpoC1) were used in the evaluation of Trifolium taxa based on their sequence 
variations and similarities. Sequence informations of Trifolium taxa used in the study were 
provided from National Center of Biotechnology Information (NCBI). After the sequence 
informations of Trifolium taxa were provided for each cpDNA regions, these sequences were 
aligned by using the Molecular Evolutionary Genetics Analysis (MEGA) program. These data 
were translated into phylogenetic trees by using of the Maximum Parsimony method to 
understand the phylogenetic relationships of taxa and the taxonomy of the genus. When 
phylogenetic trees belonging to each region studied are examined, it is observed that the taxa 
belonging to the same species are grouped together and the species are taxonomically 
separated from each other. It is also observed that the species are grouped sectionally in the 
phylogenetic tree. When the phylogenetic relationships of the taxa for three regions (trnH-
psbA, atpF-atpH and rpoC1) which have common taxa in terms of species diversity are 
examined, it is seen that the phylogenetic relationships of the species show one-to-one 
similarity. 
Keywords: Trifolium, cpDNA, trnL-trnF, trnH-psbA, atpF-atpH, rpoC1, Maximum 
Parsimony Method 
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OBEZİTE İLE İLİŞKLİ FTO GENİNDEKİ MİSSENSE SNP’LERİN OLASI 
ETKİLERİNİN VE MİRNA’LARIN HEDEF BÖLGELERİNDEKİ 

POLİMORFİZMLERİN FONKSİYONEL ETKİLERİNİN BİYOİNFORMATİK 
TAHMİNİ 
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Orçun AVŞAR 
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ORCID: 0000-0003-3556-6218 

 
ÖZET 
Obezite, giderek yaygınlaşan ve çeşitli komplikasyonlara neden olan bir halk sağlığı 
sorunudur. Multifaktöriyel bir hastalık olan obezitenin patogenezinin iyi anlaşılması için 
genetik faktörlerin iyi tanımlanması gerekmektedir.  Bu çalışmada obezite ile ilişkili olan 
FTO genindeki missense SNP’lerin olası etkilerini ve miRNA hedef bölgelerindeki 
polimorfizmlerin fonksiyonel etkilerini in silico yöntemlerle analiz etmeyi amaçladık. Zararlı 
SNP’lerin tahmin edilmesi için PolyPhen-2 ve SIFT yazılım araçları, protein stabilitesi 
değişimlerinin tespit edilmesi için I-Mutant 3.0 yazılımı, yabanıl ve mutant tip proteinlerin üç 
boyutlu modellemeleri için Project HOPE yazılım aracı kullanılmıştır. miRNA hedef 
bölgelerindeki polimorfizmlerin fonksiyonel etkilerini analiz etmek için PolymiRTS v3.0 
yazılım aracı kullanılmıştır. rs61743972, rs202007463, rs113383961, rs138348216, 
rs139577103, rs140101381, rs141978030, rs143788264, rs147561986, rs150450891, 
rs151263395, rs182784714, rs201836578, rs370009039, rs371489995, rs372814208,  
rs373028121, rs373076420 ve rs377073096 polimorfizmlerinin protein yapısına ve 
stabilitesine zararlı etkileri olduğu gösterilmiştir. hsa-miR-4274, hsa-miR-6777-3p, hsa-miR-
4641, hsa-miR-6879-3p, hsa-miR-6879-3p, hsa-miR-4749-3p, hsa-miR-4749-3p ve hsa-miR-
6777-5p miRNA’ların filogenetik açıdan korunduğu tespit edilmiştir.  hsa-miR-4274, hsa-
miR-6777-3p, hsa-miR-4641, hsa-miR-6879-3p, hsa-miR-6879-3p, hsa-miR-4749-3p, hsa-
miR-4749-3p ve hsa-miR-6777-5p’nin etkilenen en önemli miRNA’lar oldukları 
belirlenmiştir. Çalışmamızda elde edilen sonuçların ileride FTO geni ile ilgili yapılacak olan 
genotipleme çalışmalarında SNP seçimi ve deney tasarımı aşamalarına ışık tutacağını 
düşünmekteyiz. 
Anahtar Kelimeler: Obezite, FTO, miRNA, Tek Nükleotid Polimorfizmi  
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BIOINFORMATIC PREDICTION OF THE POSSIBLE EFFECTS OF MISSENSE 
SNPS IN THE FTO GENE THAT IS ASSOCIATED WITH OBESITY AND THE 

FUNCTIONAL EFFECTS OF THE POLYMORPHISMS IN THE TARGET 
REGIONS OF MIRNAS 

 
ABSTRACT 
Obesity is an increasingly widespread public health problem that causes various 
complications. In order to clarify the pathogenesis of obesity that is a multifactorial disease, 
genetic factors are needed to be identified. In this study, we aimed to analyze the probable 
effects of missense SNPs in the FTO gene that is associated with obesity and the functional 
effects of polymorphisms in miRNA target regions by in silico methods. PolyPhen-2 and 
SIFT tools were used for the prediction of damaging SNPs, I-Mutant 3.0 software for 
determination of protein stability changes, and Project HOPE software for three-dimensional 
modeling of wild type and mutant type proteins. PolymiRTS v3.0 software tool was used to 
analyze the functional effects of polymorphisms in miRNA target regions. It has been shown 
that rs61743972, rs202007463, rs113383961, rs138348216, rs139577103, rs140101381, 
rs141978030, rs143788264, rs147561986, rs150450891, rs151263395, rs182784714, 
rs201836578, rs370009039, rs371489995, rs372814208, rs373028121, rs373076420 and 
rs377073096 polymorphisms had damaging effects on protein structure and stability. The 
miRNAs- hsa-miR-4274, hsa-miR-6777-3p, hsa-miR-4641, hsa-miR-6879-3p, hsa-miR-6879-
3p, hsa-miR-4749-3p, hsa-miR-4749-3p and hsa-miR-6777-5p- were phylogenetically 
conserved. It was determined that hsa-miR-4274, hsa-miR-6777-3p, hsa-miR-4641, hsa-miR-
6879-3p, hsa-miR-6879-3p, hsa-miR-4749-3p, hsa-miR-4749- 3p and hsa-miR-6777-5p were 
the most significant miRNAs affected. We suppose that the findings obtained in the current 
study will enlighten the process of SNP selection and experimental design in further 
genotyping studies related to the FTO gene. 
Keywords: Obesity, FTO, miRNA, Single Nucleotide Polymorphism 
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PSEN1 GENİNDEKİ ZARARLI MİSSENSE SNP’LERİN FONKSİYONEL VE 
YAPISAL SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
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ÖZET 
Alzheimer hastalığı (AH), ilerleyici bilişsel bozukluk ve davranış bozukluğu ile karakterize 
olan nörodejeneratif bir hastalıktır. PSEN1 geni 14. kromozomun q24.2 lokusunda 
konumlanmıştır. Yüksek miktarda amiloid-beta (Aβ) üretimi PSEN1 geninin AH 
patogenezindeki rolünü göstermektedir. Bu çalışmada, Alzheimer hastalığı ile ilişkili olan 
PSEN1 genindeki missense SNP’lerin olası zararlı etkileri, protein stabilitesindeki etkileri ve 
miRNA hedef bölgelerindeki polimorfizmlerin in siliko yöntemlerle belirlenmesi 
amaçlanmıştır. PSEN1 geninin zararlı SNP’lerinin belirlenmesi için SIFT ve PolyPhen-2 web 
araçları kullanılmıştır. Proteinlerin boyut, iyon yükü, hidrofobisitesinin ve üç boyutlu 
modellemelerinin tanımlanması için Project HOPE, protein stabilitesinin belirlenmesi için I-
Mutant web araçları kullanılmıştır. miRNA seed bölgeleri ile miRNA hedef bölgelerindeki 
polimorfizmlerin filogenetik açıdan korunma değerlerini belirlemek için PolymirRTS v3.0 
veritabanı kullanılmıştır. PolymirRTS v3.0 web aracından elde edilen bulgulara göre hsa-
miR-4691-3p, hsa-miR-3157-5p, hsa-miR-548t-3p, hsa-miR-6749-3p, hsa-miR-520d-3p, hsa-
miR-302c-3p, hsa-miR-3126-5p, hsa-miR-4540, hsa-miR-8088, hsa-miR-3682-5p, hsa-miR-
4477b, hsa-miR-590-5p, hsa-miR-4290 ve hsa-miR-759 miRNA’ların filogenetik açıdan 
korunduğu belirlenmiştir. miRNA hedef bölgeleri ile miRNA dizilerinde gerçekleşen 
polimorfizmler, hedef gendeki post-transkripsiyonel modifikasyonları etkileyebilmektedir. 
Çalışmamızın sonuçları, PSEN1 geni ile ilişkili 14 miRNA’nın fonksiyonel açıdan önemli 
olduğunu göstermektedir. Çalışmamızda elde ettiğimiz bulguların, PSEN1 geni ile 
ilişkilendirilen Alzheimer hastalığı (AD) tedavisine yön vermesini temenni etmekteyiz. Bu 
varyantların ileriki in vitro ve in vivo çalışmalarla doğrulanması gerekmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Alzheimer hastalığı (AH), presenilin 1 (PSEN1), SNP, in siliko analiz 
 
EVALUATION OF THE FUNCTIONAL AND STRUCTURAL CONSEQUENCES OF 

DELETERIOUS MISSENSE SNPS IN PSEN1 GENE 
 
ABSTRACT 
Alzheimer's disease (AD) is a neurodegenerative disease characterized by progressive 
cognitive impairment and behavioral impairment. PSEN1 gene is located at the q24.2 locus of 
chromosome 14. The high amount of amyloid-beta (Aβ) production indicates the role of 
PSEN1 gene in the pathogenesis of AD. In this study, it was aimed to determine the probable 
deleterious effects of missense SNPs in the PSEN1 gene that is associated with Alzheimer's 
disease, their effects on protein stability and polymorphisms in miRNA target regions by in 
silico methods.   
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SIFT and PolyPhen-2 web tools were used to determine the deleterious missense SNPs of the 
PSEN1 gene. Project HOPE software was used to identify the size, ion charge, 
hydrophobicity and three-dimensional modeling of proteins, and I-Mutant web tool for the 
determination of protein stability. PolymirRTS v3.0 database was used to define the 
phylogenetic conservation scores of polymorphisms in miRNA seed regions and miRNA 
target regions. According to the findings obtained from the PolymirRTS v3.0 web tool, it has 
been determined that hsa-miR-4691-3p, hsa-miR-3157-5p, hsa-miR-548t-3p, hsa-miR-6749-
3p, hsa-miR-520d-3p, hsa-miR-302c-3p, hsa-miR-3126-5p, hsa-miR-4540, hsa-miR-8088, 
hsa-miR-3682-5p, hsa-miR-4477b, hsa-miR-590-5p, hsa-miR-4290 and hsa-miR-759 
miRNAs were phylogenetically conserved. Polymorphisms in miRNA target regions and 
miRNA sequences can affect post-transcriptional modifications in the target gene. The 
findings of the current study indicates that 14 miRNAs associated with the PSEN1 gene are 
functionally significant. We suppose that the findings obtained in this study may direct the 
treatment strategies of Alzheimer's disease (AD) associated with the PSEN1 gene. These 
variants are required to be confirmed by further in vitro and in vivo studies. 
Keywords: Alzheimer’s disease (AD), presenilin 1 (PSEN1), SNP, in silico analysis 
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PALLOPTERA LONGIPENNIS CZERNY, 1934 (DIPTERA: PALLOPTERIDAE), 
TÜRKİYE’DEN İLK KAYDI 

 
Dr. Derya ÇİFTÇİ  
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ÖZET 
Pallopterid sinekler, İngilizce “flutter-wing flies”, “flutter flies” ya da “ trembling-wing flies” 
(titrek kanatlı sinekler, titrek sinekler ya da sallanan sinekler) olarak adlandırılmaktadır. Bu 
ismin verilmesinin nedeni birçok türünün kanatlarını belirgin bir şekilde kanatlarını 
titreştirmesidir. Bu familya erginleri orta boylu (3-6 mm) sinekler olup vücut gri, sarı ya da 
kahverenkli ve genellikle kanatları desenlidir. Sıklıkla pallopterid erginleri Tephritidler ve 
Sapromyzidler ile karıştırılabilir. Genellikle familyanın çoğu türlerinin biyolojisi tam olarak 
bilinmemektedir. Pallopteridler çoğunlukla nemli habitatlarda (çayırlık, çalı habitatları, 
yaprak döken ya da kozalaklı ormanlar) bulunur. Titrek sinekler saprofag, fitofag ya da 
carnivordur. Bir kısmı Asteraceae, Graminae ve Apiaceae çiçekleri üzerinde beslenirken, bir 
kısmıda çürümüş ağaçların altında yaşar ve Cerambycidae ve Scoltyidae familyası larvaları ile 
beslenir.  
Pallopteridae, hem kuzey hem de güney yarım kürenin ılıman zonlarında dağılış gösteren 68 
türden oluşan küçük bir familyadır. Türlerinin çoğu (38 tür) Palaeartik bölgede yayılış 
gösterir. Avrupa’dan ise 23 tür kaydı bulunmaktadır. Türkiye’den ise Pallopteridae 
familyasına ait tür kaydı ilk defa 2019 yılında Yaran (2019) tarafından dört tür ile verilmiştir. 
Bu türler Orta Karadeniz bölümünden toplanmıştır.  
Bu çalışmada Palloptera longipennis Czerny, 1934 türünün Türkiye’den kaydı ilk defa 
verilmiştir. Palloptera longipennis türüne ait bir erkek örnek Ardahan, Posof, Yeniköy’ün 
güneybatısından 15 Temmuz 2020’de karışık yaprak döken ormandan toplanmıştır. Türün tip 
lokalitesi Kuzey Kafkasya’nın Kuban bölgesindendir. P. longipennis Kafkasya bölgesine 
endemikti. Böylece türün yayılış alanı güneye kadar genişlemiştir. Türkiye’den bilinen 
Pallopteridae tür sayısı ise beşe yükselmiştir. 
Ekolojik olarak önemli olan bu familyanın tür sayısını Avrupa ile kıyasladığımızda çok az 
olduğu ve yeterli çalışma yapılmadığı görülmektedir. Kayıtlı pallopterid tür sayısının en az 
Avrupa'daki kadar olacağı düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Pallopteridea, Palloptera, yeni kayıt, Anadolu 
 

FIRST RECORD OF PALLOPTERA LONGIPENNIS CZERNY, 1934 (DIPTERA: 
PALLOPTERIDAE) FROM TURKEY 

 
ABSTRACT 
Pallopterid flies are called "flutter-wing flies", "flutter flies" or "trembling-wing flies". The 
reason for giving this name is many species make their wings distinctly vibrate. Adults are 
moderate size (3-6 mm), the body grey, yellow or brown and wings maculated. Frequently the 
pallopetrid adults might be mistaken for Tephritids or Sapromyzids. Generally, the biology of 
most species of the family is not well known. Pallopterids are mostly found in wet habitats 
(grassland, shrub habitats, deciduous or coniferous forests). Flutter flies are saprophages, 
phytophages or carnivorous. Some feed on Asteraceae, Graminae and Apiaceae flowers, 
while others live under decayed trees and feed on larvae of Cerambycidae and Scoltyidae. 
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Pallopteridae is a small family includes 68 valid species distributed in the temperate zones of 
both northern and southern hemispheres. Most of species (thirty-eight species) are currently 
distributed in the Palearctic Region. There are 23 species records from Europe. In Turkey, the 
species record of Pallopteridae family was first given in 2019 by Yaran (2019) with four 
species. These species were collected from the Middle Black Sea subregion. 
In this study, Palloptera longipennis Czerny, 1934 species is recorded from Turkey for the 
first time. A male specimen belonging to this species was collected from Ardahan, Posof, 
southwest of Yeniköy in a mixed deciduous forest on 15 July 2020. The type locality of the 
species was from the Kuban region of North Caucasus. P. longipennis was endemic to the 
Caucasus region. The distribution area of the species has expanded to the south. The number 
of Pallopteridae species known from Turkey has increased to five. 
When it compares the number of species of this ecologically important family with Europe, it 
is seen that there is not enough studies have been done. It is thought that the number of 
recorded pallopterid species will be at least as high as in Europe’s. 
Keywords: Pallopteridea, Palloptera, new record, Anatolia 
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THE IMPORTANCE OF VEGETABLE OILS IN SUSTAINABLE NUTRITION 
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ABSTRACT 
Global population growth, urbanization, industrialization and climate change can negatively 
affect nutrition systems and cause health and environmental problems. As a result of previous 
studies conducted to solve these problems, the concept of sustainable nutrition has emerged. 
Sustainable nutrition pattern is getting increased attention worldwide. One of the objectives of 
this nutrition model is to obtain a healthy diet. A sustainable and healthy nutrition has low 
environmental effects and support healthy life for current and future generations. This diet 
would decrease the consumption of energy-dense and highly processed and packaged foods 
and increase the consumption of more plant-based foods and less animal-derived foods. 
Vegetable oils can be preferred in sustainable nutrition model since they contain bioactive 
components that are beneficial for human health. Thus, the consumption of vegetable oils that 
also included in the patterns of the Mediterranean and Nordic diets, which are considered to 
be a sustainable nutrition model will increase. In this study, we aimed to investigate the term 
of sustainable diet and the importance of vegetable oil in sustainable diet. Future studies to 
increase the consumption of vegetable oils in a healthy diet pattern which is including less 
animal-based and more plant-based food will be a significant step for sustainability of health 
and environment. 
Keywords: Sustainable Nutrition, Vegetable Oils, Health, Nutrition, Environmental 
Sustainability 
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