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CONFERENCE PROGRAM
Online Presentation

Zoom Meeting ID: 816 0902 0649
Passcode: 16170722
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IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY
• To be able to make a meeting online, login via https://zoom.us/join site,
enter ID instead of “Meeting ID
• or Personal Link Name” and solidify the session.
• The Zoom application is free and no need to create an account.
• The Zoom application can be used without registration.
• The application works on tablets, phones and PCs.
• Speakers must be connected to the session 10 minutes before the
presentation time.
• All congress participants can connect live and listen to all sessions.
• During the session, your camera should be turned on at least %70 of session
period
• Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion
(question-answer) section of the session.

TECHNICAL INFORMATION
•
•
•
•

Make sure your computer has a microphone and is working.
You should be able to use screen sharing feature in Zoom.
Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress.
Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion
(question-answer) section of the session.
• Before you login to Zoom please indicate your name surname and hall
number,

exp. H-…, S- … NAME SURNAME
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16.07. 2022
Meeting ID: 816 0902 0649
HALL: 1

SESSION: 1

10: 00 – 12:00
Passcode: 16170722

MODERATOR:

DR. ÖĞR. ÜYESİ SEÇİL YILDIZ

ELÇİN DALKILIÇ

Covid-19 Pandemi Döneminde Uzaktan Muhasebe Eğitimi İle İlgili
Yapılmış Çalışmaların İçerik Analizi

TUBA CENGİZ
DR. ÖĞR. ÜYESİ SEÇİL
YILDIZ

The Use Of Anthropomorphism In Young Learner Education: Fables And
Role-Playing Method
Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Oyun Ve Oyuncak Tercihlerinin
Çocukların Cinsiyetleri Açısından İncelenmesi

TUĞBA KILCAN

Ortaokul Öğrencilerinin Yeni Nesil Matematik Sorularına İlişkin
Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

ÇİĞDEM UYSAL
HİLAL ATLAR

Türk İşaret Dili Ve Eğitime Yansımaları

HALİL UYSAL

Matematikte Zorluk Yaşayan Öğrencilere Toplama İşleminde
Akıcılık Kazandırmada Video Animasyonla Sunulan KKK Tekniğinin
Etkililiği

HALİL UYSAL

Temel İşlemlerde Akıcılık Kazanmaya Yönelik Bir Aile Eğitim
Programının Etkililiği
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16.07. 2022

10: 00 – 12:00

Meeting ID: 816 0902 0649
HALL: 2

SESSION: 1

Passcode: 16170722
MODERATOR:

RAMAZAN CEYLAN

TUĞBA NUR YAKA
MUSTAFA YÜKSEL ERDOĞDU

Aile İkliminin Bireylerin Mutluluğu İle İlişkisi

SÜMEYYE KONAKÇI
DOÇ. DR. MESUT YAVUZ

Ergen Yaş Grubunda İrritabilite, Bağlanma Ve Düşünce Eylem Kaynaşması
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

YUSUF ATMACA
ABDULKERİM ÇEVİKER
ÇİSEM ÜNLÜ
KORAY GÜLER
UĞUR ÖDEK

Milli Takım Düzeyindeki Halter Sporcularının Kilo Düşme Profilleriyle
Sürekli Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

FATMA ŞENOL
İLGİ ATAY KAYA
GÜLCAN BULUT
İPEK KAŞTAŞ UZUN
FATMA ŞENOL
İLGİ ATAY KAYA
TUBA N. ÖZKAN

Süper Amatör Lig Futbolcularının İmgeleme Tercihlerinin İncelenmesi

Spatial Mapping Of Young Children’s Neighborhood Experiences: How To
Do That With GIS In A Konak (Izmir) Neighborhood

A. ÖZLEM ÖNDER

Same Neighborhoods And Different Open-Green Space Perceptions Of
Parents With Young And Old Children: A Case In Two Neighborhoods Of
Izmir

RAMAZAN CEYLAN

Yüzme Sedanterlerin Fonksiyonel Ve Verimli Hareket Edebilme Becerisini
Nasıl Etkiler

HALİDE GÜNDEŞ
AHSEN YAREN EREN
DR. ÖĞR. ÜYESİ NESLİHAN
AYDIN YÖNET

Dönüşümün Sesi: Fikirtepe Örneği
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16.07. 2022

10: 00 – 12:00

Meeting ID: 816 0902 0649
HALL: 3

SESSION: 1

ABDULHAMİD MERMER
DOÇ. DR. MERVE KARACAER

MODERATOR:

Passcode: 16170722
DR. ÖĞR. ÜYESİ AYŞE ELİF YAZGAN

Ofis Tipi Ve Kurul Tipi Yüksek Denetim Kurumlarının Ulusal Bütçe
Sürecindeki Rolü Ve Katkıları: Ulusal Denetim Ofisi Ve Türk Sayıştayının
Bütçe Üzerindeki Mali Ve Mali Olmayan Etkilerinin Karşılaştırılması

GİZEM HEDİYE EREN
SİNEM DİKSU
RAHELEH KHATİBİ
TOLGA BERKAY KESEN

Z Kuşağının Sosyal Medya İle Etkileşiminin E-Ticaret Tutumlarına Etkisi:
Sistematik Bir İnceleme

GÖKHAN ÖZKAYA

Comparative Analysis of Countries in terms of Circular Economy
Indicators Employing the CRITIC-Based MAUT and COPRAS Methods

YASİN ATAMAN
DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA
ARI

Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Mali Analiz Teknikleri
Ve Teknoloji İlişkisi

İZZET AYDEMİR
MEHMET EMIN YAŞAR
Acil sertifika
PROF. DR. CEMAL ZEHİR
ARŞ. GÖR. MAHMUT
BİLGETÜRK
DR. ÖĞR. ÜYESİ AYŞE ELİF
YAZGAN

Sağlık Teknolojilerinde Ekonomik Değerlendirme: Maliyet-Etkililik
Yöntemi Ve Süreçleri
Büyük Veri Analitiği Yeteneği Ve Firma Performansı İlişkisi: Firma
Büyüklüğünün Düzenleyici Rolü
Pandemi Etkisinde Türk Hava Yollarının Finansal Performansının Crıtıc Ve
Aras Yöntemleriyle Değerlendirilmesi
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10: 00 – 12:00

Meeting ID: 816 0902 0649
HALL: 4

SESSION: 1

Passcode: 16170722

MODERATOR:

DOÇ. DR. MUSTAFA İSMAİL DÖNMEZ

DR. DERVİŞ DOKGÖZ

Bazı Sufî Müelliflerin, “Alimler Peygamberlerin Varisleridir” Hadis-İ
Şerifine Dair Yorumları

DR. DERVİŞ DOKGÖZ

Tasavvuf-Fıkıh İlişkisinde İşarî Tefsirin Rolü

DOÇ. DR. AKİF AKTO
ELA KIRAN ÖLMEZ

Yaratıcı Yazma Yaklaşımının Yazmaya Yönelik Tutum Ve Becerilere Etkisi

DOÇ. DR. MUSTAFA İSMAİL
DÖNMEZ

Rıza Paşa’nın Esmâ-İ Türkiyye Adlı Sözlüğünün Salih Vehbi Tarafından
Yapılan Arapça Tercümesinin İncelenmesi

DR. ÖĞR. ÜYESİ İZZET
MARANGOZOĞLU

Kur’an’ın Beyanî İnceliklerinden Vâv-ı Semâniye Üzerine Bir Değerlendirme

DR. ÖĞR. ÜYESİ İZZET
MARANGOZOĞLU

Arap Kelamında Fasih Sayılmayan Bazı Lafızların Kur’an Sözdizimindeki
Kullanımı
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16.07. 2022

10: 00 – 12:00

Meeting ID: 816 0902 0649
HALL: 5

SESSION: 1

Passcode: 16170722

MODERATOR:

DOÇ.DR. GÜLDEN ŞİŞMAN

ASHUTOSH BANSHWAR
SYED AFREEN HUSSAIN

Self-Driving Vehicles: Socio-Legal Challenges

PRATEEK KUMAR DINKAR
PAYAL

Marital Rape in India: A Study of Legal and Judicial Trends

DOÇ.DR. GÜLDEN ŞİŞMAN

Avukatlık Hizmetinde Kdv Sorunsalı

GÖKHAN TANERİ

Soğutucu Etki (Chilling Effect)

GÖKHAN TANERİ

Non-Refoulement İlkesi Ve Jus Cogens Niteliği

GÖKHAN TANERİ

Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi Kararlarına Karşı Direnme İmkânı
Bulunmamasının Sebep Olduğu Verimsizlik Sorunu

DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET
YÜCEL

Dijital Hizmet Vergisinin Uygulama Esasları

EMRAH TAN

Türk Hukukunda Önleme Amaçlı İletişimin Denetlenmesi Tedbiri
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16.07. 2022

10: 00 – 12:00

Meeting ID: 816 0902 0649
HALL: 6

SESSION: 1

SANDHYA RIJAL
SAROJ ADHIKARI
RAMESH R. PANT
ERIC HAWKINSON
EDGARAS ARTEMCIUKAS
NGONO MINDZENG TERENCIA
ELDAH EPHRAIM BUBA

Passcode: 16170722
MODERATOR:

CHUTIMA KLAYSUNG

Non-Timber Forest Products and Livelihood Linkages: A Case of
Lamabagar, Nepal
Simplified Mobile AR Platform Design for Augmented Tourism
Community Based Tourism and Development in Third World Countries: The Case
of the Bamileke Region of Cameroon
An Evaluation of Tourism Education in Nigeria’s Higher Institutions

BITA MASHAYEKHI
MOHAMMAD ARA

Activity-Based Costing in the Hospitality Industry: A Case Study in a Hotel

CHUKIAT CHAIBOONSRI
SATAWAT WANNAPAN

Asymmetrical Informative Estimation for Macroeconomic Model: Special Case in
the Tourism Sector of Thailand

MAJA MARTINOVIC
VALENTINA ZARKOVIC
HRVOJE MALJAK

Potential of Croatia as an Attractive Tourist Destination for the Russian Market

CHUTIMA KLAYSUNG
MOHAMMED-AMINU SANDA
EMMANUEL K. MAWUENA

Behaviors and Factors Affecting the Selection of Spa Services among Consumers
in Amphawa, Samut Songkhram, Thailand
Consequential Influences of Work-Induced Emotions on the Work-Induced
Happiness of Frontline Workers in Finance-Oriented Firms
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10: 00 – 12:00

Meeting ID: 816 0902 0649
HALL: 7

SESSION: 1

LASZLO VARI
EREZ COHEN

Passcode: 16170722
MODERATOR:

ISAIAS TEKLIA BERHE

Freedom with Limitations: The Nature of Free Expression in the European Case-Law
The Impact of Globalization on the Development of Israel Advanced Changes

GERGELY HORVÁTH

The Two Layers of Food Safety and GMOs in the Hungarian Agricultural Law
Authors: Gergely Horváth

MARÍA JOSÉ BENÍTEZ JIMÉNEZ

Jurisprudencial Analysis of Torture in Spain and in the European Human Rights
System

MOHSEN DAVARZANI
EHSAN LAME
MOHAMMAD TAGHI HASSAN
ZADEH

Reviewing the Relation of Language and Minorities' Rights

ADA YURMAN
DIYA SARKAR
PRAFULLA C. MISHRA

The Social Reaction to the Wadi Salib Riots (1959) as Reflected in Contemporary
Israeli Press
An Analytical Study on the Politics of Defection in India

ISAIAS TEKLIA BERHE

The Ethio-Eritrea Claims Commission on Use of Force: Issue of Self-Defense or
Violation of Sovereignty

ROXAN VENTER

Enforcement of Decisions of Ombudsmen and the South African Public Protector:
Muzzling the Watchdogs

MARISA CATARINA DA
CONCEIÇÃO DINIS

Directors’ Duties, Civil Liability, and the Business Judgment Rule under the
Portuguese Legal Framework
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14: 00 – 16:00

Meeting ID: 816 0902 0649
HALL: 1

SESSION: 2

Passcode: 16170722

MODERATOR:

DR. SEMA DÖKME YAĞAR

MUSTAFA HINÇAL
İHSAN TOLGA MEDENİ
TUNÇ DURMUŞ MEDENİ

Dünya’da Ve Türkiye’de Dijitalleşme Seviyelerinin Endeksler Bazlı Olarak
İncelenmesi

ASEL AKMATALIEVA

Medya Denetimi Ve Denetim Yöntemleri

UĞUR KAZANÇÇI
AYŞE GÜL UYSAL
TUNÇ DURMUŞ MEDENİ
İHSAN TOLGA MEDENİ

Dijital Türkiye İndeksi Bağlamında Güvenlik Tematik Alanının Türkiye
Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı Hizmetleri Kapsamında Analizi

DR. SEMA DÖKME YAĞAR

Covıd-19 Aşısı Tutumu İle İlişkili Faktörlerin İncelenmesi: Türkiye Örneği

DR. SEMA DÖKME YAĞAR
DR. ÖĞR. ÜYESİ FEDAYİ
YAĞAR

E-Nabız Uygulamasının Medyadaki Yansımasının İncelenmesi: Bir Gazete
Örneği

DR. ÖĞR. ÜYESİ H. CEM
SAYIN
ARŞ. GÖR. GAMZE SEVİMLİ
ÖRGÜN

Yönetim Kurulu Toplantı Sıklığının Firma Performansı Üzerine Etkisi:
Borsa İstanbul Uygulaması

SELJUK 6th INTERNATIONAL
CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES
JULY 16-17, 2022 - KONYA

16.07. 2022

14: 00 – 16:00

Meeting ID: 816 0902 0649
HALL: 2

SESSION: 2

MODERATOR:

Passcode: 16170722
ÖĞR. GÖR. SÜLEYMAN CİHAN

UTKU AYBUDAK

Basmacı Hareketi Ve Afgan Modernleşmesine Dolaylı Etkileri

ÖMER BERKAY DURSUN

12 Mart Muhtırası Sonrası Kurulan Reform Hükümetlerinin Askerle Olan
İlişkileri

ÖĞR. GÖR.SÜLEYMAN
CİHAN

Tarihsel Süreçte Sığınma, Sığınma Hakkı Ve Uluslararası Belgelerdeki Yeri

FATMA İNCE SANCAKLI
NİZAM ABAY

Bizans Devleti’nde İkonakırıcılık-İkonacılık Dönemi (711-813)
Archaeological Materials Of The Roman Period Protected In
The Ilgın Fire Building
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14: 00 – 16:00

Meeting ID: 816 0902 0649
HALL: 3

SESSION: 2

Passcode: 16170722

MODERATOR: P. Ü. F. D. DOSENT NAZİLƏ ABDULLAZADƏ

P. Ü. F. D. DOSENT
NAZİLƏ ABDULLAZADƏ
P. Ü. F. D. DOSENT
BİLAL HƏSƏNLİ

Ədəbiyyat Təlimində Praktik Məşğələlərin Rolu

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ VEDAT
TEZCAN

Hegel’in Spınoza Eleştirisi: Töz Olarak Tanrı

MUHAMMED RECAİ ÇİFTÇİ

Müzikal Seyir Karakterinin, Kur’an’ın Tilâvet Hızına Etkisi (Yûnus Sûresi
107. Âyet Örneği)

ARŞ. GÖR. DR. YUSUF
ÖZCAN

Arap Halk Edebiyatında Tür Ve Tema Bakımından Ninniler

AYTƏN HEYBƏTOVA

Ədəbiyyat Dərslərində İfadəli Oxunun Əhəmiyyəti

ÖĞR. GÖR. HASAN EMRE
ERGÜN

Power Dynamics And Individualism In John Steinbeck’s Of Mice And Men
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14: 00 – 16:00

Meeting ID: 816 0902 0649
HALL: 4

SESSION: 2

MODERATOR:

Passcode: 16170722
DOÇ. DR. İRFAN GÜLMEZ

MEHMET ALİ ŞEN
EDA YAKIT AK

Gençlerin Sağlık Okuryazarlığı Ve HPV Bilgi Düzeyleri Arasındaki İlişki:
Türkiye Örneği

FATMA BAŞARAN
PINAR DURU
ÖZLEM ÖRSAL
MERVE İŞLER
MELİS ALMULA KARADAYI
HAKAN TOZAN
DUYGU AKIN SAYGIN
MEHMET TUGRUL YILMAZ
ANIL DİDEM AYDIN
KABAKCI
FİGEN GÜNEY
DEMET AYDOĞDU
İBRAHİM GÜLER
ÖĞR. GÖR. DR. ESRA ANUŞ
TOPDEMİR
ARŞ. GÖR. MELTEM SUNGUR
ÖĞR. GÖR. ŞERİFE
KÖLEOĞLU
DR. ÖĞR. ÜYESİ ZELİHA
BÜYÜKBAYRAM
MUSTAFA TALİB SALEEM
MUSTAFA PEHLİVAN
ÖNDER YUMRUTAŞ
PINAR YUMRUTAŞ
DEMET KAHRAMAN
MEHMET EMRE TAŞÇI
DOÇ. DR. İRFAN GÜLMEZ

Sensitivity To Early And Forced Marriages: Scale Development And
Validation
Hasta Güvenliği Kültürü Boyutlarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi
İle Değerlendirilmesi

An Anatomic Evaluation Of Corpus Callosum Length In Patients With
Alzheimer’s

Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlık Algısının Sağlığı Arama Davranışları
Üzerine Etkisi

Antiproliferatve Effect On Lung Cancer Cells And Phenolic Content Of
Salvia Aramiensis
Farklı Yüksekliklerde Uygulanan Plyometrik Şınav Sırasında Yük
Dağılımlarının İncelenmesi
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14: 00 – 16:00

Meeting ID: 816 0902 0649
HALL: 5

SESSION: 2

YUNOS ZAHRI
AB HAMID R. SUSANTY
AHMAD MUSTAFFA
A. BOUABID
B. BIELENBERG
S. AINANE
N. PASHA
CHRISTINE K. FULMER
AGAH TUĞRUL KORUCU
HANDAN ATUN
RIAM ABU-MUCH
MUHAMAD HUGERAT
NAGORE GUERRA BİLBAO
CLEMENTE LOBATO FRAİLE
ABDUL HALIM ABDULLAH
NUR LIYANA ZAINAL ABIDIN
MAHANI MOKHTAR

MODERATOR:

Passcode: 16170722
CHRISTINE K. FULMER

Cyber Security Situational Awareness among Students: A Case Study in Malaysia

Learning Outcomes Alignment across Engineering Core Courses
Proposing Problem-Based Learning as an Effective Pedagogical Technique for
Social Work Education
The Cloud Systems Used in Education: Properties and Overview
Lab Activities for Introducing Nanoscience to Teachers and Students
Elaboration and Validation of a Survey about Research on the Characteristics of
Mentoring of University Professors’ Lifelong Learning
Using Thinking Blocks to Encourage the Use of Higher Order Thinking Skills
among Students When Solving Problems on Fractions

FAHAD SULEIMAN

Students’ Views on Mathematics Learning: A Cross-Sectional Survey of Senior
Secondary Schools Students in Katsina State of Nigeria

SALINA BUDIN
SHAIRA ISMAIL

Undergraduates Learning Preferences: A Comparison of Science,
Technology and Social Science Academic Disciplines in Relations to
Teaching Designs and Strategies

SHAHLAN SURAT
SAEMAH RAHMAN
SAADIAH KUMMIN

Inquiry on the Improvement Teaching Quality in the Classroom
with Meta-Teaching Skills

ETSUO MORISHITA

Project and Experiment-Based Fluid Dynamics Education
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14: 00 – 16:00
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SESSION: 2

BITA MASHAYEKHI
MARJAN FAYYAZI
PARISA SEFATI
FEDDAOUI AMINA
KATLEHO D. MAKATJANE
KALEBE M. KALEBE
SAFA OUGOUJIL
SIDI MOHAMED RIGAR
SAWSAN J. AL-HUSSEINI

Passcode: 16170722
MODERATOR:

FEDDAOUI AMINA

A Study on the Relation between Auditor Rotation and Audit Quality in Iranian
Firms
Using “Eckel” Model to Measure Income Smoothing Practices: The Case of
French Companies
Modelling Conditional Volatility of Saving Rate by a Time-Varying Parameter
Model
Ethical Finance and Islamic Finance: Particularities, Possible Convergence and
Potential Development
The Influence of Transformational Leadership on Knowledge Sharing in Iraq’s
Public and Private Higher Education: A Comparison Study

FERDI SÖNMEZ
BAŞAK BULUZ
RITA U. ONOLEMHEMHE
SAHEED L. BELLO
AKIN P. IWAYEMI
MOHAMMAD T. UDDIN
AURUP R. DHAR

Conservation Agriculture Practice in Bangladesh: Farmers’ Socioeconomic Status
and Soil Environment Perspective

ELINA BAKHTIEVA

Digital Marketing Maturity Models: Overview and Comparison

Review of Studies on Agility in Knowledge Management
Evaluating the Nexus between Energy Demand and Economic Growth Using the
VECM Approach: Case Study of Nigeria, China, and the United States

SELJUK 6th INTERNATIONAL
CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES
JULY 16-17, 2022 - KONYA

16.07. 2022

14: 00 – 16:00

Meeting ID: 816 0902 0649
HALL: 7

SESSION: 2

M. M. MUHAMMED
O. KHUZAIMA
DOROTA KOBUS-OSTROWSKA
MURITALA BABATUNDE
HASSAN

MODERATOR:

Passcode: 16170722
ANDERS TROEDSSON

21st Century Islam: Global Challenges of Islamic Representation and Knowledge
Acquisition
Theory and Reality on Working Life of People with Disability: The Case in
Poland
The Politics of Foreign Direct Investment for Socio-Economic Development in
Nigeria: An Assessment of the Fourth Republic Strategies (1999 - 2014)

KEHINDE AUGUSTINA
ODUKOYA

Sexualization of Women in Nigerian Magazine Advertisements

SAMIA AIT ALI YAHIA

The Cave Paintings of Libyc Inscriptions of Tifra, Kabylia, Algeria

DINABANDHU MAHATA
AMIT KUMAR

Female Work Force Participation and Women Empowerment in Haryana

AMBARISH KUMAR RAI
MOHD YUSRI IBRAHIM

Developing Measurement Model of Interpersonal Skills of Youth

UCHENNA BELLA ONU

Preservation of Artistic Heritage: Effect of Modernization on Antiquities and
Traditional Murals in Nigeria

ANDERS TROEDSSON

From Risk/Security Analysis via Timespace to a Model of Human Vulnerability
and Human Security
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ASMA MEHAN
M. AMINU SANDA
K. EWONTUMAH
YESUSELVI MANICKAM
TAN SOON CHIN
MAJEED MOHAMMED MIDHIN
CLARE FINBURGH
AHMED USMAN EGYE
HAMZA MUHAMMAD
NINO ABESADZE
MARINE MINDORASHVILI

Passcode: 16170722
MODERATOR:

NINO PARESASHVILI

Public Squares and Their Potential for Social Interactions: A Case Study of
Historical Public Squares in Tehran
Organizational Involvement and Employees’ Consumption of New Work Practices
in State-owned Enterprises: The Ghanaian Case
Assessment on Communication Students’ Internship Performances from the
Employers’ Perspective
Tom Stoppard: The Amorality of the Artist
Analysis of Poverty Reduction Strategies as Mechanism for Development in
Nigeria from 1999-2019
Investigation of the Main Trends of Tourist Expenses in Georgia

NINO PARESASHVILI
SAMIA AIT ALI YAHIA

Analysis of Steles with Libyan Inscriptions of Grande Kabylia, Algeria

SAYANTAN KHANRA

Adoption and Diffusion of E-Government Services in India: The Impact of User
Demographics and Service Quality

ROJERS P. JOSEPH
NAEEM AHMED

Social Work Practice to Labour Welfare: A Proposed Model of Field Work
Practicum and Role of Social Worker in India
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UMAR UBANDAWAKI

MUHAMMAD NAVEED
YANG CAIXIA

Need of National Space Legislation for Space Faring Nations

ANTONIOS MANIATIS

Human Rights in Armed Conflicts and Constitutional Law

SAULE MUSSABEKOVA
FAHAD ALANAZI ANDREW
JONES
KHADIJA ALI
UMAR UBANDAWAKI
ABDUL SALIM AMIN
DINI DEWI HENIARTI
KHODR FAKIH
ARMEN YEZEKYAN

Forensic Medical Capacities of Research of Saliva Stains on Physical Evidence
after Washing
A Method to Enhance the Accuracy of Digital Forensic in the Absence of Sufficient
Evidence in Saudi Arabia
Sexual and Gender Based Crimes in International Criminal Law: Moving Forwards
or Backwards?
Controlling Youths Participation in Politics in Sokoto State: A Constructive
Inclusiveness for Good Governance in Nigeria
Judicial Institutions in a Post-Conflict Society: Gaining Legitimacy through a
Holistic Reform
Military Court’s Jurisdiction over Military Members Who Commit General Crimes
under Indonesian Military Judiciary System in Comparison with Other Countries
The Ombudsman: Different Terminologies Same Missions
The Legal Procedure of Attestation of Public Servants
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16: 00 – 18:00

Meeting ID: 816 0902 0649
HALL: 3

SESSION: 3

A. GAGAT-MATUŁA
ABDULKAREEM HUSSEIN
BIBIRE
MOHAMED M. ELSHERBINY
ASIF ALI, DAUD SALIM
FARUQUIE
MARZIEH TALEBZADEH
SHOUSHTARI
VESILE EVRIM
ALIYU AWWAL
AKM REZAUL KARIM
TANIA SHARAFAT
ABU YUSUF MAHMUD
ASMITA SHUKLA
SOMA PARIJA

MODERATOR:

Passcode: 16170722
SHEILA MARIE G. HOCSON

Family Relationships and Coping with the Stress of Young People from Migrant
Families with Cerebral Palsy
Job Satisfaction and Motivation as Predictors of Lecturers’ Effectiveness in Nigeria
Police Academy
The Effectiveness of Cognitive Behavioural Intervention in Alleviating Social
Avoidance for Blind Students
A Quasi-Systematic Review on Effectiveness of Social and Cultural Sustainability
Practices in Built Environment
The Effectiveness of Metaphor Therapy on Depression among Female Students
Effect of Personality Traits on Classification of Political Orientation
Cognitive Emotion Regulation in Children Is Attributable to Parenting Style, Not
to Family Type and Child’s Gender
Impact of Personality and Loneliness on Life: Role of Online Flow Experiences

SHEILA MARIE G. HOCSON

Career Counseling Program for the Psychological Well-Being of Freshmen
University Students

A. GAGAT-MATUŁA

Family Relationships and Coping with the Stress of Young People from Migrant
Families with Cerebral Palsy

ABDULKAREEM HUSSEIN
BIBIRE

Job Satisfaction and Motivation as Predictors of Lecturers’ Effectiveness in Nigeria
Police Academy
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16: 00 – 18:00
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SESSION: 3

LEILA BATMANY
NIDHI CHOUHAN
RASHA A. SALAMEH
DALAL BENBOUTRIF
MOHAMED S. NEGM
WALEED S. MANDOUR
OSA D EGONWA
JAILAN MOHAMED EL
DEMERDASH

Passcode: 16170722
MODERATOR:

DALAL BENBOUTRIF

The Relationship between the Feeling of Distributive Justice and National Identity
of the Youth
Shifting Paradigms Of Culture: Rise Of Secular Sensibility In Indian Literature
Granting Saudi Women The Right To Drive In The Eyes Of Qatari Media
The Investigation on the Relationship between Religion and Development: By
Focusing on Islam
Words of Peace in the Speeches of the Egyptian President, Abdulfattah El-Sisi: A
Corpus-Based Study
Masquerade and “What Comes Behind Six Is More Than Seven”: Thoughts on Art
History and Visual Culture Research Methods
Millennials' Viewpoints about Sustainable Hotels' Practices in Egypt: Promoting
Responsible Consumerism

RADWA MABROOK

Collaborative and Experimental Cultures in Virtual Reality Journalism: From the
Perspective of Content Creators

SADHANA GHNAYEM

The Impact of Socio-Economic and Type of Religion on the Behavior of
Obedience among Arab-Israeli Teenagers

NAEEM ULLAH KHAN
KALSOOM KHAN

Evolving Paradigm of Right to Development in International Human Rights Law
and Its Transformation into the National Legal System: Challenges and Responses
in Pakistan
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Passcode: 16170722
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NAEEM AHMED

SADHANA GHNAYIEM

Barriers and Strategies for Effective Communication between Parents and Children
in the Family

ALI AKBAR

The Classical Islamic Laws of Apostasy in the Present Context

ADEBISI A. SUNDAY
BABAJIDE ADEOKIN

African Traditional Method of Social Control Mechanism: A Sociological Review
of Native Charms in Farm Security in Ayetoro Community, Ogun State, Nigeria

LUMINIŢA DUŢICĂ
GHEORGHE DUŢICĂ

Generative Syntaxes: Macro-Heterophony and the Form of ‘Synchrony’

EMMA DWI ARIYANI
DINI HADIANI

A Descriptive Study of Self-Compassion in Polytechnic Students in Indonesia

NAEEM AHMED

Social Work Practice to Labour Welfare: A Proposed Model of Field Work
Practicum and Role of Social Worker in India

MONA SALAH EL-DIN
HASSANEIN

From Victim to Ethical Agent: Oscar Wilde's The Ballad of Reading Gaol as PostTraumatic Writing

DESHAR BASHU DEV

Eradication of Mental Illness through Buddhism
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ÖĞR. GÖR. DR. EMİNE MERVE USLU

ÖĞR. GÖR. DR. EMİNE
MERVE USLU

Akran Zorbalığına Yönelik Çalışmalar

ÖĞR. GÖR. DR. EMİNE
MERVE USLU

Öğrencilerin İlkokula Uyum Sürecinin İncelenmesi

HAKAN AYDIN

Kütüphanelerde Bulut Bilişim Hizmet Modelinden Faydalanılması Üzerine
Bir Araştırma

HAKAN AYDIN

Kütüphanelerde Yapay Zekâ Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma

ZÜHAL ASA
TİJEN TÜLÜBAŞ

Okul Müdürlerinin 21.YY Beceri Düzeyleri

DR. AZMİ TÜRKAN

Ülkeler Bağlamında Mutluluk İle Eğitim Alanında Elde Edilen Başarı
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
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10: 00 – 12:00

Meeting ID: 816 0902 0649
HALL: 2

SESSION: 1

DR. ÖĞR. ÜYESİ BEGÜM
DİLARA EMİROĞLU
ARAŞ. GÖR. IŞKIN
ÖZBULDUK KILIÇ
ARAŞ. GÖR. DR. AYÇİN
GELİR ATABEY

Passcode: 16170722

MODERATOR: DR. ÖĞR. ÜYESİ BEGÜM DİLARA EMİROĞLU

Kültürel Mesafe Ve Turizmdeki Önemi

Absürt Filmlerin Yaratıcı Yönetmeni: Onur Ünlü Sineması

ARAŞ. GÖR. DR. AYÇİN
GELİR ATABEY

Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Çevrimiçi Gazetelerde Kadın
Cinayeti Haberlerinin Sunumu

İLKAY CEYRAN
FATMA FİLİZ TILFARLIOĞLU

The Notion Of Feminism From Critical Discourse Analysis Perspective On
Chimamanda Ngozi Adichie’s Speech

EKİNSU SAAT
FATMA FİLİZ TILFARLIOĞLU

Critical Discourse Analysis Of An Advertisement About Prejudices
Towards The Term ‘Father’ In Turkish Society
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SESSION: 1
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Passcode: 16170722
DOÇ. DR. ALİ KIŞ

EZGİ DEVECİ İNEL
DOÇ. DR. ALİ KIŞ

Türkiye’de Eğitim Yönetimi Alanında Güncel Araştırma Eğilimleri: 2021
Yılındaki Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

SAADET ÖZDİL
DOÇ. DR. ALİ KIŞ
HALİL İBRAHİM KAYA
GÖKHAN YİGİT
FATİH KILIÇ
MERVE BAŞKUTLU

Liselere Geçiş Sisteminde Tercih Komisyonunda Görevlendirilen
Psikolojik Danışmanların Ve Okul Yöneticilerinin Sürece İlişkin Görüşleri
Examining The Language Learning Efforts Of University Students
Studying In Foreign Language Departments In Terms Of Various Variables

NURGÜL KEŞKEK

The Improvement Of Emotional Intelligence Through Fairy Tales

ARZU KALINCI DÜNYA

Özel Eğitim İhtiyacı Olan Öğrencilerle Çalışan Öğretmenlerin Psikolojik
Sağlamlıkları Ve Öz-Yeterlik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

HİLAL ATLAR
YILDIZ UZUNER
OSMAN ÇOLAKLIOĞLU

Erken Okuryazarlık Yaşantılarının Desteklenmesinde İşitme Kayıplı
Çocuğu Olan Ailelerin Gereksinimlerinin İncelenmesi

FERHAT ENSAR
ABDURRAHMAN GÜNDÜZ
EMRE CAN

Yazma Öz Yeterlik İle Yazma Eğilimi Arasındaki İlişki: Cinsiyetin
Düzenleyicilik Rolü
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Passcode: 16170722
DR. ÖĞR. ÜYESİ EYUP AKŞİT

EARL JONES G. MUICO

Codeswitching And Its Implication To Second Language Learning

SERDAR ŞAHİN

Nuri Pakdil’de Anti-Kolonyalizm Bağlamında Afrika

ÖĞR. GÖR. DR. HÜSEYİN
SELİM KOCABIYIK
ÖĞR. GÖR. DR. ZAFER SARI

Çeviri Söylem Ve Kuramları Işığında Kur’an’ın Çevrilebilirliği

DR. ÖĞR. ÜYESİ EYUP AKŞİT

Arap Dilinde ‘İNNE’ Biçimbirimi Ve Anlamsal İşlevleri

DR. ÖĞR. ÜYESİ EYUP AKŞİT

Edimbilimsel Bir Yaklaşım: Arap Dilinde Edilgen Çatı

ESMA ÇAKIR

XVII. Yüzyıl Batılı Seyyahların Eserlerinde Türkler Ve Azınlıklara Yönelik
Etnik Klişeleştirme
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HALL: 5

SESSION: 1

Passcode: 16170722
MODERATOR:

DR. HATİCE DOĞAN

DR. ÖĞR. ÜYESİ ADEM ALİ
İREN
RÜMEYSA TAŞ

Yeni Bir Güvenlikleştirme Alanı: Göç

FATMA NUR YAYLALI
DR. SELİM SÖZER

Modernleşme Sürecinde Türk Ailesinde Sevgi Ve Saygı Değerlerinde
Değişim (Karaman Örneği)

ABDUL SATAR RAFAT YAVUZ
PROF. DR. TİMUÇİN
KODAMAN

Afganistan-Çin Siyasi İlişkileri

DR. EMRAH YILDIRIMÇAKAR
DR. HATİCE DOĞAN

The Organization Of Turkic States As A New Strategy For A More
Powerful Turkey In Central Asia And The Middle East Politics
İlahi Dinlerin Kadın Algısı Üzerine Bazı Mülahazalar

DR. SELAHATTİN YILMAZ

Erdemlilik Bağlamında Kurban İbadeti

M. BAHRİ KIRIKÇI

Politik Kuznet Eğrisi Hipotezinin Türkiye İçin İncelenmesi

GÜRSOY OLCA
PROF. DR. F. PERVİN BİLİR

Gönüllü Spor Örgütü Üyelerinin Değerlendirmelerine Göre Örgüt
Kültürünün Temel Unsurları
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MODERATOR: DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET ŞAHİN AKINCI

UMUR EMRE ÖNAL
DR. ARŞ. GÖR. ELİF ÖZGEN

İç Mekanda Çocuk Mobilyası Özelinde İletişim Stratejileri

DR. ARŞ. GÖR. ELİF ÖZGEN

Mimari Görsel Anlatım Teknikleri Ve Sosyal Medya

ÖĞR.GÖR. DR. METİN KAR

Teknoloji Ve Malzeme İlişkisi Bağlamında Heykelde Malzeme
Olarak Terakota

DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET
ŞAHİN AKINCI

DENİZ ATİK
ZEHRA DOĞAN SÖZÜER

Tiyatro/Oyunculuk Bölümü Öğrencilerinin Ses Eğitimi Derslerine İlişkin
Görüşleri

Mekan Algısına Yeniden Bakmak: Sanatta Ev İmgesi Ve Tekstiller
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DOÇ. DR. AKIN ÖZÇİFT

DOÇ. DR. AKIN ÖZÇİFT

Light Gradient Boosting Machine Learning Algorithm To Predict Electrical
Grid Stability

DOÇ. DR. AKIN ÖZÇİFT
MEHMET BOZUYLA
YILMAZ EREN BÖLÜKBAŞI
PROF. HASAN ŞAKİR BİLGE

Prediction Of Concrete Strength With Ensemble Regression Algorithms

FATİH ÖZTÜRK
UĞUR YILMAZ

Havacılık Sektöründeki İmalat Süreçleri İçin Entegre Bulut Bilişim Sistemi
Tasarımı: Midas

İSRAFİL YURTTAŞ
DR. ÖĞR. Ü. ZEYNEP FERİDE
OLCAY

Yetkilendirilmiş Belge Kuruluşlarının Belgelendirme Süreçlerinde KaliteİSG Kapsamlı Yaşadıkları Problemlerin Kalite Yönetim Sistemi Açısından
Değerlendirilmesi

MUSTAFA RAUF
KABAKÇIOĞLU
GÖKHAN KAPICI
EMRE CAN ÇÖMEZ
BURAK KİŞİN
MEHMET ŞAHİN
SİNAN AKBAŞ
PROF. DR. A. ALPER ÖZALP

Kombi Bakır Eşanjörü Akış Ve Isı Transferinin Nümerik İncelenmesi

ZARİFE BOYLU
HAYRİ YAMAN

Çift Bazlı Roket Yakıtlarında Ömür Durumunun Belirlenmesi

AZİZ KERVAN
HAYRİ YAMAN

Yüksek Enerjili Metal İlavelerin Çift Bazlı (DB) Roket Yakıtlarına
Etkilerinin Araştırılması

FPGA Üzerinde Lazer Tespit Algoritması İmplementasyonu
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Passcode: 16170722
DR. ÖĞR. ÜYESİ ANIL ÖZÜDOĞRU

VELİ ÇAPALI

Alfa Tedavi’de Kullanılan Radyonüklidlerin Üretim Tesir Kesitlerinin İncelenmesi

DR. ÖĞR. ÜYESİ ANIL
ÖZÜDOĞRU
SATUK BUĞRAHAN YİNANÇ

Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencileri Ve Fizyoterapistler Arasında
Kanıta Dayalı Uygulamaya Yönelik Bilgi, Tutum Ve Engeller

YEŞİM UĞUR UZUN

Broylerlerde Yem Kısıtlamasının Et Kalitesi İle Stres Parametrelerine Etkisi

YEŞİM UĞUR UZUN

Geçmişten Günümüze Atmaca Yetiştiriciliği Ve Atmacacılık

ÖĞR. GÖR. GÜLER
BÜYÜKYILMAZ
STJ. FİZYOTERAPİST YAREN
MERVE EYMİR
STJ. FİZYOTERAPİST YAREN
BERTMEN
STJ. FİZYOTERAPİST ZEHRA
ŞEKERTEKİN
STJ. FİZYOTERAPİST BEYZA
NUR KARACA
STJ. FİZYOTERAPİST BAHRİCAN
BARDO

İnme Hastalarında Denge Ve Postüral Kontrolün Değerlendirilmesi

TUĞBA ÇİÇEK
HAKKI TAŞTAN

Böbrek Transplantasyonu Bekleyen Türk Hastalarda HLA Class I ve Class II
Varyantlarının Retrospektif Olarak Araştırılması

SEDA KARABULUT
CAN ATAMBAY
İREM YALIM CAMCI
PAKİZE YİĞİT
İLKNUR KESKİN
ABBAS R. ALİ

Sperm Selection With Annexin-V Coated Polystrene Bead Technique (APBTECH): A Novel And A Reliable Method For The Microscopic Selection Of
Viable And Non-Apoptotic Sperm For Intracytoplasmic Sperm Injection

The Scientific Miracle In The Compatibility Between The Chemical
Composition Of The Human Body And The Geochemical Composition Of Soil
And Clays
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DR. ÖĞR. ÜYESİ EMRE ÇUBUKÇU

YUNUS ERKUŞ

Effect Of Sasobit On Physical And Rheological Properties Of Bitumen: A
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ABSTRACT
The corpus callosum (CC) is the largest commissural tract, and connects the cortical and
subcortical areas of the right and left hemispheres. Alzheimer's disease is a degenerative disease
appearing by aging. The atrophy CC may also be seen in Alzheimer's patients regardless from
subcortical fiber degeneration. The aim of this study was to reveal the modification appeared
in CC by measuring the parameters of CC in patients diagnosed with Alzheimer’s.
In our study, CC length (CCU), CC width (CCG), CC height (CCG) were taken in midsagittal
section on MRI of 80 Alzheimer's patients and 20 healthy individuals. Furthermore, CC was
divided into five sections (genu, rostrum, corpus, isthmus ve splenium), and length of 5 subareas was measured. MR images of 24 male and 17 female patients with Alzheimer’s (b) taken
1 year ago were also included in the present study, and the annual percentage change was
determined through the formula “Last MR–first MR)*100/first MR”. The percentage of
difference between the patient and control group individuals was calculated by the formula
“Control-Patient)*100/Control”.
A decrease was observed in CCU and CCG parameters in Alzheimer's patients when compared
to the control group; however, an increase was observed in CCY parameters. The difference in
aSG1, aCCG/CCY and SGMAX/CCU parameters between Alzheimer's patients and the control
group was statistically significant (p<0.005). Furthermore, a statistically significant difference
was found between the genders for CCY. The difference between the stages was found
statistically significant in GG1 and aCCG/CCU parameters. It was detected that aGG1, aSG2,
aCCG/CCU, aCCG/CCY and aSGMAX/CCU data were significantly decreased in Alzheimer's
patients when compared to the control group. Furthermore, it was determined that aGG1 and
aCCG/CCU parameters gradually decreased along with the progess in the stage of Alzheimer's
patients.
Consequently, we believe that the modification in CC measurements may be monitored during
diagnosis and follow-up stages in order to obtain predictions about the disease progress.
Key Words: Alzheimer's disease, corpus callosum, annual percent change, the percentage of
the difference between the control group and the patient group
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ALZEIMER HASTALARINDA CORPUS CALLOSUM’UN UZUNLUK
ÖLÇÜMLERİNİN ANATOMİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
ÖZET
Corpus callosum (CC), kommissural yolların en büyüğü olup sağ ve sol hemisferlerin kortikal
ve subkortikal alanlarını birbirine bağlar. Alzimer hastalığı günümüzde yaş ile ortaya çıkan
dejeneratif hasarı olan bir hastalıktır. Alzheimer hastalarında subkortikal lif dejenerasyonundan
bağımsız olarak CC atrofisi de görülebilmektedir. Çalışmamızda Alzheimer hastalığı tanısı
almış bireylerin CC’a ait parametrelerin ölçümleri gerçekleştirilerek hastalarda CC’da meydana
gelen değişim ortaya konulması amaçlandı.
Çalışmamızda 80 Alzheimer hastası ve 20 sağlıklı bireyin MRG üzerinde midsagittal kesitte
CC ölçümleri uzunluğu (CCU), genişliği (CCG), yüksekliği (CCG) alındı. Ayrıca, CC beş
bölgeye ayrılarak (genu, rostrum, corpus, isthmus ve splenium) 5 alt bölgenin uzunluk
ölçümleri ölçüldü. Çalışmamızda 24 erkek ve 17 kadın Alzheimer hastalarının 1 yıl önceki (b)
MR görüntüleri de çalışmaya dahil edilerek yıllık değişim yüzdesi “Son MR–ilk MR)*100/ilk
MR” formülü kullanılarak belirlendi. Hasta ve kontrol grubu bireyler arasındaki fark yüzdesi
ise “Kontrol-Hasta)*100/Kontrol” formülü yardımı ile hesaplandı.
Çalışmamızda Alzheimer hastalarında kontrol grubuna göre CCU ve CCG parametrelerinde
azalış görülürken CCY parametresinde ise artış rastlandı. Alzheimer hastaları ile kontrol grubu
arasındaki aSG1, aCCG/CCY ve SGMAX/CCU parametrelerinde ise fark istatiksel olarak
anlamlı bulundu (p<0.005). Ayrıca CCY’nin cinsiyetler arasında istatiki olarak anlamlı
bulundu. Evreler arasındaki fark GG1 ve aCCG/CCU parametrelerinde istatiksel olarak anlamlı
bulundu. Alzheimer hastalarında kontrol grubuna göre aGG1, aSG2, aCCG/CCU, aCCG/CCY
ve aSGMAX/CCU verilerinin anlamlı düzeyde azaldığı görüldü. Ayrıca çalışmamızda
Alzheimer hastalarında evre ilerledikçe aGG1 ve aCCG/CCU parametrelerinin kademeli olarak
azaldığı tespit edildi.
Sonuç olarak çalışmamızda Alzheimer’lı hastalarda CC ölçümlerinindeki değişimin hastalığın
tanı ve tedavisinde takip edilerek hastalığın ilerleyisi hakkında bilgi sunabileceği kanısındayız.
Anahtar kelimeler: Alzheimer hastalığı, corpus callosum, yıllık yüzde değişim oranı, kontrolhasta fark yüzdesi

1. INTRODUCTION
Alzheimer's disease which is also known as premature aging of the brain is one of
the most common neurodegenerative diseases affecting millions of people (Lyu et al.
2018; John 2022). Alzheimer's disease occurs due to neuron and synapse losses in
various parts of the central nervous system caused by macroscopic and microscopic
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structural changes (Trillo et al. 2013). The clinical findings of Alzheimer's disease
appear years after the damage caused by pathological mechanisms that cause the
disease. Alzheimer's disease covers a period of a decade including the mild cognitive
impairment stage, when the first symptoms begin to appear, and the severe stage
(Patrella et al. 2003). Therefore, early findings from imaging methods are important
(Karataş and Tunçbilek 2003; Chetelat and Baron 2003).
Corpus callosum (CC) is the largest commusural fiber bundle of the nervous system,
which connects the homotypic cortical regions of the right and left cerebral
hemispheres. CC is the largest white matter bundle, which has an important function in
sensory, motor and cognitive information transfer between the two cerebral hemispheres
and interhemisphere information transfer. (Siditis et al. 1981; Bacman et al. 2014). CC
may be a biomarker that could be easily measured in the midsagittal section of T1weighted images in MR images (Fiquiera et al. 2007; Perez-Martin et al. 2020).
Alzheimer's disease is an irreversible neurodegenerative brain disease, and it has been
reported that gray matter is generally effective; however, there are some recent studies
advocating the associationwith white matter (Bronge et al. 2002; Hua et al. 2008a,b;
Zhu ve at al. 2012).
The defects that will appear after the completion of the corpus callosum
development will weaken the neuronal transmission between the hemispheres and affect
the cognitive capacities of the patients. Therefore, the aim of the present study was to
determine the change in CC-related length measurements in the patients with
Alzheimer's when compared to healthy individuals (control-patient difference
percentage), the annual percentage of change in the patients with Alzheimer's, and the
regression formula of the change in disease stages of Alzheimer's.

2. MATERYAL VE METOD
Patient Selection
The present study consisted of 80 Alzheimer's patients including 40 males and 40 females
who have referred to the neurology outpatient clinic of Necmettin Erbakan University Meram
Faculty of Medicine, and have been diagnosed with Alzheimer's as a result of clinical evaluation
and continued to be treated between 2010 and 2016. In our study, the control group was obtained
through retrospective scan of MR images of 20 individuals including 10 males and 10 females
who were admitted to the hospital due to headache and were not diagnosed with a neurological
disease. Furthermore, MR images of 24 male and 17 female patients with Alzheimer's 1 year ago
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were included in the study and the same parameters were evaluated. The MR images obtained 1
year ago was accepted as the first MR image of the patient and was identified with the letter 'b'
in front of the measurements. The last MR scans are defined with the letter 'a' in front of the
measurement parameters.
Inclusion criteria
Patient group: Alzheimer's patients were evaluated with the Mini Mental State Test (MMSE)
and according to the scoring, Alzheimer's patients were examined in 3 groups as early by 60%,
moderate by 20%, and severe by 20%.
Control group (C): Brain MRI images of individuals with normal neurological examination and
who did not encounter any pathological conditions in the brain MRI reports in the age range close
to the patient group were included in the study.
MRI procedure: Morphometric examination of brain MR images was performed at T1weighted cranial sagittal plane on spin echo sequence by a 1.5 Tesla (Siemens AVONTO)
device and a standard head coil. Sequence was taken by using the interhemispheric line for area
measurement in the sagittal plane and the following technical factors were applied: TR
(repetition time) = 396 msec, TE (echo delay time ): 8.7 msec. FOV ( field of view ) : 250,
matrix= 590*660 and slice range= 5.0 mm, FA:250)
5 sub-regions were examined on CC midsagittal image. The most extreme anterior and posterior
parts of the corpus callosum were measured and determined as the anterior and posterior halves
of the CC. The anterior-posterior total CC length was divided into 1/3 pieces and examined
under 5 sub-regions. These sub-regions were Rostrum (R), Genu (G), Corpus (C), Isthmus (I)
and Splenium (S).
Measurements of corpus callosum length
Corpus callosum length measurements were taken on the midsagittal plane in MR images.
Measurements were repeated three times by same individual, and values were expressed in
millimeter (mm).
Corpus callosum length (CCL): The distance between the lines drawn to the anterior (a) and
posterior (b) points of the CC was taken in the midsagittal image.
Corpus callosum width (CCW): The width on the mid-point of CC was taken.
Corpus callosum height (CCH): The distance between the transverse lines passing through
the upper (a) and lower (b) points of the CC was measured.
Genu width-1 (GW1): After the CCL was taken, the length of the genu was taken over the
CCL line in the transverse direction.
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Genu width-2 (GW2): The width of the CC measured from the CCL line to the anterolateral
part of the CC.
Vertical length of rostral body-genu conjunction point (DBG): The vertical length of the
conjunction of the anterior body of CC and genu was taken.
Vertical length of rostrum and genu conjunction point (DRG): The vertical length of the
conjunction of the CC rostrum and genu was taken.
Maximum rostrum width (RGMAX): The diagonal distance taken inward from the lower
line forming the Genu was measured.
Maximum corpus callosum body width (GMAX): The maximum with of the corpus
callosum body was measured.
Minimum corpus callosum body width (GMIN): The minimum with of the corpus callosum
body was measured.
Maximum splenium width (SGMAX): The diagonal distance taken directly inward forming
the CCU was measured.
Vertical length of conjunction of isthmus and splenium of corpus callosum (BBS): The
length drawn vertically between the anterior edge of the splenium and isthmus was taken.
Splenium width 1 (SW1): The splenium width at transverse plane on the CCL was taken.
Splenium width 2 (SW2): The width measured from the CCU line to the posterolateral part of
the CC.
The distance between vertex and inferoanterior end of corpus callosum (VD-1): The
distance between the anterior-inferior edge of the CC and the top of the CC was taken.
The distance between vertex and inferoposterior end of corpus callosum (VD-1): The
distance between the posterior-inferior edge of the CC and the top of the CC was taken.
The distance between vertex of corpus callosum and anterior-inferior margin of the CCL
line (VD-3): The distance between vertex which is the peak point of CC and anterior CCL (a)
and inferior (b) conjunction point was taken.
The distance between vertex of corpus callosum and anterior-inferior margin of the CCL
line (VD-4): The distance between vertex which is the peak point of CC and posterior-inferior
margin of the CCL line was taken.
Corpus callosum angle measurements
The angle between VU-1 and VU-2 (F): The angle between the vertex which is the peak point
of the CC and the most posterior-anterior point of the CC.
The angle between VU-3 and VU-4 (G): The angle between the vertex which is the peak point
of the CC and the most posterior point of the CC.
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A: The angle between the line a passing through the lower edge of the CA and genu and the
transverse line b passing over the anterior part of the corpus callosum.
B: The angle formed between the line a tangentially from the anterior lower part of the CC and
the line b passing through the dorsal surface of the encephalic trunk.
C: the angle between the line a passing through the dorsal surface the encephalic trunk of the
CC and line a tangentially over the anterior superior of the CC.
D: The angle between the line b being tangent to the superior-posterior side of the CC and the
line a being tangent to the anterior-superior part of corpus callosum.
E: The angle between the line a being tangent to anterior-inferior part of the CC and the line b
being tangent to the dorsal surface of the encephalic trunk
Corpus callosum ratio measurements
The ratio of corpus callosum width to corpus callosum length (CCW/CCL): CCW/CCL
was calculated after CCW and CCL were obtained.
The ratio of corpus callosum width to corpus callosum height (CCW/CCH): CCW/CCH
was calculated after CCW and CCH were obtained.
The ratio of maximum splenium width to corpus callosum length (SGMAX/CCL):
SGMAX/CCL were obtained after SGMAX and CCL data were obtained.
Corpus callosum index (CCI): (GW1+CCW+SW1)/CCL The formula developed by
Figueira et al. (2007)was used to calculate the index.
Calculation of percent changes of corpus callosum length measurements
The difference was calculated by subtracting the first MR measurements (b) from the
last MR measurements (a), and the change was determined and expressed as %. Decrease
and increase rates were calculated in the measurement parameters when compared to the
control group.
Annual change percentage (AC%) and control-patient difference percentage (C-P%) were
calculated by using the formula developed by Teipel et al. in 2002 .
Annual change percentage (AC%): (Final-first)*100/first
Control-patient difference percentage (C-PC%): (Control-Patient)*100/Control.
Statistical analysis
Our data were analyzed in SPSS 21 (USA-IBM) program. The conformity of our
measurement parameters to the normal distribution was analyzed with the Kolmogov Smirnov
test. Our data were compared with the independent student-t test for the difference between the
patient and the control group, and between males and females. The difference between stages
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was compared with the One-way ANOVA test. Any p value below 0.05 (p<0.05) was accepted
as statistically significant.
3. RESULTS
The measurement data of CC on total MR images of 80 individuals (40 males, 40
females) who were diagnosed with Alzheimer's and continued to be treated are given in Tables
1-4.

Findings of comparisons between patients and healthy individuals
It was observed in this study that there was a decrease in the other measurement data of the
individuals in the control group in Alzheimer's patients in the last MR images, except for the
parameters aCCH, aDRG, aRGMAX, aVD2, aVD4, aB, aC and aD. The percentage of controlpatient difference was highest in aCCW/CCH,CCI aSW2, aCCW/CCL, aBBS, aGW1, aCCW
parameters, respectively. The difference between the control and Alzheimer's patients was
statistically significant for SW1, SW2, CCW/CCH, SGMAX/CCL parameters (p<0.05). The
mean SW1 was 11±2.09 mm and 12.09±1.91 mm in the patient and control groups,
respectively; a decrease by 9.02% was detected in the control-patient difference percentage.
The mean SW2 was 8.83±1.61mm and 10.02±1.95 mm in the patient and control groups,
respectively; a decrease by 11.88% was detected in the control-patient difference percentage.

Findings of gender comparisons between patients and healthy individuals
ACCH, aDBG, aVD2 and aVD4 parameters are statistically significantly higher in both
Alzheimer's patients and the control group, and aVD1 parameters in only Alzheimer's patients
when compared to the female group (p<0.05) (Chart 2). In Alzheimer's patients, the angle A
decreased in both genders whereas the angle C decreased in women, and the angle E decreased
in men whereas angles B and D increased in both genders; however, the difference between
them was not statistically significant.

Findings of stage comparisons between patients and healthy individuals
A gradual decrease was observed in aCCW, aGW1, aSW2 aCCW/CCL,
aCCW/CCHand aSGMAX/CCLparameters between the control group and Alzheimer's disease
stages as the disease stage progressed, and the difference was statistically significant (p<0.05).
(Chart 3).
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Findings of images taken within 1-year period in the patient group
There is a decrease in CC in other measurement parameters except DRG and RGMAX
of individuals in total. It was detected that the most decrease was BBS (-20.81%), GMAX(11.42%), SW2 (-10.0%8), SW1 (-8.64%) and GMIN (8.60%), respectively. In male patients,
decrease is observed in CCH, DBG, RGMAX, DRG, VD4, and in female patients, except for
CCL, GW1, RGMAX, VW3. The largest decrease in male patients was BBS (16.05%), SW2
(13.55%), GMAX (10.28%), and in females BBS (26.53%), GMAX (13.26%) and GMIN
(12.30%) (Table 4).
Consequently, the regression formula was obtained between AH stage and CC measurements,
between corpus callosum width (CCG) CCW=6.974-(0.599*AH stage), ratio of corpus callosum
width to corpus callosum length (CCW/CCL) between CCW/CCL =0.098-(0.009*AH stage),
GW1=11.211-(0.748*AH stage) between genu width-1 (GW1), SGMAX/CCL=0.172-(0.008*AH
stage) between maximum splenium width (SGMAX/CCL) .

4. DİSCUSSİON
Dementia is a neurodegenerative pathological disease that leads to progressive decline
in functional abilities in cognitive and mental development. Alzheimer's disease which is the
most common type of dementia accounts for up to 80%. Alzheimer's disease is an irreversible
and slowly progressing brain disease that negatively affects memory, language and thinking
skills, and eventually the ability to do simple tasks (Cummings 2002; Zhu et al. 2012).
Alzheimer's disease, also known as senile disease, is one of the most common neurological
diseases within 60 years of age. Alzheimer's disease causes changes in many regions of the
brain as well as due to protein accumulation especially in the brain. Although amnesia which is
among the first symptoms of Alzheimer's disease is mild in the initial stage of the disease, the
person becomes unable to perform even simple actions such as chatting along with the progress
of the disease. The burden of diagnosis, treatment and care of Alzheimer's disease on the world
economy is increasing day by day. Despite extensive research on Alzheimer's disease, there is
no treatment method for the cure of the disease yet. However, there are different treatment
approaches to decelerate the progression of the disease and reduce existing complaints.
According to the World Health Organization, it is expected that there will be more than 115
million Alzheimer's patients worldwide in 2050 considering the increasing rate of the elder
population. Turkey is among the first four countries where this disease is expected to be
detected most commonly. It is eventually inevitable that the incidence of this disease in the
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world and in our country would bring a great burden to the health economy along with the
increase in the elderly population. We tried to reveal the changes in CC length measurements
on MR images of Alzheimer's patients and the change in CC length measurements according
to Alzheimer's disease stage in this study. Furthermore, the one-year percentage change in
length measurements and the percentage of control-patient difference were calculated in
Alzheimer's patients in our study.
CC is the most important commissural pathway connecting the symmetrical cortical
areas of the two cerebral hemispheres (Zhu et al. 2012). Atrophy of the CC causes a decrease
in functional properties as a result of the deterioration of integration between the two cerebral
hemispheres. CC is the most investigated region of the brain due to its functional indications.
Furthermore, considering these anatomical and functional features of CC, it is possible that the
morphometric changes of CC are a possible biomarker of this integrative pathway (Fiquiera et
al.2007; Perez-Martin et al. 2020).

There are researchers who reported that CC was interrupted in neurological and
psychiatric disorders such as dyslexia (Hynd et al. 1995), bipolar disorder, and schizophrenia
(Yasar et al. 2006; Di Paola et al. 2010a; Di Paola et al. 2010b; Li et al. 2013). Recognition of
the detailed anatomy of the corpus callosum is very important for neurological disorders and
for a healthier and safer performance of surgical operations such as callosotomy (Karakaş et
al.2011).
Studies on Alzheimer's disease mostly focused on gray matter degeneration, but recently
there are studies emphasizing that Alzheimer's disease is effective in white matter pathology
(Scheltens et al., 1995; Smith et al. 2000 Bronge et al. 2002; Hua et al. 2008a,b, Zhu et al.2012
). There are studies suggesting the atrophy of the CC (Lyoo et al. 1997; Thompson et al. 1998,
Hampel et al.1998; Teipel et al. 1998; 1999;2002;2003;Yamauchi et al. 2000;Wang et
al;2006;Thomann et al. 2006; Tomaiuolo et al. 2007;Chaim et al. 2007,Zhu et al. 2012). The
literature data shows that CC decreases in Alzheimer’s disease. It was especially emphasized
that it is in the total CC area or its sub-regions (genu, anterior trunk, isthmus or splenium) (Lyoo
et al. 1997; Thompson et al. 1998, Hampel et al.1998; Teipel et al. 1998;
1999;2002;2003;Yamauchi et al. 2000;Wang et al;2006;Thomann et al. 2006; Tomaiuolo et al.
2007;Chaim et al. 2007, Zhu et al. 2012) The literature includes researchers that examined CC
in the patients with Alzheimer’s (Di Paola et al. 2010b; Frederiksen et al. 2011; Hallam et al.
2008; Hampel et al. 1998; Hensel et al. 2002; Janowsky et al. 1996; Ryberg et al. 2011; Teipel
et al. 2002, 2003; Thomann et al. 2006; Wang et al. 2006; Zhu et al. 2012). Although there are
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studies on CC length measurements in Alzheimer's patients in the literature, there are very few
studies that provide information about the annual percentage difference of change and the
percentage of control-patient difference in these studies. Therefore, the aim of the present study
was to reveal the biomarkers in the MRIs of patients who have referred to the neurology clinic
with the diagnosis of Alzheimer's disease or whose diagnosis and stage are known, and
measurement parameters of CC show changes in the MRI images, and the association of the
possible change with the stages.
There are many studies reporting the atrophy of CC in Alzheimer's patients. However,
findings are not consistent. Thomann et al. (2006), Teipel et al. (2007), Di Paola et al. 2010;
Zhu et al. (2012) reported the atrophy on tha anterior part; Wnag et al . (2006), Zhang et al.
(2007), Li et al. reported the CC atrophy pn the posterior, and Teipel et al. (2003), Hallamet al.
(2008), Di paola et al.(2010) reported the atrophy both on the anterior and posterior. The
atrophy was generally examined in area measurements of CC in previous study; however,
length measurements of CC were examined in this study. In our study, atrophy is observed in
the measurement parameters of CC both in the anterior and posterior measurements. The
difference between the Alzheimer's patients and the control group was statistically significant
in the parameters of the posterior part of the CC (SG1-SG2) (table )
Gabrielli et al. (1993); Giffoni et al. (2004) evaluated the following angles; α (angle A), where
genu width is described, the angle between the fourth ventricle and the tangent line passing
through the anterior lower region of the corpus callosum β (angle B); According to fourth
ventricle, the angle between the anterior upper tangent line of the corpus callosum γ angle (angle
C), the angle ε (angle E) between the posterior upper tangent line of the corpus callosum
according to the fourth ventricle angle; the angle between anterior upper tangent and posterior
upper tangent of corpus callosum δ (angle D ). Giffoni et al. (1993) detected α:38.4±8.17,
β:61±6.4, δ:142.8±11.55, γ:81±8.9, ε:118.5±8.07 in the children with frontonasal dysplasia.
Such measurements were respectively detected in average (α, β, δ, γ, ε,) as 49.73±13.53.
55.70±10.95. 75.04±10.24. 128.56±21.61. 56.46±14.75; and 51.96±13.69. 55.13±9.16.
74.04±9.43. 127.68±10.5. 58±21.65 in the control group. Angles α and ε increased whereas
angles ( β. δ. γ) decreased. In this study. Such measurements in male patients were (α. β. δ. γ.
ε.) 48.59±13.02. 55.75±10.12. 75.65±10.12. 132.35±17.88. 57.40±9.43, respectively;
50.76±12. 54.99±6.94. 74.41±7.74. 127.75±11.75. 63.21±29.72 in the male individuals of the
control group; 50.88±13.75. 55.65±12.11. 74.44±10.46. 124.78±24.44. 55.57±18.68 in female
patients, and 53.17±15.77. 55.28±11.37. 73.67±11.33. 127.61±9.90. 52.79±6.79 in female
participants of the control group. When the angle measurements obtained in our study were
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compared with the individuals in the control group, angle α in both male and female patients
showed a decrease in the patient groups when compared to the control groups; however, an
increase in the angles β and δ in male patients, a decrease in female patients, and ε a reverse
decrease was observed. Gabrielli et al. (1993) stated that in children with skull malformation,
angles α and β increased in sick children, and accordingly, a change in angle γ followed. The
cause for different results obtained from the present study when compared to the data of
Gabrielli et al. (1993) and Giffoni et al. (1993), may be the age and disease differences. The
results obtained from our study suggest that CC tends towards an occipital localization
depending on the course of the disease, considering the decrease in angle α (angle A), an
increase in angle ε (angle E) and β (angle B) in Alzheimer's patients.
In our study, the annual percentage change of CC length measurements in Alzheimer's
patients was mostly seen in approximately 20% decrease in BBS parameter at the attachment
site of isthmus and splenium of the CC. Although the conjunction point of the isthmus and
splenium becomes thinner with age, it increases even more in Alzheimer's patients.
Furthermore, the difference between the Alzheimer's stages occurred mostly in the GG1
parameter, and the difference between them was found statistically significant in our study
(p<0.005) (table 4). Zhu et al. (2012) reported in their study in which they compared the area
measurements of CC in the control group and Alzheimer’s patients in the early stage of three
groups as very mild and mild that the decrease in the rostrum and genu area measurements of
the CC was higher than the other areas and a very slight increase in the right direction. The
change in the early stage and control group was found significant in the GG1 parameter, and
such finding is similar to those detected by Zhu et al. (2012). While the anterior region of the
CC is affected in the early stage of Alzheimer's disease, the posterior regions of the CC are
more affected in the severe stages (Table 3).
The difference of our study from other studies is revealing the annual change percentage
in Alzheimer's patients. In the present study, the most common annual change difference
percentage is the decrease in BBS measurement data.
Limitation: MR imaging is safer than other biomarkers in terms of both the patient's exposure
to radiation and its accessibility. Larger patient groups are needed in order to standardize the
technique and data.
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5. CONCLUSİON
The CCL decreases while CCH increases in Alzheimer's patients (both male and female).
It is observed that this change tends to become more rounded in the corpus callosum in
Alzheimer's patients (Chart 1). The annual percentage change in Alzheimer's patients differs
between male and female patients (Chart 2-4). The change in the parameters of male patients
by years is smaller than that of female patients (Chart 1). This shows that the corpus callosum
undergoes more morphological changes over time in female Alzheimer's patients than male
patients. The third most important finding (both in women and men) is a thinning between the
splenium and isthmus, with the decrease in BBS length being the most common control-patient
change ratio in Alzheimer's patients. The regression formula was obtained between AH stage
and CC measurements, between corpus callosum width (CCW) CCW=6.974-(0.599*AH
stage), ratio of corpus callosum width to corpus callosum length (CCW/CCL) between
CCW/CCL =0.098-(0.009*AH stage), GW1=11.211-(0.748*AH stage) between genu width-1
(GW1), SGMAX/CCL=0.172-(0.008*AH stage) between maximum splenium width
(SGMAX/CCL) . In Alzheimer's patients, the angle A decreased in both genders whereas the
angle C decreased in women, and the angle E decreased in men whereas angles B and D
increased in both genders; however, the difference between them was not statistically
significant. This angulation difference suggests that CC tends towards an occipital localization
in Alzheimer's patients.

Figure 1. Length measurements of the corpus callosum
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Figure 2. Length measurements of the corpus callosum peak

Figure 3. Angle measurements of the corpus callosum
Chart 1. Mean, standart deviation, minimum and maximum values of the obtained data according to the patient and control groups
(mm).
Alzheimer's patients (N:80)
Control group (N:20)
Min.

Max.

Age
aCCL

50
61,53

88
83,83

Mean
±SD
73,09±7,85
71,73±5,24

aCCH
aCCW
aGW1
aGW2
aDBG
aDRG
aRGMAX
aGMAX
aGMİN
aSG1
aSG2
aBBS
aVD1
aVD2

19,53
1,85
4,78
3,66
5,15
0,00
-4,14
1,95
2,35
5,24
5,67
3,22
23,51
25,78

35,21
10,20
14,71
13,32
15,93
20,81
20,27
8,75
13,20
15,70
14,04
16,90
42,45
48,82

28,31±3,93
5,93±1,54
9,9±1,96
7,79±1,72
8,76±2,07
7,84±2,49
3,5±2,46
4,64±1,32
5±1,69
11±2,09
8,83±1,61
8,17±3,06
30,33±3,73
37,89±4,55
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Min.

Max.

Mean ±SD

C-PC

48
62,98

84
82,97

70,5±8,78
73,47±5,8

-3,67
2,37

0,239
0,232

22,96
3,75
5,24
6,27
6,09
5,24
1,56
3,31
3,28
8,02
7,43
6,09
24,33
24,85

34,69
9,5
16,6
13,26
13,12
8,84
5,57
7,09
8,78
16,6
15,74
13,67
65,14
53,27

27,81±3,55
6,6±1,44
11,06±2,63
8,39±1,79
9,2±2,06
7,14±1,19
3,37±0,98
5,02±1,16
5,35±1,43
12,09±1,91
10,02±1,95
9,18±1,99
30,99±8,75
37,21±6,18

-1,80
10,15
10,49
7,15
4,78
-9,80
-3,86
7,57
6,54
9,02
11,88
11,00
2,13
-1,83

0,588
0,076
0,078
0,183
0,399
0,072
0,698
0,208
0,350
0,032*
0,017*
0,078
0,747
0,646
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aVD3
aVD4

31,64
35,50

50,33
79,91

41,14±4,26
49,92±6,43

33,23
30,37

50,4
60,33

41,69±4,45
48,87±6,78

1,32
-2,15

0,626
0,536

aCCW/CCL
aCCW/CCH
aSGMAX/CC
L
aF
aG

,02
,00
,07

,13
,22
,21

0,08±0,02
0,01±0,04
0,16±0,02

0,06
0,15
0,13

0,15
0,38
0,22

0,09±0,02
0,24±0,07
0,17±0,02

11,11
95,83
5,88

0,180
0,000*
0,029*

63,40
19,53

111,90
124,20

61,30
89,60

104
122,70

84,84±10,02
105,23±8,71

0,92
0,60

0,756
0,793

aA

19,00

85,00

28,30

76

51,96±13,69

4,29

0,518

aB

28,60

89,40

43,50

78,60

55,13±9,16

-1,03

0,814

aC

47,90

95,50

58,70

91,10

74,04±9,43

-1,35

0,680

aD

31,20

153,40

105,80

145,20

127,68±10,5

-0,69

0,795

aE

24,40

151,90

41

144,30

58±21,65

2,66

0,767

CCI

0,24

0,50

84,06±9,64
104,60±12,
4
49,73±13,5
3
55,70±10,9
5
75,04±10,2
4
128,56±21,
6
56,46±14,7
5
0,37±0,05

0,32

0,59

0,40±0,7

21,28

0,081

*Significant at the 0.05 level; independent student t test
Chart 2. Mean and standart deviation values the obtained data according sex (mm).
Alzheimer's patients

Control group

Male
(N:40)
Mean±SD

Female
(N:40)
Mean±SD

p

Male
(N:10)
Mean±SD

Female
(N:10)
Mean±SD

p

Age

73,28±7,08

72,9±8,63

0,832

70,7±11,6

70,3±5,29

0,923

aCCL

72,87±5,12

70,58±5,17

0,050

73,91±6

73,01±5,88

0,739

aCCH

29,84±3,76

26,77±3,51

0,000

30,20±2,86

25,42±2,40

0,001

aCCW

5,89±1,47

5,95±1,63

0,857

6,54±1,57

6,65±1,37

0,871

aGW1

9,78±1,99

10,02±1,95

0,590

10,25±2,85

11,86±2,24

0,179

aGW2

7,92±1,61

7,64±1,84

0,474

8,69±2,39

8,09±0,90

0,469

aDBG

9,35±2,32

8,15±1,58

0,009

10,1±2,06

8,29±1,70

0,047

aDRG

8,35±2,88

7,33±1,94

0,069

7,20±1,16

7,06±1,28

0,791

aRGMAX

3,71±3,26

3,29±1,23

0,444

3,66±1,29

3,06±0,42

0,187

aGMAX

4,67±1,25

4,60±1,40

0,811

5,07±1,31

4,96±1,06

0,844

aGMİN

5,03±1,68

4,95±1,72

0,846

5,40±1,82

5,29±0,99

0,871

aSGMAX

11,23±2,13

11,33±1,85

0,826

aSG1

10,87±1,77

11,12±2,39

0,586

11,77±1,44

12,40±2,33

0,482

aSG2

8,78±1,71

8,87±1,51

0,805

10,08±0,90

9,96±2,68

0,896

aBBS

8,35±3,18

7,98±2,97

0,595

8,90±1,77

9,46±2,26

0,548

aVD1

31,55±3,82

29,11±3,24

0,003

31,74±11,99

30,23±4,07

0,712

aVD2

39,67±3,77

36,11±4,60

0,000

41,64±4,75

32,77±3,79

0,000

aVD3

41,61±4,50

40,67±4,01

0,33

40,80±4,71

42,56±4,23

0,389

aVD4

52,66±6,34

47,18±5,31

0,00

53,09±4,19

44,65±6,32

0,003

aCCW/CCL

0,08±0,02

0,08±0,02

0,666

0,08±0,03

0,09±0,02

0,708

aCCW/CCH

0,017±0,05

0,00±0,0

0,094

0,22±0,07

0,26±0,06

0,143

aSGMAX/CCL

0,15±0,03

0,16±0,02

0,384

0,16±0,02

0,17±0,02

0,838

aF

83,73±8,06

84,39±11,10

0,761

84,91±10,47

84,77±10,12

0,976

aG

105,61±7,99

103,59±15,82

0,474

107,29±9,40

103,18±7,91

0,304

aA

48,59±13,02

50,88±13,75

0,448

50,76±12

53,17±15,77

0,705
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aB

55,75±10,12

55,65±12,11

0,969

54,99±6,94

55,28±11,37

0,946

aC

75,65±10,12

74,44±10,46

0,602

74,41±7,74

73,67±11,33

0,867

aD

132,35±17,88

124,78±24,44

0,118

127,75±11,75

127,61±9,90

0,977

aE

57,40±9,43

55,57±18,68

0,578

63,21±29,72

52,79±6,79

0,305

*Significant at the 0.05 level; independent student t test

Chart 3. Mean, standart deviation, minimum and maximum values of the obtained data according to the male patient groups
(mm).
Control group Early
Middle
Heavy
(N:20)
stage
stage (N:20)
stage (N:20)
(N:40)
Mean±SD
Mean±SD
Mean±SD
Mean±SD
p
Age
aCCL
aCCH
aCCW
aGW1
aGW2
aDBG
aDRG
aRGMAX
aGMAX
aGMİN
aSGMAX
aSG1
aSG2
aBBS
aVD1
aVD2
aVD3
aVD4
aCCW/CCL
aCCW/CCH
aSGMAX/CCL
aF
aG

70,5±8,78
73,47±5,8
27,81±3,55
6,6±1,44
11,06±2,63
8,39±1,79
9,2±2,06
7,14±1,19
3,37±0,98
5,02±1,16
5,35±1,43
12,09±1,91
10,02±1,95
9,18±1,99
30,99±8,75
37,21±6,18
41,69±4,45
48,87±6,78
0,09±0,02
0,24±0,07
0,17±0,02
84,84±10,02
105,23±8,71

73,13±6,45
72,12±4,6
28,04±4,13
6,39±1,57
10,37±1,73
7,9±1,5
8,98±2,08
7,66±2,32
3,85±3,18
4,93±1,18
5,14±1,63
11,8±2,1
11,21±1,93
9,13±1,28
8,41±3,23
30,26±4,1
37,95±4,62
41,22±3,69
50,09±6,94
0,09±0,02
0,02±0,05
0,16±0,03
48,49±10,8
103,25±15,8

71,55±7,76
70,76±5,09
28,41±3,61
5,73±1,21
10,1±1,62
8,18±1,58
8,41±1,73
8,79±3,24
3,04±1,21
4,63±1,38
5,17±2,19
10,97±1,77
11,34±1,61
8,77±1,66
7,85±2,78
29,13±2,71
38,07±4,89
39,81±4,14
49,93±5,95
0,08±0,02
0±0
0,16±0,03
86,98±8,33
107,14±6,28

74,55±10,28
71,91±6,6
28,76±3,98
5,2±1,53
8,78±2,32
7,17±2,15
8,66±2,37
7,26±1,7
3,28±1,56
4,05±1,38
4,52±1,15
10,57±1,72
10,24±2,66
8,28±2,02
8±3,11
31,69±3,54
37,61±4,28
42,33±5,19
49,58±6,13
0,07±0,02
0±0
0,15±0,02
80,29±7,31
104,55±9,04

0,391
0,470
0,864
0,008
0,005
0,131
0,618
0,093
0,566
0,053
0,395
0,051
0,051
0,044
0,475
0,427
0,940
0,295
0,921
0,016
0,000
0,015
0,171
0,705

aA

51,96±13,69

49,79±15,01

53,01±9,37

46,34±12,94

0,407

aB

55,13±9,16

55,08±11,99

55,71±9,74

56,93±10,29

0,931

aC
aD
aE

74,04±9,45
127,68±10,5
58±21,65

75,53±11,99
128,14±25,3
58,87±18,86

74,77±8,90
125,85±22,7
53,58±9,42

74,32±10,31
132,10±9,30
54,55±7,66

0,948
0,792
0,594

C-HS,ES-HS,
C-HS,ES-HS,

C-HS,

C-HS,ES-HS,,
C-HS,ES-HS,
C-HS,

*Significant at the 0.05 level; One Way ANOVA t test
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Chart 4. Annual change in MR images taken at 1-year intervals in Alzheimer's patients
N

TOTAL

AC

N

Male

AC

N

Female

AC

aCCL

80

71,73±5,24

-0,24

40

72,87±0,02

-0,12

40

70,58±0,05

0,24

bCCL

41

71,9±5,37

24

72,96±0

17

70,41±0,05

aCCH

80

28,31±3,93

40

29,84±0

40

26,78±0,03

bCCH

41

28,34±4,57

24

29,42±0

17

26,83±0,02

aCCW

80

5,93±1,54

40

5,89±4,26

40

5,96±4,67

bCCW

41

6,03±1,33

24

5,93±1,71

17

6,16±1,72

aGW1

80

9,9±1,96

40

9,78±4,18

40

10,02±1,73

bGW1

41

10,09±1,84

24

10,28±1,02

17

9,83±1,03

aGW2

80

7,79±1,72

40

7,93±1,07

40

7,65±1,04

bGW2

41

8,31±1,78

24

8,55±1,47

17

7,98±1,63

aDBG

80

8,76±2,07

40

9,36±1,37

40

8,16±1,3

bDBG

41

8,89±1,91

24

9,33±1,99

17

8,28±1,95

aDRG

80

7,84±2,49

40

8,35±1,79

40

7,33±1,94

bDRG

41

7,76±2,42

24

7,65±1,61

17

7,92±1,84

aRGMAX

80

3,5±2,46

40

3,72±1,83

40

3,29±1,7

bRGMAX

41

3,5±1,33

24

3,67±2,32

17

3,27±1,58

aGMAX

80

4,64±1,32

40

4,67±1,79

40

4,6±1,96

bGMAX

41

5,17±1,08

24

5,15±2,88

17

5,21±1,94

aGMİN

80

5±1,69

40

5,03±2,59

40

4,96±2,23

bGMİN

41

5,43±2,27

24

5,33±3,26

17

5,57±1,23

aSGMAX

80

11,29±1,98

40

11,24±1,37

40

11,34±1,28

bSGMAX

41

11,82±1,67

24

11,73±1,25

17

11,95±1,4

aSW1

80

11±2,09

40

10,87±1,04

40

11,13±1,17

bSW1

41

11,95±1,61

24

11,62±1,68

17

12,4±1,72

aSW2

80

8,83±1,61

40

8,78±2,29

40

8,87±2,3

bSW2

41

9,72±2,06

24

9,97±2,13

17

9,36±1,85

aBBS

80

8,17±3,06

40

8,35±1,76

40

7,99±1,57

bBBS

41

9,87±3,47

24

9,69±1,77

17

10,11±2,39

aVD1

80

30,33±3,73

40

31,55±1,72

40

29,12±1,38

bVD1

41

30,74±7,1

24

32,24±1,71

17

28,61±1,51

aVD2

80

37,89±4,55

40

39,68±2,15

40

36,11±1,94

bVD2

41

38,8±4,82

24

40,37±3,18

17

36,59±2,97

aVD3

80

41,14±4,26

40

41,62±3,5

40

40,67±3,51

bVD3

41

41,75±9,11

24

43,62±3,82

17

39,11±3,24

aVD4

80

49,92±6,43

40

52,66±8,68

40

47,18±3,09

bVD4

41

50,36±5,98

24

51,81±3,77

17

48,32±4,6
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FARKLI YÜKSEKLİKLERDE UYGULANAN PLYOMETRİK ŞINAV SIRASINDA
YÜK DAĞILIMLARININ İNCELENMESİ
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ÖZET
Amaç: Bu araştırmanın amacı; el ve ayakların farklı yüksekliklere kaldırılarak yapılan
plyometrik şınav (PŞ) uygulamalarında ellerden yere yansıyan yük değişimlerinin ve algılanan
zorluk derecelerinin incelenmesidir.
Yöntem: Araştırmaya Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören toplam; 30 gönüllü erkek
öğrenci (yaş: 22,4 ± 1,8 yıl; boy 180,3 ± 4,7 cm; vücut ağırlığı: 78,1 ± 6,5 kg;) katılmıştır.
Gönüllülere iki farklı PŞ türü uygulatılmıştır. El ve ayaklar sırasıyla 60 cm, 30 cm ve 0 cm ‘ye
yükseltilerek PŞ gerçekleştirilmiştir. Her yükseklikte 3 adet PŞ uygulanmış, her bir tekrar
sonrasında 3 sn, üç tekrar bitiminde 3 dk dinlenme verilmiştir. Şınav türlerinin zorluk
derecesini belirlemede modifiye algılanan zorluk derece skalası kullanılmıştır. PŞ’ın
konsantrik fazındaki zirve kuvvet (peak force), havada kalma süresi ve ortalama kuvvet
değerleri kuvvet platformu (force plate) kullanılarak kaydedilmiştir.
Verilerinin
değerlendirilmesinde “Pearson Korelasyon” ve “Repeated Measures ANOVA” testi
kullanılmıştır.
Bulgular: PŞ türlerinin zirve kuvvetleri arasında anlamlı farklılık bulunmuştur
(F(4,515)=14,30 p<.001). Farklı yükseklikler arasında karşılaştırılma yapıldığında sırasıyla
ortalamaları yüksek değerden az değere doğru PŞ, Ayaklar 30 cm PŞ, Eller 30cm PŞ, Ayaklar
60cm PŞ ve Eller 60cm yükseltilmiş PŞ şeklindedir. En yüksek zirve kuvvet zeminde yapılan
plyometrik şınavda çıkarken en düşük zirve kuvvet , E60 PŞ’da tespit edilmiştir.
Sonuç: Şınav türleri açısından üst ekstremite zirve kuvvet gelişimi için el ve ayakların yerde
olduğu (0 cm) PŞ’ın diğer yükseklikte uygulanan plyometrik şınav türlerine göre daha etkili
olduğu tespit edilmiştir. PŞ türlerinin algılanan zorluk düzey puanlarına göre kolaydan zora
sıralandığında ; eller 60 cm , eller 30 cm, eller 0 cm, ayaklar 30 cm ve ayaklar 60 cm’ye
yükseltilerek PŞ uygulanması tavsiye edilebilir.
Anahtar Kelimeler: Şınav, Plyometrik şınav, Üst ekstremite plyometrik, Yer tepkime kuvveti,
Algılanan zorluk düzeyi(AZD)
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AN INVESTIGATION OF LOAD DISTRIBUTIONS DURING PLYOMETRIC PUSHUPS PERFORMED AT DIFFERENT HEIGHTS

SUMMARY

Aim: The aim of this study is to examine the loads on the hands, perceived difficulty levels,
average and peak forces, and loading rates during plyometric push-ups (PPU) applied at
different heights.
Methods: The participants consisted of 30 athletes (mean age: 22.4 ± 1.8 years; height 180.3
± 4.7 cm; body weight: 78.1 ± 6.5 kg; professional sports experience: 11.1 ± 2.4 years) who
volunteered for the study. The participants were asked to perform three repetitions of
plyometric push-ups with hands at two different heights (30 cm, 60 cm) and three repetitions
of plyometric push-ups with feet at two different heights (30 cm, 60 cm) on a strength platform.
The peak force, flight time and mean force values in the concentric phase of PPU were recorded
using a force plate.
The data were recorded with the force platform system. "Pearson Correlation" and "Repeated
Measures ANOVA" test were used to evaluate the data.
Results: Significant differences were found between the peak force of PPU types
(F(4,515)=14.30 p<.001). When different heights were compared, the averages are as the
following in decreasing order; PPU, Feet raised 30 cm PPU, Hands raised 30 cm PPU, Feet
raised 60 cm PPU and Hands 60 cm raised PPU. The highest peak force was found in
plyometric push-ups performed on the floor, while the lowest peak strength was determined in
hands raised 60 cm PPU.
Conclusion: In terms of push-up types, PPU with hands and feet on the ground (0 cm) is more
effective than other types of plyometric push-ups for upper extremity peak force development.
When PPU types are ranked from easy to difficult according to the perceived difficulty level;
PPU by hands raised 60 cm, hands raised 30 cm, 0 cm PPU, feet raised 30 cm and feet raised
60 cm. This order is recommended in trainings.
Keywords: Push-up, Upper body plyometric, plyometric push-ups, ground reaction force
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1. GİRİŞ
Şınav egzersizi, üst ekstremiteyi kuvvetlendirme ve rehabilitasyon amacı ile kolaylıkla
uygulanabilen çok eklemli bir egzersizdir (Faigenbaum ve ark., 2015, Zalleg ve ark., 2018). Üst
ekstremitenin kas gücü, bir sporcu için çok önemlidir ve müsabakalarda kilit noktalardan biri
olmaktadır. Şınav egzersizi farklı pozisyonlarda uygulanarak sporcunun kuvveti, gücü ve
performansına göre ayarlanabilmektedir.
Freeman ve arkadaşları (2006) şınav uygulamasının farklı pozisyonlarda; geleneksel
şınav, tek el şınav, düzensiz el yerleşimi sağ önde, düzensiz el yerleşimi sol önde, alkışlı şınav,
tek el topta şınav, iki elde aynı topta şınav ve iki elde ayrı toplarda şınav uygulayarak spinal
bölgedeki kas aktivasyonu ve yükleri ölçmüştür. Cogley ve arkadaşları (2005) dar, geniş ve
standart el pozisyonlarında uygulanan şınav egzersizi sırasında ele yansıyan yükleri
incelemişlerdir. Gouvali ve arkadaşları (2005) geleneksel şınavın farklı pozisyonlarında el
basılarına yönelik geleneksel şınav egzersizini; el pozisyonu standart, abdüksüyon (Omuz
genişliğinin %150 açısında), addüksüyon (Omuz genişliğinin %50 açısında), posterior (Kolönkol uzunluğunun +%30'u, ilk el pozisyonunun arkasında), anterior (Kol-önkol uzunluğunun
-30'u, ilk el pozisyonunun önünde) ve dizler yerde pozisyon olacak şekilde ellere yansıyan yer
tepkime kuvvetini değerlendirmiştir. Gülmez (2017) şınav uygulamasını TRX aparatı
kullanarak, 0°, 30° ve 45°’de gerçekleştirmiş, el ve ayaklara yansıyan yükleri değerlendirmiştir.
TRX 0°’de dirsekler fleksiyon pozisyonunda iken tutamaçlara vücut ağırlığının %75.3’ü, TRX
45°’de ele yansıyan yük vücut ağırlığının %36.8’i, farklı açılarda fonksiyonel egzersiz kayışı
ile şınav değerlendirilmiştir.
Üst ve alt ekstremite plyometrik antrenmanlar, sporcunun güç ve hız kabiliyetlerini
geliştirmesinde kullanılmaktadır (Uzlaşır ve Erden, 2016). Üst yüklenmelerde gelişimi
görmenin en etkili yolun zirve kuvveti (Peak Force) artırılmasının olduğu bildirmişlerdir. Bu
nedenle farklı egzersizlerde optimal yükü belirlemede zirve kuvvete ulaşabilmek önemlidir
(Dhahbi ve ark., 2017; Cormie ve ark., 2011).
Üst vücut hız ve gücünün geliştirilmesinde en yaygın kullanılan el çırpmalı veya
sıçramalı şınav türleridir. Literatürde çift fazlı şınav, karşı hareketli şınav (Counter Movement
Push-up), plyometrik şınav ve reaktif şınav olarak da bilinmektedir (Dhahbi 2017). Polite ve
ark., (2011) plyometrik şınav uygulamalarının antrenmanlarda ve testlerde potansiyeli yüksek
bir test aracı olabileceği bildirilmiştir.
Plyometrik şınav, standart şınavda olduğu gibi el ve ayaklar yerde sabit
konumlandırılmış pozisyondan başlar. Dirseklerin hızlı bir fleksiyonu ve ardından hızlı bir
ekstansiyonu ile üst vücut yukarıya itilir. Yerden teması kesilen eller tekrar yere konularak
başlangıç pozisyonuna geri döner. Plyometrik şınav hem eksantrik hem de konsantrik fazı
içerisinde barındırır (Görsel 1).
Ebben ve ark., (2011) eller ve ayaklar yerde 0 cm, 30 cm ve 60 cm yüksekliklerde
geleneksel şınav uygulamasını test etmişlerdir. Ellerin 0 cm yükseltilmiş geleneksel şınavda
700.1±138.2, Ellerin 30 cm yükseltilmiş geleneksel şınavda 681.4±125.3N, Ellerin 60 cm
yükseltilmiş geleneksel şınavda 596.7±113.4N (N:Newton) olarak bildirmişlerdir. Aynı
çalışmada ellerin yerde olup ayakların 30 cm yükseltildiği geleneksel şınavda 714.1±142.6N,
ayakların 60 cm yükseltildiği geleneksel şınavda 723.8±138.2N olarak bildirilmiştir.
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Literatürde yapılan plyometrik şınava ilişkin çalışmalarda ellerin standart yükseklikten
düşülerek uygulamaları incelenmiştir (Koch ve ark., 2012; Moore ve ark., 2012). Ancak
ayakların yükseltilerek uygulanan plyometrik şınav uygulamasına rastlanmamıştır.
Bu çalışmada ayakların farklı yüksekliklere (0cm,30cm,60cm) kaldırılarak plyometrik
şınav uygulaması ve eş zamanlı olarak ellerden yere yansıyan yüklerin incelenmesi literatür
açısından ayrı bir önem taşımaktadır. Buradan elde edilecek verilerle uygulanan plyometrik
şınavların, üst vücut kuvvet ve güç antrenmanlarında farklı yüklenme şiddetlerine yönelik
antrenman düzenlenmesine rehber olabileceği düşüncesindeyiz.
Çalışmanın amacı, el ve ayakların farklı yüksekliklerinde (0 cm, 30 cm, 60 cm)
uygulanan plyometrik şınav sırasında ellerden yere yansıyan yük dağılımları ve algılanan
zorluk derecelerinin (AZD) incelenmesidir.

2. ARAŞTIRMANIN GEREÇ VE YÖNTEMİ
2.1. Araştırmanın Kapsamı
Araştırma kapsamını; 18-27 yaş arasında Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri
Fakültesinde okuyan (yaş: 22,40 ± 1,83 yıl; boy 180,30 ± 4,779 cm; vücut ağırlığı: 78,17 ±
6,529 kg; profesyonel spor yaptığı yıl: 11,03 ± 2,414) toplam 30 gönüllü erkek oluşturmuştur.
Çalışmaya ilişkin etik kurul onayı Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden
alınmıştır (Protokol No:13/09/2021-98).
Araştırma, Marmara Üniversitesi, Spor Bilimleri ve
Araştırma Merkezi
laboratuvarlarında gerçekleştirilmiştir. Araştırmada deneysel model kullanılmıştır..
2.2. Araştırmada Kullanılan Veri Toplama Araçları
Plyometrik şınav uygulamalarındaki ellerden ve ayaklardan yere yansıyan verilerin
toplanmasında kuvvet platformu (force plate) (Kistler tip 9286; Kistler, Winterthur, İsviçre),
elde edilen verilerin analizinde Bioware Software (sürüm 5.11, İsviçre) yazılım kullanılmıştır.

Görsel 1. Kuvvet platformu ve Bioware Software

Araştırmaya katılan gönüllülerin boy ölçümleri mezura, kilo ölçümleri Tanita model
BF- 350 elektronik tartı (Japonya) ile yapılmıştır. Araştırmaya katılan gönüllülerin şınav
ölçümleri Sony Hdr – Cx 405 kamera (Japonya) ile yapılmıştır. Gönüllülerin ölçümlerinde 2
adet 30 cm x 90 cm x 110 cm kutu kullanılmıştır.
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2.3. Araştırma Ölçüm Planı
Çalışma 10 kişi üzerinde denendi. Pilot çalışma sonucunda gerekli düzenlemeler
yapılmıştır. Oluşacak yaralanmaları önlemek amacı ile aşağıdaki ısınma protokolü
uygulanmıştır.
Her yükseklikte 3 adet plyometrik şınav yapılmıştır. Her bir tekrar sonrasında 3 sn
bekleme verilmiştir. Üç tekrar bitiminde 3 dk dinlenme verilmiştir.
Farklı yüksekliklerde uygulanan Plyometrik şınavların AZD puanlarını tespit etmek için
Modifiye Algılanan Zorluk Derece Puanlama (MAZD) yöntemi kullanılmıştır (Borg, G., 1998),
(Çizelge 1).
Çizelge 1: Modifiye Algılanan Zorluk Düzeyi Skalası
PUANLAMA
TANIMLAMA
0
Yok denecek kadar az
2

Kolay

3

Orta

5

Zor

7

Çok zor

10

En zor

Testler aşağıdaki sırayla uygulanmıştır.
1.

Eller ve ayaklar yerde (0cm) plyometrik şınav (3 tekrar, 3dk dinlenme)

2.

Eller 30cm yükseltilmiş kutuda plyometrik şınav (3 tekrar, 3dk dinlenme)

3.

Eller 60cm yükseltilmiş kutuda plyometrik şınav (3 tekrar, 3dk dinlenme)

4.

Ayaklar 30cm kutuya yükseltilmiş plyometrik şınav (3 tekrar, 3dk dinlenme)

5.

Ayaklar 60cm kutuya yükseltilmiş plyometrik şınav (3 tekrar, 3dk dinlenme)
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1. Eller ve Ayaklar Yerde (0cm) Plyometrik Şınav (PŞ)
Plyometrik Şınavın Başlangıcı

Konsantrik Fazın Başlangıcı

Havada Kalma Fazı

İlk Yere Konma
(Eksantrik Fazın Başlangıcı)

(Eksantrik Faz) Sönümlenme

Hareketin Bitirilişi

Görsel 2. Eller ve ayaklar yerde (0cm) Plyometrik Şınav (PŞ)

2. Eller 30cm Yükseltilmiş Zeminde Plyometrik Şınav (E30PŞ)
Plyometrik Şınavın Başlangıcı

Konsantrik Fazın Başlangıcı

Havada Kalma Fazı

İlk Yere Konma
(Eksantrik Fazın Başlangıcı)

(Eksantrik Faz) Sönümlenme

Hareketin Bitirilişi

Görsel 3. Eller 30cm Yükseltilmiş Zeminde Plyometrik Şınav (E30PŞ)

3. Eller 60 cm Yükseltilmiş Zeminde Plyometrik Şınav (E60PŞ)
Plyometrik Şınavın Başlangıcı

Konsantrik Fazın Başlangıcı

Havada Kalma Fazı

İlk Yere Konma

(Eksantrik Faz) Sönümlenme

Hareketin Bitirilişi
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(Eksantrik Fazın Başlangıcı)

Görsel 4. Eller 60cm Yükseltilmiş Plyometrik Şınav (E60PŞ)

4. Ayaklar 30cm Yükseltilmiş Zeminde Plyometrik Şınav (A30PŞ)
Plyometrik Şınavın Başlangıcı

Konsantrik Fazın Başlangıcı

Havada Kalma Fazı

İlk Yere Konma
(Eksantrik Fazın Başlangıcı)

(Eksantrik Faz)Sönümlenme

Hareketin Bitirilişi

Görsel 5. Ayaklar 30cm Yükseltilmiş Zeminde Plyometrik Şınav (A30PŞ)

5: Ayaklar 60cm Yükseltilmiş Zeminde Plyometrik Şınav (A60PŞ)
Plyometrik Şınavın Başlangıcı

Konsantrik Fazın Başlangıcı

Havada Kalma Fazı

İlk Yere Konma
(Eksantrik Fazın Başlangıcı)

(Eksantrik Faz) Sönümlenme

Hareketin Bitirilişi

Görsel 6. Ayaklar 60 Yükseltilmiş Plyometrik Şınav (A60PŞ)
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2.4. Verilerin İstatistiksel Değerlendirilmesi
Shapiro Wilk Testi kullanılarak gönüllülerin normalize dağılıp dağılmadığı kontrol
edilerek parametrik test yapılmıştır. Verilerin farklı yüksekliklerdeki şınavlar arasında grup içi
farklılıklar tespit edilmiş ve aralarındaki ilişkilere bakılmak için tekrarlı ölçüm ANOVA
(Repeated Measures ANOVA) Post hoc, Bonferroni istatistik testi kullanılmıştır. Güvenlik
aralık değerleri %95 seçilmiştir. Anlamlılık değeri p<0.05 olarak ayarlanmıştır. Bazı
parametreler arasında pearson korelasyon testi de yapılmıştır.
2.5. Prosedür
Protokolümüzde maksimum kuvvetlere çıkabilmesi için denemeler arasında 3 saniyelik
bekleme verilmiş, 3 tekrar yaptırılmış, maksimum kuvvet üretmeleri istenmiştir. Bir
yükseklikte 3 tekrar bitirildikten sonra, diğer şınav yüksekliğine kadar 3 dakika beklenmiştir.
Katılımcılar bir yükseklik için 3 farklı PŞ yaptıktan sonra, en yüksek zirve kuvveti veren şınav
seçilmiştir (Parry ve ark., 2020).
2.6.Verilerin Hesaplanması

Bileşke Kuvvet : Kuvvet platformuna uygulanan 3 farklı vektör vardır. Burada öne-geri, sağasola ve yukarı-aşağı olarak 3 farklı vektör olarak yazılır. Ellere yansıyan yüklerin formülünü
bileşke kuvvet R=√x2 +y2 + z2 formülü ile normalize edilerek bileşke kuvvet bulunmuştur.
Mean Force (Ortalama Kuvvet): Eksantrik fazın başladığı noktadan konsantrik fazın bittiği
noktaya kadar (havalandığı andan itibaren) ortalama kuvvet newton cinsinden alınmıştır.

Zirve Kuvvet (Peak Force): Konsantrik fazın başladığı noktada en yüksek değere ulaşılan
kuvvet zirve alınmıştır. Birimi Newton olarak değerlendirilmiştir.
Havada Kalma Süresi (Flight Time): Konsantrik fazın bittiği noktada sporcu
havalandığından itibaren yere konduğu ana kadarki süre havada kalma süresi olarak
tanımlanmıştır. Birimi saniye (s) cinsinden alınmıştır.
Düşüşteki Yüklenme Oranı (Loading Rate): Sporcu yere konduktan sonra eksantrik fazda
(frenleme) zirve kuvvete ulaşmaktadır. Eksantrik fazda ulaşılan tepe değer Newton değerinden
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kg cinsine çevrilmiştir. Daha sonrasında vücut ağırlığına bölünerek kilogram elde edilmiştir,
ardından tepe değere ulaşılan süreye bölünmüştür.
(((Eksantrik Tepe Değer/1newton=9,81kg)/Vücut Ağırlığı)/(Tepe Değere Ulaşılan Süre))
(Bodyweight)Kg/(Süre)Saniye
Ellerden Yansıyan Yükler: Sporcuların ellerden yansıyan yüklerin hesaplanmasında,
oluşturulan kuvvet (Newton) olduğu için kilogram cinsine çevrilmiştir. Ellerde oluşan yük
kilogram olduktan sonra vücut ağırlığına bölünmüştür. Çıkan sayıyı 100 ile çarparak yüzdesi
elde edilmiştir. ((Oluşturulan Kuvvet/9,81)/Vücut Ağırlığı) x 100)
Çizelge 2. Plyometrik Şınavda Kuvvet-Zaman Eğrisi

Kuvvet Zaman Eğrisi Örnek E30PŞ
Düşüşteki Yüklenme Oranı

Kuvvet(Newton)

Konsantrik Faz

Vücut Ağırlığı

Havada Kalma Fazı

1

1001

2001

3001

4001

Zaman(Sn/1000)
E30PŞ: Eller 30 cm yükseltilmiş plyometrik şınav Havada Kalma Fazı: Flight time (saniye
cinsinden) Vücut ağırlığı: Body weight (Kilogram cinsinden) Düşüşteki yüklenme oranı: Loading
Rate ((Body weight)Kg/(Süre)Saniye cinsinden) Kuvvet: Newton cinsinden Zaman: Saniyenin
1000’de biri cinsinden) (1000birim=1sn)

Tekrarlı ölçümlerde ANOVA istatistiğinde gruplar içerisinde 5 farklı grup ölçülmüştür.
Bu çalışma için tahmini örneklem büyüklüğü, verilerden beklenen standart sapmalara
oranlandığı zaman %95 güç ve 0,05 olasılık değerine göre kabul edilerek hesaplandığında n=25
olan bir örneklem büyüklüğü bulunmuştur.

3. BULGULAR
Araştırma sonucunda elde edilen bulgular aşağıdaki gibidir.

PROCEEDING BOOK

ISBN: 978-605-71767-9-0

www.selcukkongresi.org

Page | 30

SELJUK 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES
Çizelge 3. Plyometrik Şınavların Türlerine Göre Tüm Özelliklerdeki Ortalama ve Standart Sapma
Değerleri
n:30
Ort ± Ss(N)
ŞINAV
YÜKSEKLİĞİ
PŞ

HKS(s)

OK(N)

ZK(N)

DYO(VA/s)

AZD

OK(%VA)

,277±,02

630,2±12,8

1115,4±49,0

34,0±5,6

3,20±1,4

82±5

ZK
(VA%)
145±31

E30PŞ

,367±,01

600,1±12,5

1055,8±39,7

13,2±2,8

2,47±1,7

78±6

137±25

E60PŞ

,539±,03

552,9±14,7

950,0±40,0

3,9±,7

1,23±1,1

72±7

123±24

A30PŞ

,217±,00

634,5±12,4

1095,5±36,3

22,6±3,4

4,40±1,6

82±5

142±22

623,4±12,7

1021,3±42,5

28,5±3,1

6,40±1,2

81±5

133±26

A60PŞ

,243±,03

VA%: Vücut ağırlığı yüzdesi Ort: Ortalama Ss: Standart Sapma PŞ: Eller ve ayaklar 0 cm Plyometrik
şınav E30PŞ: Eller 30 cm yükseltilmiş plyometrik şınav E60 PŞ: Eller 60 cm yükseltilmiş Plyometrik
Şınav A30PŞ: Ayaklar 30 cm yükseltilmiş plyometrik şınav A60PŞ: Ayaklar 60 cm yükseltilmiş
Plyometrik Şınav DYO: Düşüşteki Yüklenme Oranı ZK: Zirve Kuvvet HKS: Havada Kalma Süresi
OK: Ortalama Kuvvet AZD: Algılanan Zorluk Derecesi s: saniye
Çizelge 4. Ellere Yansıyan Yer Tepkime Kuvvetlerinin Zirve Kuvvet Vücut Ağırlığına Yüzde Oranı(%)
150

Vücut
Ağırlığı(%)

140

130

120

110

E60PŞ
E30PŞ
PŞ
A30PŞ
A60PŞ
PŞ: Eller ve ayaklar 0 cm Plyometrik şınav E30PŞ: Eller 30 cm yükseltilmiş plyometrik şınav E60 PŞ:
Eller 60 cm yükseltilmiş Plyometrik Şınav A30PŞ: Ayaklar 30 cm yükseltilmiş plyometrik şınav
A60PŞ: Ayaklar 60 cm yükseltilmiş Plyometrik Şınav

Farklı yükseklikler arasında karşılaştırılma yapıldığında sırasıyla vücut ağırlığına
yansıyan yüklerde yüksek değerden az değere doğru PŞ, A30PŞ, E30PŞ, A60PŞ ve E60PŞ
şeklindedir. En yüksek ZK zeminde yapılan plyometrik şınavda çıkarken en düşük ZK, E60
PŞ’da çıkmıştır.
PŞ şınav türlerinin zirve kuvvetleri arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (F(4,
884)=14,8 p<.001). Zirve kuvvetler arasında E60PŞ ile E30PŞ, E60PŞ ile PŞ arasında anlamlı
farklılık bulunmuştur (p<0,001).
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Çizelge 5. Zirve Kuvvetlerinin (Newton) Algılanan Zorluk Derecesi Karşılaştırılması
n:30
ŞINAV YÜKSEKLİĞİ

ZK
(N)

AZD

PŞ

1115,4±49,0

3,20±1,4

A30PŞ

1095,5±36,3

4,40±1,6

E30PŞ

1055,8±39,7

2,47±1,7

A60PŞ

1021,3±42,5

6,40±1,2

E60PŞ

950,0±40,0

1,23±1,1

ZK: Zirve kuvvet Ort: Ortalama Ss: Standart sapma PŞ: Eller ve ayaklar 0 cm Plyometrik şınav E30PŞ:
Eller 30 cm yükseltilmiş plyometrik şınav E60 PŞ: Eller 60 cm yükseltilmiş Plyometrik Şınav A30PŞ:
Ayaklar 30 cm yükseltilmiş plyometrik şınav A60PŞ: Ayaklar 60 cm yükseltilmiş Plyometrik Şınav

PŞ şınav türlerinin ortalama kuvvetleri arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. F(4,
235)=54,2 p<.001
PŞ şınav türlerinin havada kalma süreleri arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. F(4,
2.04)=34,689 p<.001
Farklı yükseklikler arasında HKS ortalamaları yüksek değerden az değere sırasıyla
E60PŞ, E30PŞ, PŞ, A30PŞ, A60 PŞ çıkmıştır. En yüksek HKS E60 PŞ’da çıkarken, en düşük
HKS A60 PŞ çıkmıştır.
PŞ şınav türlerinin DYO arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. F(4, 174)=15,98
p<.001
Farklı yükseklikler arasında DYO yüksek değerden az değere ortalamaları sırasıyla PŞ,
A60PŞ, A30 PŞ, E30PŞ, E60PŞ çıkmıştır. En yüksek DYO PŞ’da çıkarken, en düşük DYO
E60 PŞ çıkmıştır.
Farklı yüksekliklerde yapılan plyometrik şınavlar arasında E30PŞ, PŞ, A30PŞ DYO
faktöründe anlamlı düzeyde doğru orantılı ilişki bulunmuştur (p<0,05).
E30 plyometrik şınavda OK ile ZK arasında anlamlı bir benzerlik bulunmuştur. Aynı
zamanda OK ile BMI arasında anlamlı benzerlik bulunmuştur (p<0,05).

4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu çalışma sporcuların üst ekstremite kuvvet ve gücünü geliştirmesinde ilerleme
programı sunabilmek için farklı yüksekliklerde uygulanan plyometrik şınavlarda ellere
yansıyan yükleri, ortalama kuvvetleri, zirve kuvvetleri, algılanan zorluk dereceleri, yüklenme
oranları ve havada kalma sürelerini karşılaştırmak amacı ile yapılmıştır. Eş zamanlı olarak şınav
türlerinin AZD belirlemek çalışmanın alt amacını oluşturmaktır.
PŞ çalışmalarında şimdiye kadar geçerliliği olan altın bir standartı bulunmamaktadır
(Parry ve ark., 2020). PŞ’in üst ekstremite için güvenilir bir gösterge olduğu bildirilmiştir
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(Cormack ve ark., 2008). Yapılan bu çalışmada PŞ hareketinin önemli bir performans
göstergesi olduğu sonucuna varılmıştır (Parry ve ark., 2020). PŞ (eller ve ayaklar yerde 0 cm)
diğer çalışmalarda ölçüldüğü için, bizim çalışmamızla karşılaştırma yapabilmeyi
sağlamaktadır.
Yapılan bilimsel bir çalışmada geleneksel şınavda eller ve ayaklar yerde 0 cm, eller 30
cm yükseltilmiş, eller 60 cm yükseltilmiş, ayaklar 30 cm yükseltilmiş, ayaklar 60 cm
yükseltilmiş ve dizler yerde geleneksel şınav olarak ölçüm yapılmıştır (Ebben ve ark., 2011).
Bizim çalışmamızda ise, aynı yüksekliklerde PŞ uygulaması yaparak kuvvet-zaman eğrisinden
çıkaracağımız verileri karşılaştırarak antrenman programlarının oluşturulmasını kolaylaştırmak
hedeflenmiştir.
Vücut ağırlığına göre ellere yansıyan yüklerin ZK değerlerine baktığımızda maksimum
değere ulaşan şınav türü eller ve yerde 0 cm PŞ’dir. Bunun sebebi balistik hareketlerde vücut
kendini vertikal düzeyde daha kolay yukarı taşıyabildiği için maksimum değerlere ulaşmış
olabileceği varsayılmaktadır. Vücut ağırlığına göre A30PŞ’nin ikinci sırada gelmesi ve
ortalama kuvvette VA’ya göre bakıldığında PŞ ile aynı çıkmaktadır. PŞ hareketinden daha zorlu
olmasına rağmen o zorluğun seviyesine çıkılamamıştır. OK ve ZK değerleri VA’ya göre
incelendiğinde sporculara A60PŞ yaptırmanın yüksek oranlara ulaşamadığını gözlemliyoruz.
Bunun sebebi kendi vücut ağırlığına göre bakıldığında neredeyse E30PŞ’deki zirve
kuvvetlerine yakın olduğuna tanık olmaktayız. Öte yandan ise E60PŞ’deki ZK VA değerine
bakıldığında geleneksel şınavların üstünde olsa da plyometrik şınavlara göre düşük kalmıştır.
Bunun sebebi ayaklar fazla yükseltildiğinde fazla yüklerde patlayıcı iş yapamazken, elleri çok
yükseltirsek yeterli ağırlık olmadığı için zirve kuvvet yetersiz kalmış olabileceğini
varsayıyoruz.
Ellere yansıyan yükler karşılaştırıldığında ise ortalama kuvvetlerde eller yükseltildiğinde
yüksek oranlar gözükmezken, PŞ, A30PŞ ve A60PŞ OK ellere yansıyan yükler yüksektir ve
neredeyse aynı çıkmıştır. Ellere oranla ayaklar yükseltilmiş PŞ’lerde sürekli yapılan iş daha
fazla olduğu görülmektedir.
Yükleme oranından aldığımız sonuçlarla beraber sporcular ilk seviyelerde eğer başarılı
bir absorbe performansı göstermezse zor seviyelere geçilmemelidir. Ayakları 60 cm
yükseltmek sakatlık açısından riskli olabilir. Sporculara geleneksel şınavlar ile başlayan, uzama
kısalma döngüsünün geliştirilmesi gereken sporcularda gücün artırılması için E60PŞ’dan
başlatılarak plyometrik şınavlar antrenman programlarına yerleştirilebilir.
Sonuç olarak, bu çalışma ile beraber sporcular üst ekstremite kuvvetini artırmak için bir
antrenman programına başladığında kolaydan zora bir ilerleme programını yükseltilere göre
ayarlamalıdır. Katılımcıların zorluk dereceleri sırasıyla E60PŞ, E30PŞ, PŞ, A30PŞ ve A60PŞ
çıkmıştır. Plyometrik şınavlar ellerde başarılı yapıldıktan sonra, zirve kuvveti geliştirmek için
eller ve ayaklar yerde 0 cm plyometrik şınav uygulanırken, ayakları 30 cm kutuda yükseltmek
ortalama kuvvete daha fazla katkı sağlayabilir.
Alınan sonuçlara göre PŞ ve A30PŞ’da daha fazla zirve kuvvet ve ortalama kuvvet elde
edilmiştir. Sporcuları geleneksel şınavdaki gibi fazla vücut ağırlığı altına sokmak maksimal
kuvvet ve güç üretimini olumsuz etkileyebilir.
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Gelecek Araştırmacılar için Öneriler
• Kolaydan zora ilerlemedeki sıralama olarak E60PŞ, E30PŞ, PŞ, A30PŞ, A60PŞ
şeklinde bir sıra önerilebilir. Egzersiz yoğunluğunun ilerlemesini kolaylaştırmak için E60PŞ
ekstansiyon pozisyonundan başlanabilir.
• Sporcular üst ekstremite kuvvet antrenman programına başladığında plyometrik şınava
geçerken ilk önce E60PŞ’da başlaması sporcunun sakatlanmaması için önem arz etmektedir.
Yüklenme oranı değerleri en düşük E60PŞ’da çıkmıştır. Teknik doğru öğrenilip, absorbe
becerisi kazanıldıktan sonra daha zor aşamalara geçilmesinde fayda olabilir.
.
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LIGHT GRADIENT BOOSTING MACHINE LEARNING ALGORITHM TO
PREDICT ELECTRICAL GRID STABILITY
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ABSTRACT
Stability of Smart Grid (SG) is a major concept for current intelligent electrical networks. Since
a balance is required based on supply and demand, the importance of identification of grid
stability becomes obvious. From a changing or future network perspective, an electrical grid
should be taken as a living network continuously affected also by renewable energy sources.
The first goal in grid stability is the synchronization of various power generators. The second
goal of grid balance is to maintain sufficient voltage levels. And the final goal of power balance
problem is the maintaining power flows within a predictable bounds. Hence the power stability
is a continuous effort to keep these three parameters in a suitable range. More precisely,
maintaining grid stability is explored against the three conditions. In particular, efficient energy
distribution is in tandem with grid stability. Though there are conventional grid stability
prediction techniques in the energy generation domain, Machine Learning (ML) techniques are
also implemented to predict grid stability. In particular, Support Vector Machines (SVM),
Logistic Regression (LR), Naive Bayes (NB), Decision Tree (DT) and K-Nearest Neighbor
(KNN) are frequently used algorithms to predict grid stability. We made use of Smart Grid (SG)
dataset from UC Irvine (UCI) repository to evaluate the mentioned algorithms and we compared
their accuracies with a novel ensemble algorithm, i.e. Light Gradient Boosting Machine
Learning (LGBML), in SG stability prediction. In the experimental results, we obtained GBML
scores as having 94.10% Accuracy (Acc), 95.43% F1 score (F1) and 87.16% Mathews
Correlation Coefficient (MCC) values
Keywords: Electrical grid stability, machine learning, light gradient boosting machine,
ensemble learning.
1. INTRODUCTION
As the population, economy grows, the demand for energy increases and this increase will
possibly get higher. In this context, electricity based on various sources is an indispensable
energy source. Power generation and distribution becomes critical to compensate this energy
need with a manageable network concept. Manageable electrical networks known as Smart Grid
(SG) is the novel energy demand-generation therm. A critical concept for SG is the balance
based on demand-generation and integration of various sources [1]. Since a balance is required
based on supply and demand, the importance of identification of grid stability becomes obvious.
From a changing or future network perspective, an electrical grid should be taken as a living
network continuously affected also by renewable energy sources. The first goal in grid stability
is the synchronization of various power generators. The second goal of grid balance is to
maintain sufficient voltage levels. And the final goal of power balance problem is the
maintaining power flows within a predictable bounds. Hence the power stability is a continuous
effort to keep these three parameters in a suitable range. More precisely, maintaining grid
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stability is explored against the three conditions. In particular, efficient energy distribution is in
tandem with grid stability [2].
SG’s need proper prediction systems to forecast power outages-causes in order to sustain
balance of the network [1]. Though there are conventional grid stability prediction techniques
in the energy generation domain, Machine Learning (ML) techniques are also implemented to
predict grid stability. In particular, Support Vector Machines (SVM), Logistic Regression (LR),
Naive Bayes (NB), Decision Tree (DT) and K-Nearest Neighbor (KNN) are frequently used
algorithms to predict grid stability [3]. In this study, we applied various ML algorithms from
literature on a SG dataset from UC Irvine (UCI) repository [4] to evaluate the mentioned
algorithms. We also compared their accuracies with a novel ensemble algorithm, i.e. Light
Gradient Boosting Machine Learning (LGBML), in SG stability prediction [5].
The layout of the experimental pipeline, dataset structure and corresponding results in terms of
Acc, F1 and MCC are given in the related sections.
2. MATERIAL METHOD
In this section, we explain the whole pipeline of the study with focus on dataset, algorithms and
evaluation metrics.
2.1. DATASET
Alternative to fossil fuels is so called SG focusing on electrical energy. On the other hand,
classical energy sources enriched with the prosumers, i.e. both consumers and producers.
Therefore new approaches to maintain SG’s stability became indispensable. As it was
mentioned, ML algorithms are new methods to automate the predictions of balance affecting
sources. ML algorithms are trained based on datasets created for this aim. In this context, there
are SG balance datasets generated to evaluate performance of the algorithms.
The dataset in this study was obtained from [4] and the data is collected from a 4-node star
network. The dataset contains 60,000 observations defined with 12 predictive features. Some
of the predictive features defines, the reaction time of each network participant, nominal power
produced or consumed, price elasticity coefficient and the total power generated. The dataset
contains no missing values and the predictive features are numerical and therefore no
preprocessing was required to work with ML models.
2.2. ALGORITHMS AND PERFORMANCE METRICS
Machine Learning algorithms are widely used in various data analysis problem domains
including energy. In particular there are recent surveys that handles particularly SG balance
domain ML literature reviews [6, 7]. More specifically, there are two types of ML algorithms
in the ML literature used in SG balance problems. Traditional ML algorithms such as SVM,
LR, NB, DT and KNN are widely used algorithms to predict SG stability. More advanced ML
algorithms based on ensemble learning strategies are also used in energy domain [8]. There are
particularly tree based successful ensemble algorithms in the SG domain and we selected Light
Gradient Boosting Machine Learning (LGBML) to compare our results on SG balance
prediction dataset.
In order to evaluate the comparison results, we made use of Acc, F1 and MCC [9] metrics from
literature. The corresponding metrics based on confusion matrix (Table 1) values are given in
Equations 1, 2 and 3 respectively.
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Table 1. The Confusion Matrix
Class
Classified as (+)
Classified as (-)
Positive True Positive (TP) False Negative (FN)
Negative False Positive (FP) True Negative (TN)

(𝑇𝑃 + 𝑇𝑁)
(𝑇𝑃 + 𝐹𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝑇𝑁)
2𝑇𝑃
𝐹−1=
(2𝑇𝑃 + 𝐹𝑁 + 𝐹𝑃)

(1)

𝐴𝑐𝑐 =

𝑀𝐶𝐶 =

(2)

(𝑇𝑃. 𝑇𝑁 − 𝐹𝑃. 𝐹𝑁)

(3)

(√(𝑇𝑃 + 𝐹𝑃). (𝑇𝑃 + 𝐹𝑁). (𝑇𝑁 + 𝐹𝑃). (𝑇𝑁 + 𝐹𝑁)

While carrying out experiments we made use of 10-fold Cross Validation (10-CV) for training
and test splits [10].
3. EXPERIMENTAL STUDY AND RESULTS
We applied the 10-CV data split scheme while training-testing the algorithms and we obtained
the corresponding results in Table 2 for three metrics.
Table 2. Experimental Results
Algorithm
SVM
KNN
DT
NB
LR
LGBML

Acc
0.7903
0.7825
0.8436
0.8316
0.8164
0.9410

F1
0.8373
0.8351
0.8774
0.8759
0.8600
0.9543

MCC
0.5534
0.5190
0.6617
0.6267
0.5955
0.8716

1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
SVM

KNN

DT
Acc

NB
F1

LR

LGBML

MCC

Figure 1. The experimental results
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We observe from Table 2 that LGBML outperforms all ML algorithms in three metrics. In
particular, the performance of the metrics are better as they tend to approach 1. From this point
of view, LGBML is successful to predict SG balance class much better compared to the selected
ML algorithms. DT is the second best algorithm in estimating SG balance class based on the
features defined above.
The experimental results based on three metrics are also compared visually in Figure 1.
4. DISCUSSION AND CONCLUSION
SG balance prediction is a major problem for smart electrical networks or SG. In this
perspective, the energy field generates data and related structured frames to be used in data
science. In this study, we explored performance of ML algorithms in prediction of SG balance.
We observed that ensemble based learning scheme is more robust compared to the remaining
algorithms. As a future work, we will try the optimization techniques to improve the quality of
the prediction.
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ABSTRACT
Concrete a widely used construction material needs its strength to be predicted in some way.
Strength of High-strength concrete (HSC) is particularly important to analyze. Since, strength
of HSC depends on the waste composition, particle size, water-cement ratio and aggregate ratio,
physical tests should be assessed on various concrete mixtures. Therefore, design of HSC with
acceptable properties require experience and good understanding of chemical-mechanical
properties of components. And HSC with required properties actually needs several trials with
corresponding tests. Clearly, obtaining an acceptable HSC needs cubic and cylindrical concrete
specimens to be generated with mixed ratios and then to be tested with physical test machines.
Prediction of concrete strength is important to develop high-strength concrete (HSC). Since
physical testing methods are in general economically expensive, time-consuming, and laborintensive, other analysis methods such as ML prediction techniques are frequently used in this
domain. In this study, we proposed an ensemble algorithm, Extra Tree Regressor (ETR), to
predict HSC strength for 1030 samples defined with 8 features, i.e. cement, blast furnace slag,
fly ash, water, superplasticizer, coarse aggregate, fine aggregate and age. The results of the ETR
predictions were compared to two ensemble algorithms and five single learner algorithms. We
evaluated the results of predictions in Root Mean Squared Error (RMSE), Mean Absolute
Percentage Error (MAPE), and correlation coefficient (R2). It was shown that ETR has better
prediction performance compared to the algorithms with RMSE = 5.402 and MAPE = 0.119.
Keywords: high-strength concrete, ensemble regression, machine learning, prediction.
1. INTRODUCTION
Concrete being a widely used durable, modular, economic construction material needs its
strength to be determined in some way. In this context, High-strength concrete (HSC), which
has compressive strength of more than 40 MPa, is particularly important to analyze. On the other
hand, concrete being a non-homogeneous mixture, it is difficult accurately predict the strength
of the produced material. More precisely, strength of mixture depends on the waste composition,
particle size, water-cement ratio and aggregate ratio and therefore prediction of strength with
physical tests should be assessed on various concrete mixtures [1]. Therefore, design of HSC
with acceptable properties require experience and good understanding of chemical-mechanical
properties of components. And HSC with required properties actually needs several trials with
corresponding tests [2]. Clearly, obtaining an acceptable HSC needs cubic and cylindrical
concrete specimens to be generated with mixed ratios and then to be tested with physical test
machines [3]. As we underlined, prediction of concrete strength is important to develop high-
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strength concrete (HSC). Since physical testing methods are in general economically expensive,
time-consuming, and labor-intensive, other analysis methods such as ML prediction techniques
are frequently used in this domain [4]. From ML point of view, Artificial Neural Networks
(ANN), Linear Regression (LNR), Ridge Regression (RR), Logistics Regression (LOR) and
Lasso Regression (LAR), Decision Tree (DT) and K-Nearest Neighbor (KNN) are numerical
prediction algorithms [5]. Furthermore, ensemble regression techniques such as Extra Trees
Regressor (ETR), Random Forest Regressor (RFR) and Gradient Boosting Regressor (GBR)
[6]. In order to develop numerical prediction methods, HSC datasets and corresponding
experimental data were generated. In this study, we made use of dataset obtained from [7] and
we evaluated ML algorithms to obtain the best HSC strength predictor.
2. MATERIAL METHOD
The article continues with the explanation of dataset used in the experimental study, the results of
experiments and the discussion conclusion section.
2.1 DATASET STRUCTURE
Any supervised ML problem requires a dataset for train and test purposes while developing the
predictive model. In this study, we made use of the data [7] designed for HSC strength prediction
purposes. Particularly, concrete compressive strength prediction is a nonlinear function depending on
age and concrete mixture. The designed data is therefore used to model this nonlinear function on
numerical regression concept.
In particular the data has 1030 samples with 8 features defining strength. The corresponding properties
are cement, blast furnace slag, fly ash, water, superplasticizer, coarse aggregate, fine aggregate and age.
The goal of dataset is to learn the mentioned features to model a predictive model to estimate concrete
compressive strength in MPa.
2.2 NUMERICAL PREDICTION ALGORITHMS AND PERFORMANCE METRICS
There are two kinds of algorithms in ML prediction field as: (i) base or single algorithms used for
regression and (ii) ensemble predictors constituting more than one algorithm that cooperates to obtain
an enhanced numerical prediction. From ML history point of view, base learners such as DT, KNN,
and Support Vector Machine (SVM) were frequently used in various ML problems including
regression. Furthermore, as ensemble prediction methodologies state that it is possible to obtain better
predictions with the use of strategies bagging, boosting and stacking including more than one base
learner [8]. In this respect, we decided to use ensemble regressors such as ETR, RFR and GBR from
literature to make comparison with base learners.
Any ML method needs some metrics for evaluation purpose and for numerical prediction some widely
used metrics are Root Mean Squared Error (RMSE), coefficient of determination (R2) and Mean
Absolute Percentage Error (MAPE) [9,10]. We made use of these three metrics in our comparison and
the metrics are defined with equations 1, 2 and 3 respectively.
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In three equations, X values are predictions of models and Y values are the real values. The evaluation
of three metrics is that they are better in prediction as they tend to approach zero.
3. EXPERIMENTAL STUDY AND RESULTS
In this section, we present corresponding results of experiments in Table 2. We then interpret
the results in terms of RMSE, R2 and MAPE respectively.
Table 2. Results of HSC strength prediction of algorithms
Algorithms RMSE
R2
MAPE
DT
7.569 0.783 0.166
KNN
11.917 0.468 0.392
LNR
7.041 0.815 0.191
RR
7.031 0.816 0.189
LAR
10.003 0.631 0.293
ETR
5.402 0.888 0.119
RFR
5.582 0.879 0.136
GBR
5.995 0.863 0.152
14
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2
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Figure 1. Experimental results in terms of three metrics
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From Table 2, we may inspect that ETR, being an ensemble predictor, has better regression
metrics compared to the remaining algorithms. In particular, RMSE means better prediction
and less error. Furthermore, MAPE of ETR is also higher compared to the remaining
algorithms. We may also observe from Table 2 that the other two ensemble algorithms, i.e. RFR
and GBR, has also lowest RMSE and MAPE values compared to the remaining algorithms.
We may visually show the respective results drawn from Table 2 in Figure 1.
4. DISCUSSION AND CONCLUSION
HSC strength prediction is an important concept for material science. Physical testing of HSC strength
is costly and therefore numerical prediction algorithms are used for this purpose. Single learner
predictors may provide prediction accuracies to some extent. Ensemble predictors such as ETR may
enhance prediction accuracies of HSC strength estimation problem. In this study, we showed that
ensemble learners enhance HSC prediction accuracies and they are strong candidates for such
numerical problems.

.
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ÖZET
Günümüzde sürekli artan müşteri taleplerine bağlı olarak ortaya çıkan büyük boyutlu veri
yığınları, her sektör için önem arz etmektedir. Bu sektörlerden biri de havacılık sektörüdür.
Yüksek hassasiyette üretim ve kesintisiz hizmet kalitesi gerektiren havacılık sektöründe
havayolu firmalarının üretici firmalardan beklentileri, hava ulaşımını tercih eden yolcuların
havayolu firmalarından beklentileri ile doğru orantılı olarak artmaktadır. Havacılık
sektöründeki paydaşlar ise bütün bu beklentileri karşılayabilmek için farklı tasarımlara sahip
dijital dönüşüm çözümlerine yönelmişlerdir. Özellikle veri kaynağı ile makine bileşenleri
arasında bulunan ara yüz tasarımları, veri güvenliğinin ön planda bulundurulduğu mimarilere
sahip bulut depolama ve veri ambarları arasındaki bilgi akış süreci tasarımının önemli rol
oynadığı dinamik veri tabanları, günümüzde havacılık sektöründeki paydaşların beklentilerini
karşılayacak dijital dönüşüm hamlesinin ana aktörü konumundadır. Bu ana aktörlere en büyük
örnek, Airbus ve Palantir Technologies tarafından geliştirilen Skywise platformudur. Ancak
Skywise platformu ve Skywise platformunun muadili olan diğer platformlar yalnızca ana firma
ile müşteriler arasında veri transferi konusuna çözüm bulabilmekte ve ana firmalar arasında,
özellikle B2B modeli etkileşimlerde gerçekleşen veri transferleri konusunda Skywise ve
muadili platformlar yetersiz kalmaktadır.
Bu çalışmada Skywise sisteminin mimarisi, çalışma prensibi, sektöre kazandırdığı artılar ve
Skywise platformunu diğer klasik veri tabanı platformlarından ayıran özellikler incelenmiş,
alana ilişkin literatür taramasından hareketle hazırlanan kavramsal çerçeve referans alınarak
mevcut bulut teknolojisi platformlarının ana firmalar arası etkileşim bazında teknik açıdan
yetersiz kaldığı tespit edilmiştir. Buradan hareketle, çalışmanın ana konusunu oluşturan, B2B
firmalar arasında veri transferi” konusu için “MIDAS” (Multi Integrated Data Automation
System – Çoklu Entegre Veri Otomasyon Sistemi) platformu geliştirilip sistemin MVP
(Minimum Viable Product) tasarımı yapılmıştır. Bu kapsamda çalışmanın ana konusunu
oluşturan MIDAS platformunun sahip olduğu alt bileşenlerin (modüllerin) çalışma
mekanizması, sistem mimarisi ve MIDAS platformunun havacılık sektöründeki paydaşlara
sağlayacağı potansiyel avantajlar açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dijital Dönüşüm, Bulut Teknolojisi, Havacılık, MIDAS, Skywise.
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1.

GİRİŞ

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte giderek artan veri yığınları, işletmelerin operasyonel
faaliyetlerini sürdürebilmeleri için hayati öneme sahiptir. Büyük Veri, işlenmek üzere yeni
teknolojiler ve mimariler gerektiren büyük boyutlara ve karmaşıklığa sahip veri setlerini ifade
etmek üzere geliştirilmiş yeni bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır (Al-Barznji &
Atanassov, 2017: 50).
Büyük verinin ortaya çıkışı ile işletmeler, bu büyük veri yığınlarını işlemek ve anlamlı bilgiler
elde edebilmek için çeşitli sistemler ve algoritmalar tasarlamışlardır. Tasarlanan bu sistemler
ve algoritmalar üretim, tedarik zinciri, lojistik, insan kaynakları ve kaynak yönetimi gibi
alanlarda insan faktörünü minimize ederek otomasyona geçişi sağlamış, bu sayede “Dijital
Dönüşüm” kavramı ortaya çıkarak Endüstri 4.0’ın ilk yapıtaşları oluşmaya başlamıştır (Kayar
& Öztürk, 2020; Çelik & Öztürk, 2017).
Bir ürünün veya sistemin gerçekleşebilmesi için öncelikle çalışabilirliğini ve işlevselliğini karar
vericiler tarafından kanıtlaması gereklidir (Öztürk & Kaya, 2020a). Firmalar veya bireyler
geliştirdikleri ürünlerin, hizmetlerin veya sistemlerin gerçekleşmesi için sermayeye ihtiyaç
duyarlar ancak geliştirme aşamasında bu sermayeyi elde edebilmeleri için tasarımlarının
işlevselliğini kanıtlamaya ihtiyaçları vardır (Öztürk, 2020; Ayvaz et al., 2018a). Bu nedenle,
tasarlanan sistemler gerçekleşme varsayımı altında en az maliyetle bir prototip üzerinde temsil
edilir. Bu prototipe ise “Minimum Viable Product” (MVP) adı verilir. Yalın Startup’ların
vazgeçilmez bir unsuru olan Minimum Viable Product, pazardaki olası risklere karşı ürünü
potansiyel yatırımcılara ve pazara en az maliyete sahip olacak şekilde tanıtan bir prototip
tasarımı olarak tanımlanabilir.
Bu çalışmada Airbus Skywise sistemi referans alınarak MIDAS platformunun MVP tasarımı
yapılıp bu projeden hedeflenen sonuçlar okuyucularla paylaşılmıştır.
2.

LİTERATÜR TARAMASI
2.1.

Kavramlara İlişkin Literatür Taraması

Bu aşamada, çalışma ile ilgili “Dijital Dönüşüm”, “Dijitalizasyon”, “Büyük Veri”, “Endüstri
4.0”, “Otomasyon”, “IoT”, “Veri Tabanları” ve “Bulut Teknolojisi” kavramları üzerine kaynak
taraması yapılarak çalışmada faydalanmak üzere, çalışmanın konusuyla doğrudan bağlantılı
olduğu tespit edilen makaleler ve kitaplar seçilip incelenmiştir. Bunun yanı sıra, çalışmanın
temelini oluşturan Airbus Skywise sistemi üzerine literatürde az sayıda akademik çalışma
olması sebebiyle “Havacılık” ve “Havacılık Yönetimi” üzerine de kaynak taraması yapılmıştır.
Çalışmanın ele aldığı temel konunun daha önce başka araştırmalar tarafından detaylı olarak ele
alınmaması sebebiyle literatür taramasının kapsamı geniş tutulmuş ve araştırmada farklı
alanlardan birbiriyle bağlantılı kaynaklar birleştirilerek sonuçlara ulaşılmıştır.
Büyük Veri üzerine farklı odak noktalarına sahip olmak üzere literatürde pek çok çalışma
yapılmıştır. Izzo’ya (2019: 49) göre Büyük Verinin işlenmesi, günümüzdeki birçok kuruluş için
çözülmesi zor ancak hayati öneme sahip sorunları da beraberinde getirmektedir. Bunun için
kurumlar bünyesinde özel birimler kurulmakta ve özel olarak yetiştirilmiş “Veri Bilimciler”
istihdam edilmektedir. İşlenen verilerin sadece büyüklüğü değil, çok çeşitli olması da veri
işlemeyi zorlaştıran durumlar arasındadır. Bunun yanı sıra söz konusu çalışmada, Büyük Veri
Analitiği sayesinde işletmeler için fark yarabilmenin temel koşulları belirlenmiştir.
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Bununla birlikte “Büyük Veri” kavramını oluşturan veri türleri alt kategorilere ayrılarak her bir
kategori detaylı olarak incelenmiştir. Izzo’ya (2019) göre kuruluşların faaliyetlerinden elde
edilen veriler genellikle yazılı (metinsel) veriler olabilir (bu veriler yapılandırılmış, yarıyapılandırılmış ve yapılandırılmamış veriler olarak üç grupta incelenir), multimedya verileri
olabilir veya diğer platformlardan (Bulut bilişim, IoT, Yapay Zekâ, sosyal medya siteleri gibi)
elde edilen veriler olabilir. Dobre ve Xhafa’ya (2014) göre her gün dünyada yaklaşık 2.5
kentilyon byte veri üretilmekte ve bu verilerin %90’ı yapılandırılmamış (unstructured)
verilerden oluşmaktadır (akt. Izzo, 2019: 48).
Izzo’nun (2019) söz konusu çalışmasında ayrıca Büyük Verinin işlenebilirliğinin önemine
vurgu yapılarak veri işleme teknikleri ile dijital veri toplama ve dağıtım platformlarının
varlığının gerekçesi belirlenmiştir. Söz konusu çalışmaya göre işlenebilirlik, veri yığınlarının
işletme için katma değer yaratabilmesinin temel koşuludur. Bu koşul, (Izzo, 2019: 48)
tarafından aşağıdaki gibi vurgulanmıştır;
“Veri Çağı yüksek yoğunluklu, çeşitli ve değişken verilerin çağıdır ancak verinin kendisinden
daha önemli olan verinin işlenebilirlik yeteneğidir. Bu nedenle 2013 yılından beri Avrupa
Komisyonu, geleceğin “Bilgi Ekonomisi” için anahtar nokta olan “Değer Zinciri” kavramını
tanımlamıştır. Bu tanıma göre Büyük Veri, pratikte rekabetçi avantaj sağladığı, yani işletmeler
için “değer” ürettiği sürece kullanışlıdır”.
Al Barznji ve Atanassov (2017) ise Büyük Veri’nin sınıflandırılmasını Intel örneğiyle ele
almıştır. Söz konusu çalışmaya göre Intel, Büyük Veriyi “Büyük Veritabanları” ve “Derin
Analitik” olmak üzere iki grupta incelemiştir. Büyük veritabanları, yüksek miktarda verinin
depolandığı ortamlardır. Derin analitik ise Büyük Veriyi gerçek hayattaki açık uçlu ve karmaşık
problemlere çözüm bulmak için kullanmak üzere analiz etme işlemidir (Al-Barznji &
Atanassov, 2017: 50, 51).
Bu sınıflandırma, büyük miktardaki veri yığınlarının meydana geldiği sektörlerde verileri analiz
etme ve veriler üzerinde işlemler gerçekleştirme süreçlerini oldukça kolaylaştıracak sistemleri
ve algoritmaları beraberinde getirmiştir. Yüksek miktarda verinin meydana geldiği sektörlerde
hizmet veren işletmeler, bu veri yığınlarını işlemek üzere otomasyon sistemleri kurmaya
başlamıştır. Bu kapsamda yapılan akademik çalışmalarla, yeni bir kavram olarak “Dijital
Dönüşüm” literatüre kazandırılmıştır.
McKinsey’e göre dijital dönüşüm; sürekli değişen dijital ekonomide teknolojinin, iş
modellerinin ve süreçlerin müşteriler ve çalışanlar için yeni değerler sağlamak üzere yeniden
bir araya getirilmesidir. Bu tanımdan yola çıkarak dijital dönüşüm, müşteri ve çalışanlar
arasında optimal değerler yaratmayı hedefleyen dijital bir köprü olarak tanımlanabilir (akt.
Ulas, 2019: 663).
Zhu’ya (2021) ait kitapta ise dijital dönüşüm “Bağlantılı Fabrikalar” (Connected Plants)
kavramı ile ele alınmış ve endüstrideki uygulamalar üzerinden tanımlama yapılmıştır.
İşletmeler farklı veri kaynaklarını, organizasyon kültürü ve operasyonel süreçler ile ilgili ileri
seviye analitikleri daha anlamlı kullanarak üretim süreçlerini daha etkin hale getirmek
istemektedir. İşletmeler bu hedeflerinde başarılı oldukları taktirde kurum içi sorunları daha
verimli bir şekilde çözerek karar verme süreçlerini daha etkin hale getirmeleri mümkündür.
Ancak bu noktada Zhu (2021: 11-14), diğer çalışmalardan farklı olarak “Kurum İçi Kültür”
kavramına değinerek dijital dönüşümün yalnızca teknik bir uygulama değil, aynı zamanda
kurum içi kültürün de önemli bir bileşeni olduğuna ve dijital dönüşümün bir kurum kültürü
olarak işletmenin her kademesince benimsenmesi gerektiğine dikkat çekmiştir.
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Zhu’nun (2021: 421-436) çalışmasında bahsedilen uygulamalar kapsamında endüstride hizmet
veren şirketlerin mevcut imkanlarından ve teknik kabiliyetlerinden bahsedilerek endüstrideki
örnek bir dijital dönüşüm uygulaması olan Honeywell Forge bağlantılı fabrika platformu
örneğinin içeriği, bağlantılı fabrika teorisini desteklemek adına detaylı olarak okuyucuyla
paylaşılmıştır.
Dijital dönüşümün bir sonucu olarak ortaya çıkan Endüstri 4.0 kavramı, üretim ve üretim
proseslerinin pratikleşmesini, tedarik zincirlerinin iyileşmesini, enerji ve altyapı maliyetlerinin
azalmasını, daha az insan kaynağına ihtiyaç duyulmasını, kalifiye insan gücünün ve gelir
seviyesinin artırılmasını sağlayacak sistemler bütününü kapsar (Ulas, 2019: 663). Dijital
Dönüşüm kavramı, bu çalışmanın ileri bölümlerinde detaylı olarak ele alınacaktır.
Stoldt ve arkadaşları (2018) ise işletmelerde dijital dönüşüm hamlelerinin nihai bir sonucu
olarak görülen ve Endüstri 4.0’ın önemli bir bileşeni olan “Karanlık Fabrika” kavramı üzerine
çalışmıştır. Bunun yanı sıra Stoldt ve arkadaşları aynı çalışmada dijital dönüşümün teknolojik
kısıtlar sebebiyle günümüzde imalat sektöründe dar bir uygulama alanı olduğuna dikkat çekmiş
ve Federal Alman Hükümeti’nin “Mittelstand 4.0 inisiyatifi ile küçük ve orta büyüklükteki
işletmeleri teşvik ederek bu işletmelerin dijitalizasyonun olanaklarından daha fazla
yararlanmasını hedeflediği belirtilmiştir. Stoldt ve arkadaşları’nın gerçekleştirmiş olduğu bu
akademik çalışma, dijitalizasyona geçiş sürecinde işletmelerin karşılaştığı sorunları
aşabilmeleri konusunda devlet desteğinin önemini göstermektedir (Stoldt et al., 2018: 179).
Bununla birlikte ağır sanayi sektörlerinde üretilen ürünlerin karmaşık yapısı ve meydana gelen
karmaşık ürün ağaçları ile sektörler arası karmaşık bağlantıların ve etkileşimlerin varlığı
sebebiyle ağır sanayi alanında hizmet veren büyük ölçekli sektörler için de dijital dönüşüm
büyük önem arz etmektedir (Öztürk, 2014; Öztürk, 2021). Airbus Skywise örneği ile incelenen
havacılık sektörü de karmaşık sektörler arası paydaş ağlarının bulunması, karmaşık ve yüksek
maliyetli ürün yapısı, yüksek çeşitliliğe sahip müşteri beklentileri ve uzun üretim süreçleri
sebebiyle dijital dönüşüme en çok ihtiyaç duyan sektörlerin başında gelmektedir.
Kurumlar için sadece dijital dönüşüm olduğu kadar diğer dönüşüm hareketlerinin çoğu da
büyük organizasyonel zorlukları beraberinde getirmektedir (İnce et al, 2018). Bu zorlukların
işletme kaynaklı olanlarının çoğunun temelinde ise işletmenin mevcut organizasyonel
mantığının değiştirilmesinin zorluğu bulunmaktadır. Paulus-Rohmer ve arkadaşları (2016) ise
bu dönüşümün önündeki en büyük engellerden biri olan kurumsal mantığın değiştirilmesi
zorluğuna dikkat çekerek her değişim hareketi gibi dijital dönüşümün de kurumun her
seviyesince ve her bir çalışanınca kabul edilmesi gerektiğine ve dijital dönüşüm yaklaşımının
üretim endüstrisine uygulanmasının temel koşulu olarak ekosistem, strateji ve iş modeli
arasındaki bağlantının analiz edilmesi gerekliliğine vurgu yapmaktadır (Paulus-Rohmer et al.,
2016).
Brettel ve arkadaşları (2017) ise dijital dönüşüm kavramının “Çok Merkezcilik” veya “Âdemi merkeziyetçilik” (Decentralization) ve sanallaştırma (Virtualization) boyutuna ve bu
boyutların üretim ekosistemini nasıl değiştirdiğine Endüstri 4.0 perspektifinden bir bakış
açısıyla değinmiştir. Söz konusu araştırmanın teorisi incelendiğinde ise insan-makine arayüzü
tasarımı ve bu arayüz tasarımının karşılıklı etkileşim boyutlarına göre katmanlara ayrıldığı
görülmüştür (Brettel et al., 2014). Bu katmanlar Görsel 2.1.1.’de görülmektedir.

PROCEEDING BOOK

ISBN: 978-605-71767-9-0

www.selcukkongresi.org

Page | 49

SELJUK 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES

Görsel 2.1.1. Brettel ve arkadaşlarının (2017) çalışmasına göre İnsan-Makine Arayüzü (HumanMachine Interface – HMI) ve katmanları (Brettel et al., 2014).

Brettel ve arkadaşlarına (2017) göre İnsan/Makine Arayüzü (HMI), Fiziksel/Mekanik Sistem
(CPS) için bir veri girişi sağlar. İnsan/Makine Arayüzü ve sensörler aracılığıyla dış ortamdan
alınan veriler gömülü sistemlere iletilir. Gömülü sistemler bünyesinde bulundurduğu yazılım
katmanında bu verileri makine diline çevirir, elektronik donanım yardımıyla aktüatörlere iletir
ve dış dünyadan elde edilen verilere karşılık bir mekanik, elektronik veya sanal tepki
oluşturulur. Brettel ve arkadaşlarının (2017) bu teorisine dayanarak veri tabanlarının ve bulut
teknolojisinin ortak çalışma mekanizmasına dair bir tasarımın temel prensipleri belirlenebilir.
Bu teoriye göre veriler, İnsan/Makine Arayüzü ile sisteme aktarılır. Sisteme aktarılan bu veriler
yazılım yardımıyla işlenerek anlamlı verilere dönüştürülür. Dönüştürülen anlamlı veriler
elektronik donanım destekli veri ambarlarına gönderilir ve orada saklanır. Diğer sistemler ise
başka sistemlerin veri ambarlarına sınırlı veya sınırsız erişim yetkisine sahiptir ve ihtiyaç
duyulduğunda bu anlamlı veriler ilgili veri ambarlarından çekilebilir. Bunun yanı sıra veri
ambarlarından çekilen veya halihazırda ilgili sistemin veri ambarlarında bulunan anlamlı
veriler, gömülü sistemlerin sahip olduğu aktüatörler yardımıyla (makine kollarının hareketleri,
üretim bantlarının işleyişi, sensör destekli makinelerin hareketleri veya planlama destek
raporları formatında) dış ortama çıktı olarak gönderilebilir (Brettel et al., 2014). Bu teorik
çerçeve, Airbus Skywise platformunu açıklarken ve Airbus Skywise referans alınarak
kavramsal tasarımı yapılan “Çoklu-Entegre Veri Otomasyon Sistemi” (Multi-Integrated Data
Automation System – MIDAS) için teorik çerçeve olarak kullanılacaktır.
Brettel ve arkadaşlarına (2017) göre akıllı üretim ortamlarında özelleşmiş ürünler, tedarik
zinciri boyunca bağımsız bir şekilde iletilen ve üretim süreçlerine ait olan bilgiler sayesinde
gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda yapılmış olan bu çalışmaya göre akıllı üretim süreçlerinin
temel özelliklerini bireyselleştirilmiş üretim, yatay entegrasyon ve işbirlikçi ağlar ve uçtan uca
dijital entegrasyon olarak belirlendiği görülmektedir (Brettel et al., 2014).
Leignel ve arkadaşları (2016) tarafından yazılan kitapta ise dijital dönüşüm kavramına bilgi
teknolojileri (Information Technologies – IT) perspektifinden bakılmış ve “Bilgi Sistemleri
Yönetimi” (Information Systems Governance – IS Governance) kavramına değinilmiştir.
Bunun yanı sıra Leignel ve arkadaşlarının (2016) bu kitabında da aynı şekilde Brettel ve
arkadaşları (2017) tarafından bahsedilen “Çok Merkezcilik” veya “Âdem-i merkeziyetçilik”
(Decentralization) kavramını görmek mümkündür (Leignel et al., 2016).
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Aengenvoort ve arkadaşlarının (2020) çalışmasına göre Jean-Mitchel Glachant ve Nicolo
Rossetto, dijital dönüşümü “Altyapı Dönüşümü”, “Pazar Dönüşümü” ve “Dijital Sınırlar”
olmak üzere 3 alt kategoride incelenmiştir. Bunun yanı sıra bu 3 alt kategorinin her birini de
kendi içinde 2 alt kategoriye ayırmıştır. Bu alt kategoriler içinde altyapı dönüşümlerine ayrı bir
başlık açması ve çevresel unsurları da dijital dönüşüm için belirleyici bir unsur olarak
tanımlaması bu çalışmayı, dijital dönüşümü karmaşık bir sistem olarak yalnızca teknik
boyutuyla ele alan diğer çalışmalardan ayırmaktadır (akt. Aengenvoort et al., 2020: 129).
Literatürde “Dijital Dönüşüm” üzerine yapılan diğer çalışmalara baktığımızda ise genel olarak
küçük ve orta büyüklükte işletmeler (Small and Medium Enterprises – SMEs) üzerine
çalışıldığını ve bu çalışmaların ağırlıklı olarak yönetim ve strateji perspektifiyle
gerçekleştirildiğini görmekteyiz. Öte yandan literatürde dijital dönüşümün teknik boyutunu
işleyen çalışmalar da bulmak mümkündür. Özellikle daha önce bahsettiğimiz Izzo’nun (2019),
Brettel ve arkadaşlarının (2017), Stoldt ve arkadaşlarının (2018) ve Al-Barznji ve Atanassov’un
(2017) çalışmaları dijital dönüşüme teknik perspektiften bakan çalışmalardır. Bu çalışmaların
yanı sıra bu çalışmanın konusu olan havacılık alanında dijital dönüşüm üzerine de çalışmalar
mevcuttur ancak bu sektörde dijital dönüşüm çalışmalarının diğer sektörlere kıyasla daha az
sayıda olduğu gözlemlenmiştir. Airbus Skywise sistemi üzerine yapılmış akademik
çalışmaların sayısı ise, Airbus Skywise sisteminin henüz yeni bir sistem olması sebebiyle,
havacılıkta dijital dönüşüm konusu üzerine yapılmış akademik çalışmaların çok küçük bir
kısmını oluşturmaktadır. Bu bakımdan bu çalışma, havacılık sektöründeki dijital dönüşüm
üzerine yapılacak yeni çalışmalara ve sektöre akademik açıdan katkı sağlamanın yanı sıra
Airbus Skywise üzerine yapılan çalışmaların azlığı sebebiyle hem akademiye hem de sektöre
yeni bir bakış açısı sunacak ve Airbus Skywise sistemi referans alınarak son bölümde kavramsal
çerçevesi çizilen “Çoklu-Entegre Veri Otomasyon Sistemi” (Multi-Integrated Data Automation
System – MIDAS) ile sektördeki mevcut sorunlara ve eksikliklere çözüm önerisi getirecek ve
gerçekleştirildiği taktirde kendi alanında ilklerden biri sayılabilecek bir sistemin kavramsal
temellerini atmış olacaktır.
2.2.

Metotlara İlişkin Literatür Taraması ve Çalışmanın Metodu

Çalışmanın 2.1. Kısmında belirtilen çalışmalar, çalışmalarda kullanılan araştırma metotları
bakımından incelenmiş ve bu kapsamda çalışmanın metodu belirlenmiştir.
Miltiadou ve arkadaşları (2021) çalışmalarında havacılık sektöründe hizmet veren ICARUS
isimli büyük veri analitik platformunu incelemişlerdir. Bu çalışmalarında ICARUS
platformunu 22 bileşenli bir “modüler platform” olarak ele almışlar ve bu bileşenler arasındaki
etkileşimleri açıklayarak sistem mimarisinin yapısını ve çalışma prensibini ortaya koymuşlardır
(Miltiadou et al., 2021). Miltiadou ve arkadaşlarının (2021) çalışmasında ele alınan ICARUS
platformunun incelenme yöntemleri ve bileşenler arasında kurulan ilişkilerin tanımlanması, bu
çalışmanın başlıca metodu olarak kullanılacaktır.
Schildt (2020) tarafından ele alınan vaka analizleri, dijitalizasyonun ve dijital dönüşüme öncü
olan sistemlerin günümüzde gelmiş olduğu noktayı gözler önüne sermektedir. Bu kapsamda
Schildt’in (2020) kitabında bahsetmiş olduğu vaka analizleri ile günümüzdeki dijital dönüşüm
ve bilişim çözümleri de bu çalışmanın metodolojik olarak destekleyici unsuru olacaktır.
Leignel ve arkadaşlarının (2016) çalışmasında ise dijital dönüşüme bilişim teknolojileri
perspektifinden bakılması ve dijital dönüşüm kavramının teknik boyutunun ele alınması da bu
çalışmanın teknik boyutu oluşturulurken referans olarak gösterilecektir.
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Bu araştırmada, günümüzde var olan ve havacılık sektöründe aktif olarak kullanılan
uygulamalar incelenerek eksikleri saptanmış ve bu eksiklikleri iyileştirmeye yönelik yeni bir
sistem mimarisinin kavramsal tasarımının temeli atılmıştır. Bu sebeple çalışma nitel bir
araştırma olup yöntem olarak var olan örnek sistemler üzerine kavramsal araştırma
faaliyetlerini esas almıştır. Bu çalışma belgesel araştırma niteliğinde olup tamamen kavramsal
analizler yoluyla sonuç ve çıkarımlar yapmayı hedeflemektedir (Büyüköztürk et al., 2018:12).
Bu çalışmada, havacılık sektöründeki üretim süreçlerinde yaşanan sorunlar tespit edilerek
üretim hattı boyunca yaşanan kayıpların sebep ve sonuçları ile yaşanan sorunların niteliği analiz
edilerek birleştirilmiş ve bir sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır. Havacılık sektöründeki
problemlere çözüm bulmak üzere geliştirilen mevcut sistemlerin eksikleri ele alınıp bu
eksiklerin giderilmeye çalışıldığı bu çalışmada, “sistem iyileştirme” ve “mevcut sistemlerle
entegre ve mevcut sistemleri destekleyici yeni çözüm önerileri tasarlama” faaliyetleri
gerçekleştirilmiştir.
3.

BİLGİ AKIŞI

Literatürde dijitalizasyon üzerine farklı tanımlar mevcuttur. Bu bölümde, mevcut teoriler ve
tanımlamalar detaylı olarak açıklanacak ve bu çalışmanın perspektifi açısından önemli görülen
tanımlar ve teoriler belirtilecektir. İncelenecek tanımlardan ilki Stoldt ve arkadaşlarının (2018)
tanımıdır. Stoldt ve arkadaşlarına (2018) göre dijitalizasyon, siber-fiziksel üretim sistemlerini
kullanarak problemler üzerinde çözüm üretme sürecidir.
Bununla birlikte dijitalizasyon sistemi sürecinde bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır (Stoldt et al.,
2018: 181). Dijitalizasyon süreci boyunca bilgi, belirli bir akış süreci izleyerek değer yaratma
yeteneği kazanmaktadır. Dijitalizasyon sürecinde ihtiyaç duyulan bilginin akış şeması Görsel
3.1.’de verilmiştir.
Görsel 3.1. Stoldt ve arkadaşlarına (2018) göre dijitalizasyon süreci boyunca ihtiyaç duyulan
bilginin akış şeması (Stoldt et al., 2018: 181).

Bu tanıma göre dijitalizasyon sürecinde bilgi akışı, mevcut durumun analiz edilmesiyle
başlamaktadır. Verimlilik kayıplarının tanımlanması amacıyla işletmenin üretim süreçlerine ait
çevrim süresine, teslimat zamanlarına, kalite kontrol aşamalarında karşılaşılan çıktı kusur
oranlarına ve makine arıza durumlarına ait veriler elde edilerek veri ayıklama, işleme ve
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görselleştirme işlemlerinden geçirilip işletmenin veya işletmeye ait bir sistemin mevcut
durumunun analizi yapılır. Mevcut durumun analizi tamamlandıktan sonra mevcut sistemin
zayıf yönleri tanımlanır. Bu tanımlama için bir araç olarak SWOT analizi kullanılabilir.
İşletmenin veya sistemin zayıf yönleri tanımlanarak işletme veya sistem için kritik bölgeler
belirlenir ve incelenen sistemin güçlü yönlerini geliştirmek, zayıf yönlerini ise gidermek ve
kritik bölgelerde riskleri minimize etmek için işletme tarafından mevcut duruma uygun,
rasyonel geliştirme politikaları belirlenerek optimum geliştirme politikası seçilir (Öztürk &
Kaya, 2020b). Bu politika rehberliğinde tasarlanan modelin hayata geçirilmesi için ise
prototipleştirmeden ve dijital ortamdan yararlanılır. Tasarlanan yeni modelin dijital ikizi
çıkarılarak “Sanal Prototip” üzerinden yeni durum değerlendirmesi yapılır. Yeni durum
değerlendirmesinin çıktıları ile mevcut durum değerlendirmesinin çıktıları karşılaştırılarak
tasarlanan yeni modelin verimliliği analiz edilir ve faydaları doğrulanarak tasarlanan sistem
hayata geçirilir. Tasarlanan yeni modelin firmanın beklentilerini karşılamaması veya mevcut
modelin analiz sonuçlarına kıyasla belirgin bir verimlilik farkına sahip olmaması durumunda
ise yeni sistemin verimlilik kayıpları tanımlanarak söz konusu yinelemeli süreç tekrar edilir.
Veri akışı sürecinde en önemli aşamalardan biri, verinin elde edilme yöntemidir. Doğru veri,
evreni minimum sapmayla temsil edebilecek miktarda ve nitelikte örneklem barındıran veridir.
Bu nedenle büyük veriyi elde ederken verinin mümkün olduğu kadar az manipüle edilmiş
olması ve veri kaynağının bağımsız ve etki altında olmadan karar verebilme kabiliyetine sahip
olması, yansız örneklem elde edilmesinde önemli bir koşuldur.
Veri kavramına duyulan yoğun ilgi firmaları, dış dünyayı daha iyi temsil edebilecek yeni
metotlar aramaya itmiştir. Bu yenilikçi çözümlerden biri de Finlandiyalı bir şirket olan
HappyOrNot tarafından geliştirilmiştir. Müşterilerin ve çalışanların deneyimlerini gerçek
zamanlı olarak elde edip işletmelere faydalı veriler olarak işleyen bir veri bilimi şirketi olan
HappyOrNot, işletmelerin bulunduğu fiziksel mekanların içine veya çevresine basit geri dönüş
(feedback) konsolları yerleştirmektedir. Bu konsollar programlanabilir mesajlar ve dört seçenek
içeren beyaz stantlardan oluşmakta ve her konsolda üzgün yüzlü koyu kırmızı buton
memnuniyetsizliği, gülümseyen yüzlü koyu yeşil buton ise tam memnuniyeti temsil etmek
üzere kullanıcı dostu ara yüze sahip dijital bir değerlendirme skalası bulunmaktadır. Bu sayede
firma, hizmet sağladığı işletmelerin müşteri beklentilerini optimum düzeyde analiz edebilmek
için gerekli olan yansız ve güvenilir veri elde etme ve elde edilen verileri işleme hizmetlerini
gerçekleştirmektedir (Schildt, 2020: 40-42).
HappyOrNot firması 2009 yılında kurulduğundan beri müşterileri olan işletmelere, bu
işletmelerin müşterilerinden gelen geri dönüşlerle ilgili bilgi vermektedir. HappyOrNot
firmasının kurucusu olan Heikki Väänänen’e göre bu süreç son derece karmaşık bir süreçtir.
Müşterilere ne kadar kullanım kolaylığı sağlanırsa sağlansın anketler ve internet formları çok
düşük cevaplanma oranlarına ve yanlı örneklemeye sahiptir. Bütün bu dezavantajlara rağmen
sistem uluslararası pazarda kendine yer bulabilmiştir (Schildt, 2020: 40-42).
HappyOrNot firması için dönüm noktası, geliştirdikleri konsolları 2012 Londra Olimpiyat
Oyunları öncesinde Londra Heathrow Havalimanı’na satmaları olmuştur. Bir New Yorker
makalesinde belirtilenlere göre havalimanı yönetimi düzinelerce konsol satın almış ve bu
konsollarla müşterilerin havalimanı güvenliği ile ilgili memnuniyetini ölçmüştür. Memnuniyet
üzerine karşılaştırmalı verilerin sağlanmasıyla birlikte havalimanı yönetimi, güvenlik
personelinin performans verilerini günlük olarak elde etme imkanına sahip olmuştur.
HappyOrNot firmasının Heathrow Havalimanı’nda yakaladığı bu başarı; son birkaç yıl içinde
restoranların, akaryakıt istasyonlarının, hastanelerin, stadyumların ve diğer işletmelerin de bu
sistemi tercih etmesini sağlamıştır (Schildt, 2020: 40-42).
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Yukarıda bahsedildiği üzere Brettel ve arkadaşlarının (2017) çalışmasında İnsan-Makine
Arayüzü (HMI) ve katmanları belirtilerek her bir katmanın içeriği ve birbirleriyle olan
bağlantıları açıklanmıştı. HappyOrNot örneği ise Fiziksel/Mekanik Sistem’in bir parçası olan
İnsan-Makine Arayüzü bileşen tasarımına örnek olarak verilebilir. Özellikle kullanıcı dostu ara
yüz tasarımı ile zahmet gerektirmeyecek bir şekilde müşteri memnuniyetini ölçen bir
otomasyon sistemi kurulmuş olması, Brettel ve arkadaşlarının (2017) modelindeki
katmanlardan İnsan-Makine Arayüzü, yazılım ve elektronik donanım kısmını kapsamaktadır.
Dijitalizasyonun Agile ile destekleyici nitelikte olmak üzere yakından ilişkisi vardır.
Endüstrideki her dönüşüm süreci gibi dijitalizasyon sürecinde de yavaş, masraflı ve verimsiz
süreçleri çevik bir şekilde hızlı, az maliyetli ve verimli sistemlerle değiştirmek ve müşterilerle
paydaşların memnuniyetini artırmak amaçlanır. Agile ise işletmelerde problem çözme
konusunda sıklıkla kullanılan bir tekniktir (Andriole et al., 2018: 73, 74).
Agile’ın temelinde, müşteri taleplerine ve değişen ortam koşullarına karşı hızlı, çevik ve
beklentileri karşılayacak düzeyde tepki verebilme becerisi vardır. Bu durum işletmelerin daha
esnek ve pratik bir organizasyonel yapıya gereksinim duymasını zorunlu hale getirir, bu nedenle
Agile tekniği küçük ve orta büyüklükte işletmelerde daha kolay uygulanırken büyük
işletmelerde ise nispeten kemikleşmiş organizasyonel yapı sebebiyle büyük ölçekte
kullanımının zor olduğu, ancak mevcut örneklerden hareketle imkânsız olmadığı
gözlemlenmektedir.
Bu aşamada dijital dönüşümün hız ve çeviklik gereksinimi ile Agile tekniğinin felsefesinin
büyük ölçüde kesiştiğini belirtmekte fayda vardır. Dijitalizasyonun dalgalı ve değişken
taleplere ve beklentilere yanıt verebilecek akıllı sistemlere öncülük edebilmesi ve Stoldt ve
arkadaşlarının (2018) çalışmasında da belirtildiği üzere “Karanlık Fabrika” kavramının başarılı
bir şekilde hayata geçirilebilmesi için “Dijital Dönüşüm-Agile Entegrasyonu” olarak
isimlendirilebilecek bir metotlar bütününün sağlanması gerekmektedir. Bu entegrasyon,
temelinde şu gereksinimleri gerektirmektedir (Ustundag & Cevikcan, 2018: 7, 8):
•
İnsan-Makine Arayüzünün kullanıcı dostu ve ergonomik tasarıma sahip olması;
bunun için tasarlanan yazılım altyapısının her kullanıcı için en az hataya sevk edecek
şekilde tasarlanmış olması,
•
Müşteriden sistemin ait olduğu ana işletmeye kadar bütün paydaşlar arası
etkileşim ve veri transfer kombinasyonlarının hesaplanması ve bu veri transfer
kombinasyonlarının optimum verimle gerçekleşeceği bir bulut altyapısının kurulması,
•
Paydaşlar arası veri transferlerinin ve etkileşimlerin senkronize olması,
•
Gömülü sistemlerin ve analiz algoritmalarının veri analizi işlemlerini simültane
gerçekleştirecek şekilde tasarlanması,
•
Farklı altyapılara ve mimarilere sahip veri tabanlarının ve sistemlerin birbiriyle
entegre olmasını sağlayan özgün ve söz konusun amaç için özel olarak tasarlanmış yüksek
seviyeli bir yazılım dilinin geliştirilmesi,
•
Sistem sektörler arası etkileşimin optimum düzeyde sağlanması için bağlantı
görevi göreceğinden dolayı tasarlanacak sistemin küresel çapta paydaşlar arası etkileşime
elverişli olacak şekilde kullanıma uygun niteliklere sahip olması,
•
Sistemin yerel ve evrensel hukuki düzenlemelerle tam uyum içinde çalışması.
Weppler’in (2017) çalışmasında paylaşılan verilere göre TÜV Rheinland teknik soruşturma
teşkilatı her gün 800.000 e-posta almaktadır, ancak bu e-postaların yalnızca 150.000’i
çalışanların gelen kutularına gönderilmektedir. Diğer bir ifadeyle, alınan e-postaların %80’i
spam e-postalardan oluşmakta ve bu e-postalar gelen kutularına gelmeden silinmektedir. Dünya
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çapında 20.000 kişi organizasyon için çalışmakta ve bu da akıllı telefonlar hariç en az 20.000
masaüstü bilgisayar, tablet ve laptop anlamına gelmektedir. Her bir cihaz günde ortalama 30
kez spam mesaj almaktadır. Bu durum hem etkileyici hem de endişe vericidir çünkü TÜV
Rheinland birçok AR-GE departmanına teknik destek sağlayan bir kuruluştur. Böyle bir
kuruluşun bu denli yoğun spam mesajlar alması, siber-fiziksel sistemlerin güvenliğinin
sağlanmasının ve dışarıdan müdahalelerle gerçekleştirilebilecek veri kaybının veya veri
manipülasyonunun önüne geçilmesinin zorunluluğunu göstermektedir (Weppler, 2017: 115,
116).
Günümüzde siber saldırıların hedefi olan stratejik sektörlerin başında havacılık gelmektedir.
Ülkelerin resmi savunma departmanlarının ve istihbarat teşkilatlarının bünyesinde kurulan siber
istihbarat ve casusluk grupları, gerçekleştirdikleri siber casusluk faaliyetleri ile havacılık
sektöründe farklı ülkelerde faaliyet gösteren büyük firmaların veri tabanlarına, e-posta
adreslerine, çalışanların veya kurumların bilgisayarlarına ve elektronik sistemlerine sızarak bu
ortamlarda bulunan ve stratejik öneme sahip verileri manipüle edebilmekte, ele geçirebilmekte
ve kısmen veya tamamen kullanılamaz hale getirebilmektedir. MITRE ATT&CK siber tehditler
veri tabanındaki güncel kayıtlara göre özellikle Çin, İran, Rusya ve Kuzey Kore merkezli olan
bu siber istihbarat ve casusluk grupları, firmalara ağır maliyeti olan zararlar vermenin yanı sıra
ülkelerin ulusal güvenlikleri için de ciddi birer tehdit oluşturmaktadır. Ayrıca bu gruplar
tarafından elde edilen verilerin, bu grupların hizmet ettiği ülkelerin askeri, politik veya iktisadi
çıkarları doğrultusunda küresel çapta faaliyet gösteren çeşitli terör örgütlerine ve silahlı veya
silahsız illegal yapılanmalara para veya başka talepler karşılığında sızdırıldığı da bilinmektedir.
Genel olarak “Gelişmiş Sürekli Tehdit” (Advanced Persistent Threat – APT) olarak
isimlendirilen bu gruplar ve gerçekleştirdikleri saldırıların detayları hakkında çeşitli özel siber
güvenlik kuruluşları ve devletlerin resmi istihbarat teşkilatları tarafından düzenli aralıklarla
detaylı bilgiler toplanmakta ve uygun görülen bilgiler rapor haline getirilerek uluslararası
kamuoyuyla şeffaflık ilkesine uygun olarak paylaşılmaktadır (MITRE Corporation, 2021).
Bu çalışmada kavramsal çerçevesi çizilerek teorik tasarımı oluşturulacak MIDAS sistemi; bu
bölümde belirlenen tanımlar, kavramlar ve kavramsal çerçeve dikkate alınmak üzere aşağıdaki
sınıflandırma başlıkları referans alınarak incelenmektedir.

4.

•

İnsan – Makine Arayüzü (HMI) tasarımı,

•

Veri ambarları ve verilerin depolanması,

•

Veri tabanları arası etkileşim ve bağlantılar,

•

Veri transfer, işleme ve karar verme politikaları (Agile entegrasyonu)

•

Sistemler arası etkileşim,

•

Veri güvenliği.

SEKTÖRDEKİ MEVCUT PLATFORMLARA BİR ÖRNEK: AIRBUS

SKYWISE SİSTEMİ
Airbus Skywise, Palantir AI ortaklığıyla 2017 yılında geliştirilen bir havacılık veri
platformudur. Skywise iş emirleri, bileşen verileri, yedek parça envanterleri, uçak ve filo
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konfigürasyonları, uçakta yerleşik sensör verileri ve uçuş programları gibi sektördeki farklı
kaynaklardan gtelen verileri bir araya getirmek ve bütün bu verileri basit bir kullanıcı arayüzü
ile sunmak üzere tasarlanmıştır (Dursun, 2021: 7211).
Havacılık endüstrisi her gün yüksek miktarda verinin üretildiği bir sektördür ancak bu verilerin
büyük çoğunluğu işlenmemiş verilerdir. Pek çok havayolunun yüzleştiği en büyük zorluk, veri
silolarında bulunan verilerin işlenerek anlamlı hale getirilmesidir. Örnek olarak havayolları
aşağıdaki kaynaklardan veriler elde edebilir (Sagina, 2017):
•

Biletleme işlemlerinde gerçekleşen çevrimiçi etkileşimler

•

İnternet sitelerindeki ve uygulamalardaki arama verileri

•

Müşteri hizmetlerindeki veriler

•

Tekliflere ve indirimlere verilen cevaplar

•

Seyahat geçmişi

Skywise, havayolu şirketlerinin operasyonel, bakım ve uçak verilerini güvenli ve açık bir
platforma entegre etmesine izin vermektedir. Bulut tabanlı platforma erişimi olan her kullanıcı,
havayolu endüstrisi verileri ile kendi verilerini bir araya getirerek şirket verilerini
zenginleştirme şansına sahiptir. Söz konusu havayolu endüstrisi verileri iş emirlerini, yedekleri,
parça verilerini, uçak/filo konfigürasyonlarını, uçaktaki sensör verilerini ve uçuş tarifelerini
içermektedir. Platform ile her havayolu şirketi Airbus ile doğrudan ve havayolu endüstrisi
sistemi (Veri Ekosistemi) ile dolaylı olarak partnerlik kurabilmektedir. Bu platform,
müşterilerin mevcut Bilişim Teknolojileri (BT) altyapılarıyla çalışacak şekilde geliştirilmiştir.
Bu yüzden, “data engine” gibi bir ek altyapıya ihtiyaç duymaz. Kullanıcı firma seçtiği Airbus
verileri ve küresel havayolu referans verileriyle birlikte kendi verilerini depolayabilir, bu
verilere erişebilir, bu verileri yönetebilir ve analiz edebilir (Çukur, 2020: 16).
Klasik veri tabanlarında birbirinden bağımsız elde edilen veriler veri tabanlarına yine
birbirinden bağımsız olarak kaydedilmektedir. Ayrıca her veri türü için farklı veri tabanlarının
kullanılması, işletmeler için zaman ve sermaye bakımından yüksek maliyetlere sebep
olmaktadır. İşlenmemiş verilerin herhangi bir anlam ifade etmeyeceği göz önünde
bulundurulduğunda veri silolarında bulunan verilerin statik olması da ayrı bir maliyet olarak
ortaya çıkmaktadır.
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Görsel 4.1. Klasik veri tabanı platformlarının işleyiş mimarisi (Sutter, 2019: 6).

Airbus Skywise sisteminde ise, birbirinden bağımsız olarak elde edilen veriler Skywise veri
tabanına aktarılarak tek bulut platformu üzerindeki birbiriyle etkileşimli farklı veri silolarına
ayrılıp gruplandırılır. Ayrıca bu veri silolarında bulunan veriler dinamik olarak paylaşıma
açıktır ve bu sayede gerekli görüldüğü anda verilerin işlenip anlamlı hale getirilmesine olanak
tanınmış olur.

Görsel 4.2. Airbus Skywise platformunun işleyiş mimarisi (Sutter, 2019: 7).

Airbus Skywise sisteminde veri silolarının birbiriyle bağlantısının sağlanmasıyla birlikte
havayolu firmaları katma değer yaratan operasyonlarını daha etkin sağlamak ve yeni fırsatlar
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yakalayabilmek için karşılıklı işlevsel görünürlük kazanmışlardır (Sutter, 2019: 7). Bu durum
havayolu firmalarının ticari rekabet gücünü artırmış ve aynı zamanda bu verilerin uçak
imalatçısı Airbus firması ile paylaşılmasıyla da Airbus firmasının AR-GE ve imalat
faaliyetlerinde yüksek verim ve kalite seviyesinde iyileşme sağlanmıştır. Bütün veri
tabanlarının tek platformda toplanması sayesinde firmaların farklı veri tabanlarına yüksek
maliyetli yatırımlar yapma zorunluluğu ortadan kalkmış ve önemli miktarda maliyet
optimizasyonu sağlanmıştır.
Skywise platformu ise firmaların gizlilik endişelerinden ve hukuki haklarından kaynaklanan
veri transfer sınırlamalarını büyük ölçüde ortadan kaldırmak için her havayoluna iki farklı temel
veri tabanı tanımlamıştır. Bu veri tabanlarından biri paylaşılabilir verileri içerirken diğeri de
paylaşılması havayolu açısından sakıncalı olabilecek verileri içermektedir. Paylaşılabilir veriler
Airbus firmasıyla veya diğer havayolu firmalarıyla doğrudan veya dolaylı olarak
paylaşılabilirken paylaşılamayacak verilerin bulunduğu veri tabanına ise yalnızca o veri
tabanının ait olduğu havayolu firması tarafından erişilebilmektedir. Bu sayede Airbus Skywise
platformu, müşterilerinin gizlilik endişelerini gidermekte ve havayollarına ait stratejik verileri
güvence altına almaktadır.

Görsel 4.3. Skywise platformu veri paylaşım protokolü şeması (Sutter, 2019: 13).
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Yukarıda bulunan Görsel 4.3.’te de görüldüğü üzere Skywise platformu, havayollarına kendi
verilerini kontrol edebilme, değer paylaşımı yapabilme ve güçlü bir segmentasyon sağlayarak
veri güvenliğini güvence altına alma fırsatı sunmaktadır (Sutter, 2019: 12).
5.

MIDAS (MULTI-INTEGRATED DATA AUTOMATION SYSTEM / ÇOKLU

ENTEGRE VERİ OTOMASYON SİSTEMİ) KAVRAMSAL TASARIMI
Havacılık sektöründe yaşanan gelişmeler kısa zamanda daha çok veriye optimum maliyetle
hızlı erişim zorunluluğunu ortaya çıkarmakta, bu durum da “açık kaynak veri” kavramını
gündeme getirmektedir. Özellikle can güvenliğinin ön plana çıktığı havacılık sektöründe veriler
arasındaki ticari sınırların önemli ölçüde ortadan kaldırılması, uluslararası havacılık güvenliği
açısından büyük öneme sahiptir.
Avrupa Komisyonu tarafından 2017 yılında yapılan bir çalışma sonucu hazırlanan gereksinim
raporunda; Avrupa sınırları içinde “kurumsal etkileşim nitelikli”, yani B2B firmalar arasında
veri transferi faaliyetleri incelenmiş ve elde edilen sonuçlar dahilinde özellikle firmalar bazında
veri transferi faaliyetlerinin günümüzde az anlaşılmış ancak oldukça stratejik öneme sahip olan
bir konu olduğuna vurgu yapılarak Avrupalı firmalar arası veri transferi faaliyetleri üzerine
yapılması gereken düzenlemelere ve potansiyel çözümlere değinilmiştir (Arnault et al., 2018).
Bu bölümde, Avrupa Komisyonu'nun raporunda bahsedilen gereksinimler göz önünde
bulundurularak havacılık sektöründeki sorunlar, potansiyeller ve bu sorunlar için tasarlanmış
bir platform olan MIDAS platformu ele alınacaktır.
Bölüm 3’te bulunan Görsel 3.1.’deki Stoldt ve arkadaşlarının (2018) çalışmasında görüldüğü
üzere bir dijitalizasyon süreci boyunca bilgi, çeşitli aşamaları içeren bir akış süreci izler. Bu
akış sürecinde ilk olarak mevcut durum tanımlaması yapılır. Mevcut durum tanımlaması ise,
mevcut durumla ilgili verilerin ilgili kaynaklardan elde edilip analiz edilmesi ile yapılır.
Skywise platformunda mevcut durum tanımlaması, havayollarından elde edilen verilerin
sistemde her havayolu için ayrı ayrı tanımlanan özel ve paylaşılabilir klasörlerinde
depolanması, ihtiyaç durumunda buralardan çekilen verilerin Airbus veya çeşitli firmalar veya
kişiler tarafından ayıklanıp anlamlı hale getirildikten sonra analiz edilmesi ile sağlanmaktadır.
MIDAS sisteminde ise bu süreç temelde aynı kalmakla birlikte, Skywise sisteminin yanıtsız
kaldığı “ana imalatçılar (uçak imalatçıları) arasında veri transferi” seçeneği ile daha da kapsamlı
hale getirilmiştir.
Bu çalışmanın esas amacını oluşturan MIDAS sisteminin kavramsal tasarımı temelde Skywise
platformunun yapısını bulundurmakta olup Skywise platformunun yetersiz kaldığı “imalatçılar
arası veri ve teknoloji transferi” sorununa çözüm bulmayı amaçlamaktadır. MIDAS, havacılık
sektöründeki imalatçı firmalar arasında açık kaynak veri kullanımını yaygınlaştıran ve
kolaylaştıran bir platformdur. Bu kapsamda veri güvenliği ve imalatçı firmaların firma
politikalarını öncelemesi hedeflenen MIDAS platformu, temelde Skywise ve diğer platformları
tek çatı altında toplaması planlanan kapsayıcı bir platform olarak tasarlanmıştır.
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Görsel 5.1. MIDAS platformu, diğer dijitalizasyon platformları arasında entegrasyonu
sağlamayı amaçlayan bir “dijital köprü” görevi görecek şekilde tasarlanmıştır.

MIDAS platformu, küresel çapta hizmet veren bütün alt bulut bilişim sistemlerinin kapsayıcısı
olacak bir “ileri seviye bulut teknolojisi platformu” olarak tasarlanmıştır. Sahip olduğu mimari
tasarımı ise temelde Skywise sisteminin mimarisi ile aynıdır. Yani MIDAS sisteminde farklı ve
birbirinden bağımsız veri siloları yerine Skywise platformunda olduğu gibi veriler her bir alt
bulut teknolojisine ait paylaşılabilir alt birimlerde depolanarak gerekli durumlarda veri havuzu
aracılığıyla platformlar arası veri transferi faaliyetlerine açılabilecektir. Bu bağlamda MIDAS
platformunun diğer bulut bilişim platformlarından tek ve en önemli farkı, MIDAS sisteminin
havacılık sektöründe hizmet veren bütün bulut bilişim platformlarını kapsayıcı niteliğe sahip
olmasıdır. Bu nedenle dünya üzerinde MIDAS platformunun muadili veya rakibi henüz
bulunmamaktadır.
MIDAS platformu temelde 3 ana modülden oluşmaktadır. Bu modüller Veri Bağlantı Modülü
(Data Connection – DC), Veri Depolama Modülü (Data Storage – DS) ve MIDAS sisteminin
merkezini oluşturan Paylaşımlı Ana Veri Tabanı Modülüdür (Shared Main Database – SMD).
Bu modüllerin MIDAS sistemi dahilinde bilgi akışı içindeki konumları aşağıda bulunan Görsel
5.2.’de verilmiştir.
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Görsel 5.2. MIDAS platformunun kavramsal tasarım şeması.

Yukarıdaki şemadan da anlaşılacağı üzere bilgi akışı sırasıyla Veri Bağlantı Modülü (DC), Veri
Depolama Modülü (DS) ve Paylaşımlı Ana Veri Tabanı Modülü (SMD) aşamalarını
izlemektedir. Bu modüller ve modüllerin kavramsal tasarımları ilerideki başlıklarda
okuyucuyla paylaşılmıştır.
5.1.

Veri Bağlantı Modülü (Data Connection – DC)

Veri Bağlantı Modülü (DC), imalatçı firmaların verilerinin MIDAS platformunun ön depolama
alanı olan DS modülüne aktarılmasını sağlar. DC modülü, imalatçı firmalar ile etkileşimde
bulunan bir “İnsan-Makine Arayüzü” (Human-Machine Interface – HMI) görevi görür. Bu
sebeple DC modülü tamamen yazılımsal bir modüldür ve yazılımsal tasarımın teknik
gereksinimleri, modülün standart ofis bilgisayarlarında çalışabilmesini mümkün hale getirecek
şekilde belirlenmiştir.
Her imalatçı firma için bir adet DC modülü tanımlanır. DC modülleri tanımlandıkları firmaya
özgüdür ve kapalı devre çalışır. Bu durum veri güvenliğinin sağlanması açısından kritik öneme
sahiptir.

Veri Bağlantı Modülü (DC)’nin temel görevi, kullanıcıdan, yani imalatçı firmalardan aldığı
verileri MIDAS sistemine aktarmaktır. Verilerin modüle aktarıldığı kullanıcı arayüzü tasarımı
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bu sebeple basit, kolay kullanılabilir, anlaşılır ve insan hatasına yer bırakmayacak şekilde
tasarlanmıştır.
DC modülünde kullanılan yazılım dili, veri güvenliği unsurunu öncelemek üzere modülün diğer
modüller ile aktif etkileşimini sağlayacak şekilde geliştirilen ve MIDAS sistemine özgü olan
özel ve yeni bir programlama dili ile yazılmıştır.
5.2.

Veri Depolama Modülü (Data Storage – DS)

Veri Depolama Modülü (DS), DC modülü vasıtasıyla MIDAS sistemine aktarılan ham verilerin
depolandığı bir bulut bilişim ağıdır. Bu modülde her imalatçı için, tıpkı Skywise sisteminde
olduğu gibi bir veri tabanı bulunur. Her bir veri tabanında ise o veri tabanının atanmış olduğu
imalatçı firma için özel olarak ayrılmış olan iki dosya (depolama alanı) vardır. Bu depolama
alanından biri imalatçı firmanın özel ve firma politikaları gereği saklı tutmak zorunda olduğu
verileri içeren “özel klasör”, diğeri ise imalatçı firmanın MIDAS sistemi aracılığıyla diğer
imalatçı firmalarla paylaşabileceği, herhangi bir gizli nitelik taşımayan verilerin bulunduğu
“paylaşımlı klasör” olarak adlandırılan depolama alanıdır. DC modülünden veri silolarına
aktarılan ham veriler, DC modülündeki veri nitelik referanslarına göre imalatçı firma tarafından
özel ve paylaşılabilir olarak ayrılıp ilgili klasörlere aktarılır.
Veri Depolama Modülü (DS) hem yazılımsal hem de donanımsal bir modüldür. Depolama
işlemi, MIDAS sistemine ait olan ve dünya geneline yayılmış çoklu merkezi sunucu
noktalarında bulunan birbiriyle bağlantılı fiziksel depolama birimlerinde yapılır. DS modülü
tarafından yapılan veri depolama faaliyeti, “ön depolama faaliyeti” olarak adlandırılır ve DS
modülünde bu faaliyet için tasarlanmış özel ve güçlü bilgisayarlar ve teknik birimler kullanılır.
Kullanılan yazılım ise, DC modülünde olduğu üzere DS modülünün diğer modüllerle
etkileşimine olanak tanıyacak kabiliyete sahip olan ve MIDAS için özel olarak tasarlanmış olan
yeni bir programlama dili ile yazılır. DS modülünün kavramsal tasarım şeması aşağıda bulunan
Görsel 5.2.1.’de verilmiştir.

Görsel 5.2.1. MIDAS DS modülünün kavramsal tasarım şeması.

MIDAS DS modülü, her bir veri silosunda ve verilerin dosyalanma aşamasında alt birimlere
ayrılır. Her bir alt birim, verileri niteliğine göre farklı depolama birimlerinde depolar. Bu
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depolama birimi tasarımı, verilerin içeriklerine göre sınıflandırılarak gerektiği durumlarda
verilere daha kolay bir şekilde erişilebilmesini sağlar.
DS modülü, sahip olduğu özel klasör sayesinde imalatçı firmalar için aynı zamanda özel ve
güvenli bir bulut teknolojisi hizmeti sağlamaktadır. Özel klasörlere aktarılan veriler burada
depolanır ve bu klasörlere yalnızca o klasörün atandığı imalatçı firmanın erişim yetkisi bulunur.
Paylaşımlı klasörler ise “ön depolama” veya başka bir ifadeyle “geçici depolama” görevi görür.
Paylaşımlı klasörlerde de özel klasör gibi yalnızca imalatçı firmanın erişim yetkisi
bulunmaktadır, ancak imalatçı firma verilerin paylaşılabilir olduğunu onayladığında
onaylanmış veriler SMD modülündeki ilgili veri tabanlarına aktarılır ve diğer imalatçı
firmaların erişimine açılır.
Paylaşımlı klasörlerde bulunan ve sisteme kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde SMD
modülüne aktarım için imalatçı firma tarafından onaylanmamış olan bütün veriler, 30 günün
sonunda modül algoritması tarafından otomatik olarak ilgili imalatçı firmanın özel klasörüne
taşınır ve taşıma faaliyeti modül algoritması tarafından DC modülü aracılığıyla imalatçı
firmanın DC modülü yüklü olan bilişim sistemlerine bildirim mesajı olarak iletilir. İmalatçı
firma istediği zaman paylaşımlı klasörlerden otomatik olarak özel klasörlere atanmış olan bu
verileri özel klasörlerden geri çekerek verileri DC modülünün ara yüzü aracılığıyla DS
modülüne tekrar kaydedebilir ve yeniden kaydedilen verilerin paylaşımlı klasörden SMD
modülüne aktarımı için verilerin sisteme yeni kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde verileri
onaylayarak paylaşıma açabilir.
DS modülünün sahip olduğu depolama mimarisinin detaylı yapısı Görsel 5.2.2.’de
gösterilmektedir.
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Görsel 5.2.2. MIDAS DS modülünün detaylı yapısı.

5.3.

Paylaşımlı Ana Veri Tabanı Modülü (Shared Main Database – SMD)

Paylaşımlı Ana Veri Tabanı Modülü (SMD), imalatçı firmaların paylaşımlı verilere
ulaşabilmesi için geliştirilmiş ve DS modülünde depolanan “paylaşımlı” niteliğe sahip olan ham
verilerin aktarıldığı bir veri havuzudur.
SMD modülünün DS modülünden en önemli farkı, DS modülü eş zamanlı çalışan farklı
merkezlerde bulunurken SMD modülünün tek merkezde bulunmasıdır.
SMD modülü, DS modülünde olduğu gibi verilerin türlerine ve niteliklerine göre kendi içinde
alt veri tabanları bulundurur. Bu veri tabanları ve SMD modülünün yapısı Görsel 5.3.1.’de
gösterilmiştir.
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Görsel 5.3.1. MIDAS SMD modülünün yapısı.

Yukarıda bulunan Görsel 5.3.1.’ten de anlaşılacağı üzere DS modülündeki paylaşımlı
klasörlerden SMD modülüne aktarılan veriler, sahip oldukları niteliklere göre SMD modülünde
bulunan farklı kategorilerdeki veri depolama birimlerine aktarılır. SMD modülüne aktarılan
veriler MIDAS sistemine kayıtlı olan bütün imalatçı firmaların erişimine açıktır ve veri türünün
kategorisine göre imalatçı firmalar tarafından DC modülünün ara yüzü vasıtasıyla bu verilere
erişilebilir.
SMD modülüne aktarılan bütün verilerin imalatçı firmalardan SMD modülüne kadar izlediği
bilgi akışı, MIDAS sisteminde log kaydı olarak tutulur. SMD modülünde bulunan ve ait olduğu
imalatçı firmanın diğer imalatçılarla paylaşım iznini kaldırdığı veriler SMD modülünden geri
alınarak MIDAS sisteminden çıkarılır. Böylece, sistemi kullanan imalatçı firmaların hukuki ve
fikri hakları korunmuş olur.
6.

SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME

Dijitalizasyon, yenilikçi gelişmelere daima açık ve insanoğlunun hayal gücünün ulaşabildiği
yere kadar ulaşabilen geniş bir dünyadır. Bu dünyada yapılan yeniliklerin sınırı olmadığı gibi
var olan her bir sistem ve teknoloji diğer teknolojilerle entegre edilerek önemli sonuçlara
ulaşılabilir (Ayvaz et al., 2018b).
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Airbus Skywise platformu anlık veri transferinin ve bu verilerin elde edildikten sonra ayrı veri
silolarının kullanıldığı klasik yöntemler yerine dünya çapında veri entegrasyonunu sağlayan
yeni nesil veri depolama sistemlerinde depolanmasının önemini ve hem havayolu firmalarına
hem de Airbus firmasına sağladığı avantajları göstermektedir. Bu avantajların yanı sıra
dijitalizasyon ve bulut bilişim platformları havacılık sektöründe kritik öneme sahip olan
güvenlik unsurunun koşullarının yerine getirilmesinde anahtar rol oynayarak havacılık
sektörünün ve sivil hava taşımacılığının daha güvenli hale gelmesine yardımcı olmaktadır.
Airbus Skywise ve diğer platformlar havayolu firmalarına, uçak imalatçısı firmalara ve
havacılık sektöründeki üretim ve hizmet alanında görev alan diğer paydaşlara önemli fırsatlar
sağlamasının yanı sıra sektördeki farklı bulut bilişim platformları, bu çalışmada incelenen diğer
akademik çalışmalardan elde edilen verilere göre mevcut problemlere henüz yalnızca lokal
çözümler getirebilmekte, farklı sistemler birbiriyle entegre edilemediği veya entegre edilebilse
bile entegrasyon faaliyetleri yüksek maliyetli özel yatırımlar gerektirdiği için kritik ve havacılık
güvenliği ile ilgili yeni gelişmeler ve tasarlanan teknolojiler farklı imalatçı firmalar arasında
kolaylıkla transfer edilememekte ve günümüzde uçak imalatçısı firmalar arası teknoloji
transferlerinin direkt olarak yapılabileceği herhangi bir platform bulunmamaktadır. Sektördeki
bu gereksinim, bu çalışmada kavramsal tasarımı yapılarak temelleri atılan MIDAS sisteminin
ortaya çıkmasını sağlamıştır.
Bu çalışmada, imalatçı firmalar arası teknoloji transferi sorunu ele alınmış, sektördeki firma
politikaları ve rekabet stratejileri göz önünde bulundurulmak kaydıyla mümkün olan hukuki ve
etik sınırlar dahilinde yapılabilecek teknoloji transferi faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği bir
platform olan “Çoklu Entegre Veri Otomasyon Sistemi” (MIDAS) kavramsal tasarımı
yapılmıştır. MIDAS platformunun veri güvenliğini önceleyen, havacılık sektöründe imalatçılar
arası veri transferini kolaylaştırarak havacılık sektöründe güvenlik unsurunun küresel çapta eşit
bir şekilde gelişmesini amaç edinen ve aynı zamanda uçak imalatçısı firmalar için merkezi ve
küresel çapta bir bulut bilişim ve veri depolama hizmeti sunan bir bulut bilişim platformu
olduğu tanımlanmıştır. Bu çalışmada MIDAS platformunun çıkış noktası, amacı, yöntemi ve
beklenen sonuçları belirlendikten sonra MIDAS platformunun çalışma prensibi ve kavramsal
mimarisi açıklanmıştır. MIDAS sistemi henüz geliştirilme aşamasında olup ileri aşamalarda bu
çalışmada belirtilen sistem tasarımının önemli değişikliklere uğraması mümkündür.
MIDAS sisteminden hedeflenen çıktılar temelde havacılık sektöründeki ana imalatçılar
arasındaki teknoloji transferinin sağlanarak etik ve hukuki imkanlar dahilinde sivil havacılık
güvenliğinin sağlanması ve rekabet ile güvenlik arasındaki ikilemin yoğun olduğu durumlarda
firmaların kalite ve güvenlikten taviz vermesinin önüne geçilmesidir. MIDAS sisteminin
tasarımı ve temel çerçevesi de bu hedefler doğrultusunda şekillendirilmiştir.
MIDAS sistemi, temelde hem doğrudan imalatçı firmaların hem de dolaylı olarak imalatçı
firmaların alt paydaşlarının kalite yönetim sistemlerini iyileştirmeyi amaçlar. Açık kaynak veri
kullanımı ve paylaşımı, beraberinde firma içi pek çok problemin ve verimsizliğe sebep olan
kalite sorunlarının kolay ve düşük maliyetli bir şekilde giderilmesini sağlayacaktır. MIDAS
sistemi ise firmaların toplam kalite süreçlerinin temelini oluşturan PUKO döngüsünün her
aşamasında aktif olarak yer alarak döngüdeki geri bildirim mekanizmasının PUKO döngüsünün
her aşaması için aktif olarak işlemesine yardımcı olacaktır.
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ÖZET
Endüstriyel fırınlar gıdadan tekstile, havacılıktan otomotive kadar sanayinin birçok alanında
yaygın olarak kullanılıp endüstrinin temel unsurlarından biridir. Metal tavlama fırınları
kullanılacak metal malzemenin çeşitli fiziksel özelliklerini iyileştirmek amacıyla belirli
sıcaklıklara belirli zaman aralıklarında ulaşmasını sağlamaktadır. Metal tavlama fırınlarının
işlevini belirleyen husus malzemeyi istenilen sıcaklıkta istenilen süre boyunca malzeme
içerisinde homojen tutmaktır. Malzeme içerisinde ısının homojen dağılmaması malzemede
şekil bozukluklarına neden olabileceği gibi tavlama sonrası artık gerilmelere de sebep
olmaktadır. Fırın içerisinde sıcaklıklar çok yüksek mertebelere çıkması sebebiyle deneysel
çalışmalar bir hayli zorlu ve pahalı olmaktadır. Son zamanlarda gelişen bilgisayar teknolojisi
ile birlikte hesaplamalı akışkanlar dinamiği çözücüleri ile gerçekleştirilen simülasyonlar
sayesinde sistemlerin ısı transferi ve akışkanlar dinamiği karakteristikleri
çözümlenebilmektedir. Bu çalışmada 4 metre uzunluğundaki bir metal tavlama fırının
ortasındaki 350 milimetrelik kısmı giriş ve çıkıştan yeterince uzakta kabul edilip simetri sınır
şartı ile modellenip hesaplamalı akışkanlar dinamiği çözücüsü ANSYS Fluent ile nümerik
incelenmiştir. Fırının yan duvarları adyabatik kabul edilip, tavan ve tabanı 1050 ⁰C sıcaklıkta
sabit tutulmaktadır. Fırın tabanından 10 mm yükseklikte bulunan boyutları 40 mm x 40 mm x
10 mm olan çelik malzeme modellenmiştir. Fırın içerisindeki hava ideal gaz olarak kabul edilip
analizlerde yerçekimi aktif hale getirilerek doğal taşınım ile ısı transferi çözümlenmiştir. Işınım
ile ısı transferi ise Surface to Surface (S2S) ışınım modeli ile modellenmiştir. Fırın içerisinde
hava akışı sadece sıcaklık değişimi ile birlikte havanın termofiziksel özelliklerindeki
değişimlerden kaynaklanmakta olup akış laminerdir. Oluşturulan ağ yapısı için ön nümerik
analizler yapılarak minimum zaman adımı tespit edilip analiz zamana bağlı olarak
yürütülmüştür. Hesaplama hacmi içerisinde düzlemler oluşturularak elde edilen veriler ile
çeşitli zaman adımlarında fırın içerisinde sıcaklık ve hız dağılımları ile hız vektörleri
incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Isı Transferi, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Işınım, Endüstriyel Fırın,
Metal Tavlama
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1. GİRİŞ
Endüstriyel fırınlar sanayinin en temel unsurları olup fırın içerisinde akış ve ısı transferi
karakteristiklerinin incelenmesi fırının verimliliği ve üretilen ürün kalitesi açısından önemlidir.
Fırın içerisindeki sıcaklık çok yüksek mertebelere ulaştığından dolayı deneysel yöntemler ile
fırın içerisinde akış koşullarını incelemek oldukça zor ve pahalıdır. Son yıllarda gelişen
bilgisayar teknolojileri sayesinde hesaplamalı akışkanlar dinamiği çözücüleri kullanılarak fırın
içeresinde akış ve ısı transferi karakteristikleri oluşturulan simülasyonlar ile
incelenebilmektedir. Bu çalışmada amaç metal tavlama ve nikel brazing işlevli endüstriyel bir
fırında akış ve ısı transferi karakteristiklerini hesaplamalı akışkanlar dinamiği çözücüsü
ANSYS Fluent kullanarak incelemektir. Zamana bağlı yapılan analizlerde hava ideal gaz olarak
kabul edilip ışınım ile ısı transferi ise Surface to Surface (S2S) ışınım modeli ile modellenerek
fırın içerisinde akış ve ısı transferi 10 saniye boyunca nümerik olarak incelenmiştir.
2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
Wehinger ve Flaischlen bir reaktör içindeki gaz akışının maruz kaldığı ısı transfer
mekanizmalarını STAR-CCM yazılımı ile nümerik olarak inceleme altına almışlardır.
Realizable k-ε RANS türbülans modelinin kullanıldığı analizlerde süreklilik, momentum ve
enerji denklemleri çözülmüştür. Türbülans modellemesine ait tüm denklem sisteminin
tanımlandığı araştırmada yazılımın yüzey faktörlerini (face factor) ışın izleme (ray tracing)
tekniği ile hesap ettiği belirtilmiştir. Borulara dışarıdan uygulanan ışıma ve konveksiyon ile
boru içindeki gaz akışında meydana gelen sıcaklık değişimlerinin incelendiği araştırmada
ışımanın hesaba katılmasının analiz süresini %7.5 kadar arttırdığı raporlanmıştır. [1]
Reaktörlerde yanma ürünlerinin boru yüzeylerine birikmesinin ısıl mekanizmalar üzerinde
etkili olduğuna vurgu yapan Zhang ve ark. bu fenomenin nümerik olarak incelenmesinin
zorluğuna dikkat çekmişlerdir. Analiz süresini kısaltmanın yolunun boru içi ile dış yüzey
arasındaki ısı transfer seviyesinin analitik bir denklem ile tanımlayarak sayısal ağ sayısının
azaltılması olduğuna vurgu yapılan araştırmada COILSIM1D yazılımı kullanılmıştır. Analiz
yöntemine ait akış şemasının da sunulduğu araştırmada taşınım ile ışıma arasındaki oran da
takip edilmiştir. [2]
Hu ve ark. da COILSIM1D yazılımını kullanarak çok borulu bir reaktör sistemi içinde ışıma
odaklı ısıl mekanizmaları inceleme altına almışlardır. Reaktör içindeki gaz akış alanı ile tüm
yüzey sıcaklıklarının incelemeye dahil edildiği araştırmada RANS denklemleri ile birlikte k-ε
türbülans modeli kullanılmıştır. Araştırmanın ana bulgusu sıcak boruların yüzeyinde meydana
gelen kuvvetli zorlanmış taşınım mekanizmasının gaz akışı içinde bu bölgedeki momentum
karakteristiklerini tetiklediğidir. Bu etki akış alanının diğer bölgelerine de nüfuz ederek diğer
yüzeyler üzerindeki taşınım ile ısı transferini de artırmaya yönelik rol oynayabilmektedir. [3]
Deneysel ve nümerik olarak yürütülen bir araştırmada Elmabrouk ve Wu içinde yanma
prosesinin gerçekleştiği radyan tüplerin yüzeyinden sıcaklık değerlerini ısılçiftler
(thermocouple) ile ölçmüşlerdir. Bu değerler ANSYS Fluent ile yürütülen nümerik analizlere
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girdi olarak verilmiş ve fırın yüzeylerindeki sıcaklık dağılımları ile akışkan hacmindeki
momentum karakteristikleri tespit edilmiştir. Fırın yüzeylerindeki sıcaklıkların deneysel ve
nümerik değerleri %1 hata payı ile yakınsatılmıştır. Nümerik modelin doğru kurulması ile tüp
yüzeylerinde, verimli yanma için hedeflenen, sıcaklık değerlerinin sağlanacağı sistem
kurgusunun gerçekleştirilebileceği ifade edilmiştir. [4]
Roegiers ve ark. geleneksel ışıma modellerinde kullanılan Monte-Carlo, discrete ordinate ve
finite volume yöntemlerinin hesaplama sürelerinin çok uzamasına neden olduğuna vurgu
yaparak analiz süresini kısaltmaya yönelik bir öneri getirmişlerdir. Comsol Multiphysics
yazılımı ile yürütülen araştırmada ışımaya neden olan ısı kaynağından yayılan ışınların katı
yüzey ile temas etmedikleri sürece sayısal ağ içinde çözümlenmeyerek uzun analiz sorununun
aşılabileceği ifade edilmiştir. Bu amaca hizmet edecek birinci dereceden diferansiyel denklem
sistemi makalede sunulmuştur. [5]
Comsol Multiphysics yazılımının kullanıldığı bir başka araştırmada dış yüzeyinde ışıma
mekanizmasının etkisinde olan ve içinde sıcak akışkan transferinin bulunduğu bir fiziksel
senaryo Walsem ve ark. tarafından inceleme altına alınmıştır. Boru giriş ve çıkışındaki ısıl
yükler ile sıcaklık değerlerinin eşanjör teorisinde kullanılan NTU modeline uygulanması ile ısı
transfer miktarına yönelik elde edilen bulguların ışıma analizi ile eş güdümlü kullanılmasının
hem analizlerin doğruluğuna katkıda bulunacağı hem de optimizasyon çalışmalarında faydalı
olacağı raporlanmıştır. [6]
Santis ve ark. finite volume yöntemini kullanan ANSYS Fluent ile içinde vakumlu bir hacim
olan sistem içindeki ışıma ile ısı transfer mekanizmasını inceleme altına almışlardır. Sıvı
metalin ısıtılmasının amaçlandığı sistemin analizinde detay bilgi Fluent ile yüzey faktörlerinin
(face factor) hesap edilme yöntemine yönelik olarak verilmiştir. [7]
Işımaya maruz kalan yüzeyler üzerinde kaplama olması durumunda bu kaplamanın ışıma
açısından doğru/hassas modellenmesinin analizlerin doğruluğu üzerinde belirgin etkisi olduğu
Mendoza ve ark. tarafından ifade edilmiştir. Monte Carlo yönteminin uygulandığı ışıma
analizlerinde kaplamanın optik özelliklerinin (transmissivity, absorptivity, reflectivity) hesap
edilmesinde kullanılan analitik denklemlerin tanımlandığı makalede analizlerde kullanılan ışın
(ray) sayısı ile sayısal ağ (mesh) yoğunluğunun da sonuçların doğruluğu üzerinde önemli
etkilere sahip olduğu raporlanmıştır. [8]
Huang ve ark. (2013) malzemelerin opak kabulü üzerinden aralarında ışıma etkileşiminin
olduğu n adet yüzey arasındaki ışıma ile ısı transfer mekanizmasına ait analitik bir denklem
sistemi geliştirmiş ve malzemelerin ışıma/optik özelliklerinin sıcaklığa bağlı değiştiğine vurgu
yapmışlardır. Yüzey faktör (face factor) hesabının hemicube metodu ile yapıldığının belirtildiği
araştırmada simetrik olmayan bir sistemin farklı kısımlarındaki ışıma seviyelerinin
belirlenmesine yönelik hesaplamalar yürütülmüştür. [9]
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3. TEMEL DENKLEMLER VE NÜMERİK YÖNTEM
Korunum denklemlerini sonlu hacimler metodunu kullanarak çözümleyen hesaplamalı
akışkanlar dinamiği çözücüsü ANSYS Fluent programıyla yapılan nümerik çalışmalarda,
çalışmayı yöneten süreklilik, momentum ve enerji denklemleri aşağıdaki gibi yazılabilir.
Süreklilik denklemi:
𝜕𝜌
+ 𝛻. (𝜌𝑣⃗) = 0
𝜕𝑡

(1)

Momentum denklemi:
𝜕
(𝜌𝑣⃗) + 𝛻(𝜌𝑣⃗𝑣⃗) = −𝛻𝑝 + 𝛻(𝜇(𝛻𝑣⃗ + 𝛻𝑣⃗ 𝑇 )) + 𝜌𝑔⃗ + 𝐹⃗
𝜕𝑡

(2)

Enerji denklemi:
𝜕
(𝜌𝐸) + 𝛻(𝑣⃗(𝜌𝐸 + 𝑝)) = 𝛻 (𝑘𝑒𝑓𝑓 𝛻𝑇 − ∑ ℎ𝑗 𝐽⃗𝑗 + (𝜏̿𝑒𝑓𝑓 𝑣⃗)) + 𝑆ℎ
𝜕𝑡

(3)

𝑗

Burada 𝑣⃗ hız vektörünü, p basıncı, 𝑔⃗ yerçekimi ivmesini, ρ yoğunluğu, 𝜇⃗ viskoziteyi, t zamanı,
𝐹⃗ diğer kuvvetleri, E enerjiyi, T sıcaklığı, 𝑘𝑒𝑓𝑓 efektif iletkenliği, 𝑆ℎ ise enerji transferi kaynağı
terimini temsil etmektedir. Enerji denklemindeki ℎ𝑗 𝐽⃗𝑗 terimi difüzyon kaynaklı ısı transferini,
𝜏̿𝑒𝑓𝑓 𝑣⃗ terimi ise viskoz enerji yitimini ifade eder.
Zamana bağlı yapılan analizlerde 4 metrelik fırının ortasından 350 milimetre uzunluğundaki
hacim ele alınıp giriş ve çıkış yüzeylerine yakın yüzeyler simetri sınır şartı girilip, havanın
sıkıştırılamaz ideal gaz olarak kabulü ile birlikte havanın sıcaklık ile termofiziksel özelliklerinin
değişimi sonucu doğal taşınım ile birlikte ışınım ile ısı transferi analize entegre edilmiştir. Fırın
yan duvarları ise adyabatiktir.
Yapılan analizlerde akışın türbülans özellikleri laminer akış olarak çözdürülmüştür. Işınım ile
ısı transferi ise incelenen tüm senaryolarda tüm yüzeylerin görüş faktörlerinin Fluent çözücüsü
tarafından hesaplanıp çözücüye entegre edildiği Surface to Surface ışınım modeli kullanılarak
hesaplatılmıştır.
Hesaplamalı akışkanlar dinamiği çözücülerinin zamana bağlı analizleri her zaman adımında
korunum denklemlerinin her hücrede yakınsayarak çözebilmesi için oluşturulan ağ yapısı ile
seçilen zaman adımının uyumlu olması gerekmektedir. Bu uyumun parametresi Courant
sayısıdır ve hız ile zaman adımının çarpımının, karakteristik hücre boyutuna oranı olarak ifade
edilir. Aşağıdaki eşitlik Courant sayısını ifade etmektedir.
𝐶=

𝑈𝛥𝑡
≤ 𝐶𝑚𝑎𝑥
𝛥𝑥
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Burada U hızı, Δt zaman adımını, Δx karakteristik hücre boyutunu ifade etmektedir. Fırın
içerisindeki hava hızının değişimlerinden dolayı, ön nümerik analizler sonucunda zaman
adımının minimum 0.001 s seçilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Zaman adımı 0.001 s
seçilip, her zaman adımı için yakınsama kriteri 1e-5 seçilerek, her zaman adımında maksimum
50 iterasyon olmak üzere toplam 10000 zaman adımı ile 10 saniye süre boyunca fırının ısınması
simüle edilmiştir.
Fırının tavan ve tabanı 1050 ⁰C yan yüzeyleri ise adyabatik kabul edilip, fırının tabanından 10
milimetre yükseklikte bulunan boyutları 40 mm X 40 mm X 10 mm olan çelik malzeme
modellenmiştir. Analizlerde 258591 eleman sayısına sahip ağ yapısı kullanılmıştır. Fırın
duvarlarına ve çelik malzeme etrafına hassas ağ yapısı uygulanmıştır. Fırının geometrisi ve
oluşturulan ağ yapısı ile ağın kesit görünümü Görsel 1 ile gösterilmektedir.

Görsel 1. Fırının Geometrik Çizimi ve Oluşturulan Ağ Yapısı
4. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Yapılan analizler sonucunda elde edilen veriler ile fırın hacmi ortasına XY düzlemi oluşturulup,
hız ve sıcaklık dağılımları ile hız vektörleri, çelik malzeme ortasına XY ve XZ düzlemleri
oluşturulup çelik malzeme içerisinde sıcaklık dağılımları zamana bağlı olarak incelenmiştir.
Hız dağılımları ve hız vektörleri incelendiğinde fırın içerisindeki süre boyunca sıcaklık artışı
ile birlikte termofiziksel özellikleri değişen havanın yerçekimi etkisiyle hareketi görülmektedir.
Süre boyunca hızın en yüksek değerlere ulaştığı kısımlar fırının yan duvarları ile tavanın
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birleştiği bölümdür. Buradaki hız artışı aynı zamanda fırının geometrisinden kaynaklı sıcaklığın
en yüksek olduğu tavan kısmında ısı transferini arttırdığı gözlenmektedir. Fırın içerisinde
oluşturulan XY düzlemindeki hız dağılımları Görsel 2, hız vektörleri Görsel 3 ile gösterilmiştir.

Görsel 2. Fırın İçinde XY Düzleminde Hız Dağılımları
Fırın içinde sıcaklık dağılımları incelenirken sıcaklık skalası global değerler ile verilmiştir.
Sıcaklık dağılımları incelendiğinde fırın geometrisi gereği tavanda hız aniden artmaktadır.
Sonrasında doğal taşınımdan kaynaklanan hava hareketi ile ısı fırının diğer kısımlarına
yayılmaktadır. Fırın tavanın eğri yüzeyi altında alanın daha geniş ve eğri olması sebebiyle fırın
içerisinde sıcaklıklar tavanda daha yüksek olmaktadır. Fırın orta kısmındaki sıcaklık 1 saniye
süre sonunda yaklaşık 350 K, 4 saniye süre sonunda 600 K, 7 saniye süre sonunda yaklaşık 700
K, 10 saniye süre sonunda yaklaşık 900 K mertebelerine çıkmaktadır. Fırın içerisinde
oluşturulan XY düzlemindeki sıcaklık dağılımları Görsel 4 ile gösterilmiştir. Çelik malzeme
içinde oluşturulan XY düzlemindeki sıcaklık dağılımları Görsel 5, XZ düzlemindeki sıcaklık
dağılımları Görsel 6 ile gösterilmiştir.
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Görsel 3. Fırın İçinde XY Düzleminde Hız Vektörleri

Görsel 4. Fırın İçinde XY Düzleminde Sıcaklık Dağılımları
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Görsel 5 Çelik Malzeme İçinde XY Düzleminde Sıcaklık Dağılımları

Görsel 6 Çelik Malzeme İçinde XZ Düzleminde Sıcaklık Dağılımları
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Çelik malzeme incelenirken sıcaklık skalası lokal olarak verilmiştir. Çelik malzeme içinde
sıcaklıklar köşe kenarlarından artmaya başlamaktadır. Çelik içinde en yüksek sıcaklıklar 1
saniye sonunda 336 K, 4 saniye süre sonunda 406 K, 7 saniye süre sonunda 463 K, 10 saniye
süre sonunda 514 K olmaktadır. Çelik içinde en düşük sıcaklıklar ise 1 saniye sonunda 297 K,
4 saniye süre sonunda 321 K, 7 saniye süre sonunda 348 K, 10 saniye süre sonunda 377 K
olmaktadır.
5. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR
Yapılan analizlerde endüstriyel bir fırının 10 saniye süre boyunca akış ve ısı transferi
karakteristikleri nümerik yöntemler ile incelenmiştir. 4 metrelik bir fırının ortasındaki sadece
350 milimetrelik bir kısmı fırın giriş ve çıkışından yeteri kadar uzakta kabul edilip simetri sınır
şartıyla modellenmiştir. Havanın termofiziksel özellikleri ise ideal gaz kabul edilmiştir. Işınım
ile ısı transferi Surface to Surface ışınım modeli ile hesaplatılmıştır. Akış sadece sıcaklık ile
havanın termofiziksel özelliklerindeki değişimden kaynaklanmakta olup laminerdir. Yapılan ön
nümerik analizler sonucunda oluşturulan ağ yapısı için Courant sayısına bağlı olarak zaman
adımının minimum 0.001 s olması gerektiği sonucuna varılmıştır. Oluşturulan nümerik
modelin, kabuller ve sınır şartlarının olayın fiziğiyle uyumlu sonuçlar verdiği belirtilmiş olup,
elde edilen veriler ile zamana bağlı olarak çelik malzeme içerisindeki sıcaklık dağılımları, fırın
içerisindeki hız ve sıcaklık dağılımları incelenmiştir.
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ÖZET
Enerji kaynaklarının her geçen gün azalması enerji verimliliği konusunu beyaz eşyalarda da
oldukça önemli bir hale getirmiştir. Bir akışkanın sıcaklığının arttırıldığı ısıtıcı sistemlerde,
sistem içerisindeki akış ve ısı transferi karakteristikleri sistemin işlevini ve enerji verimliliğini
belirleyen temel unsurlardır. Hesaplamalı akışkanlar dinamiği çözücüleri ile hesaplama hacmi
hücrelere bölünüp, her hücrede korunum denklemleri nümerik metodlar ile çözülerek
akışkanlar dinamiği ve ısı transferi analizleri yapılabilmektedir. Bu çalışmada kurutma
makinelerinde kullanılan havanın ısıtılmasını sağlayan ısıtıcı bir sistem içerisindeki hava akışı
ve ısı transferi farklı debi ve ısıtıcı gücü değerlerinde hesaplamalı akışkanlar dinamiği çözücüsü
ANSYS Fluent kullanılarak nümerik incelenmiştir. Hava sisteme 20 ⁰C sıcaklıkta girmekte ve
kurutma makinesi içerisinde sürekli çevrim halindedir. Yapılan nümerik analizlerde sürekli
rejim kabulü ile sistem içerisinde havanın sadece bir çevrimi sürecinde akış ve ısı transferi
karakteristikleri araştırılmıştır. Sistem bir kanal içerisinde bulunan alüminyum sac parçadan
oluşmakta, sac parçanın ortasındaki rezistans aracılığıyla alüminyum ısıtılmaktadır. Ön
nümerik analizler ile ağdan bağımsızlık çalışması yapılıp yeterli hesaplama hücresi sayısı
belirlenmiştir. Türbülans Shear Stress Transport (SST) k-ω türbülans modeli kullanılarak
çözümlenmiştir. 3 farklı debi ve 3 farklı ısıtıcı gücü ile 9 adet senaryoda analizler
yürütülmüştür. Analizlerin sonucunda çıkış ortalama sıcaklığı debinin azalması ve ısıtıcı
gücünün artmasıyla yükselmekte, debinin artması ve ısıtıcı gücünün azalması ile birlikte de
düşmektedir. Rezistansın bulunduğu bölümün ardında vortekslerin oluştuğu ard bölgeleri
gözlemlenmiş olup, bu bölgelerde türbülans kinetik enerjisinin çok yoğun olduğu ve ısı
transferinin en fazla gerçekleştiği bölümün yine bu bölge olduğu belirlenmiştir. Elde edilen
veriler ile hesaplama hacmi içerisinde akım çizgileri ve düzlemler oluşturulup, düzlemlerdeki
hız vektörleri, sıcaklık, hız, basınç ve türbülans kinetik enerjisi dağılımları, alüminyum sac
üzerindeki ve çıkıştaki ortalama sıcaklık değerleri incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Isı Transferi, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Kanatçık, Kurutma
Makinesi

PROCEEDING BOOK

ISBN: 978-605-71767-9-0

www.selcukkongresi.org

Page | 79

SELJUK 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES

1. GİRİŞ
Enerji kaynaklarının giderek azalmasıyla enerji verimliliği konusundaki araştırmalar önem
kazanmış, sanayinin her alanında üretilen ürünlerin ve üretim yöntemlerinin tasarımındaki en
önemli hususlardan biri haline gelmiştir. Elektrik birim fiyatındaki artışlar ile birlikte beyaz
eşyalar enerji verimliliği açısından sınıflandırılmakta ve ürünlerin pazarlanması sırasında en
önemli kriterlerden biridir. Bu çalışmada amaç kurutma makinelerinde kullanılan havanın
ısıtılmasını sağlayan ısıtıcı sistem içerisindeki akış ve ısı transferi karakteristiklerini nümerik
yöntemlerle incelemektir. Hesaplamalı akışkanlar dinamiği çözücüsü ANSYS Fluent programı
ile yapılan nümerik analizler sonucunda sistem içerisindeki hız, basınç, sıcaklık ve türbülans
kinetik enerjisi dağılımları incelenmiştir.
2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
Song ve ark. farklı geometrik özelliklere sahip dirsek şeritli kanatçıklar üzerinden hava akışını
ANSYS Fluent kullanarak nümerik incelemişlerdir. Çalışmalarını farklı Reynolds sayısı
aralıklarında yürüten araştırmacılar farklı türbülans modellerini kullanarak sonuçlarını
literatürdeki korelasyonlarla karşılaştırmışlardır. Reynolds sayısının 300 ile 1000 arasında
olduğu senaryolarda laminer, 1000 ile 10000 arasında senaryolarda ise SST k-ω türbülans
modelini önerip, sürtünme ve ısı transferi faktörleri için yeni bir korelasyon sunmuşlardır. [1]
Wang ve ark. S, Z ve V şekilli içten kanatlı dairesel borularda ısı transferi ve sürtünme
faktörünü Realizible k-ε türbülans modeli kullanarak nümerik incelemişlerdir. Çalışmaları
sonucunda Nusselt sayısının ve sürtünme faktörünün V şekilli geometride en düşük olup, basınç
düşümü ve pompa gücünü de dahil ederek termal performanslar karşılaştırıldığında Z kesitli
içten kanatlı dairesel borunun termal performansının en yüksek olduğunu belirtmişlerdir. [2]
Ghandouri ve ark. oluklu kanatlardaki doğal taşınımla ısı transferini farklı kanal
geometrilerinde Fluent çözücüsü kullanarak nümerik incelemişlerdir. Standart dikdörtgen
kesitli kanat geometrisinden kavislerin giderek arttığı 7 farklı kanat geometrisini farklı ısı akısı
değerleri kullanarak ısı transferi katsayılarını araştırmışlardır. Türbülans modeli olarak standart
k-ω modeli kullanıldığını belirten araştırmacılar kavis oranın en yüksek olduğu kanat
geometrisinde ısı transferinin en yüksek olduğunu belirtmişlerdir. [3]
Bi ve ark. mini kanal yüzeylerine adapte edilen kanatçık ve benzeri yüzey büyütme amaçlı
yapısal ilavelerin ısıl ve hidrodinamik etkilerini nümerik olarak incelemişlerdir. Yine ANSYS
FLUENT yazılımının kullanıldığı çalışmada optimum yapısal ilave geometrisinin belirlenmesi
amaçlanmıştır. [4]
Hou ve ark. pervanenin devamındaki kuyruk izi içindeki girdaplı akış mekanizmasını
düzenlemek üzere bir akış yönlendirici kanat sistemi tasarımı gerçekleştirmişlerdir. Pervanenin
tork seviyesi ile su akışının radial ve teyetsel bileşenlerinin yönlendirici uygulaması ile
değişiminin irdelenediği araştırmada kuyruk izin kaynaklı salınım ve düzensizliklerin de
azaltıldığı tespit edilmiştir. [5]
Jeong ve ark. mini kanallardan oluşan bir tüp demetinin ısıl karakteristiklerini ANSYS
FLUENT 6.3 yazılımının kullanıldığı nümerik bir araştırmada inceleme altına almışlardır.
Reynolds sayısının ısıl performans üzerindeki etkileri kadar farklı türbülans çözücüleri ile
yürütülen analiz sonuçları arasındaki farklar da raporlanmıştır. [6]
PROCEEDING BOOK

ISBN: 978-605-71767-9-0

www.selcukkongresi.org

Page | 80

SELJUK 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES

Johansson ve ark. yönlendirici tasarımnın akışın ayrılma problemine de çözüm getirilebildiğini
işaret ederek bu gelişmenin hem basınç kayıp seviyelerinde azalmalara hem de ısı transferinde
yükselmelere neden olduğunu belirtmişlerdir. [7]
Kaew-On ve Wongwises mini kanal ile yürütülen bir araştırmada farklı debi, ısı akısı ve nem
düzeylerinde buharlaşmanın etkisindeki akışın ısıl ve hidrodinamik karakteristiklerini deneysel
olarak inceleme altına almışlardır. Isı transfer katsayısı ve sürtünme kayıplarının etkili bütün
parametreler ile arttığının belirlendiği araştırmada bulgulardan yola çıkılarak analitik
denklemler geliştirilmiştir. [8]
Lezovic ve ark. otomobil kabini içindeki havalandırma kanallarının etkinliği üzerine deneysel
bir araştırmada, kanal çıkışındaki hava akışını duman uygulaması ile gözlemlerken deneysel
ölçümleri sıcak tel anemometresi ile yürütmüşlerdir. İncelenen ana parametreler olarak
ortalama hava hızı ile türbülans yoğunluğunun raporlandığı çalışmada farklı debi şartlarında
hava hareketinin kanal yönünü takip etmediği raporlanmıştır. [9]
Promvonge ve Eiamsa-ard boru içine yerleştirdikleri konik halka ve burgulu şeritler ile
Re=6.000-26.000 aralığında deneyler gerçekleştirerek %367 seviyesinde ısı transferi artışı
tespit etmişlerdir. Bu çalışmada ayrıca bu tarz uygulamalar için yeni bir tanım olan Artırım
Verimi de tanımlanmıştır ki bu ifadenin fiziksel izahı sabit pompa gücünde halka veya şeritler
ile arttırılmış ısı transfer katsayısının normal boru içi akış değerine oranıdır. Bu çalışmada
artırım verim değeri 1.96 olarak elde edilmiştir. [10]
Raghavan ve Breitkopf bir akış kanalının yapısal tasarımında optimizasyonun gereğine vurgu
yaparak, bu kapsamdaki bir çalışmada CAD yazılımı kadar CFD tabanlı bir simülasyon
programı ile optimizasyon amaçlı olarak da MATLAB kullandıklarını raporlamışlardır.
Optimizasyon kriterleri olarak da kullanılabilecek hacim içindeki yapısal tasarım ile kanal
içindeki akış muntazamlığını seçmişlerdir. [11]
Rezaie ve ark. mini kanallarda iki fazlı akışın incelendiği bir araştırmada, nümerik olarak hız
ve sıcaklık profillerini elde ettikten sonra lokal sürtünme katsayısı ve Nusselt sayısını tespit
etmişler ve devamında entropi oluşum düzeylerini belirlemişlerdir. [12]
Wang ve ark. türbülans yoğunluğunun akış yönlendirici sistemlerin performansı üzerinde etkili
olduğunu işaret ederek deneysel ve nümerik bir araştırma yürütmüşlerdir. Akışın yönünün
değiştirilme seviyesinin sınır tabakanın ayrılmasına ve girdaplara neden olabildiğinin
vurgulandığı araştırmada nümerik kısımda uygun türbülans modelinin seçilmesinin önemi
ortaya konmuştur. [13]
3. TEMEL DENKLEMLER VE NÜMERİK YÖNTEM
Korunum denklemlerini sonlu hacimler metodunu kullanarak çözümleyen hesaplamalı
akışkanlar dinamiği çözücüsü ANSYS Fluent programıyla yapılan nümerik çalışmalarda,
çalışmayı yöneten süreklilik, momentum ve enerji denklemleri aşağıdaki gibi yazılabilir.
Süreklilik denklemi:
𝛻. (𝜌𝑣⃗) = 0
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Momentum denklemi:
𝛻(𝜌𝑣⃗𝑣⃗) = −𝛻𝑝 + 𝛻(𝜇(𝛻𝑣⃗ + 𝛻𝑣⃗ 𝑇 )) + 𝜌𝑔⃗ + 𝐹⃗

(2)

Enerji denklemi:
(3)
𝛻(𝑣⃗(𝜌𝐸 + 𝑝)) = 𝛻 (𝑘𝑒𝑓𝑓 𝛻𝑇 − ∑ ℎ𝑗 𝐽⃗𝑗 + (𝜏̿𝑒𝑓𝑓 𝑣⃗)) + 𝑆ℎ
𝑗

Burada 𝑣⃗ hız vektörünü, p basıncı, 𝑔⃗ yerçekimi ivmesini, ρ yoğunluğu, 𝜇⃗ viskoziteyi, E enerjiyi,
T sıcaklığı, 𝐹⃗ diğer kuvvetleri, 𝑘𝑒𝑓𝑓 efektif iletkenliği, 𝑆ℎ ise enerji transferi kaynağı terimini
temsil etmektedir. Enerji denklemindeki ℎ𝑗 𝐽⃗𝑗 terimi difüzyon kaynaklı ısı transferini, 𝜏̿𝑒𝑓𝑓 𝑣⃗
terimi ise viskoz enerji yitimini ifade eder. Geometrik çizim ve ağ yapısı Görsel 1 ile
gösterilmiştir.

Görsel 1. Geometrik Çizim ve Oluşturulan Ağ Yapısı
Yapılan nümerik analizlerde hava kurutucuya 20 ⁰C sıcaklıkta girmektedir ve hava kurutma
makinesi içerisinde sürekli çevrim halindedir. Analizlerde ısıtıcı gücü 400 W, 600 W ve 800 W
olmak üzere üç farklı güçte, hava debisi ise 200 𝑚3 /h, 250 𝑚3 /h ve 300 𝑚3 /h olmak üzere üç
farklı debide toplamda 9 farklı senaryo incelenmiştir. İncelenen senaryolar ve senaryo
numaraları Çizelge 1 ile gösterilmiştir.
Çizelge 1. İncelenen senaryolar ve senaryo numaraları
Senaryo No.
Debi
Isıtıcı Gücü
[W]
[𝑚3 /ℎ]
1
200
400
2
200
600
3
200
800
4
250
400
5
250
600
6
250
800
7
300
400
8
300
600
9
300
800
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Yapılan çalışmada 250 𝑚3 /h debide ısıtıcı gücünün 600 W olduğu senaryo ile ağdan
bağımsızlık çalışması yapılmıştır. Ağdan bağımsızlık çalışmasında 754513, 1140462, 1408618
ve 2006634 eleman sayısına sahip ağ yapıları kullanılmıştır. Ağdan bağımsızlık çalışmasında
kullanılan ağ yapılarının eleman sayıları ve çıkış sıcaklıkları Çizelge 2 ile gösterilmektedir.
Çıkıştaki sıcaklıkların ortalaması karşılaştırılarak 1408618 eleman sayısına sahip ağ yapısının
analizler için yeterli olduğuna karar verilmiştir.
Çizelge 2 – Ağdan bağımsızlık çalışmasında kullanılan ağ yapıları ve çıkış sıcaklıkları
Eleman Sayısı
Çıkış Sıcaklığı [K]
754513
300.264
1140462
300.015
1408618
299.701
2006634
299.441
Analizlerde türbülans modeli olarak SST k-ω türbülans modeli tercih edilmiştir. Basınç ve hızın
eşleştirilmesi için birleşik algoritma kullanılmıştır. Analizlerde yer çekimi etkileri ihmal
edilmiştir ve havanın termofiziksel özellikleri sabit kabul edilmiştir. Girişte 293.15 K
sıcaklıktaki hava 200 𝑚3 /h, 250𝑚3 /h ve 300 𝑚3 /h debileri için hız girişleri tanımlanmıştır.
Sistemin ortasında bulunan alüminyum malzemeden üretilmiş sac parçanın ortasından
rezistanslar vasıtasıyla sisteme ısı girişi olmaktadır. Isı girişleri 400 W, 600 W ve 800 W ısıtıcı
güçleri için ısı akısı sınır şartı tanımlanmıştır. Çıkışta ise ters akış koşullarından korunumlu 0
Pa çıkış sınır şartı tanımlanmıştır. Diğer tüm yüzeyler kaymama koşulu ile duvar olarak
tanımlanmıştır. Başlangıç koşulu girilen sınır şartları ile 10 iterasyon yapılarak hesaplanan
hibrid başlangıç koşulu seçilmiştir. Analizlerde yakınsama kriteri 1e-5 olarak seçilerek analizler
yürütülmüştür. Elde edilen veriler ile hesaplama hacmi içerisinde Görsel 2 ile gösterilen
düzlemler oluşturulup basınç, hız ve sıcaklık dağılımları ile hız vektörleri incelenmiştir.

Görsel 2. Hesaplama Hacmi İçerisinde İncelenen Düzlemler
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4. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Sistemin iç dinamiklerini incelemek amacıyla 250 𝑚3 /h ve 600 W ısıtıcı gücü (Senaryo No. 5)
ile yürütülen analizden elde edilen veriler ile düzlemlerde basınç, hız, sıcaklık ve türbülans
kinetik enerjisi dağılımları, hız vektörleri ve akım çizgileri oluşturulmuştur. Senaryolar ve bir
çevrim sonunda çıkıştaki ortalama sıcaklıklar Çizelge 3 ile gösterilmiştir.
Çizelge 3. İncelenen senaryolar ve çıkış sıcaklıkları
Senaryo No.
Giriş
Debi
Isıtıcı Gücü
Çıkış
3
Sıcaklığı [K]
[W]
Sıcaklığı
[K]
[𝑚 /ℎ]
1
293.15
200
400
298.464
2
293.15
200
600
301.346
3
293.15
200
800
304.031
4
293.15
250
400
297.517
5
293.15
250
600
299.701
6
293.15
250
800
301.884
7
293.15
300
400
296.823
8
293.15
300
600
298.640
9
293.15
300
800
300.470

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
Görsel 3. XY Düzlemindeki (a) Basınç Dağılımları (b) Hız Dağılımları
(c) Sıcaklık Dağılımları (d) Türbülans K.E. Dağılımları (e) Hız Vektörleri
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Basınç dağılımları incelendiğinde basıncın girişe yakın kısımda daha fazla olduğu
görülmektedir. YZ düzlemlerinde dağılımlardaki değerler arasında fazla tüm hesaplama
hacmine kıyasla fazla basınç farkı bulunmamaktadır. Bu nedenle YZ düzlemlerinde basınç, hız
ve sıcaklık dağılımları lokal değerler ile incelenmiştir. Girişe yakın bölümdeki X = 30 mm
düzleminde basıncın en yoğun bulunduğu kısım sacın üst tarafındaki kıvrımlarının olmadığı
düz bölgededir. Çıkışa yakın bölgedeki X=100 mm düzleminde ise basıncın en yoğun olduğu
kısım yine kıvrımların olmadığı düz bölgededir, ancak basınç yoğunluğu sacın alt kısmındadır.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
Görsel 4. XZ Düzlemindeki (a) Basınç Dağılımları (b) Hız Dağılımları (c) Sıcaklık
Dağılımları (d) Hız Vektörleri (e) Türbülans Kinetik Enerjisi Dağılımları
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Sistemin geometrisi gereği sacın üst kısmındaki akış alanı, alt tarafındaki akış alanı oranla daha
dardır. Hız dağılımları incelendiğinde özellikle sac parçadaki rezistansın konumlandığı
kısımdan sonra korunum denklemleri gereği hız alt kısımda daha yüksektir. XZ düzlemindeki
hız dağılımları ile beraber hız vektörleri incelendiğinde hız çıkış alanında yukarı doğru
artmaktadır. YZ düzlemlerindeki hız vektörleri ile hız dağılımları incelendiğinde girişe yakın
bölgede hızlar düzlem boyunca simetrik ve çoğu cidarlardan belli bir miktar uzaklıktaki
kısımlar hariç, alt ve üst kısımlardaki hızlar birbirlerine yakın değerlerdeyken, çıkışa yakın
düzlemdeki hız dağılımları ve hız vektörleri sacın geometrisi ve oluşan vorteksler gereği
düzensizdir.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
Görsel 5. YZ (X= 30 mm) Düzlemindeki (a) Basınç Dağılımları (b) Hız Dağılımları
(c) Sıcaklık Dağılımları (d) Türbülans K.E. Dağılımları (e) Hız Vektörleri
Türbülans kinetik enerjileri incelendiğinde ise çıkışa yakın bölgede sacın üzerindeki kesimlerde
daha yüksek olduğu görülmektedir. YZ düzlemlerinde türbülans kinetik enerjileri kıyaslanırsa
giriş tarafındaki X= 30 mm düzleminde sadece cidara yakın bölgelerde değer aldığı görülürken,
çıkışa yakın X = 100 mm düzleminde ise türbülans kinetik enerjisinin oldukça arttığı
görülmektedir.
Sac parça üzerindeki sıcaklık dağılımlarında sıcaklığı en yüksek olduğu kesimler rezistansın
bulunduğu bölümde, sistemin yan duvarlarına yakın kesimler olduğu görülmektedir.
Düzlemlerdeki sıcaklık dağılımları incelendiğinde giriş kısmından çıkış kısmına doğru havanın
sıcaklığı artmaktadır. Özellikle çıkış tarafındaki sac parçanın kıvrımlarının arasında ısı
transferinin en yoğun yaşandığı görülmektedir.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
Görsel 6. YZ (X= 100 mm) Düzlemindeki (a) Basınç Dağılımları (b) Hız Dağılımları
(c) Sıcaklık Dağılımları (d) Türbülans K.E. Dağılımları (e) Hız Vektörleri
X= 30 mm düzlemindeki sıcaklık dağılımlarında ısı transferinin sadece sac parçanın
cidarlarında gerçekleşmeye başladığı görülmektedir. X= 100 mm düzleminde ise sıcaklık
artışının sadece sac etrafındaki orta kısımda olduğunu, sistemin tavan ve tabanına yakın
kesimlerin sıcaklık artışının neredeyse yaşanmadığı görülmektedir. Sistem içerisinde
oluşturulan akım çizgileri ve alüminyum sac üzerindeki sıcaklık dağılımları Görsel 7 ile
gösterilmektedir.

(a)
(b)
Görsel 7. (a) Sac Parça Üzerindeki Sıcaklık Dağılımları (b) Akım Çizgileri
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5. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR
Yapılan analizlerde sistemdeki debinin ve ısıtıcı gücünün farklı değerler almaları sonucunda
sistemin momentum ve ısı transferi karakteristikleri incelenmiştir. İncelenen senaryolarda
debideki artış ile birlikte çıkış sıcaklığı düşmekte, artan ısıtıcı gücü ile birlikte ise çıkış sıcaklığı
artmaktadır. XY düzlemindeki hız vektörleri incelendiğinde rezistansın bulunduğu kısmın
ardında vortekslerin oluştuğu bölgeler belirgin olarak görülebilmektedir. X = 100 mm
düzleminde türbülans kinetik enerjisinin yoğun olduğu bölümler aynı zamanda vortekslerin
oluştuğu ard bölgeleridir. Yine X= 100 mm düzleminde sıcaklık artışının yoğun yaşandığı
bölgeler aynı zamanda türbülans kinetik enerjisinin en yoğun olduğu bölgelerdir.
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ÖZET
Eşanjör; farklı sıcaklıktaki iki akışkanın birbirine karışmadan ısı transferini mümkün kılan ısı
değiştirici ekipmanlara verilen genel addır. Eşanjörün ana bileşenlerinden birisi olan contalar
sayesinde, Isı transferinin gerçekleştiği yüzeyin iki farklı yüzü ile temas etmekte olan sıvıların
birbiri ile karışması önlenmektedir. Eşanjörler kullanım alanı bakımından oldukça geniş bir
yelpazeye sahiptir. Yoğunluk ve viskoziteleri farklı olan akışkanların ısıtılması ya da
soğutulması amacı ile kullanılan eşanjörler, iklimlendirme sistemleri ve enerji santralleri başta
olmak üzere endüstriyel anlamda pek çok sektörde kendisine yer bulmuştur. Otomotiv
endüstrisinden, uzay ve havacılığa, elektronikten, çevre, enerji ve medikal uygulamalarına
kadar geniş bir kullanım sahası olan hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD) özellikle kararlı
rejim veya zamana bağlı akışkan davranışlarında analizleri yapılabilmektedir. Bu çalışmada
bakır lamelli kombi eşanjörü için yapılan analizde boru içerisinde sıcaklık dağılımı çalışılmış,
çıkış sıcaklık verileri ortaya konmuştur. Aynı zamanda eşanjör yapısının küçük bir kesiminde
açık yanma gazlarının yaklaşık akış görünümü elde edilmeye çalışılmıştır. Kullanılan yazılım
Ansys Fluent 2019 olmuştur. Akışkanlar için k-epsilon viskozite ve enerji denklemleri aktif
edilmiştir. Çalışmamızda Lamelli yapıda olan eşanjör yapısı çalışma kolaylığı açısından bakır
bir kütük olarak düşünülüp üzerine 10 ve 24 kW ısı gücü uygulanmak suretiyle analiz edilmiştir.
15 defa değişik şartlarda denenen analizlerde giriş suyu sıcaklığı 20 C° ve 60 C° olarak alınıp
bu sıcaklıklarda ısı gücü 10 ve 24 kW olarak denenmiş, su debisi 5 lt/dk’dan 5’er arttırılarak 30
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lt/dk değerlerine kadar çalışılmış olup analizler incelenmiştir. Elde edilen veriler ile hesaplama
hacmi içerisinde akım çizgileri ve düzlemler oluşturulup, düzlemlerdeki hız dağılımları,
sıcaklık, hız, basınç ve türbülans kinetik enerjisi dağılımları incelenmiş olup yönlendirme
kanatçıkları arası basınç, eksenel hız dağılımı, sıcaklık dağılımı incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Isı Transferi, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Lamelli Bakır Eşanjör,
Lameller Arası Akış

1. GİRİŞ
Bakır lamelli kombi eşanjörü için yapılan analizde boru içerisinde sıcaklık dağılımı çalışılmış,
çıkış sıcaklık verileri ortaya konmuştur. Aynı zamanda eşanjör yapısının küçük bir kesiminde
açık yanma gazlarının yaklaşık akış görünümü elde edilmeye çalışılmıştır. Kullanılan yazılım
Ansys Fluent 2019 olmuştur. Akışkanlar için k-epsilon viskozite ve enerji denklemleri aktif
edilmiştir.

2. Su sıcaklık analizi
Lamelli yapıda olan eşanjör yapısı çalışma kolaylığı açısından bakır bir kütük olarak düşünülüp
üzerine 10 ve 24 kW ısı gücü uygulanmak suretiyle analiz edilmiştir. 15 defa değişik şartlarda
denenen analizlerde giriş suyu sıcaklığı 20 C° ve 60 C° olarak alınıp bu sıcaklıklarda ısı gücü
10 ve 24 kW olarak denenmiş, su debisi 5 lt/dk’dan 5’er arttırılarak 30 lt/dk değerlerine kadar
çalışılmıştır. Bu analizlerden elde edilen ortalama su çıkış sıcaklıkları aşağıdaki grafik 1
üzerinde izlenmektedir. Bu analizlerde eşanjör (kütük) temas yüzey alanı 0,04 m2, ısı akıları
600 ve 250 kW/m2 olarak uygulanmıştır. Tüm su basınçları 200 kPa alınmıştır. Bu basınçta
suyun kaynama noktası 120,21 C° olmaktadır.
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Grafik 1 debiler litre/saniye cinsinden gösterilmiştir.
Burada 60 C° giriş sıcaklığında 0,2 kg/s altındaki debilerde suyun tek geçişte kaynama
noktasına ulaştığı görülmektedir. Mavi ve turuncu çizgilere bakılırsa 24 kW ısı akısı
uygulanınca debi kontrolünün hassas yapılması gerektiği, düşük debide boru cidarında
kaynamalar olacağı bilinmektedir.

Şekil 1: Kesit görünümü, suyun boru yüzeyine temas ettiği yerde 313 K, 20 C° giriş, 30
lt/dk, 10 kW ısı akısı
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Şekil 2: 60C° giriş suyu sıcaklığı, 24 kW ısı gücü, 18 lt/dk debi şartlarında 404 K
yüzeydeki suyun sıcaklığı (multiphase kapalı)

Şekil 3: Boru yüzeyi prob değerleri, 430K sıcaklık, kaynama durumu, 60C° giriş suyu
sıcaklığı, 24 kW ısı gücü, 18 lt/dk debi şartlarında (multiphase kapalı)
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Şekil 4:20 C giriş, 5 lt/dk debi, 24 kW ısı gücü, genel görünüm
Yukarıda da görüldüğü gibi giriş sıcaklığı arttıkça debi düşürülmesi boru iç yüzeyinde kaynama
noktasına gelen sıcaklıklara sebep olmaktadır. Ancak analizlerde Fluent’in multiphase özelliği
kapalı tutulduğu için buralarda yüksek sıcaklıklar sebebiyle faz geçişi olup olmadığını
kestirmek zordur.

1. Gaz akış çalışması
Fan debisinin 170 m3 alındığı çalışmada, giriş basıncı 101325 Pa alınmış, normal hava
yoğunluğu 1,225kg/m3 olduğundan yola çıkarak tüm alandan 57 g/s hava geçtiği varsayılarak
yanma gazları ile ilgili akış çalışması yapılmıştır. Hava giriş sıcaklığı 1000 K alındı. Girdi
verilerinin yetersiz olduğu ve gaz kompozisyonu bilinmediği için detaylı bir analiz
yapılamamıştır. Tüm eşanjör yapısının analizi bilgisayar kapasitesinin üzerinde olduğundan
sadece 1/15’lik bir dilim incelendi.
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Şekil 5: Analizin ağ görünümü (1.492.990 düğüm, 6.685.397 öğe)

Şekil 6: Basınç dağılım görünümü
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Şekil 7: Sıcaklık dağılımı (tüm yüzeyler 100 C° alındı)

Şekil 8: Kesit görünümde sıcaklık dağılımı
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Şekil 9: Kanatçıklar arası basınç dağılımı
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Şekil 10 Kanatçıklar arası eksenel hız dağılımı (eksen soldan sağa)
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Şekil 11: Türbülans kinetik enerjisi

PROCEEDING BOOK

ISBN: 978-605-71767-9-0

www.selcukkongresi.org

Page | 99

SELJUK 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES

Şekil 12: Kanatçıklar arası sıcaklık dağılımı (100 C° kanatçık sıcaklığında)
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Şekil 13: Y ekseninde hız dağılımı (giriş alt taraftan, eksen ters çevrilmiş, boruların
üzerinde türbülans akımları izlenmekte)

5. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR
Basınç dağılımı, çıkış basıncı 101325 Pa uygulandığında giriş basıncı 57 g/s kütlesel
debide 101330 Pa bulundu. Giriş tarafı için alınan gaz giriş sıcaklığı 1000 K iken kanatçıklarda
sabit 373 K sıcaklıkla çıkış tarafında gaz sıcaklığının ağırlıklı ortalaması 609.98 K bulundu.
Sonuç olarak yapılan gaz akış çalışmasında gelişen türbülans boru üzeri türbülans
akımları ve düşük sıcaklık değerleri bu bölgelerde yoğuşma potansiyeli için uyarıcı niteliktedir.
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ÖZET
İnsanlığın en çok ilgilendiği araştırmaların başında uzayın derinliklerinin keşfedilmesi
konusunun geldiği bilinmektedir. Bu konuda gelişmiş ülkeler diğer ülkelere üstünlük sağlamak
hedefiyle sürekli rekabet halinde uzayın keşfi için durmaksızın farklı yakıt türleri ile çalışabilen
roket motorları geliştirilmektedir. Roketlerin tarihi gelişimine bakıldığında ilk roketin Çin’de
13.yüzyılda kara barut yakıtı ile fırlatıldığı bilinmektedir. Daha sonraki süreçlerde roketlerin
uzun yıllar gelişimlerinin geciktiği ve ancak 1800’lü yılların sonlarına doğru Avrupalıların
roketleri geliştirilmesi konusunda yoğun çaba harcamalarına karşın roketlerin dengesi
konusunda ciddi sorunlar yaşamışlardır. Genellikle roketler uç kısmı hava sürtünmesini
azaltacak şekilde dizayn edilmiş, yakıt, motor ve egzozdan oluşan silindir şeklinde kaplardır.
Roketler çalışmaları sırasında havaya gereksinim duymadan hareket yönünün ters yönünde
sıcak gaz püskürterek hareket ederler. Roketler çok pahalı sistemler olması nedeniyle mümkün
olan en uzun süre optimum çalışma koşullarında ve standartlar dahilinde kullanım sürecinde
kalması en önemli konuların başında gelmektedir. Roketlerin ömür tayininde standartlar
dahilinde roketin içerik maddelerindeki stabilizatör yüzdeleri öncelikli olmak kaydıyla birçok
karakteristik parametrede değerlendirmeye alınabilmektedir. Yakıtın yaşlanmasında kimyasal
(oksidadif çapraz bağlar gibi), fiziksel (plastikleştirici göçü, sıvı yanma katalizörleri ve nem)
ve mekanik (termal yükler, vibrasyon gibi) prosesler bozunmayı etkilemektedir.
Bu proje ile yeni üretim çift bazlı roket yakıtının ömür tespiti kapsamında yaşlanma ile oluşan
stabilizör kaybına bağlı olarak ömür tespiti yapılması hedeflenmiştir. Bu maksatla yakıta 60°C,
70°C ve 80°C sıcaklıklarda yaşlandırmalar uygulanmış ve stabilizör kaybına bağlı aktivasyon
enerjisi enerjisi hesaplanarak yakıtın 25°C ve 40°C sıcaklıklarda depolanması durumunda yakıt
ömrünün nasıl değiştiği incelenmiştir. 25°C depolama koşullarında yakıtın depolanması
durumunda ömrünün 270 yıl, 40°C depolama koşullarında depolanması durumunda ise
ömrünün 22 yıl olduğu hesaplanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Roketler, İtki, Roket Yakıtları, Ömür Tespiti, Aktivasyon Enerjisi

1. GİRİŞ
Katı yakıtlı roket motorları, roketi istenilen hedefe sevk edecek enerjiyi üretecek yanıcı ve
yakıcı maddeler ile yanmayı düzenleyici katkı maddelerinin katı halde bulunduğu roketlerdir.
Katı yakıtlı roketler yük (patlayıcı madde ya da kargo), yakıt ve egzoz kısmı olmak üzere üç
ana kısımdan oluşmaktadırlar. Bu roketler diğer roketlere göre ucuz olmaları ve depolama
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koşullarının daha avantajlı
kullanılmaktadırlar [1,6]

olması

nedeniyle

daha

çok

savunma

amaçlı

olarak

Yakıtın yaşlanmasında kimyasal (oksidadif çapraz bağlar gibi), fiziksel (plastikleştirici göçü,
sıvı yanma katalizörleri ve nem) ve mekanik (termal yükler, vibrasyon gibi) prosesler
bozunmayı etkilemektedir [2].
Kimyasal ve fiziksel prosesler genellikle sıcaklıkla bağlantılı olup, operasyonel koşullar,
motorun tasarımı ve yaşlanma koşulları ile bozunma miktarını değiştirebilmektedir. Mekanik
prosesler ise yakıt içerisinde var olan mikro hatalara bağlı olarak zamanla roketin itici
özelliklerinin bozulmasına neden olurlar [2].
Yakıtın başlangıç özelliklerindeki zamana bağlı değişimini ve faydalı kullanım ömrünü bilmek,
tasarım ve üretim maliyeti açısından oldukça önemlidir. Yakıtın yaşlanma eğilimi yakıt
kimyasal karışımına, çekirdek şekline, parçacık boyutuna ve depolama koşullarına bağlıdır [1].
Çift bazlı roket yakıtlarının kimyasal olarak yaşlanması sonucu stabilizör miktarında azalma,
nitroselülozun bozulması hem kimyasal hem de balistik kararlılığı etkilemektedir. Yüzey
kaplamalarının yüzeyden çekirdeğe doğru difüzyonu balistik kararlılığı, fiziksel uyumsuzluk
reaksiyonları nitrogliserin veya yakıttan diğer bileşenlere etkisi mühimmatın işlevselliğini yani
balistik performansını etkiler. Yakıt ile diğer diğer bileşenler arasındaki kimyasal uyumsuzluk
reaksiyonları kimyasal yaşlanmayı hızlandırır [3].
Roketin performansını NC/NG oranları değiştirilebilir. Ancak bu nitrat esterleri yapıyı
kararsızlaştırmaktadırlar. Depolama süresini uzatmak ve yakıtın bozunmasını baskılamak için
çeşitli stabilizör maddeler geliştirilmiştir [7]. Yakıtlar depolama esnasında fiziksel ve kimyasal
etkileşimlere uğrayarak yavaş yavaş bir yaşlanma göstermektedirler. Nitroselüloz bazlı
yakıtlarda nitrat ester grupları yavaş yavaş azot oksit ve nitrik asite ayrışır. Bu bileşenler yakıtın
daha fazla ayrışmasını katalize ederek otokatalitik bir ayrışmaya sebep olabilirler. Bu durum
yakıtın zamanla sıcaklığında artış meydana getirerek yakıtın tutuşmasına neden olabilir.
Otokatalize reaksiyonları önlemek yada riski azaltmak maksadıyla yakıta stabilizör maddeler
eklenmektedir [4]. Stabilizör maddeler nitrozlu ve nitratlı bileşiklerin oluşumu ile azot oksitlere
tepki verirler [5].
Genellikle çift bazlı yakıtların raf ömrünü içeriğinde bulunan stabilizör madde miktarı
belirlemektedir. Yaşlanma ile stabilizör miktarında bir azalma meydana gelmektedir [5]. DPA
serbest kalan azot oksitlerle reaksiyona girerek bir dizi farlı nitro ve nitroso türevlerine dönüşür.
Yeni üretilmiş çift bazlı roket yakıtı öncelikle 60°C, 70°C ve 80°C sıcaklıklarda hızlandırılmış
yaşlandırmaya tabi tutulmuştur. Yakıt içerisinde stabilizör madde olarak bulunan 2Nitrodifenilamin (2-NDPA) miktarındaki azalma HPLC (Yüksek Basıçlı Sıvı Kromatografisi)
yöntemi ile ölçülmüştür. Ölçüm sonuçları Arrhenius denklemi kullanılarak yakıt ömrü
hesaplanmıştır.
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2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
2.1. HPLC (Yüksek Basıçlı Sıvı Kromatografisi)
HPLC (Yüksek Basıçlı Sıvı Kromatografisi) cihazı ile yapılan testler uzun yıllar depolama
sonucunda yakıt içerisindeki stabilizör miktarının güvenlik sınırının altına düşmediğini garanti
etmelidir. Yakıt asetonitril içerisinde çözülerek, nitroselülöz çöktürülür. Yakıt içerisindeki
stabilizör miktarı yüksek performanslı sıvı kromatografisi ile tayin edilir.
Hızlı yaşlandırma sonucu elde edilen numunelere önce Görsel 1’de bulunan HPLC (Yüksek
Basınçlı Sıvı Kromotografi) cihazı kullanılarak stabilizör kaybı ölçülmüştür. N-5 yakıtında
kullanılan stabilizör madde 2-NDPA’dir. Yaklaşık 1±0,2 g numune tartılarak erlenmayera
alınmış ve üzerine 250 ml asetonitril ilave edilerek, dört saat süre ile ekstrakte edilmiştir.
Ekstraksiyon sonrası 50 ml %0,2’lik CaCl2 çözeltisi ilave dilerek nitroselülozun çökmesi
sağlanmıştır. Hazırlanan numune 45 µm PTFE (PoliTetraFenil Etilen) süzgeçten geçirildikten
sonra viallere alınarak HPLC (Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografi) cihazında test edilmiştir.
Test AOP-48’e göre yapılmıştır.

Görsel 1. HPLC (Yüksek Basıçlı Sıvı Kromatografisi) cihazı ve hazırlanan numuneler.
Görsel 1’de HPLC (Yüksek Basıçlı Sıvı Kromatografisi) cihazı ile barutların çözelti ile
çözülmesinden sonra barutların üretim esnasında stabil hale gelmesini sağlayan stabilizör
değerinin ölçümü yapılarak AOP 48 STANAG’ına göre ömür durum tespiti yapılmaktadır.
2.2. Stabilizör Tayini
HPLC cihazında yapılan stabilizör tayini, çift bazlı yakıt için AOP 48’e göre etkin stabilizör
yüzdesinin, kritik değer olan %0,2 değerine düşme süresinden yararlanılarak aktivasyon
enerjisini hesaplamak maksadıyla yapılmıştır [8]. Test edilen numunelerin stabilizör tayini
sonuçları Çizelge 1’de verilmiştir.
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Çizelge 1. Stabilizör Tayini Sonuçları
Sıcaklık
Gün
Numune No
1
T0
2
30

60
60°C
90

120

14

28
70°C

42

56

70

4

8

12
80°C
16

20

24

PROCEEDING BOOK

Sonuç
1,85
1,89

1

1,61

2

1,60

1

1,45

2

1,45

1

1,37

2

1,39

1

1,27

2

1,26

1

1,53

2

1,54

1

1,26

2

1,24

1

1,03

2

1,02

1

0,87

2

0,88

1

0,82

2

0,80

1

1,34

2

1,31

1

1,09

2

1,10

1

0,70

2

0,66

1

0,51

2

0,53

1

0,21

2

0,22

1

0,17

2

0,18
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Ortalama
1,87
1,61

1,45

1,38

1,27

1,54

1,25

1,03

0,88

0,81

1,33

1,10

0,68

0,52

0,22

0,18
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Çizelge 1’de yaşlanma ile yakıtın stabilizör miktarında azalma olduğu ve 80°C 20 ve 24 gün
yaşlandırmalarda yakıtın stabilizör miktarının AOP-48’e göre kritik değerin altına düştüğü
görülmektedir.
2.3. Aktivasyon Enerjisi ve Yakıt Ömrü Hesaplaması
•

Reaksiyon Sıfırıncı Dereceden ise;

Üç farklı sıcaklık ve farklı zamanlarda ölçülen stabilizör miktarlarına göre k değerleri ve
Aktivasyon Enerjisi hesaplanabilir [9].
Reaksiyon sıfırıncı dereceden ise;
1 𝑥

𝑡= ( )
𝑘 𝑎

Eşitlik -1

k: Verilen sıcaklıkta hız sabiti
a: Başlangıç Miktarı
x: t zamanına kadar olan değişim
t: Süre

Görsel 2’de bulunan sıfırıncı derece grafiğindeki üç farklı sıcaklık için eğim değerlerine gore
k değeri hesaplanarak Çizelge 2’ gösterilmiştir.
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Çizelge 2. k Sabiti

Sıcaklık (°C)
60
70
80

K
333
111
23

1/T (K)
0,003002
0,002914
0,002832

Lnk
5,808
4,710
3,135

Daha sonra Aktivasyon Enerjisini hesaplamak için Görsel 3’te gösterilen 1/T grafiğine karşı
lnk grafiğini (Arrhenius Grafiğini) çizdik.

lnk

y = 15691x - 41,2
R² = 0,9859

1/T

Görsel 3. Sıfırıncı Derece Arrhennius Grafiği
𝑑 𝑙𝑛 𝑘
1
𝑑(𝑇)

=−

k = Ae

𝐸𝐴

Eşitlik-2

𝑅

−E
RT

ln k = ln A −

Eşitlik-3

EA
RT

Eşitlik-4

Elde edilen grafikten Aktivasyon Enerjisi = Eğim x R (0,0083Kj/Kmol)
Bu grafik için Aktivasyon Enerjisi değeri 130 kj olarak hesaplanmıştır.
•
t=

Reaksiyon Birinci Dereceden ise;

1  a 
ln

k a− x

Eşitlik-5

k : Verilen sıcaklıkta hız sabiti
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a : Başlangıç miktarı
t : Süre
a-x : t zamanındaki miktar

Görsel 4’te bulunan birinci derece grafiğindeki üç farklı sıcaklık için eğim değerlerine göre k
değeri hesaplanarak Çizelge 3’te gösterilmiştir.
Çizelge 3. k Sabiti

K
66
26
2,73

Sıcaklık (°C)
60
70
80

1/T (K)
0,003002
0,002914
0,002832

Lnk
4,190
3,258
1,004

Daha sonra Aktivasyon Enerjisini hesaplamak için Görsel 5’te gösterilen 1/T grafiğine karşı
lnk grafiğini (Arrhenius Grafiğini) çizdik.
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Elde edilen grafikten Aktivasyon Enerjisi = Eğim x R (0,0083Kj/Kmol)
Bu grafik için Aktivasyon Enerjisi değeri 155 kj olarak hesaplanmıştır.
Sıfırıncı ve birinci derece grafiklerden bir doğruya en uygun olan grafik sıfırıncı derece ve
60°C’de elde edilmiştir. Buna göre stabilizörün zaman içinde azalma eğilimi belirlenerek, %0,2
olarak belirtilen kritik stabilizör sınır değerine ulaşma zamanı öngörülebilir.
Çizelge 4. 60°C Sıcaklıktaki Stabilizör Miktarları
Yaşlandırma Süresi (Gün)
% Stabilizör Miktarı
0
1,87
30
1,61
60
1,45
90
1,38
120
1,27

y değeri yerine kritik stabilizör miktarı % 0,2 konulursa, buradan elde edilen süre 400 gündür.
Yukarıda yapılan hesaplamalardan elde ettiğimiz aktivasyon enerjisi kullanılarak, 60 0C’de 400
günün 25 0C de kaç güne denk geldiğini hesapladık.
E  1
1 
t 25 = t s * e  
− 
 R  T25 Ts 

Eşitlik-5

Ts: Hızlı yaşlandırma sıcaklığı, K
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T25: Normal koşullarda saklama sıcaklığı (25 0C), K
t25: Referans sıcaklıkta (298,15K)’de dursaydı ne kadar süreye denk geldiği, yıl
tS: Hızlı yaşlandırma süresi, yıl
E: Aktivasyon enerjisi(kJ/mol)
Sıfırıncı derece grafiğe göre hesaplanan aktivasyon enerjisi 130 kj olduğundan +25 0C de
stabilizörün kritik olan %0,2 seviyesine düşmesi için geçen süre 98829 gün yani 270 yıl olarak
hesaplanmış olunur.
Eğer yakıt, +40 °C’de depolanması durumunda bu süre 8015 gün, 22 yıla düşmektedir. Bu
durumda yakıtın daha uzun süre kullanılabilir olması için ortam sıcaklığı oldukça önem arz
etmektedir.

3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Bu çalışmada 2-Nitrodifenilamin ile stabile edilmiş çift bazlı roket yakıtının yapay
yaşlandırılması ile yakıt ömrü tespit edilmeye çalışılmıştır. Roketlerin üretim maliyetleri ve
güvenli kullanımları açısından yakıt ömrü büyük önem taşıyan bir bilgidir. 2-Nitrodifenilamin
ile stabile edilmiş çift bazlı yakıta 60°C, 70°C ve 80°C sıcaklıklarda farklı günlerde yapay
yaşlandırma uygulanmış ve içeriğinde bulunan 2NDPA miktarlarının değişimi izlenmiştir.
Yapay yaşlandırma uygulanan numuneler HPLC cihazında stabilizör miktarları ölçülmüştür.
Yaşlanma ile yakıtın stabilizör miktarında azalma olduğu ve 80°C, 24 gün yaşlandırmada
yakıtın stabilizör miktarının AOP-48’e göre kritik değerin altına düştüğü görülmektedir.
4. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR
Yapılan çalışmada yakıtın içeriğinde bulunan stabilizör değerinin yaşlanmayla azaldığı
gözlenmiştir. Arrhenius denklemi kullanılarak yakıt ömrü hesaplanmıştır. Yakıtın raf ömrünü
depolama koşullarının ne kadar etkilediği simule edilmiştir. Yakıtın ömrünün belirlenmesinde
en uygun yaşlandırma koşulunun 60°C sıcaklıkta yapılan yaşlandırma ile elde edildiği
gözlemlenmiştir. Buna göre;
• Yakıtın ömrü oda sıcaklığında (25°C sıcaklıkta) depolanması durumunda 270 yıl
olarak,

• +40°C sıcaklığında depolanması durumunda 22 yıl ömrünün olduğu hesaplanmıştır.

Bu çalışma sonucunda yapay yaşlanmaya bağlı olarak yakıtın yaşlandığı ve stabilizör
miktarının azaldığı ve depolama koşullarının yakıt üzerinde olan etkisi görülmüştür.
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BROYLERLERDE YEM KISITLAMASININ ET KALİTESİ İLE STRES
PARAMETRELERİNE ETKİSİ

Yeşim Uğur Uzun
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Zootekni ABD,
ORCID ID: 0000-0003-0826-4855
ÖZET
Dünya nüfusunun hızlı artışının beraberinde getirdiği hayvansal protein ihtiyacının
karşılanmasında gelişmesini tamamlayamamış ve ekonomik geliri yüksek olmayan ülkelerde
piliç etinin ekonomik ve sağlıklı olması nedeniyle broyler yetiştiriciliği oldukça önem
kazanmıştır. Yetiştirilen canlının stresten uzak yetiştirilmesi arzu edilmektedir.
Stres, vücudun korunması ile stres etkenleri arasındaki ilişki olarak ifade edilir. Yetiştiricilikte
sürdürülebilir hayvan refahını sağlamak, hayvanları sağlıklı tutmak ve üretim kaybını önlemek
için stres faktörlerinden kaçınılmalıdır. Piliçlerde stres seviyesini ölçerken Heterofil/Lenfosit
(H/L) oranı bakılmakta ve oransal asimetri değerleri kullanılmaktadır. H/L oranı sonucunda
stresin düzeyi öğrenilir. Stres, heterofillerin sayısı ve plazma kortikosterondaki lenfositlerin
sayısı ile ölçülebilir. Heterofil/lenfosit değeri yoğunluğu, stresin ölçümünde farklılıklar
izletmektedir. Değerlerden oransal asimetri, piliçlerin hal ve durumunun ölçülmesinde bir refah
düzeyi ölçütü olarak kullanılmaktadır.
Pilicin hızlı büyümesi ve kilo alımıyla ilişkili bazı zorluklar vardır. Bunların en önemlileri
iskelet deformitesi, bacak ve ayak sorunları, ani ölüm, asit oluşumları ve vücudun beklenenden
hızlı yağlanmasıdır. Etlik piliçlerin hızlı büyümesinin neden olduğu metabolik bozuklukları
azaltmak için yem kontrolünü sağlamak ve fizyolojik çevrenin stres oluşturucu etmenlerini
mümkün olduğunca azaltmak gereklidir.
Geçmişten günümüze süre gelen ekolojik tahribatların gelecekteki tarımsal faaliyetleri önemli
ölçüde etkileyeceği düşünülmesi sebebiyle hayvancılıkta optimum yem kullanımının da önem
kazanacağı düşünülmektedir.
Entansif yetiştiricilikte yem maliyeti doğrudan işletme kârlılığını etkileyerek işletme
faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini belirler. Buna ek olarak broylerlerde hızlı büyüme
özelliklerine bağlı olarak yem tüketimlerinde ani artışlar gözlenir. Bu ani artışlar sebebi ile
bacak sorunları başta olmak üzere metabolik problemler yaşanır, stres seviyelerinde artış
gözlemlenir. Stres hastalıkları tetikleyerek ölüm oranını arttırmaktadır. Hayvan başına düşen
yem miktarlarının optimum seviyede tutulması önem arz eder. Aydınlatma ile oluşturulan stres
etkisinin ve beraberinde kısıtlanmış yem ile yapılan beslemenin asimetride oluşturacağı
sonuçların ölçüldüğü bir çalışma yapılmasının literatüre katkı sunacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Piliç, H/L, Stres, Oransal Asimetri
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ABSTRACT
In countries that have not completed their development in meeting the animal protein need
brought by the rapid increase in the world population and that do not have high economic
income, broiler breeding has gained importance because chicken meat is economical and
healthy. It is desirable to raise the grown creature away from stress.
Stress is expressed as the relationship between the protection of the body and the stressors.
Stress factors should be avoided in aquaculture to ensure sustainable animal welfare, keep
animals healthy and prevent production loss. While measuring the stress level in chickens, the
Heterophil/Lymphocyte (H/L) ratio is checked and proportional asymmetry values are used. As
a result of the H/L ratio, the level of stress is learned. Stress can be measured by the number of
heterophiles and the number of lymphocytes in plasma corticosterone. Heterophil/lymphocyte
value density shows differences in the measurement of stress. Proportional asymmetry of values
is used as a measure of welfare level in measuring the condition and condition of chickens.
There are some difficulties associated with the rapid growth of the chicken and its weight gain.
The most important of these are skeletal deformity, leg and foot problems, sudden death, acid
formations, and body lubrication faster than expected. In order to reduce the metabolic
disturbances caused by the rapid growth of broilers, it is necessary to control the feed and reduce
the stressors of the physiological environment as much as possible.
It is thought that optimum feed use in animal husbandry will also gain importance, since it is
thought that the ecological destructions from the past to the present will significantly affect the
future agricultural activities.
Feed restriction application in the early stages of broiler growth is important in order to prevent
some health problems and reduce operating costs.
In intensive farming, the cost of feed directly affects the profitability of the enterprise and
determines the sustainability of business activities. In addition, sudden increases in feed
consumption are observed in broilers due to their rapid growth characteristics. Due to these
sudden increases, metabolic problems, especially leg problems, are experienced, and an
increase in stress levels is observed. Stress triggers diseases and increases the death rate. It is
important to keep the amount of feed per animal at the optimum level. It is thought that a study
that measures the stress effect created by lighting and the results of feeding with restricted feed
in asymmetry will contribute to the literature.
Keywords: Chicken, H/L, Stress, Proportional Asymmetry
GİRİŞ
Günümüz hayvancılığında yem kaynaklarının kullanımı ekolojik ve ekonomik açıdan oldukça
önemlidir. Entansif yetiştiricilikte yem maliyeti doğrudan işletme kârlılığını etkileyerek işletme
faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini belirler. Buna ek olarak broylerlerde hızlı büyüme
özelliklerine bağlı olarak yem tüketimlerinde ani artışlar gözlenir. Bu ani artışlar sebebi ile
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bacak sorunları başta olmak üzere metabolik problemler yaşanır, stres seviyelerinde artış
gözlemlenir. Stres hastalıkları tetikleyerek ölüm oranını arttırmaktadır. Hayvan başına düşen
yem miktarlarının optimum seviyede tutulması önem arz eder. Aydınlatma ile oluşturulan stres
etkisinin ve kısıtlanmış yem ile yapılan beslemenin asimetride oluşturduğu sonuçlarının
görülebildiği çalışmaların sayısının artırılması sektörde referans bilgiler olarak
değerlendirilebilir [37;40].
Etlik piliçlerde stresin sağlık düzeyini %70 oranında etkilediği bilinmektedir. Özellikle
fizyolojik değişiklikler verim kayıplarına neden olmaktadır. Buna dayanarak piliçleri
yetiştirirken hayvanların refahını sağlamak ve korumak, sağlığını korumak ve verimlilik
kaybını önlemek için onları stresten kaçındırmak önemlidir. Piliçlerde H/L oranı yani
heterofil/lenfosit ilişkisi ve ölçümlenebilen oransal asimetri değerleri kullanımı tercih edilen
stres takibi ve refah düzeyi değerlendirme indikatörleridir [1]. Piliçlerde heterofil/lenfosit
bozuklukları ve orantılı asimetri genellikle stres göstergeleridir. Stresli olma halinin ölçümü,
kan plazmada kortikosterondaki heterofil/lenfosit sayısının oranıyla tahmin edilir.
Heterofil/lenfosit ilişkisi ve stres paraleldir. Orantılı eşitsizlik, piliçlerin fiziksel durumunun
değerlendirilmesinde bir refah göstergesi olarak kullanılır ([2];[3]).
Canlıların fenotip olarak genetik yapıları itibariyle çift yönlü simetrik biçimde olan uzuvları
vardır. Bunlar optimum sol-sağ olarak aynı oranda büyümesi istenir. Kümes koşullarında
kanatlıların simetrik uzuvları oransal asimetri ile ölçülebilir. Bilateral organların oluşum ve
gelişiminde rasgele orantısız sapmalar görüldüğü olabilir. Oransal asimetri bir kanatlının stresle
mücadelesine yönelik tek başına ölçüt sayılmasa da iyi bir fikir verebilir [4].
Etlik piliç yetiştiriciliği, hayvansal protein ihtiyacının giderilmesinin yanı sıra broylerlerin hızlı
büyüme yönleri, ürünlerin ekonomik ve sağlıklı olmasıyla hayvansal üretimde önemli bir paya
sahiptir. Broylerlerde hızlı büyüme özelliklerine bağlı olarak yem tüketimlerindeki ani artışlar
bacak sorunları başta olmak üzere metabolik problemlere, stres seviyelerindeki değişimlere
sebep olmaktadır. Buna bağlı popülâsyondaki ölüm oranı artmakta ve işletmenlerinin kârlılığı
ve refah seviyesi düşmektedir. Kontrollü yem kısıtlamalarının üretim sahalarındaki sağlık,
ölüm oranı ve refah seviyelerindeki olumsuz durumların önüne geçerek ekonomik bir kazanç
sağlanacağı öngörülmektedir. Piliç eti, et tüketebilen canlılar için önemli bir protein kaynağı
sağlıklı ve dengeli beslenme maddesidir [5]. Piliç yetiştiriciliği gelişmemiş ve gelişmekte olan
ülkeler açısından hayvansal proteinin eksikliği ve dünyanın hızla büyüyen nüfusunun sağladığı
beslenme açısından değerlidir ([6];[7]). Büyüme eğrisini tamamlamış ülkelerde piliç etindeki
proteinin 1/4 ila 1/3'ü kümes hayvanlarında ve bunların üretim kaynaklarında bulunur [7].
Hayvansal protein sağlaması bakımından piliçlerin diğer çiftlik hayvanlarına göre daha ucuza
temin edilebilir olması ve daha kısa sürede büyümesi piliç üretimi açısından önem kazanmıştır
([8]; [6]). Hayvanlar sağlıklı gelişimi ve et verimi kalitesi açısından stres faktörlerinden uzak
durmalıdır [9]. Plazmanın kortikosteron konsantrasyonlarında heterofiller ile lenfositlerin
rolüne bağlı olarak H/L ve stres seviyeleri dengelenir [8]. Stresin değeri 0,2 bulunursa düşük
değer, 0,5 bulunur ise orta değer ve 0,8 olarak bulunduğunda yüksek değer olarak kabul
edilmektedir ([10], [38]). Stresle ilgili olarak, canlı organizmaların farklı psikolojik ve
fizyolojik reaksiyonları vardır [11]. Verimlilik, belirli fizyolojik değişikliklerin bir sonucu
olarak verim değerlerini değiştirebilir. Bu nedenle H/L oranını ve orantılı asimetriyi belirlemek
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için kanatlıların stres düzeyini belirlemek gerekir [2]; [12]; [13]). Orantılı asimetri kıstası,
piliçlerin fiziksel durumunun yorumlanmasında ve sürünün optimal işleyişini takip etmek için
dikkate alınan bir parametredir [14]. Pilicin hızlı büyümesiyle birlikte kilo alımıyla ilişkili bazı
zorluklar vardır. Bunların arasında önemlileri; iskelet deformitesi, bacak ve ayak sorunları, ani
ölüm, asit oluşumları ve vücudun beklenenden hızlı yağlanmasıdır. Etlik piliçlerin hızlı
büyümesinin neden olduğu metabolik bozuklukları azaltmak için yem kontrolünü sağlamak ve
fizyolojik çevrenin stres oluşturucu etmenlerini mümkün olduğunca azaltmak gereklidir [36].
PİLİÇLERDE YEM VE STRES
Yem kısıtlaması ticari broylerlerde bünyeye yem alımını artırmak için etkili bir stratejidir [15].
Sağlık veya et kalitesi sorunlarının yanı sıra karkas bileşimindeki değişimi önlemek için
broylerlerle farklı nitel ve nicel yem kısıtlamaları uygulanır ([16];[17]). Yavaş büyüyen broyler
hatları genellikle hızlı büyüyen broyler hatlarına göre daha aktiftir ([17]; [18]). Yem kısıtlaması
ile broylerlerde aktivite artırımı, vücut yağlanması ve flip-over sendromu gibi bazı sağlık
sorunlarının azalması beklenmiş, daha iştah açıcı yem verimi ile piliçlerin düşük canlı ağırlıkta
olması ve bacak bozukluklarının oluşumunun önüne geçilmesi öngörülmüştür [19]. Classen ve
ark. (2004b) yaptığı etlik piliçlerle ilgili çalışmasında 16 saatlik aydınlatma uygulamasının
sebep olduğu fizyolojik stresin 16 saati geçkin aydınlatmalara nazaran biraz daha düşük bir
stres oluşturduğu ve çok daha sağlıklı bağışıklık sistemlerinin oluştuğunu bildirmiştir [20].
Kanatlı hayvanlarda stres unsuru oluşturan etmenlere istinaden H/L oranı hipotolamus-adrenalhipofiz yapının reaksiyon bilgisini verebilmektedir [21]. Geçmiş çalışmalar incelendiğinde
günlük yemin azaltılması, kümes içi yerleşim sıklığı, susuzluk, sıcaklık gibi fiziksel stres
koşullarının H/L oran değerinin yükselmesine neden olduğu izlenmiştir [39]. Stres ölçümünü
belirlemek amacıyla H/L oranını tespit etmek gerekmesi sebebiyle broylerlere kan tahlili
yapılır. Froti ve boyama uygulamaları sonrası mikroskopta ışıkla 100x büyütülerek heterofil ve
lenfosit hücreleri sayılır, alınan sonuçların yüzdesi hesaplanarak H/L oranı refere değerine
ulaşılır ([22]; [10]). Stres etkisiyle piliçlerin fizyolojik yapısında oluşan değişiklikler proteinin,
depo yağların ve glikozun harcanmasını artırarak kanatlı hayvanlarda canlı ağırlıkta artış,
hayvanın büyümesi ve gelişmesi gibi performansı hakkında ölçüm aralıklarının düşmesine
sebep olarak, elde edilen karkasta olması gereken normal rigor motis meydana gelmesini
geciktirerek karkasta aranan lezzet, tekstür ve kendine has rengi gibi et kalite değerlerini olumlu
yönde etkilememektedir [23]. Yüksek verimli etlik piliçlerde tonik immobilite, H/L oranı,
oransal asimetri, çevre faktörlerinin hayvanlarda stres düzeyine etkisinin ölçülmesinde
güvenilir göstergelerdir [24].
Üzüm (2011), sıcak stresi altındaki broylerlerde yem kısıtlaması ve yerleşim sıklığının
gözlenebilir etkilerinin tesbiti, performans ölçümü amacıyla yaptığı çalışmada, 1 günlük
Ross308 hayvan materyalinden 300 adet ticari broyler hibrit kullanmış, hayvanları yerleşim
sıklığı ve besleme programına göre 4 grupta oluşturmuştur. Tüm gruplara, araştırmanın ilk 21
günlük sürecinde ad-libitum yani yem kısıtlaması uygulamadan besleme yapılmış, broylerlere
müsait görülen diğer bakım nicelikleriyle ilgili yol izlenmiştir [25]. Çalışmanın devam eden
22.gün ila 42.gün aralığında deneme uygulama setlerine gündüz 7 saat süreyle 32 ila 35⁰C hava
şartlarında sıcağı bünyesine alması için stres ortamı oluşturulmuştur. Normal şartlar dışında
kalan sıcaklık değerleri piliçler üzerinde stres oluşturmuşken uygulanan yem kısıtlaması tahmin
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edildiği, ön görüldüğü gibi piliçlerde stres seviyesini yükseltmeyip düşürerek, sıcak stresi etkisi
altında kalınmamasını sağladığını ve et kalitesi üzerine olumsuz bir etkisinin olmadığını
bildirmiştir [26].
Atasoy ve Aksoy (2005), broylerlerde erken dönemde ve uzun süreli olarak uygulanmayan
yemde kısıtlı beslemenin karkas ve özellikli karkas parçalarına olan etkilerini incelemek için
çalışılan iki tekerrürlü ve tekerrürlerde 2256 adet civciv seçilerek 4512 adet civciv katıldığı
çalışmada, cinsiyet değerleri göz ardı edilerek rasgele kullanılan 3 grup oluşturmuş ve grupları
her birinde belli bir kısıt uygulayarak, beraberinde ad-libitum beslemeye uygun çalışılacak
şekilde ikiye ayrılmışlardır [27]. Yedinci haftaya girmeden her gruptan 20’şer piliç alınmış
cinsiyet de dikkate alınarak karkas, parçalar yönünden incelenmiş ve her birinin ağırlıklarının
aritmetik ortalaması alınmış, serbest yemleme ile kısıtlandırılmış yem ile beslenen gruplarda
dişilerde erkeklere nazaran az farkla düşük olup, soğuk karkasa nazaran oranlarında önemli
farklar tespit edilmemiştir. Bu değerler cinsiyetin karma olarak denemeye alındığı besleme
grubunda henüz gelişimlerini tamamlamamış ad-libitum yemlenen piliçlerde yemden kısıtlama
yapılmış olanlarına nazaran biraz yüksek olduğunu bildirmişlerdir. Piliç etinin aroma
yoğunluğu açısından değerlendirildiği çalışmada piliçlerin etlerinde ölçümlenen özelliklerin
piliç aroması ve tat ile sululuk olduğu gözlemlenmiştir. Uygulanan yem kısıtlaması ette yağ
içeriğini etkilemiştir sonucuna varmıştır [24].
Genel özellikleriyle hibrit broylerlerin et verim yönünden kalitesinin karşılaştırıldığı
çalışmasında hibrit piliçlerin et kalitesinde oluşan farklılıklara değinmiştir [28].
Sözcü (2015)’de piliçlerin bulunduğu ortamın besi değerini nasıl etkilediğine değindiği
çalışmasında broyler yetişme ve geliştirilmesinde etmenlerin, çevre koşullarının ve
yemlemenin et özelliğine yönelik etkilerini araştırmıştır [29].
Sürekli yem tüketimi, piliçlerde bacaklarda eğriliklerin oluşumu gibi sağlık sorunlarının sebep
olabilir. Bu durum broylerlerde hem aşırı yağlanmaya hem de et kalitesinde düşüş gibi bazı
sorunlara neden olabilir ([30]; [31]; [32]; [33]; [16]).
Oransal asimetri ölçümleri; dağılmamış bütün karkasta sadece kemiklerinde kumpas
kullanılarak X-ray çekilerek röntgenden metrik cihazla görüntü analizi bakılabilir [34]. Oransal
asimetriden yararlanılarak refah çalışılacaksa bazı ek sorular kullanılmalıdır. Nasıl
ölçümlendirilecek, morfolojik özelliklerin ne kadarı kayda alınacak, hangi refah kriterleri
kullanılacak? Ölçüme etki eden dış etmenler var mı? Bunların varyansa etkileri nelerdir? gibi
sorulara cevap da aranmalıdır [35].
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SONUÇ
Genç yaşta büyüme oranını düşürmek iskelet sisteminin ve önemli organların gelişimini giderek
daha önemli hale getirmektedir.
Aydınlatma ile oluşturulan stresin etkisi altında ve yem kısıtlaması yapılarak beslenmiş
piliçlerin H/L ölçüm değerleri ve asimetrik ölçümleri sonucunda kazanç-kayıp noktalarına
değinileceği ve analiz sonuçlarıyla yem maliyetlerinde kazancın fayda yönünde olabileceği ve
stres altında beslenmenin asimetriye olan etkisinin ölüm oranının minimumda tutularak
yapılacak çalışmalar literatüre katkı sağlayacaktır.
Yem tüketimi, ağırlıkta artış, yemden yararlanma katsayısı, yaşama gücü değeri ve verim
indeksi incelenerek kontrollü yem kısıtlamasının et kalitesi, kan parametreleri ve oransal
asimetri üzerine etkisinin ortaya konulması hakkında daha fazla çalışmalar olması literatüre
katkı sağlayacaktır.
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ATMACA YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ATMACACILIK

Yeşim Uğur Uzun
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Zootekni ABD,
ORCID ID: 0000-0003-0826-4855
ÖZET
Doğu Karadeniz yöresinde “Sifteri” adıyla bilinen atmacalar göçün başlamasıyla birlikte denize
yakın dağ ve tepelerde görülmektedirler. Bu dönemde avcılar, dağların yüksek yerlerinde
konaklayarak gökyüzünde süzülen atmacaları beklemektedirler. Kuzey yarı küreye kış mevsimi
gelmesiyle birlikte atmacalar güney yarı küreye yol almaktadırlar. Hindistan ve Afrika’nın
kuzeyi tercih ettikleri bölgelerdir.
Küresel ısınmanın etkileriyle son zamanlarda yaşanan iklimsel sorunlar kuşların göç
zamanlarını ve göç yollarını da etkilemektedir.
Ilıman iklimde yaşamaya uygun olan atmacalar, göç yolu olarak Karadeniz sahillerinin yüksek
kesimlerini kullanmaktadırlar. Bıldırcınlarla aynı zaman aralığında göç eden atmacalar bu
konuda atmacacıların ilgisini daha fazla çekmektedir.
Her atmacacı Beyaz İspir olarak adlandırılan sarılar grubunda yer alan atmacayla tanışmak
istemektedir. O çok asil, gayet iyi huylu ve çok nadir bulunan bir atmacadır.
Atmacalar çok akıllı kuşlardır. Bazen avını yakalamak için dönerek yükselir, bazen de rüzgarlı
havalarda tepelerin en yüksek alanını gözüne kestirir. Zirveye yaklaştığında yere yakın uçarak
avına baskın yapar.
Atmacalar ava çıkarıldığında hiçbir şekilde zarar görmemektedir. Her atmacacı onlara evladı
gibi bakar ve ilgilenir. Atmaca da avladığı bıldırcına zarar vermez ve pençelerinin arasındaki
bıldırcını eğiticisine teslim eder, avına yaklaşmasına izin verir.
Atmacacıların atmacalara olan tutkusu türkülere de konu olmuştur. Türküler gönülde atmacaya
olan sevgi hislerini canlandırır.
Atmacacılık kültürünü yaşatmak adına çaba harcanırken atmacacılıkta hayvanların zarar
gördüğünü düşünen bazı hayvansever ve aktivistlerin yakınmaları da olmaktadır. Bu konuda
onlara rehberlik edebilmek adına atmaca avı ve atmacayla bıldırcın yakalama turları
düzenlenmeli ve tüm adımları yerinde izlemeleri sağlanmalıdır. Atmaca gözlem evleri
kurularak atmacaya ve atmacacıya verilen değer tanıtılmalıdır. Turizme katkı sağlayacak
biçimde bu kültür şekillendirilmelidir.
5.yüzyıldan bugüne dek asırlar boyunca gelenekleşen ve festivallere konu olan atmacacılık
literatürde daha fazla yer bulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Atmacacılık, Accipiter nisus, Örümcekkuşu, Aktivist, Hayvansever
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ABSTRACT
Sparrowhawks, known as "Sifteri" in the Eastern Black Sea region, are seen in the mountains
and hills close to the sea with the beginning of the migration. During this period, hunters wait
for the sparrowhawks soaring in the sky by staying in the high places of the mountains. With
the arrival of winter in the northern hemisphere, sparrowhawks head to the southern
hemisphere. India and the north of Africa are their preferred regions.
The recent climatic problems with the effects of global warming also affect the migration times
and migration routes of birds.
Sparrowhawks, which are suitable for living in a temperate climate, use the high parts of the
Black Sea coast as their migration route. Sparrowhawks, which migrated at the same time as
quails, attract more attention of sparrowhawks in this regard.
Every sparrowhawkman wants to meet the hawk, which is in the group of yellows, called the
White Spirit. He is a very noble, very good natured and very rare hawk.
Sparrowhawks are very intelligent birds. Sometimes it spins up to catch its prey, and sometimes
it looks for the highest area of the hills in windy weather. When it approaches the summit, it
flies close to the ground and raids its prey.
When sparrowhawks are hunted, they are not harmed in any way. Every hawk takes care of
them like their own children. The sparrowhawks does not harm the quail it hunts, and delivers
the quail between its claws to its trainer, allowing it to approach its prey.
The passion of sparrowhawksman for sparrowhawks has also been the subject of folk songs.
Folk songs revive the feelings of love for the sparrowhawks in the heart.
While efforts are being made to keep the hawk culture alive, some animal lovers and activists,
who think that animals are harmed in sparrowhawks farming, also have complaints. In order to
guide them in this regard, hawk hunting and hawk and quail catching tours should be organized
and all steps should be followed on site. The value given to the hawk and the sparrowhawks
should be introduced by establishing hawk observatories. This culture should be shaped to
contribute to tourism.
Sparrowhawkman, which has been a tradition for centuries and the subject of festivals from the
5th century to the present, should find more place in the literature.
Keywords: Sparrowhawks, Accipiter nisus, Shrike, Activist, Animal lover
GİRİŞ
Atmaca. Ordo Adı: Accipitriformes; Familya Adı: Accipitridae; Bilimsel Adı: Accipiter nisus
olarak tanımlanmıştır [1].
Doğada her canlının dengeyi sağlamada bir görevi olduğuna inanılır. Atmacalar keklik, yılan,
sıçan, tilki, tavşan, çekirge, tarla faresi, sincap, kertenkele, sülün, bazı küçük kuşlar, böcekler
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ve kurbağayla beslenirler. En sevdikleri avları örümcekkuşu ve çekirgedir. Atmacalar ekinlere
faydalı olmayan böcekleri de avlarlar ([2]; [3]; [4]).
Yavru atmacalar erginlerine göre insana daha çabuk alışırlar, bu sebeple de eğitilmeleri daha
kolay olmaktadır. Tutuldukları sezonda bir yaşını tamamlamamış yavrular eğitilmek üzere
yetiştirilir. Tutulan hırçın olmayan büyük dişi atmacalar da sağlıklı şekilde beslenerek ve
korunarak gelecek yılın keskin bıldırcın avcısı olarak eğitilir. Yaşından büyük atmacalara
“Hava Tüyleği” adı verilir [5].
Atmaca Avcılığı
Atmaca ile avlananlar “AVBİS (Avlak Yönetim Bilgi Sistemi)” üzerinden izin almak
zorundadır. Eğitilmiş hayvanlarla avlanmaya dair mevzuat vardır. Usta atmacacı sertifikası
almış olan avcılar, “CITES (Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin
Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme)” sözleşme belgesi ile ülke sınırları dışarısından
getirebildikleri mevzuatta tanımlanmış kuşları “Merkez Av Komisyonu Kararı”na dayanarak
avlayabilirler [6].
Sinop, Bartın, Kocaeli, Artvin, Samsun, Rize illerinde atmaca avcılığı ve yetiştiriciliğine son
zamanlarda yerel ve ulusal alanda ilgi gösterilmektedir. Avlanan atmacalar yetiştirilerek
bıldırcın avında avcı olarak kullanılırlar. Av sezonunun bitmesinin ardından eldeki atmacalar
sağlık kontrolünden geçirilir ve doğada avlandıkları alana geri salınırlar [7].
Atmacacıların atmacalarıyla aralarında kurdukları sevgi ve ilgi bağı eşine az rastlanır türdendir.
Özellikle atmaca avı sezonu açıldığında ve sezon sonu atmacaların doğaya salınma öncesinde
yarışmalar ve şenlikler düzenlenir. Bu günler atmacacı için en yoğun duyguların olduğu
süreçtir. Yaşlı ve yaralı atmacaların ölümünde ortamda ciddi bir yas havası olur. Bu yas,
atmacaya olan tutkunun getirdiği hislerdendir.
Atmaca ile avcılık yapılabilmesi için “Geleneksel Atmacacılık Esas Ve Usulleri”ni bildiren
mevzuatı okuyup dikkatle uygulamak gereklidir. Avlanan atmacaların tutulması, korunması,
bakımı, yetiştirilmesi ve zamanında doğaya salınması belirli kurallar dahilindedir [8].
Günümüzde atmacaya verilen değerin tekrar yüzüstüne çıkarılması ve atmacacılık kültürünün
sürdürülebilmesi amacıyla “Şahin, Atmaca Güzellik, Beceri ve Doğaya Salım Festivali”
Rize’de yapılmıştır. Bu festivalde atmaca dalında yarışan 36 birbirinden yetenekli atmaca
çeşitli gösteriler yapmışlardır. Bu yarışmanın ödülü atmacacılara motivasyon sağlayarak hem
bölgenin hem kültürün tanıtımının yapılması olmuştur. Yarışma sonunda herkese fidan
dağıtılmıştır [9].
Atmacaların Fiziksel Özellikleri
Sıklıkla yaşam alanı olarak ormanları seçerler. Dünyanın her kıtasında özellikle ılıman
bölgelerdeki ormanlarda daha yoğun olarak bulunmaktadırlar.
Yapılan çalışmalar neticesinde Orta Karadeniz’de devamlı barınmakta olan kızılşahin, atmaca,
kaya kartalı, kerkenez, çakır, şahin, gökdoğan kuşlarının varlıkları kayda geçirilmiştir [10].
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Atmacaların kancalı gagası, kısa yuvarlak kanatları, kavisli pençeleri ve uzun kuyruğu vardır.
Gagası ayaklarına nazaran gelişmiş yapıdadır, avının yaralanmasını pençeleriyle sağlar [11].
Atmacalar çok aç kalmadıkları sürece güvercinleri kapmazlar. Haberci güvercin yorgun düşse
de atmaca bunu görür ama yine de onu kapmaz [2].
Accipiter nisus’un dişi türleri erkek türlerinden gözle görülür boyutlarda büyüktür. Olgunlaşmış
bir dişi atmacanın en zayıfı 185 gr. ve görülen en irisi 342 gr. aralığındadır. Erkek atmacalarda
110-196 gr. olarak ölçülmüştür. Kanat aralığı dişilerde 67-80 cm olarak ölçülürken erkeklerde
59-64 cm. aralığında ölçülmüştür. Dişilerin boyutları 35-41 cm iken erkekler 29-34 cm olarak
kayıtlara geçirilmiştir ([12], [13], [37]).
Atmacalara tüylerinin rengine bakılarak isimler verilmiştir. Bunlar karalar, kızıllar, sarılar
olarak gruplanmıştır. Genel itibariyle bölgedeki atmacaların %10-20’si kadarı en asilleri olarak
kabul gören sarı atmacalardır. %35-40’ı kızıl atmacalardır. Kızıllar çok iyi avcılardır. %4550’lik en kalabalık kesimi kara atmacalardır. Karalar atmacaların en huysuzları ve
eğitilmelerinde en uğraştıran gruptur [5].
Atmacalarda Çiftleşme ve Üreme
Atmacalar yuvalarının güvenliğini çok önemsemektedir. Güvende hissetmediği bölgeye yuva
kurmamaktadır. Tehlikeden uzak gördüğü yuva bölgesini 15 yıl kadar kullanabilir. Yuva yeri
olarak ormanlık alanlarda kalın ve büyük ağaçları tercih ederler. Yuvalarının iç sıvasını ince
dallardan yaparlar. Yumurtaları kahverengi lekeli kirli beyaz tonlarındadır. Beş hafta boyunca
yumurta üzerinde kuluçkaya yatan dişi atmaca yuvasını ve yumurtalarını çok iyi korur.
Atmacalar, doğanlardan çekinirler ([5]; [8]).
Ortalama atmaca yapısı dikkate alınırsa cinsel olgunluğa erişim zamanı en erken bir, en geç üç
yılı bulmaktadır [15].
Tek eşli olan ve her yıl üreyebilen atmacalar ilkbaharın girmesiyle çiftleşme sezonunu açar.
Mayıs-Haziran ayları yumurtlama aylarıdır. Erken yumurtlayan kuşlar daha çok yavru verirler.
İyi beslenen, canlı ağırlığı ortalamanın üzerinde olan dişi atmacaların yavruları daha çok olur
ve pençeleri daha çevik yavrular oluşur. Yani burada görev erkek atmacaya düşüyor. Dişisini
sağlıklı beslemelidir. Dişi atmacalar yılda ortalama 5 yumurta yapar ve kuluçka süresi yaklaşık
33-34 gündür ([16]; [13]).
Atmacanın yaşı dolunca tüy değiştirme zamanı gelir. Tüyleri desenlenir, sırtı siyahlaşır. Bu
sürecin hızlı gelişmesi için atmacaya kuş, fındık faresi yedirilir [8].
Atmacaların İletişimi
Atmacalar yuvalarına yakın değilken sessiz davranırlar. Diğer kuşlar gibi bölgesine farklı bir
canlı geldiğinde ya da herhangi bir tehdit hissettiğinde çağrı yapar. Bu çağrının tonu önemlidir.
Avladığı avı taşırken veya kur yaparken yumuşak tondan bir çağrı yapar. Yavru atmaca annesini
bulmaya çalışırken tiz ses çıkarır. Erkek atmaca dişilere av getirirken dans hareketleri yaparak
süzülür. Çiftleşme mevsiminde erkek atmacalar dişilere tüneklerinde pek rahat vermezler.
Keskin bakışlara sahip olan atmacalar renkleri görebilir ve iyi bir derinlik algısına sahiptir.
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Çoğu kuşlarda olduğu gibi atmacalar da tat, koku, işitsel, dokunsal, görsel ve kimyasal
uyaranları hisseder. ([13];[14]).
Atmaca Nasıl Yakalanıyor?
Atmacayı yakalamak için önce onun sevdiği kuşlardan biri olan örümcekkuşu yakalanır.
Örümcekkuşu yakalayabilmek için de danaburnu (Gryllotalpa gryllotalpa L.) böceği bulmak
gereklidir. Tüm ekinlere zararı olan danaburnu yetişkinleri ortalama 7 cm boyutlarındadır,
kahverengi tonlarında büyük bir böcektir. Bu böcek daha sıklıkla killi kumlu, bol humuslu
toprakları sever. Faaliyet zamanı gece ve havanın kapalı olduğu zamanlardır [36]. Böcek
ömrünün uzunca bir kısmını toprak altında sürdürdüğünden onları bulup toplamak için ekstra
zaman ayırmak gereklidir.
Göç eden kuşlardan olan atmacaların geçiş yollarındaki tepelere otlardan üretilmiş tente ismi
verilen küçük evcikler yerleştirilir. Tentelerin ağzına büyükçe ağ çakılır. Atmaca göze
göründüğünde yapılması gereken ağın arka tarafına geçerek örümcekkuşunu salmak olur.
Atmaca avı olan örümcekkuşunu (bazen de çekirge koyulur) yakaladığında kendisi de tentenin
ağına yakalanmış olur. Ağdaki atmaca gayet dikkatlice hiç incitmeden çıkarılır. Dişi olan
atmaca tutulur ve erkek olan doğaya geri salınır. Atmacacılık mevzuatına göre bir atmacacıya
yılda sadece iki adet atmaca yakalama izni verilmesi sebebiyle bu ava yalnız çıkmak yerine av
arkadaşlarıyla birlikte çıkılır. Av yakalamak bazen günler alabilir [18].
Atmaca Nasıl Eğitiliyor?
Atmacalar sıklıkla bıldırcın, tavşan, toy, keklik, kaz, yaban ördeği, kuğu ve bilumum kuşların
avlanmasında kullanılmıştır [19].
Ele alındığında henüz yere konmayı bilmiyordur. Yakalandığında kuşun hem ayağına hem
kuyruğuna zil tutturulur. Zil ona farklı bir ortamdaymış hissi verir, aynı zamanda aksesuarı
olmuştur. Günün bir vaktini ki bu sabah serinliği seçilir genelde kuşun sopaya veya çıtaya
kondurulması için uğraşılır. Eğitime atmacanın aç olduğu saatte başlanır. Bu süreç içerisinde
acıkır, beslenmesinde çiğ tavuk yüreği, ezilmiş tavuk boynu veya yumurta verilerek eğitime
devam edilir. Su verilmez. Su verilmemesi eğitim sebebiyle değildir, atmaca sağlığı
yerindeyken besinlerden aldığı suyla idare eder, ekstra su tüketmez. Hastayken de su içerek
iyileşir. Açlık süresi uzun olursa küçük avlar yerine kendinden büyük avlara da yönelebilir.
Bıldırcının bol olduğu zamanlarda günde ortalama 90-100 arası bıldırcın yakalayabilir [18].
Eğitmenine alışan atmaca kol üzerinde durmayı sever. Bazı yetiştiriciler avuç içini de kullanır.
Evin bir köşesi onun alanı gibidir. Evcil hayvan gibi ev halkıyla beraber yaşar. Fakat dışarı
çıktığında tüm hünerlerini sergiler ve otların arasında insanların göremediği bıldırcınları avlar.
Pençelerinin arasında tutar ama yemez. Sahibinin pençelerinin arasından almasına izin verir.
Sahibini severse ona çabuk alışan ve oldukça sadık bir kuştur [18].
Atmaca Yetiştiriciliğinin Tarihi
Atmaca Anadolu’da çarçiga, karçıgay, karçıga, garçıgay, karşıga, kartçığa, karçaga, hartıga,
hurçka, qarçagay, qartıqa, boz kuş, sparrow-hawk, karçiğay, kırgıy, kırgı, kırguy, gırgı, kıygır,
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kurguy, kırbıy, chergey, kuran adlarıyla da geçmektedir ([17], [20]). Karadeniz Bölgesinde
atmacaya yöresel isim olarak “Sifteri” de denilir (21).
Çin tarihçilerinin kaynaklarına dayanarak Kırgızlarda (Hakaslar) kartal, doğan, şahin ile
atmacanın eğitimine dair bilgiler ve bu kuşlardan faydalanarak avlanabilme teknikleriyle ilgili
rastlanan ilk bilgiler beşinci yüzyıla aittir. ([22]; [25]).
“Avlanma ve Şahin Yetiştiriciliği” adlı kitabın 2. Frederik tarafından Latin dillerine çevirisi,
avcı kuşların avlanmada kullanılma kültürü yönünden geçmişten bilgiler vermektedir.
Sonraları günümüz İspanya sınırlarında yer alan bölgede Kastilya Kralı 10. Alfonso’nun Arap
dilinden Latin diline çevirdiği “Kitab al Sayd” avcılık hakkında faydalı kitaplar arasında yer
almıştır [23].
Avcı kuşların bıldırcın gibi küçük kuşları avlamasına yönelik eğitilme gereksinimi, tarlalarda
ekinin yetiştirilemediği, arazi yapısının ekime uygun olmadığı, nüfusun artmasıyla geçim
kaygısının oluştuğu dönemlerde ortaya çıkmıştır. Yetiştiricilik hakkında fermanlar, talimatlar
yayılmış ve zamanla örf adetler arasında kendine yer bulmuştur. İslamiyet öncesi tarihlerde de
atmaca kültürünün varlığı görülmektedir [24].
Atmacayla avlanma sadece Asya Türkleri’nin değil, yarı kurak özellik gösteren coğrafyaya
sahip birçok ülke halklarının uyguladığı bir avlanma yöntemidir [25].
Orta Asya’da ömür sürmüş Türk kavimlerinden Yasır kabilesinin kendiyle özleşmiş, bayındır
kuşu atmacadır. Avcılıkla ilgilenen kültür yapıları mevcuttur [26].
Osmanlı Sarayı’nın atmaca, kızıl kartal, sungur, şahin, Sinop Baykuşu, ispir, toygun, çakır,
kaya kartalı, doğan, balıkçıl kartal gibi avcı kuşlarını ehlileştiren “Cemaat-i Atmacaciyan” adlı
birimleri, “bazdaran, “doğancıyan”, “atmacaciyan” ve “şahinciyan” cemaatleri” vardı. Bu
kuruluş görevlilerinin hem saray içi hem saray dışında, taşrada atmaca yetiştirme
istasyonlarında kuşların temini, bakımı, eğitimi ve boş istasyonların devamlılığını sürdürmesi
adına yeni fikirler üretirdi ([27]; [28]).
Avcı kuşların taşralarda bakımı, yetiştirilmesi ve eğitilmesiyle görevli kişilere “görenççiler” ya
da “görücüler” denilirdi. Saraya uygun kıvamda yetiştirilmiş bu kuşların şehzade sancaklarına
sağlıklı ve korunaklı olarak taşıyanlara “getürücüler” denilirdi [29].
1696 yılı 17 Temmuz tarihinde düzenlenmiş bıldırcın avına istinaden Rikab-ı Hümayunda
vazife verilmiş atmacacılara ithafen yazılmış satırlar incelendiğinde atmacacıların kuşlarına
kimsenin karışmamasını bildiren uyarılar, atmaca kuşlarının bıldırcın avında kullanıldığını da
teyit etmiştir [30]. 19.yy’da atmaca yardımıyla bıldırcın avlandığı bilinmektedir [31].
Taşra yapılanması ve tarih araştırmalarında 14.yüzyılda Samsun ve çevre illerinde kayaciyan,
atmacacı, tülekciyan, çakırcı, sayadan isimlerinin olduğu bilinmektedir [32].
1516 yılına ait “Canik livasının köylerinin nüfus ve hâsılatını tımar, malikane, vakıfları gösterir
mufassal tahrir defteri, 441” belgede Samsun’un Gamalos köyünde atmaca yetiştiriciliği
yapıldığına yer verilmektedir [33].
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Bafra, Kızılırmak Deltası, Canik ve çevresinde bulunan alanlarda atmaca yetiştiriciliğine
ehemmiyet verilmekteydi [34].
Taşrada görev yapan çakırcılar ve atmacacılar 1830 tarihlerine dek Osmanlı Devleti’ne olan
sorumluluklarını titizlikle yerine getirmişlerdi [27].
Osmanlı dönemini içeren arşiv bilgileri araştırıldığında iletişimin atmaca ve diğer avcı kuşlar
aracılığıyla sağlandığı görülmektedir. Günümüzün posta, telefon, telgraf, faks gibi iletişim
araçları o dönemlerde atmaca ve diğer kuşların yetiştirilerek salınması aracılığıyla sağlanmakta
ve bu iletim sürecinin başka hayvanlara kontrol ettirildiği bilinmektedir [33]. Avcı kuşların
salınmasıyla paralelinde aynı yöne tazılar bırakılırmış ve atmaca, yırtıcılar, tazılar gözden
kaybolmasın diye atlar da bu hayvanların olduğu doğrultuya sürülürmüş [19].
Atmacacılık önceleri babadan oğula devir sistemiyle yürütülmekteydi. Artık bu devir geleneği
kalkmıştır. Avcılık lisanslı her avcı iyi atmacaların tutulmasına çaba harcamaktadır. İyi olarak
tarif edilen atmacalar daha çok Rize çevresinde bulunmaktadır [25].
Atmacanın Karadeniz Bölgesinden göç zamanları sonbahara giriş zamanlarına denk gelir. Yaz
sezonu boyunca göç geçiş yolu olarak Karadeniz hattını kullanırlar [35].
SONUÇ
Atmacacılık, böcekle kuşun avlandığı, yakalanan bu kuşla atmacanın avlandığı, bu atmacanın
cinsiyetine göre eğitildiği, nadir bulunan atmacalardan birine denk gelindiyse askerlik anısı gibi
yıllarca anlatılan bir anı, macera dolu bir spor, yaşanmakta olan bir kültürdür. Federasyondan
alınan izinlerle hareket edilen bir oluşumdur.
Atmacayla avcılık yapanların sayısı her sezon azalmaktadır. Atalardan kalan atmacacılığın
unutulmaması için akademik çalışmalarda yer alması ve değerlerimizi kaybetmemek adına
konu hakkında derin araştırmalar yapılması uygun olacaktır.
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THE SCIENTIFIC MIRACLE İN THE COMPATIBILITY BETWEEN THE
CHEMICAL COMPOSITION OF THE HUMAN BODY AND THE GEOCHEMICAL
COMPOSITION OF SOIL AND CLAYS
Abbas R. ALİ 1
1

Kerkük University, Fakulty of Education for Human Science,
https://orcid.org/0000-0003-1331-372X

ABSTRACT
The current study showed the compatibility between the chemical composition of the human
body and the geochemical composition of the soil and clays through the results of chemical
analyses of the major and trace elements (O, C, H, N, Ca, P, S, K, Na, Cl, Mg, Si, Fe, F, Zn,
Rb, Sr, B, Cr, Co, Cu, I, Mo, Mn, V, Se, Sn ) of the claystone samples for the Mukdadiya
Formation (lower Pliocene) and soil samples collected from different sites within the city of
Kirkuk, and compare the relative relationship of these elements distribution in the soil and the
clays that make up them with the relative relationship of the same elements distribution in the
human body. Through conducting studies based on statistical programs, most studies indicate
that the mass of the human body consists of approximately 99% of six basic elements: oxygen
(O), carbon (C), hydrogen (H), nitrogen (N), calcium (Ca), phosphorous (P), and about 0.90%
of five other elements: potassium (K), sulfur (S), sodium (Na), chlorine (Cl), and magnesium
(Mg), and these elements are essential for life. When conducting the comparison process, it was
noticed that there was agreement in the relative distribution between the major elements in the
clays and soil samples and their relative distribution in the human body, as the elements
followed the sequence (O > C > H > N > Ca > P > K > S > Na > Cl) from where the relative
presence in the soil and clays within the minerals that make up them and in the human body
alike. As for the rest of the trace elements, they are present in concentrations less than 0.10%,
which indicates, in an unquestionable way, the fact that God Almighty created human from the
same chemical elements and in compatible distributive proportions that are distributed in the
earth's soil.
Keywords : Geochemistry, Claystone, Soil, Human body, Kirkuk City.
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İNSAN VÜCUDUNUN KİMYASAL BİLEŞİMİ İLE TOPRAK VE KİLLERİN
JEOKİMYASAL BİLEŞİMİ ARASINDAKİ UYUMLULUKTA BİLİMSEL MUCİZE

ÖZET
Mevcut çalışma, Mukdadiya Formasyonundan (Geç Pliyosen) alınan kiltaşı örnekleri ve
Kerkük şehrinin farklı bölgelerinden toplanan toprak örneklerinin ana ve eser elementlerin (O,
C, H, N, Ca, P, S, K, Na, Cl, Mg, Si, Fe, F, Zn, Rb, Sr, B, Cr, Co, Cu, I, Mo, Mn, V, Se, Sn )
kimyasal analizlerinin sonuçlarına dayanarak, insan vücudunun kimyasal bileşimi ile toprak ve
killerin jeokimyasal bileşimi arasındaki uyumluluğu göstermiştir. İstatistiksel programlara
dayalı çalışmalar yürüterek, çoğu çalışma insan vücudunun kütlesinin yaklaşık %99'u altı temel
elementin oluştuğunu göstermektedir: oksijen (O), karbon (C), hidrojen (H), azot (N), kalsiyum
( Ca), fosfor (P) ve diğer beş elementin yaklaşık %0,90'ı: potasyum (K), kükürt (S), sodyum
(Na), klor (Cl) ve magnezyum (Mg) ve bu elementler yaşam için gereklidir. Karşılaştırma
işlemi yapılırken, kil ve toprak örneklerindeki ana elementler arasındaki nispi dağılımları ve
bunların insan vücudundaki nispi dağılımıyla bir uyum içerisinde olduğu ve bu elementler, hem
insan vücudunda ve hem de toprak ve kildeki nispi mevcudiyetleri açısından (O > C > H > N >
Ca > P > K > S > Na > Cl) dizisini takip etmektedir. Diğer eser elementler ise %0,10'dan daha
az konsantrasyonlarda bulunurlar ki bu da tartışmasız bir şekilde Yüce Allah'ın insanı,
yeryüzünü oluşturan ve orantılı olarak toprak ve kil içerisind ve insan vücudunda uyumlu
dağılım gösteren aynı kimyasal elementlerden yarattığını göstermektedir
Anahtar Kelimeler : Jeokimya, Kiltaşı, Toprak, İnsan Vucudu, Kirkuk Şehri.

1. INTRODUCTION
The Qur’anic verses call for contemplation, research, and exploration for the secrets of life and
the beginning of creation, as well as indicating the value of contemplation and thinking in this
universe. The Almighty says: (O Muhammad say, "Travel through the land and observe how
he began the creation" (Al-Ankabut 20). The Holy Qur’an shows great interest in the creation
of human, starting from the early stages of his inception while he was still a fetus in his mother’s
womb. It is indeed a very miraculous verse, as it was revealed with the guidance of a group of
non-Muslim scholars and the reassurance of a number of Muslim scholars.
But what drew the attention of many researchers and made their thinking hard was that great
interest and focus on the substance of creation, which is the origin of human (that is, the
substance from which Adam was created before the soul was breathed in). Where the Holy
Qur’an showed great interest in the story of Adam’s creation and singled out many noble verses
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for it, and with the multiplicity of verses contained in this topic, the vocabulary and terms
through which God created man were expressed. So humman It was formed from the materials
found on the earth, and this principle stems quite clearly from several verses, as the constituent
materials have been expressed by different names. These names are shown in Table (1).
Table 1. Quranic verses that contain the primary material from which God created humans.

Primary Material

Surah (Verse)

Land

Hūd (61), Tā-ha(55), An-Najm(32), Nūh(17)

Soil

Āl-‘Imrān(59), Al-Hajj(5), Al-Kahf(37), Ar-Rūm(20),
Fātir(11), Ghāfir(67)

Clay

Al-An‘ām(2), Al-A‘rāf(12), Al-Mu’minūn(12), AsSajdah(11), Sād(71, 76), Adh-Dhāriyāt(33)

Black mud
mud

Al-Hijr (26, 28, 33)
Al-Hijr (26, 28, 33), Ar-Rahmān(14)

Modern science has arrived at the conclusion that all the elements that make up a human being
are the elements of soil, as the scientists referred to the creation of humans from soil, and they
explained that soil is the second element after water from the elements of creation, from which
the father of mankind, Adam-peace be upon him, was created. The God Almighty says: Indeed,
the example of Jesus to Allāh is like that of Adam. He created him from soil; then He said to
him, "Be," and he was; Āl-‘Imrān (59), and soil is an essential component of the composition
of every human being. Other scholars have stated that clay is the compound from which the
creation of the human body is composed and that clay is a product of the mixture of the elements
of water and soil [1]. The God Almighty says: “ That is the Knower of the unseen and the
witnessed, the Exalted in Might, the Merciful, Who perfected everything which He created and
began the creation of human from clay” As-Sajdah (6-7).
Clays are defined as a type of sedimentary rock arising from an aggregate of grains of a mineral
with a size of 4 microns or less [2], which is formed mainly from the crushing and disintegration
of rocks and mineral masses by physical effects. The bulk of rocks and minerals disintegrated
into minute sizes and as a result of their exposure to chemical weathering by water or natural
solutions and solvents are unable to maintain their granular structure and turn over time to other
components other than the original components. And that which disintegrates into fine sizes
and can resist these solvents and chemical solutions and maintain its granular structure will be
clays.
The sedimentary rocks, including the geological formations of the clay layers containing the
different types of mineral clays, are spread in wide parts of the central, northern and
northeastern sections of Iraq, represented by the Foothill zone and the High Folded zone Figure
(1).
2. MATERİALS AND METHODS
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The current study was based on the collection of twenty samples of claystone for the Mukdadiya
formation (lower Pliocene) from the Shurawa region in the northeastern part of Kirkuk city and
twenty other samples of soil collected from different sites within the city of Kirkuk, shown in
Figure (1), and taken into account during the collection of soil samples. It should be far from
the effects of pollution, such as car exhaust, agricultural fertilizers, and others.
These samples were subjected to chemical analysis by an X-ray fluorescence device in an earth
science research and application center in Turkey. The samples were sun-dried before being
pounded into a fine powder in an agate mortar. Samples were sieved to 200 μm and then pressed
into thick pellets with a diameter of 32 mm using a watch as a blinder. The USGS standards,
GBW 7109, GEOL, and GBW-7309 Sediment, were similarly pressed into pellets as the
samples, and these were utilized for quality assurance [3],[4]. To diagnose the minerals that
make up these samples, the mineral analysis was conducted by X-ray diffraction (XRD)
technique of the type (XRD PAN analytical - XPERT BRO.), which is available at the Scientific
Center for Soil Research in Helwan, in the Arab Republic of Egypt. The obtained analytical
data were subjected to various statistical treatments to determine the range and the rate and
conduct the process of comparisons between the different values by relying on the relevant
statistical programs, to facilitate the possibility of interpreting and comparing the relative
relationship of the distribution of these elements in the soil and the clays that make up them
with the relative relationship of the distribution of the same elements in the human body.
3. RESULTS AND DİSCUSSİON
3.1. The Chemical Content of the Human Body
God Almighty created the human body with a wonderful and precise system in which
chemicals, free-moving electrons, and magnetic fields are organized within the known levels
of organization of the human body [5] . The human body contains many chemical elements that
are included in the composition of the various tissues and organs of the body, such as: bones,
teeth, hair, blood, DNA, and others. Therefore, it is necessary to identify these chemical
elements and their importance, and to ensure that the body needs them to be able to carry out
its vital functions to the fullest.
Water and organic materials such as carbohydrates, proteins, fats, and nucleic acids constitute
the main parts of the chemical components of the human body, in addition to inorganic materials
such as calcium, sodium, phosphorous, and others. Water constitutes about 65–90% of the
composition of every cell in the human body, so it is not surprising that both oxygen and
hydrogen, which are the two components of water, are among the most abundant elements in
the human body. In fact, 99% of the mass of the human body is made up of only six elements:
oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen, calcium, and phosphorous. The human body contains other
elements that are less abundant in the human body, including potassium, sodium, chlorine,
magnesium, and sulfur [6],[7], and a group of trace elements represented by boron (B),
chromium (Cr), cobalt (Co), copper (Cu), fluorine (F), iodine (I), iron (Fe), manganese (Mn),
molybdenum (Mo), selenium (Se), tin (Sn), vanadium (V) and zinc (Zn)], as shown in Table
(2). Therefore, the natural concentrations of chemical elements in the human body must be
maintained to maintain the health of the organs. The increase or decrease in the relative content
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of these elements in the body affects its failure to perform its vital functions properly, which
negatively affects human health, leading to the emergence of various disease states.

Figure 1. A geological map showing the location of the study area, adapted from [8],[9].

Oxygen (O), which constitutes 65% of the mass of the human body, is the most abundant
element in terms of mass, and is also the most important element because of its necessity in the
process of cellular respiration. Carbon (C) ranks second in terms of abundance in the human
body, as it constitutes 18% of the body weight and is included in the composition of all the
organic materials that make up the human body, such as fats, proteins, carbohydrates, and
nucleic acids. Carbon dioxide gas is released by the body during the process of breathing during
exhalation. In addition to that, hydrogen (H), which constitutes 10% of the mass of the human
body, is included with carbon in the composition of all organic materials, and the hydrogen ion
can also be used in regulating many chemical reactions and energy production in the body. In
addition to that, hydrogen is included in the composition of water, which performs many
important functions in the body, such as transporting nutrients, getting rid of waste, lubricating
organs and joints, and regulating body temperature. While nitrogen (N) constitutes
approximately 3% of the mass of the human body, it is the main component of atmospheric air.
Therefore, nitrogen is constantly present in the human lungs. However, food that provides the
body with nitrogen must be eaten to obtain it in a way that can be used. Nitrogen enters the
composition of some organic molecules necessary for the human body, such as nucleic acids
and proteins.
Table 2. The relative chemical content of the major and trace elements in the human body.
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The percentage of elements in
the body (%)
65
18
10
3.0
1.5
1.0
0.35
0.25
0.15
0.15

Chemical
Element
symbol
O
Oxygen
C
Carbon
H
Hydrogen
N
Nitrogen
Ca
Calcium
P
Phosphorous
K
Potassium
S
Sulfur
Na
Sodium
Cl
Chlorine
Trace elements include: boron (B),
chromium (Cr), cobalt (Co), copper (Cu),
fluorine (F), iodine (I), iron (Fe),
< 0.1
manganese (Mn), molybdenum ( Mo),
selenium (Se), tin (Sn), vanadium (V) and
zinc (Zn).
Calcium (Ca) is one of the inorganic elements necessary for the human body [10], which
constitutes approximately 1.5% of the human body weight. The weight of calcium is estimated
at 1000 g in the human body, which weighs 70 kg. Calcium enters into the composition of
bones, teeth, and blood, and gives the skeletal system hardness and strength. The calcium ion
is necessary for the performance of muscle functions, and calcium has a role in blood clotting.
Most of the phosphorous element, which constitutes approximately 1.00% of the human body
weight, is found in the bones and teeth, and it is included in the composition of the main energy
molecule in the body, adenosine triphosphate (ATP), and it has a role in providing nerves with
food, and it is also necessary for sexual activity. Reproduction and muscle growth. The
phosphorous content is estimated at 700 g in a human body that weighs 70 kg. As for potassium
(K), it constitutes 0.35% of the adult human body, and its content is estimated at 110-150 g in
a human body that weighs 70 kg. It is a necessary element for transmitting nerve impulses, and
it has a role in muscle contraction [6],[11].
Sulfur (S) constitutes about 0.25% of the human body, and it is a necessary element to allow
cells to consume oxygen to carry out cellular respiration. Potassium is one of the basic
components in amino acids, proteins, and keratin, which is included in the composition of hair,
skin, and nails. The content of the element sodium (Na) is about 0.15% of the mass of the human
body, and sodium plays an important role in regulating body temperature, blood pressure, fluid
volume, and nerve impulse transmission, and it is an important component of cellular fluids.
The weight of sodium is estimated at (1.3 g) in the human body, which weighs 70 kg. Likewise,
chlorine (Cl) constitutes 0.15% of the human body approximately. The element chlorine is
included in the composition of hydrochloric acid, which helps to digest food, helps to perform
the functions of cell membranes, and helps absorb cellular water, and negative chlorine ions are
the most prevalent ions in body fluids. As for the magnesium element (Mg), which is about
0.1%) of the human body weight, it is considered one of the cofactors for enzymes in the human
body, and it has a role in regulating the level of sugar in the blood, heart rate, and blood pressure,
and is important in supporting the functions of the immune system. It is used in the manufacture
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of proteins, muscles, and nerves, and half of the human body’s content of magnesium is found
in the bones.
3.2. The Chemical Content and Mineral Composition of Clays
Clay materials, as defined by scientists, are argillaceous, fine-grained, inorganic, earthy, and
natural materials [2], [12], and they constitute most of the earth's crust rock cover. Clays consist
mainly of a small group of crystalline particles belonging to one or more minerals, which in
turn form mineral aggregates known as clay minerals. Clay mineral aggregates include minerals
with structures composed of hydrated aluminum silicates. Because of the nature of mud that is
compatible with human daily activities, it occupies a special place in scientific research. It
highlights the importance of studying clay in both moral and material aspects. The moral aspect
is man's creation out of clay and sanctification of it. As for the material aspect of clay, it includes
the many industrial uses for it as the clay contains many properties that make it controllable for
the industrial use of clay materials, such as surface area, ion exchange capacity, surface acidity,
plasticity, and substitution interaction.
In the current study, the processes of chemical analysis and mineral diagnosis were conducted
for a group of soil and claystone samples belonging to the Mukdadiya Formation within Kirkuk
Governorate, with twenty samples for each. It was noted through chemical analysis that these
clays consist of the major elements represented by Ca, P, K, S, Na, Cl, and trace elements
represented by the elements (F, Zn, Rb, Sr, B, Cr, Co, Cu, I, Mo, Mn, V, Se, Sn), as well as the
determination of the amount of total carbon and loss on ignition (LOI), which together include
(O, C, H, N) and shown in Table (3). The X-ray diffraction (XRD) diagram of the clay samples
of the current study, which is shown in Figure (1) and Table (4), indicates that these clays
include a group of clay minerals represented by kaolinite, montmorillonite, chlorite, ilite, and
palygorskite, as well as the presence of non-clay minerals represented by quartz, calcite,
feldspar, dolomite, and gypsum. These groups of the mineral components of the clays of the
study area reflect the chemical content of the basic elements that make up these clays.
The results of chemical analysis indicate that the total carbon content and loss on ignestion,
which are estimated at a total of about (22.5%) and (16.3%) in the claystone of the Mukdadiya
formation and soil samples, respectively (Table 3). It is noted that the losses on ignestion, which
consist mainly of organic chemical elements represented by (O, C, H, N), constitute the vast
majority of the chemical components in clay rocks and soil alike.
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Table 3. The relative chemical content of the major and trace elements of the clays and soils in
the study area.

The percentage
of elements in
the soil (%)

The percentage
of elements in
the clays (%)

16.30

22.50

13.0
0.75
0.64
0.3
0.03
0.01

7.0
0.81
0.78
0.73
0.37
0.01

< 0.01

Chemical
symbol

Element

Total carbon content and Loss on ignition
including (O, C, H, N)
Calcium
Ca
Phosphorous
P
Potassium
K
Sulfur
S
Sodium
Na
Chlorine
Cl
Trace elements include: boron (B),
chromium (Cr), cobalt (Co), copper (Cu),
fluorine (F), iodine (I), iron (Fe),
manganese (Mn), molybdenum ( Mo),
selenium (Se), tin (Sn), vanadium (V)
and zinc (Zn).

Calcium (Ca) content is estimated at (7.0%) and (13.0%) in clay and soil samples, respectively.
Calcium is one of the major inorganic elements most common in clay and soil samples alike. It
also indicates that the montmorillonite present in these clays is of the calcium type, in addition
to the presence of the calcite. and phosphorous (P) come in second place at a rate of 0.81% and
0.75% in the clay and soil, respectively, as shown in Table (3). As for potassium (K), it
constituted about 0.78% and 0.64%, while the average concentration of sulfur (S) was about
0.73% and 0.30% in the clay and soil samples, respectively. As it is noted from Table (3), the
content of sodium concentration (Na) in the clay and soil samples is 0.37% and 0.03%,
respectively, and the concentration of chlorine is 0.01% in both clay and soil. In addition to the
presence of a group of trace elements with concentrations less than 0.01%, which are shown in
Table (3), the positive correlation coefficients of most trace elements with clay minerals, which
range between 0.54 and 0.89, indicate the presence of these elements in an adsorbed form on
the surfaces of clay minerals within the clays and soils of the study area.
Table 4. The mineral composition of the clay samples within the study area.

Chemical structure
Al2Si2O5(OH)4
(Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2·nH2O
(Mg, Fe, Al3)(Si, Al)4O10 (Mg, Fe)3(OH)3
(K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2,(H2O)
(Mg,Al)2Si4O10(OH)·4(H2O)
SiO2
CaCO3
KAlSi3O8 – NaAlSi3O8 – CaAl2Si2O8
MgCO3
CaSO4.2H2O
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Figure 2. X-ray diffractometer diagram of the claystone sample within the study area

4. GENERAL EVALUATION AND CONCLUSIONS
- Chemical Compatibility Between Clays, Soil and the Human Body
God, Glory be to Him, the Most High informs us in the decisiveness of His dear book and in
many verses of the reality of the creation of man from clay. The beginning was with Adam,
whom God created from clay, as it came in many verses, including the Almighty’s saying:
“When your Lord said to the angels, "Indeed, I am going to create a human being from clay”
(Sād 71). Modern science has proven through numerous studies that the human body contains
the same chemical elements as the earth. The scientists based their studies on three main pillars
to prove this. The first pillar relied on the chemical analysis of the elements in the human body
and the soil of the earth, and the second pillar was on the return of the components of the human
body after death as a result of decomposition processes to the earth. As for the third pillar, it
relied on human nutrition processes for the water and soil components from birth to death.
The current study focused on the analytical data of the chemical elements in the human body
and compared them with the results of the chemical and mineralogical analyses of the clay
samples of the Mukdadiya Formation and soil within the study area, which are shown in Tables
(2), (3), and (4). It was noted that the clays and soils under study contain chemical components
of the major organic, inorganic, and trace elements, although their quantitative weight content
differed in both, as a result of the difference in the source rocks from which these clays and
soils were derived. The quantitative content of the major elements in soil and clay samples
follows the same sequence in terms of relative distribution as shown in Table (3). When
conducting a comparison process between the chemical components of the essential elements
that make up the human body, clay and soil, it was noted that there is a consensus in the relative
distribution of these elements in samples of clay and soil and their relative distribution in the
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human body, which are shown in Tables (2) and (3). The elements follow the sequence (O > C
> H > N > Ca > P > K > S > Na > Cl) in terms of their relative presence in the soil and clay
within the minerals that make up them and in the human body alike. As for the rest of the trace
elements, they are present in very small concentrations of less than 0.1 percent in the human
body and less than 0.01% in each of the clays and soils, which indicates in a way that does not
cast any doubt on the fact that humans are created from the same chemical elements and in
compatible distribution ratios that are spread in the earth's soils. The Almighty created man
from the same elements that formed the earth, so the elements that formed the soil of the earth
are the same that formed man later on, as the Almighty said: “That is the Knower of the unseen
and the witnessed, the Exalted in Might, the Merciful, who perfected everything which He
created and began the creation of man from clay” (As-Sajdah 6-7).
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AMASYA İKLİM KOŞULLARINDA FARKLI DOZLARDA UYGULANAN AZOT
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ÖZET
Ülkemizde kenevir uzun yıllardır tarımı yapılan bitkilerden biridir. Kültürümüzde önemli yeri
olan hatta şarkılarımıza dahi konu olmuş bu bitkinin ülkemizde ekim alanları 1980 yılından
sonra azalmaya başlamış ve 2013 yılında dibe vurmuştur. Cumhurbaşkanımızın kenevire
yeniden ilgi duyulmasını sağlayan konuşmalarından sonra kenevir ile ilgili AR-GE
çalışmalarında gözle görünür artışlar ile birlikte ekim alanları yeniden yükselmeye başlamıştır.
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Ondokuzmayıs Üniversitesi tarafından yürütülen
çalışmalar sonucu ön plana çıkmış, Vezir ve Narlı isimli çeşitler tescil edilmiştir. Bu çalışmanın
materyalini Vezir isimli çeşit oluşturmuştur. Bu çeşitlerin tescili 2021 yılı mart ayında yapılmış
olduğu için, bu genotiplerle ilgili yetiştirme tekniği çalışmalarına ihtiyaç bulunmaktadır.
Ülkemizde kenevirin azotlu gübre ihtiyacı ile ilgili çalışmalar oldukça az olup bu konuda
bölgesel çalışmalara ihtiyaç vardır. Güncel istatistiklere göre, kenevir üretiminde Samsun
ilinden sonra en fazla üretim alanına sahip Amasya ilinde daha önce kenevirin azotlu gübre
ihtiyacının belirlenmesine yönelik bir çalışma yapılmamıştır. Bu çalışmada; yeni çeşidin
kullanılması, ülkemizde yakın geçmişte kenevirin azotlu gübre ihtiyacı ile ilgili çalışmaların az
olması ve Amasya ilinde benzer bir çalışmanın yapılmamış olması çalışmanın özgün değerini
yükseltmektedir. Yerli kenevir genotipi için en uygun azot dozu miktarının tespiti, azot
dozunun verim ve diğer bazı kalite üzerine etkilerinin belirlenmesi çalışılmıştır. Kenevirin
yetiştirme tekniği çalışmalarının lif verim ve lif kalitesi üzerine olan etkileri belirlenerek, elde
edilen veriler daha sonraki çalışmalara kılavuz olacaktır. Ülkemizin tescil olan ilk yerli
çeşidinin üretimi sırasında, etkili gübre kullanımı tespit edilmiştir. Bu çalışma üretimi yok olma
noktasına gelmiş önemli bir lif bitkisi olan kenevir tarımı için yeni bir ivme kazandırmıştır.

Anahtar Kelimeler: Cannabis, Kenevir, Azot, Lif Verimi, Tohum Verimi
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THE EFFECT OF NITROGEN FERTILIZER APPLIED AT DIFFERENT DOSES IN
AMASYA CLIMATE CONDITIONS ON THE PRODUCTION AND SOME
PROPERTIES OF LOCAL VARIETY (VEZİR 55)

ABSTRACT
In our country, hemp is one of the plants that has been cultivated for many years. The cultivation
areas of this plant, which has an important place in our culture and even became the subject of
our songs, started to decrease after 1980 in our country and hit the bottom in 2013. After the
speeches of our President, which led to a renewed interest in hemp, cultivation areas started to
rise again with visible increases in R&D studies related to hemp. As a result of the studies
carried out by Karadeniz Agricultural Research Institute and Ondokuz Mayıs University, the
varieties named Vezir and Narlı were registered. The material of this study was the cultivar
named Vizier. Since the registration of these varieties was made in March 2021, there is a need
for breeding technique studies related to these genotypes. Studies on the nitrogen fertilizer need
of hemp in our country are very few and there is a need for regional studies on this subject.
According to current statistics, no study has been conducted to determine the nitrogen fertilizer
requirement of hemp in Amasya, which has the largest production area after Samsun, in hemp
production. In this study; The use of new varieties, the lack of studies on the nitrogen fertilizer
need of cannabis in our country in the recent past, and the fact that no similar study has been
conducted in Amasya increases the original value of the study. It was studied to determine the
most appropriate amount of nitrogen dose for domestic cannabis genotypes and to determine
the effects of nitrogen dose on yield and some other quality. By determining the effects of hemp
cultivation techniques on fiber yield and fiber quality, the data obtained will guide further
studies. During the production of the first registered domestic variety of our country, effective
fertilizer use was determined. This study has given a new impetus to hemp farming, which is
an important fiber plant whose production has come to the point of extinction.

Keywords: Cannabis, Hemp, Nitrogen, Fiber Yield, Seed Yield
1. GİRİŞ
Kenevir bitkisi (Cannabis sativa L.), Cannabinaceae familyasından ısırgangiller
familyasına yakın, tek yıllık odunsu bir bitkidir. Cannabinaceae familyası net olmamakla
birlikte 2 cins 4 alt tür olarak bilinmektedir. Dünya üzerinde günümüzde Cannabis sativa ssp
vulgaris ve Cannabis sativa ssp. indica olmak üzere önemli iki alt türü bulunmaktadır.
Endüstriyel öneme sahip ve lif üretimi için kullanılan Cannabis sativa ssp vulgaris tir [1].
Kültürü yapılan kenevir bitkisi 2n=20 kromozomludur [1].
Ülkemizde kenevir bitkisi bölgelere göre çetene, kendir, kınnap, kendirik vb. olarak
adlandırılmaktadır [2, 3].Kenevir bitkisinin tüm kısımları birçok alanda kullanılmakta ve tüm
kullanım alanlarında üstünlüğü ile ekonomik değere sahip değerli ve ender bir bitkidir [4].
Liflerinden çuval, yelken ve hasır bezleri, halat, sicim, vapur, araba, top örtüleri, tekstil vb.
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üretimleri yapılmıştır [5, 6]. Tohumu çoklu doymamış yağ asitleri bakımından zengin
olduğundan insan beslenmesinde iyi bir besin kaynağı olmuş, gıda takviyesi olarak tüketilmiş,
aynı zamanda kuşlar ve balıklar için de iyi bir yem kaynağı olmuştur [7]. Kenevir yağı içerdiği
çoklu doymamış yağ asitleri ve g-linolenik asit sebebiyle hafif vücut yağlarında, lipit
bakımından zenginleştirilmiş nemlendirici, krem ve şampuan gibi kişisel bakım ürünlerinde
kullanılmıştır [7, 8].
Kenevir (Cannabis sativa L.) çok eski dönemlerden beri endüstriyel ve tekstil ürünleri
başta olmak üzere hammadde olarak kullanılan lifi ve tohumu için yetiştirilen bir bitkidir [9].
İnsanlık tarihinde en eski kültüre alınan ilk bitkilerden biridir [10]. Anavatanı Orta Asya olup
çok eski dönemlerden beri dünyanın çeşitli bölgelerinde lifi ve tohumu için yetiştirilmektedir.
Çin, Japonya, Türkiye, Mançurya, Rusya, Almanya, Kuzey Hindistan, Avusturalya,
Macaristan, Fransa, İtalya, Belçika, Şili ve Amerikan Birleşik Devletlerinde lif üretimi için
yetiştirilmiştir [11]. Kenevir bitkisi Çin’de yaklaşık 4500 yıl önce yetiştirilmeye başlanmıştır.
Kenevir bitkisinin liflerinin kullanıldığına dair bulgular Neolitik (Cilalı Taş) devirlere kadar
ulaşıldığı söylenmektedir [12, 13]. M.Ö 8000 yıllarına dayanan kenevirden üretilmiş kumaş
kalıntılarına rastlanılmıştır. M.Ö 1500’lü yıllarda Anadolu’da yapılan kenevir üretiminin
günümüze kadar yapıldığı bilinmektedir.
Günümüzde Amasya, Tokat, Samsun, Çorum, Rize, Ordu, Uşak, Sinop, Bartın, Antalya,
Burdur, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Malatya, Yozgat, Zonguldak ve Karabük
illerinde izne ve denetime bağlı olarak endüstriyel kenevir yetiştiriciliği yapılabilmektedir.
Ayrıca Sivas iline de 2021 üretim yılından itibaren Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolü
Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak endüstriyel kenevir yetiştiriciliği yapılması
için karar verildi. Böylelikle ülkemizde 20 ilde izne ve denetime bağlı olarak endüstriyel
kenevir yetiştiriciliği yapılabilmektedir.
Türkiye’de kenevir üretimi 2004 yılına kadar Kastamonu, Kütahya, Çorum ve Samsun
illerinde yapılmıştır [14]. 2005 yılından itibaren kenevir üretimi azalmıştır. Yalnızca Samsun
ilinde üretim gerçekleşmiştir. 2018 yılında kenevir endüstrisinin gelişmesi için kenevir
yetiştiriciliği gündeme gelmiş, yeni çeşit tescil ve ıslah çalışmalarına başlanmıştır [14].
Kenevirle ilgili yapılan çalışmaların geliştirilmesi Samsun ili ve çevresinde üretimi artırmış,
kenevir üretiminin yok olmasını engellemiştir. Kenevirin gündeme gelmesiyle 2019 yılında
Cumhurbaşkanımızın Eylem Planı Kapsamında TİGEM’e endüstriyel kenevir tohumu
yetiştiriciliği görevi verilmiştir. 2019 yılından itibaren Amasya Gökhöyük Tarım İşletmesi
Müdürlüğünde tohumluk üretim amaçlı kenevir ekimi gerçekleştirilmiştir. Son 15 yılda üretimi
gerçekleşmeyen Amasya ilinde, 2019 yılından itibaren tohum amaçlı üretim gerçekleşmiş ve
2019 yılında yaklaşık 3 ton, 2020 yılında 46 ton tohum üretimi gerçekleşmiştir. 2021 yılında
ise ilk tescilli tohum üretimi gerçekleşerek yaklaşık 3 ton tohum üretilmiştir.
2. MATERYAL VE METOT
2.1. Materyal
Bu çalışmanın materyalini Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Ondokuzmayıs
Üniversitesi tarafından ortak yürütülen çalışma sonucu ülkemizin ilk tescil edilen yerli kenevir
çeşidi olan Vezir 55 oluşturmuştur. Çalışma alanı Amasya Gökhöyük Tarım İşletmesi
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Müdürlüğünün ada/parsel numarası 227/1 olan tarla parselinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma;
yerli kenevir çeşidinin (Vezir) en yüksek lif ve tohum verimi için uygulanması gereken azotlu
gübre miktarını belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada, Bitki boyu, 1000 tane
ağırlığı (yalnızca dişilerde), Lif verimi, Tohum verimi değerleri incelenmiştir.
2.2. Metot
Çalışma, belirtilen özellikleri incelemek amacıyla 3 tekerrürlü kontrol ile birlikte 0
(Kontrol), 6 (D1), 12 (D2), 18 (D3), 24 (D4) kg/da olmak üzere 5 farklı saf azot uygulaması ile
toplamda 15 parselde gerçekleştirilmiştir.
2.3. Yöntem
Deneme, tesadüf bloklarında 3 tekrarlamalı, 1 kontrol ve 4 farklı azot dozu ile toplam 5
farklı azot dozu uygulaması gerçekleştirilmek üzere kurulmuştur. Parsel boyutları 6*4
metrekare olup toplam 15 parselden oluşmuştur. Parseller arası 2 metre boşluk bırakılmıştır.
Toprağa ekim öncesi 15 parselde 6 kg/da saf fosfor uygulanmıştır. Fosfor olarak Triple Süper
Fosfat (TSP %42-44 P2O5) uygulanmıştır. Azot gübresi olarak Üre (%46) kullanılmıştır. Üre
gübresinin yarısı ekimle birlikte (24.04.2021tarihinde) diğer yarısı sapa kalkma döneminde
bitki boyu 40-45 cm arasında iken (04.06.2021tarihinde) verilmiştir. Ekim 24.04.2021 tarihinde
sıra arası mesafe 20 cm olarak el ile ekildi. Yabancı otlar el çapası ve elle sökülerek mücadele
edilmiştir. Sulama sistemi olarak işletmenin center-pivot sulama sistemi kullanılmıştır. İlk su
01.05.2021 tarihinde 20 mm, son su 24.09.2021 tarihinde 25 mm verilmiştir. Center-pivotun 1
tur zamanı 83 saat olup 1 turunu 4 günde tamamlamaktadır. Tur zamanı bitkiye uygulanan su
miktarına göre değişebilmektedir
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
3.1. Bitki Boyu
Kenevir bitki boyu ılıman iklimlerde 1-3 metre arasında, sıcak iklimlerde 4-6 metre
arasında değişmektedir [15]. Bitki sapında boğum ve boğum arası sayı 9-11 arasında
değişmektedir. Boğum sayısı fazla değişken olmaz iken, boğum arası uzun boylu bitkilerde
uzun olmaktadır [5, 16, 17].
Yürütülen bu çalışmada bitki boyu uzunluklarının varyans analizi çizelge 3.1’de, bitki
boyu ortalama değerler görsel 3.1’de gösterilmiştir. Bitki boyları yapılan varyans analizi
sonucunda istatistiksel olarak önemsiz çıkmıştır.
Çizelge 3.1. Bitki Boyu Uzunluklarına İlişkin Varyans Analizi
Varyasyon
Serbestlik
Kareler
Kareler
Kaynakları
Derecesi
Toplamı
Ortalaması
Blok
2
0.023
0.012
Azot dozu
4
0.065
0.016
Hata
8
0.060
0.007
Genel
14
0.148
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BİTKİ BOYU ORT. (M)
2,55

2,5

Bitki Boyu (m)

2,5
2,45
2,4

2,393

2,35

2,353

2,327

2,32

D2

D3

2,3
2,25
2,2
Kontrol

D1

D4

Azot Dozu

Görsel 3.1. Bitki Boyu Ortalama Değerler

Çalışmada en uzun bitki boyu D1 (2.50 m ), en kısa bitki boyu D2 (2.32 m) ve D3
(2.32 m) parselinde görülmüştür. Finola ve Fasamo kenevir çeşitleri ile yapılan üç yıllık
(2000, 2001 ve 2002) bir çalışmada farklı dozlarda azot (0, 40, 80, 120 N kg/ha) ve fosfor
(0 ve 20 P2O5 kg/ha) uygulaması neticesinde 2000 yılında en yüksek azot seviyesinde
bitki boyu her iki çeşit ortalamasında 110-125 cm arasında olduğu en düşük azot
seviyesinde 93 cm olduğu tespit edilmiştir [18]. Artan azotlu gübrenin kenevir bitki
boyunu ve tohum verimini olumlu etkilediği, optimal azot miktarının 10-15 kg/da azot
olduğu bildirilmiştir. 2000 yılından 2002 yılına kadar her yıl bitki boyunda azalma olduğu
gözlemlenmiştir. Vezirköprü ve Çarşamba ilçelerinde yapılan araştırma çalışmalarında
azotlu gübrenin bitki boyuna etkisi incelenmiştir [19]. Çalışma sonucunda Vezirköprü ve
Çarşamba ilçelerinde yapılan lif ve tohum amaçlı üretim denemelerinde artan azot
seviyesi ile bitki boylarının arttığı görülmüştür. Başka bir araştırmacı, dört farklı ortamda
(Sab12, Lan12, Sab13, Sad13) dört farklı azot dozu (0, 5, 10, 15 kg/da N) uygulayarak
bitki boyunun gübrelemeye tepkisini incelemiştir [20]. Yapılan çalışma sonucu dört
ortamda azot seviyesi yüksek olan bitkilerin boyunda artış görülmüştür. En yüksek azot
seviyesinde bitki boyu Sab13 (175 cm), Lan12 (150 cm), Sad13 (125 cm) görülmüştür.
Yapılan çalışmalarda artan azot miktarının bitki boyuna olumlu etkisinin olduğu görülse
de yaptığımız çalışma ile kıyaslandığında en düşük azot seviyesinde (6 kg/da N) bitki
boyunun 2.50 m olduğu, yüksek azot seviyesinde ( 18 kg/da) 2.30 m olduğu ve yapılan
çalışmalarla tutmadığı görülmüştür.
3.2. Bin Dane Ağırlığı (Gram)
Yapılan çalışmada bin dane ağırlığına ait varyans analizi Çizelge 3.2’de verilmiştir.
Varyans analizleri sonucunda bin dane ağırlıkları açısından istatistiki anlamda farklılık
görülmemiştir.
Çizelge 3.2. Vezir 55 Kenevir Çeşidinin Bin tane Ağırlıklarına İlişkin Varyans Analiz Sonuçları
Varyasyon
Serbestlik
Kareler
Kareler
F Değeri
Kaynakları
Derecesi
Toplamı
Ortalaması
Blok
2
0.159
0.080
0.1969
Azot dozu
4
1.860
0.465
1.1508
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Hata
Genel

8
14

3.232
5.251

0.404

Bin Dane Ağırlıkları (gram)

20,2
20

Bin tane ağrlıkları (gr)

19,8
19,6
19,4
19,2
19
18,8
18,6
Kontrol

D1

D2

D3

D4

Görsel 3.2. Vezir 55 Kenevir Çeşidinin Bin tane Ağırlıkları

Kenevir tohumlarının bin dane ağırlığı 9-27 gram arasında değişmektedir [5]. Tohumların
bin dane ağırlıkları ortalaması Görsel 3.2’ de verilmiştir. Bin dane ağırlıkları ortalamasına
bakıldığında en yüksek bin dane ağırlığı D4 parselinde (19,94 g), sırasıyla Kontrol, D3, D1, D2
(19,68; 19,16; 19,11; 19,07) parsellerinde görülmektedir.
Yapılan araştırmalara göre bir araştırmacı çalışmasında N1 (12kg/da), N2 (18 kg/da), N3 (24
kg/da) farklı dozlarda azotlu gübreleme ʽBialobrzeskie’, ʽFelina 32’, ʽTigra᾽, ʽSanhtica 27’
çeşitlerinde uygulamış ve ortalama tohum ağırlığının gübreleme faaliyetinde önemli bir
etkisinin olmadığını tespit etmiştir [21]. Bin dane ağırlığını ʽBialobrzeskie’, N1 (7.58 g), N2
(4.48 g), N3 (4.63 g); ʽFelina 32’, N1 (4.05 g), N2 (4.60 g), N3 (4.09 g); ʽTigra᾽, N1 (5.29 g),
N2 (5.15 g), N3 (5.37 g); ʽSanhtica 27’ N1 (3.89 g), N2 (8.56 g), N3 (4.19 g) tespit etmiştir.

3.3. Lif Verimi (kg/da)
Lif verimlerinin varyans analizi Çizelge 3.3’de, lif verimi ortalamaları Görsel 3.3’de
gösterilmiştir. Lif verimlerinin varyans analiz değerlerinde istatiksel anlamda farklılık
görülmemiştir (Çizelge 3.3).
Çizelge 3.3. Vezir 55 Kenevir Çeşidinin Lif Verimlerinin Varyans Analiz Sonuçları
Varyasyon
Kaynakları
Blok
Azot dozu
Hata
Genel

Serbestlik
Derecesi
2
4
8
14
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Kareler
Toplamı
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Lif Verimi Ort. (kg/da)
450.000

408.047

394.477

400.000

336.937

350.000

322.757

287.633

300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
Kontrol

D1

D2

D3

D4

Görsel 3.3. Vezir 55 Kenevir Çeşidinin Lif Verimi Ortalamaları

Yapılan çalışmada en yüksek lif verimi Kontrol (408.047 kg/da) ve D2 (394.477 kg/da)
parselinde, en düşük lif verimi D1 (287.633 kg/da) parselinde alındığı görülmektedir (Görsel
3.3)
Çarşamba ve Vezirköprü ilçelerinde lif ve tohum üretim amaçlı yapılan azot uygulamalı
denemelerde azot dozları ile lif verimi arasında ilişki olduğu, lif amaçlı üretim sahasında
Çarşamba ilçesinde 17 kg/da, Vezirköprü ilçesinde 14 kg N; tohum üretim amaçlı üretim
sahasında Çarşamba ilçesinde 20 kg/da N, Vezirköprü ilçesinde 14 kg N uygun görülmüştür.
[21]. Araştırmacı Vezirköprü ilçesinde lif veriminin daha yüksek olduğunu öne sürmektedir.
Bu farkın sebebinin deneme sahasındaki toprakların organik madde, kireç yönünden daha
uygun olması ve iklimsel özelliklerin elverişli olmasına yorumlamaktadır.
3.4. Tohum Verimi (kg/da)
Tohum verimine ait varyasyon kaynakları Çizelge 3.4.’de, tohum verimine ait ortalamalar
arasındaki önemlilik kontrolü Çizelge 3.5’ de verilmiştir. Varyans analiz sonucuna göre tohum
verimine ait ortalamalar arasında istatistiksel açıdan önemli düzeyde farklılık tespit edilmiştir.
Çizelge 3.4. Vezir 55 Kenevir Çeşidinin Tohum Verimine ait Varyans Analiz Sonuçları
Varyasyon
Kaynakları
Blok
Azot dozu
Hata
Genel

Serbestlik
Derecesi
2
4
8
14

Kareler
Toplamı
117.972
6015.305
705.385
6838.662

Kareler
Ortalaması
58.986
1503.826
88.173

F Değeri
0.6690*
17.0554*

(*Farklılık önemli derecede
**Farklılık çok önemli derecede)
Çizelge 3.5. Vezir 55 Kenevir Çeşidinin Tohum verimine ait Ortalamalar*
Azot Dozları
Kontrol
D3
D5
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80.36 c
D4
73.37 c
LSD Tohum Verimi, 0.010=25.73
*Aynı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki farklılıklar p<0.05 düzeyinde önemli değildir.

Tohum Verimleri Ort. (kg/da)
140.000

126.767

120.000

107.323

100.000
80.363

73.367

80.000

82.073

60.000
40.000
20.000
0
Kontrol

D1

D2

D3

D4

Görsel 3.4. Vezir 55 Kenevir Çeşidinin Tohum Verimi Ortalamaları (kg/da)

Çizelge 3.5 ve Görsel 3.4 incelendiğinde tohum verimi ortalamaları 126.8 kg/da ile 73.37
kg/da arasında olduğu görülmüştür. En fazla tohum verimi Kontrol (126.8 kg/da), sırasıyla D2
(107.323 kg/da), D4 (82.073 kg/da), D1 (80.363 kg/da) ve D3 (73.367 kg/da) parsellerinde
görülmüştür.
Tohum veriminin artmasına yönelik yapılan çalışmalar incelendiğinde, araştırmacı farklı
azot oranlarının tohum verimine etkisini Çarşamba ve Vezirköprü’de deneme alanları kurarak
incelemiştir [19]. Hem Çarşamba hem de Vezirköprü’deki deneme alanlarında en yüksek
tohum verimini 15 kg/da saf azot uygulanan alanlarda almıştır. 20 kg/da saf azot uygulamasında
Çarşamba’da kurulan denemede artışın çok az olduğu Vezirköprü’de kurulan denemede
verimin az farkla düştüğü gözlemlenmiştir. Vezirköprü’de 32.8-60.6 kg/da, Çarşamba’da 31.054.4 arasında tohum verimi gözlemlenmiştir. Ortalama tohum veriminde Vezirköprü’de 15
kg/da, Çarşamba’da 25 kg/da saf azotun uygun olduğu tespit edilmiştir. Başka bir araştırmacı
Kuzey Yunanistanın Akdeniz koşullarında üç yıl süren deneme çalışmasında altı farklı kenevir
çeşidinin (Santhica 27, Futura 75, Felina 32, Tygra, Bialobrzeskie, Fedora 17) tohum verimlilik
üzerine çalışmasını yürütmüştür [22]. Her üç yılın ortalamasında Tygra, Santhica 27 ve
Bialobrzeskie çeşitleri en fazla tohum verimini sağlamış ve sırasıyla (290, 270 ve 250 kg/da)
tohum verimi alınmıştır. Birinci yılda en yüksek tohum verimi Tygra (399 kg/da), en düşük
Fedora 17 (179 kg/da) çeşidinde görülmüştür. Futura 75 çeşidinin tohum verimi diğer çeşitlere
göre daha düşük gerçekleşmiştir. Santhica 27 çeşidinin ise tohum verimi diğer çeşitlere göre
her yıl azalmıştır. Farklı kenevir çeşitlerinin sıcaklık, bitki yoğunluğu, yağış ve sulama koşulları
gibi iklimsel faktörlerin tohum ve lif verimini etkilediğini, bulunduğu çevreye en iyi adapte
olabilen çeşitleri seçmenin faydalı olacağı öngörülmüştür. Samsunda yürütülen başka bir
çalışmada araştırmacı çalışmasında yerli genotiplerin tohum verimini Narlı 14 (219,02 kg/da),
Narlı 8 (198,97 kg/da), Narlı 12 (144,66), Narlı 7 (145,5 kg/da), Narlı 3 (135,27 kg/da); yurt
dışı genotiplerin tohum verimini Futura 75 (304,48 kg/da), Santhica (27,23 kg/da) olarak
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gözlemlemiştir [23]. Yürüttüğümüz çalışma yapılan çalışma ile kıyaslandığında yerli çeşitlerin
tohum verimleri çalışmamızda yer alan yerli kenevir çeşidi Vezir 55 ile benzerlik
göstermektedir. Çalışmasını Kanada’da Fasamo ve Finola kenevir çeşitleri üzerine dört farklı
dozda (0, 40, 80, 120 kg/ha ) azotlu gübre uygulayarak çeşitlerin tohum verimine etkisini üç
yıllık (2000, 2001, 2002) bir çalışma ile gözlemleyen araştırmacı üç yılın ortalamasında Finola
çeşidinin tohum verimini %25 Fasamo çeşidine göre daha yüksek tespit etmiştir [18]. 2000 yılı
dışında 2001 ve 2002 yılında kuraklık yaşandığı ancak kuraklığa rağmen 2001 ve 2002 yılında
tohum veriminde artışın daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. Finola kenevir çeşidi 2000 yılı
%20, 2001 yılı %34, 2002 yılı %28 değişkenlik gösterirken; Fasoma kenevir çeşidi 2000 yılı
%15, 2001 %17, 2002 yılı %14 görülmüştür. Kuraklığın tohum verimini olumsuz etkilemediği
aksine tohum veriminde artış olduğu gözlemlenmiştir. Tohum verimi ortalaması 40, 80,120,160
kg/ha N oranında sırasıyla Fasoma çeşidinde ( 94, 59, 45, 37 kg/da), Finola çeşidinde (106, 77,
60,45 kg/da) görülmüştür . Yapılan çalışmada artan azot miktarında tohum veriminin düştüğü
gözlemlenmekte elde edilen bu bulgular yaptığımız çalışma ile benzerlik göstermektedir.
4. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Amasya Gökhöyük Tarım İşletmesi arazisinde yerli kenevir çeşidinin (Vezir) lif, tohum
verimi ve diğer bazı kalite özellikleri için 5 farklı dozda Kontrol (0 kg/da N), D1 (6 kg/da N),
D2 (12 kg/da N), D3 (18 kg/da N), D4 (24 kg/da N) azot uygulama çalışması yapılarak en uygun
gereken azotlu gübre miktarını belirleyecek veriler özetlenmiştir:
Bitki boyu incelendiğinde en uzun bitki boyu D1 (saf azot 6 kg/da ) parselinde 2.5 m, en
kısa bitki boyu D2 (saf azot 12 kg/da ) ve D3 (saf azot 18 kg/da) parselinde 2.3 m olarak
gözlemlenmiştir. Artan azot miktarının bitki boyunu etkilemediği görülmüştür.
Bin dane ağırlığı ortalaması en yüksek saf azot 24 kg/da uygulanan D4 parselinde (19.94
g), en düşük bin dane ağırlığı saf azot 12 kg/da uygulanan D2 (19.07 g) parselinde
görülmektedir.
Lif verimi bakımından en yüksek lif verimi kontrol (408.047 kg/da), en düşük lif verimi
D1 (287.633 kg/da) parselinde görülmüştür. Diğer uygulama alanlarında D2 (394.477 kg/da),
D3 (336.937 kg/da), D4 (322.757 kg/da) lif verimi alındığı tespit edilmiştir. Yapılan çalışma
sonucu azot miktarının artması sonucu lif veriminin düştüğü görülmüştür. Yürüttüğümüz
çalışmaya göre azot miktarının az miktarda kullanılması ile istenilen düzeyde lif veriminin
alınabileceği öngörülmüştür.
Tohum verimi ortalamalarının 126.8 kg/da ile 73.37 kg/da arasında olduğu görülmüştür.
En fazla tohum verimi Kontrol (126.8 kg/da) ve D3 (107.3 kg/da)’de görülmüştür. Sırasıyla
farklı dozlarda azot uygulanan diğer parsellerde D2 (107.323 kg/da), D4 (82.073 kg/da), D1
(80.363 kg/da) ve D3 (73.367 kg/da) olduğu görülmüştür. Azot dozlarının tohum verimi
arasındaki ilişkisi incelendiğinde ortalama tohum verimi için azot seviyesinin az ya da fazla
olması tohum verimi ortalamasını etkilemediği görülmüştür Vezir 55 Yerli kenevir çeşidinin
protein oranı bakımından zengin olduğu görülmüştür. Tohumdaki protein oranı bakımından
incelendiğinde en yüksek protein oranı D1 (%28.38) parselinde, en düşük protein oranı kontrol
(%26.02) parselinde görülmüştür. D2 (%26.36), D3 (%26.44) ve D4 (%26.27) parsellerinde
yakın değerler görülmüştür. Yapılan çalışma sonucunda en az seviyede uygulanan azotun
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protein oranını artırdığı, artan oranda azotlu gübre uygulamasının tohumdaki protein oranı
önemli derecede etkili olmadığı görülmüştür.
Sonuç olarak yürüttüğümüz bu çalışmada Vezir 55 yerli kenevir tohumu Mart 2021
yılında ilk kez tescil edilmiş ve tescil yılında deneme uygulaması yapılan ilk çalışma olmuştur.
Dolayısıyla yürüttüğümüz çalışmalardan elde edilen bulgular ilk çalışma niteliğindedir.
Çalışma sonucu Vezir 55 yerli kenevir çeşidinin artan azot miktarına tepkisinin olmadığı 6
kg/da saf azot uygulanan parsellere daha olumlu tepki verdiği gözlemlenmiştir. Bu durum azota
tepkisinin az olduğunu göstermektedir. Ancak çeşidin azot ile ilgili ilk çalışması olduğundan
bu durumun daha sonraki yıllarda yapılacak çalışmalarda değişiklik gösterebileceği
öngörülmektedir. Artan azot miktarının uygulandığı deneme alanlarında tohum, sap, lif
veriminin düştüğü ve teknik sap uzunluğunun daha kısa olduğu gözlemlenmiştir. Ancak farklı
kenevir çeşitlerinde azot ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde, azot uygulanan (20 kg/da
N) ve uygulanmayan kontrol sahalarında azotun tohum ve biyokütle verimini artırdığını
bildirmiştir [22]. Farklı kenevir çeşitlerinde üç yıllık yürüttüğü artan azot ile ilgili çalışmasında
yıldan yıla artan azotla tohum veriminin düştüğünü gözlemlemiştir [19].
Elde edilen bulgular neticesinde;
1-) Yeni tescil edilen Vezir 55 kenevir çeşidinin aynı bölgede ve farklı bölgelerde farklı
gübreleme uygulamaları ile adaptasyon çalışmaları yapılmalıdır.
2-) Lif üretim amacıyla ekilen bölgelerde lifin verimini ve kalitesini artıracak, tohum
üretim amaçlı ekilen bölgelerde ise tohum verimini, bin dane ağırlığını ve tohumun kimyasal
ve fiziksel özelliklerini artıracak çalışmaların yapılması ve geliştirilmesi gerekmektedir.
3-) Yapılan deneme çalışmalarında sağlıklı verilere ulaşılmak amacıyla iki ya da üç yıl
sürecek çalışmalara yer verilmelidir.
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ÖZET
Geleneksel yapılarımız Anadolu’nun dört bir yanında farklı özellikleriyle karşımıza
çıkmaktadır. Bulunduğu coğrafyadaki yapım sistemine elverişli yapı malzemeleri ile inşa edilen
geleneksel yapılar, teknoloji olanakları ve bu olanakların oluşturduğu yapılaşma hızı ve sonraki
nesillere aktarımında bir takım engeller bulunmasına rağmen varlığını sürdürmeye
çalışmaktadır. Bu mirasın aktarımına engel olan unsurların başında uygun olmayan koruma
yaklaşımlarının yanı sıra rant kaygıları da yer almaktadır. Geleneksel ve tarihi yapılarda
meydana gelen hasarların onarım ve iyileştirme sürecinde alınan yanlış kararlar ve hatalı
koruma uygulamaları, yapıların ömrünü uzatmak yerine daha da kısaltmakta, onarımları
sırasında kullanılan malzemelerin yapıya zarar vermesi kaçınılmaz olmaktadır. Yanlış malzeme
seçimi sebebiyle yapılarda oluşabilecek hasarları önlemek için, yapıya ait orijinal harç ve
sıvaların kimyasal, fiziksel ve mekanik özelliklerinin tespiti ile onarımda kullanılacak malzeme
önerilerinin bu analiz sonuçlarına göre üretilmesi, yapısal ve kültürel sürekliliğin
sağlanabilmesi açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmada, geleneksel yapım teknikleri
kullanılarak inşa edilen yapılardaki tuğla ve harçlar üzerinde uygulanan deneyler ve metotları
literatür olarak araştırılmıştır. Malzemelerin fiziksel özelliklerini belirlemek amacıyla yapılan
deneyler; özgül ağırlık, hacimce ve ağırlıkça su emme, kompasite ve porozite, kılcal su emme
ve atmosfer basıncı altında su emme deneyleri; mekanik özelliklerini belirlemek için yapılan
deneyler ise genel olarak basınç dayanımı ve eğilmede çekme dayanımı deneyleridir. Aynı
zamanda malzemelerin minerolojik yapısı hakkında bilgi edinmek için de analizler
yapılmaktadır. Çalışmanın sonucunda incelenen literatürde geleneksel ve tarihi yapılarda
kullanılan malzemelerin iç yapısı hakkında güvenilir bilgiler edinilmesi, onarımda kullanılacak
olan malzemelerin seçiminde ve üretilmesinde doğru bir yol izlenmesini mümkün kılacağını
göstermektedir. Kültürel miras aktarımının anlaşılabilmesi, ileride yapılacak tüm koruma
uygulamaları için önem arz etmektedir. Böylece yapım sistemleri ile birlikte malzemelerin
mühendislik özelliklerinin iyi tanımlanarak, uygulanacak uygun koruma ve belgeleme
yöntemleriyle kültürel mirasımız daha sağlıklı bir şekilde aktarılabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Geleneksel yapı, tuğla ve harç, malzeme bilgisi
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AN OVERVIEW OF ENGINEERING PROPERTIES OF BRICKS AND MORTARS
USED IN HISTORICAL BUILDINGS

ABSTRACT
Our traditional structures appear all over Anatolia with their different features. Traditional
buildings built with building materials suitable for the construction system in their locations try
to maintain their existence despite certain obstacles in technological opportunities and the speed
of construction created by these opportunities and their transfer to next generations. In addition
to the inappropriate conservation approaches which are the leading factors, there are also rent
concerns. Faulty protection practices and wrong decisions taken during the repair and
improvement process of damages in traditional and historical buildings shorten the life of the
structures rather than extend them, and it is inevitable that the materials used during their repair
will damage the structure. In order to prevent damages that may occur in structures due to wrong
material selection, it is important to determine the chemical, physical and mechanical properties
of the original mortars and plasters belonging to the building and to produce the material
suggestions to be used in the repair according to the results of this analysis in ensuring structural
and cultural continuity. In this study, experiments and methods applied on bricks and mortars
in structures built using traditional construction techniques have been researched as literature.
Experiments to determine the physical properties of materials are specific gravity, water
absorption by volume and weight, density and porosity, capillary water absorption and water
absorption under atmospheric pressure. As for the experiments to determine mechanical
properties are, in general, basic compressive strength and bending tensile strength tests. Also,
analyses are conducted to obtain information about the mineralogical structure of the materials.
At the end of the study, obtaining reliable information about the internal structure of the
materials used in traditional and historical buildings in the literature examined shows that it will
be possible to follow the right way in the selection and production of the materials to be used
in the repair. Understanding the transfer of cultural heritage is crucial for all future conservation
practices. Therefore, our cultural heritage will be transferred in a healthier way with the
appropriate protection and documentation methods to be applied by defining the engineering
properties of the materials and the construction systems.
Key words: Traditional construction, brick and mortar, material information
1. GİRİŞ
İlk çağlardan günümüze kadar yapılaşmanın temelinde yer alan barınma ihtiyacı ve bu
ihtiyaçlara yönelik üretilen çözümler kültürel mirasımızın bir parçasıdır. Kırsal yerleşim
bileşenleri başta konut alanları olmak üzere geleneksel olanın ortaya konulduğu en somut
örneklerdendir. Dolayısıyla yapım sistemleri ve malzeme özellikleri bakımından arkeolojik,
kentsel ve tarihi değer taşıyan yapıların analizleri kültürel mirasın sürdürülebilirliği bakımından
belgesel bir değer taşımaktadır (Yeler ve ark., 2015).
Geleneksel yapıların bulunduğu coğrafyadaki yapım sistemine elverişli yapı
malzemeleri ve yapım sistemleri gibi özellikleri; toplumun kültür, yaşam tarzı, geçim
kaynakları ve inanışları şeklinde bu yapıların tipolojilerine de yansımıştır. İnsanın çevresiyle
olan etkileşimi önce çevreyi şekillendirmiş sonrasında da bu çevreden etkilenmiştir. Ancak
zamanla geleneksel yapılarda meydana gelen yapı hasarları, uygun olmayan yöntemlerle
onarım ve koruma yaklaşımları sorunlara neden olmaktadır. Bu sebeple yeniden üretimi söz
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konusu olmayan, dönüştürülerek ve uygun koruma politikalarıyla sürdürülebilirliğinin
sağlanması mümkün olan geleneksel kültürel mirasımız, Anadolu coğrafyasının her bir
noktasında var olma savaşı vermektedir.
Son yıllarda gelişen teknoloji ve artan üretim olanakları birçok malzemeye hızlı erişim
imkânı sağlarken harcanan yüksek enerjinin yol açtığı küresel ısınma gibi sorunlar,
malzemelerin sürdürülebilir yapım sistemlerini yeniden gündeme getirmiş ve geleneksel yapım
sistemleri ve yapı malzemeleri yeniden önem kazanmaya başlamıştır (Özgünler, 2017). Yapım
sistemleri ve malzeme kullanım detayları ile birlikte kullanılan malzemelerin iç yapısı hakkında
sağlıklı veriler elde edilmesi ile koruma ve restorasyon uygulamalarında daha sağlıklı sonuçlar
alınması mümkün hale gelecektir. Bu sebeple somut kültürel mirasımızın korunması için
geleneksel ve tarihi yapılarımızı fiziken korumak olduğu kadar yapım tekniklerini ve malzeme
ölçeğinde detaylı bir şekilde belgelemek de koruma yaklaşımlarını daha sağlıklı hale getirmek
için önemlidir (Karabulut, 2018).
Kültürel mirasımızın anlaşılabilmesi ve aktarılabilmesi ileride yapılacak tüm koruma
uygulamaları için önem arz etmektedir. Bu çalışmada; geleneksel yapılarda kullanılan
malzemeler ve yapım teknikleri ile bu yapıların onarım süreçlerinde malzeme analizinin önemi
literatür olarak araştırılmıştır. Böylece yapım sistemleri ile birlikte malzemelerin mühendislik
özelliklerinin iyi tanımlanarak uygulanacak uygun koruma ve belgeleme yöntemleriyle kültürel
mirasımız daha sağlıklı bir şekilde aktarılabilecektir.
2. GELENEKSEL ve TARİHİ YAPILARDA KULLANILAN TUĞLA VE HARÇ
MALZEMELERİ
Hammaddesi kil olan tuğla; antik bir yapı malzemesi olup Mezopotamya’dan Roma’ya,
Çin Uygarlığından Orta Asya ve Osmanlı Dönemlerine kadar çok geniş bir kullanım alanına
sahiptir. Tuğlalar; üretim yöntemlerine göre el yapımı harman tuğlası ve fabrikasyon tuğlalar
olarak iki kategoride değerlendirilebilir (Eroğlu ve Akyol, 2017; Kılınçarslan ve ark. 2007).
Adını şekillendirme, kurutma ve pişirme işlemlerinin yapıldığı alandan alan el yapımı harman
tuğlası (Görsel 1.), bu alanda gerçekleştirilen üretim şekli ilkel ve günümüz üretim
teknolojilerine göre geride kalmasına rağmen, geleneksel yapım teknikleri ile inşa edilen
yapılarda sıkça karşımıza çıkmaktadır (Er, 2013).

Görsel 1. Geleneksel Harman Tuğlası Örneği (Er, 2013)
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Harç ve sıvalar ise hem yapının inşasında hem sonrasında geleneksel ve tarihi yapılara
ait en etkin yapı malzemelerinden biridir. Sıva harcı da kâgir veya hımış duvar ve tavan
yüzeylerini düzgünleştirmek amacıyla kullanılan harcın aldığı isimdir (Akbulut Ekşi, 2006;
Güleç, 1992). Bağlayıcı malzeme, dolgu malzemesi, çeşitli katkı maddeleri ve suyun belirli
ölçülerde karıştırılmasıyla elde edilen harçlar; bağlayıcılarının niteliklerine göre
isimlendirilmektedir. Kil, alçı, hava kireci, hava kireci+ doğal veya yapay puzolanlar, hidrolik
kireçler ve erken çimentolar geleneksel bağlayıcılar olarak adlandırılmaktadır (Ersen ve ark.,
2016).
Volkanik kül gibi doğal puzolanlar yeryüzünde doğal olarak bulunurlar ve bu doğal
puzolanların kum, söndürülmüş kireç ve kil ile birlikte kullanılmasıyla suya dayanıklı harç elde
edilmesi işlemi çok eski dönemlere dayanır. Romalılar bu yöntem ile su içinde de sertleşebilen
bağlayıcılar elde etmişlerdir. Osmanlı döneminden bu yana sıkça kullanılan ‘Horasan harcı’ da
toz haline getirilmiş tuğla ve kiremitlerin söndürülmüş kireçle birleştirilmesiyle elde edilen
geleneksel bir harç türüdür (Erdoğan ve Erdoğan, 2007).
Geleneksel ve tarihi yapılarda kullanılan tuğla ve harçların iç yapısı ile fiziksel
özelliklerinin belirlenerek restorasyon uygulamalarına katkı sağlayabilecek deneyler
yapılabilmektedir. Bu konuda yapılan çalışmalardan (Yücel ve Korkmaz, 2020); tarihi
yapıların onarım ve güçlendirme aşamalarına katkı sağlaması amacıyla, Isparta ve Burdur
içerisinde yer alan Kremna, İncirlihan Kervansarayı, Adada, Sığırlık Harabesi, Zorzila ve Psidia
Antiokya gibi ören yerlerinde kullanılan taş, tuğla ve harç yapı malzemelerinin deneysel
çalışmalarını, (Kutlu, 2019) ise Akşehir Ulu Camii’deki tuğla malzemesinin kullanımına
yönelik uygulamalarının incelenmesi ve Anadolu Selçuklu Mimarisinde ender görülen bu
özelliklerin değerlendirilmesi ve yorumlanmasını amaçlamıştır.
(Çağlar, 2018); Geleneksel Kastamonu Evlerinde dolgu malzemesi olarak kullanılan
harman tuğlasının mevcut özelliklerinin iyileştirilmesi amacıyla, tuğla numuneler üzerinde
fiziksel, kimyasal ve mekanik deneyler gerçekleştirerek bor atığı katkısıyla üretilen harman
tuğlalarının deney sonuçlarını karşılaştırmalı olarak ele almıştır.
(Eroğlu ve Akyol, 2017); çalışmalarında Boğsak Adası Yerleşimi tuğla ve kiremit
örneklerine uygulanan fiziksel ve petrografik özellikleri belirlemede kullanılan deneylerin
sonuçlarını paylaşmışlardır.
(Şahin, 2017); Bab-ı Seraskeri Hastanesi yapımında kullanılan farklı dönem tuğlaların
karakterizasyonunu belirlemek amacıyla tuğla, bağlayıcı harç ve sıva örnekleri üzerinde
deneyler yapmıştır. Tuğla örnekler üzerinde görsel, fiziksel, minerolojik ve kimyasal özellikleri
ile mekanik özelliklerini belirlemek amacıyla deneyler uygulamış ve bu deney sonuçları ayrı
başlıklar halinde sonuçlandırmıştır.
Eski eserlerde kullanılan örgü harçları, sıva harcı gibi yapı malzemelerinin içerdiği
bağlayıcı agrega oranları, bağlayıcının türü ve kullanılan katkı maddelerinin özelliklerinin tayin
edilmesi, onarımda kullanılabilecek harç ve sıva üretimine olanak sağlamaktadır. Yapılan
çalışmalardan (Gür, 2019); Eski eserlerin onarımında kullanılmak üzere hidrolik kireç esaslı
onarım harcı üretebilme olanaklarını araştırmıştır. Farklı puzolan takviyeleriyle çeşitli sonuçlar
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elde ederek tarihi eser onarımında kullanılabilecek harç olanaklarının geliştirilmesi gerektiğini
öne sürmüştür.
(Kahraman ve ark., 2013); Tarihi yapıların onarımında kullanılmak üzere geleneksel
kireç esaslı harçların yerel malzemelerle yeniden üretilerek kullanılabilirliğini araştırdıkları
deneysel çalışmalarında Karamürsel- Kaytazdere tüflerinin kimyasal özellikleriyle puzolanik
aktivitelerini araştırmışlardır. Puzolan katkılı onarım harcı üreterek, ortaya çıkan harcın
özelliklerinin orijinal harçlar ile benzer özelliklere sahip olduğu sonucuna varmışlardır.
(Akbulut Ekşi, 2006); Tarihi yapıların onarım ve güçlendirilmesinde kullanılan kireç
harçlarının yapıdaki özgün malzemeler ile uyumluluğunu sağlayabilecek malzemelerin
seçilebilmesi için çeşitli karışımlardaki harçların fiziksel, kimyasal ve mekanik özelliklerini
araştırmıştır. Dış etkilere karşı mukavemeti yüksek kireç harçları üretilmesini hedeflediği
çalışmasında, üretilen numuneler ile ilgili öneriler geliştirmiştir.
3. YAPI MALZEMELERİ ÜZERİNDE UYGULANAN DENEYLER VE UYGULAMA
METOTLARI
3.1. Fiziksel Deneyler
Malzemenin gerçek yoğunluğu; kuru numune kütlesinin boşluksuz hacmine
oranlanmasıyla elde edilir. TS EN 1936’ya göre ince toz haline gelene kadar öğütülen numune
63μ’luk elekten geçirilir. Değişmez kütleye gelinceye kadar etüvde kurutulan numune, içinde
sıvı bulunan dereceli bir kaba alınarak (piknometre) hacmi hesaplanır. Numunenin ağırlığı
piknometre yardımıyla bulunan hacme oranlanarak malzemenin özgül ağırlığına ulaşılır. TS
EN 1936’ya göre gerçek yoğunluk deneyi Eş. 1.1’e göre yapılır.
ρr = (me / m2+ me- m1 ) x ρrh

(1.1)

Burada;
ρr: : Örneğin görünür yoğunluğu (kg/m³)
m1 :Su ve öğütülmüş örnek ile doldurulmuş piknometrenin kütlesi (g)
m2 :Suyla doldurulmuş piknometrenin kütlesi (g)
me :Öğütülmüş ve kurutulmuş örneğin kütlesi (g)
ρrh :Suyun yoğunluğu (kg/ m³)) (20 °C’de suyun yoğunluğu 998 kg/ m³))
Suya doygun birim hacim ağırlık/görünür yoğunluk; kuru örnek kütlesinin görünür
hacmine oranıdır. Numunenin boşlukları dahil edilerek dış yüzeyi ile sınırlanan hacmi görünür
hacim olarak adlandırılır (TS EN 1936, 2010). Öncelikle numuneler su dolu bir kap içerisinde
suya doygun hale getirilir. Daha sonra kap içinden alınarak su dolu bir kap içinde asılı ağırlıkları
ölçülür. Ardından numunenin dış yüzeyi kuru bir bez ile kurulanarak suya doygun yüzeye sahip
kuru ağırlıkları ölçülür. Ölçümler bittikten sonra numuneler +105 °C’de kurutulup değişmez
ağırlığa ulaştığında yeniden tartılır. TS EN 1936’ya göre birim hacim ağırlık deneyi Eş. 1.2’e
göre yapılır.

ρb = (md / ms- mh) x ρrh
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Burada;
ρb: Örneğin görünür yoğunluğu (kg/m³)
ms: Suya Doymuş örneğin kütlesi (g)
md: Kuru örnek kütlesi (g)
mh: Su içine batırılmış örnek kütlesi (g)
Kompasite; değişmez kütleye kadar kurutulmuş numunenin boşlukları dahil edilmeyen
dolu hacminin, boşlukları dahil görünür hacmine oranlanmasıyla elde edilir ve doluluk oranı
olarak da isimlendirilir. TS EN 1936’ ya göre malzemenin kompasite değerini hesaplayabilmek
için birim hacim ağırlık ve özgül ağırlık değerlerinden yararlanılarak hesaplama yapılır.
Porozite ise kompasitenin tam tersi gözeneklilik oranı olarak bilinmektedir. Yani malzeme
içindeki boşlukların toplam hacmine oranıdır. TS EN 1936’ya göre kompasite ve porozite Eş.
1.3 ve 1.4 e göre hesaplanır.
k : (ρb /ρ𝑟) x 100
p: (1- ρb /ρ𝑟) x 100

(1.3)
(1.4)

Burada;
k : Kompasite değeri (%)
p : Porozite değeri (%)
ρb : Numunenin birim hacim ağırlığı (g/cm³)
ρ𝑟 : Numunenin özgül ağırlığı(g/cm³)
Kılcal Su Emme; TS EN 1925’e göre doğal taş harç ve dolgu gibi kompozit
malzemelerin içerisindeki kapiler boşluklara bağlı olarak su emme katsayısı tayininin yapıldığı
yöntemdir. Sabit kütleye gelene kadar kurutulan ve tartılan numune, yüzeylerinden bir tanesi,
(3 ± 1) mm su içerisine daldırılarak su emmesi sağlanır. Kütledeki artış zamanın fonksiyonu
olarak bulunur. Emilmiş olan suyun kütlesi, numunenin taban alanına bölünerek, sürenin (s)
kareköküne karşı çizilen bir grafik olarak ifade edilir (KUDEB, 2009).
Atmosfer basıncı altında su emme; malzemenin içindeki boşluklara fiziksel olarak su
çekilmesi şeklinde tanımlanmaktadır. TS EN 13755’e göre su emme deneyi hem hacimce hem
de kütlece hesaplanır. Numuneler sabit kütleye ulaşıncaya kadar kurutulduktan. Belirli
periyotlarda kap içerisindeki numunelere su eklenerek doygun hale gelmesi sağlanır ve deney
numunelerinin ardışık kütleleri kaydedilir. TS EN 13755’e göre atmosfer basıncı altında su
emme Eş. 1.5 e göre hesaplanır.
Ab = [(ms-md) / md] x 100

(1.5)

Burada;
Ab : Atmosfer basıncı altında su emme (%)
md : Kuru deney numunesinin kütlesi, (g)
ms : Doymuş deney numunesinin kütlesi, (g)
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3.2.Mekanik Deneyler
3.2.1. Basınç Dayanımı
Basınç dayanımı tayini malzemenin ya da kayaçların düşey yükler altında
dayanıklılığını ölçebilmek uygulanır. Numunenin basınç uygulanacak yüzey alanının
hesaplanması için milimetre hassasiyetinde ölçüm yapılır. Değişmez ağırlığa gelinceye kadar
etüvde kurutulan numuneler üzerine uygulanan kuvvetin, basıncın uygulandığı yüzey alanına
bölünmesiyle elde edilen değer basınç dayanımını vermektedir. Numuneye devamlı bir (1 ±
0,5) MPa/s sabit gerilme hızıyla kuvvet uygulanır ve kırıldığı maksimum yük kaydedilir
(KUDEB, 2009, TS EN 1926). TS EN 1926 ya göre basınç dayanım değeri Eş. 1.6’ya göre
hesaplanır.
R= F/A

(1.6)

Burada;
R: Deney örneğinin tek eksenli basınç dayanımı( MPa)
F: Kırılma yükü (N)
A: Deney öncesi numunenin kesit alanı (mm²)
3.2.2. Eğilmede Çekme Dayanımı
Eğilmede Çekme Dayanımı (TS EN 772-6, 2004)’e göre; prizmatik ya da silindirik
numunelere üç ya da dört noktada yük uygulayan sistemin kurulması ve malzemenin
kırılmasına kadar yük uygulamasıyla belirlenir. Eğilme deneyi malzemenin mukavemeti
hakkında tasarım bilgilerini ve malzemenin eğilmeye karşı mekanik özelliklerini belirlemek
amacı ile yapılır.
3.2.2.1.Nokta Yükleme Dayanım Deneyi
Boyutları standart olmayan veya silindirik hacimli malzemelere nokta yükleme dayanım
deneyi uygulanır. İki konik uç arasına yerleştirilen malzemeye hidrolik olarak yük uygulanarak
alt kısımdaki konik uç kaldırılır. Silindirik ve düzensiz örneklerin yerleştirilebileceği üst kısım
ise bir çerçeve içinde sabitlenir. Konik uçlar arasındaki mesafe ve uygulanan yük miktarı tespit
edilir (KUDEB, 2009).
3.3.Kimyasal Deneyler
Yapı malzemelerinin kimyasal özelliklerinin belirlenmesiyle; malzemelerin içerdiği tuz,
kir ve boyaların kimyasal içeriği belirlenir ve örneklerin bağlayıcısı ile bağlayıcı agrega
oranları, agrega özellikleri ve boyutları tespit edilir. Bu tespitler ile birlikte onarımda
kullanılabilecek harç ve sıvaların bileşimleri tayin edilerek, önerilecek olan agrega ve bağlayıcı
nitelikleri belirlenebilmektedir.
3.3.1. Asit Kaybı ve Kızdırma Kaybı Analizleri
Harç ve sıvaların ana bileşenleri olan ve asitte çözünebilen kireç, kil gibi bağlayıcılar
ve kum veya çakıl gibi kalsiyum karbonatlı agregaların oranlarını belirlemek amacıyla asit ve
kızdırma kaybı analizleri yapılmaktadır. Kızdırma kaybı analiziyle malzemedeki nem, organik
madde ve karbondioksit (CO2) gibi maddelerin yüzde olarak kayıpları belirlenir (KUDEB,
2009). Asit kaybı için 20-30 g kadar örnekler belirli sıcaklıkta etüvde kurutulup tekrar
soğutulduktan sonra belirli oranda hidroklorik asit (HCl) ile karıştırılır. Silisli agrega asit ile
reaksiyona girmezken, bağlayıcı asit ile reaksiyona girmektedir. Karışım asitle reaksiyon
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vermeyene kadar işleme devam edilir. Asit kaybı sonrası reaksiyona girmeyen kısımlara elek
analizi uygulanır. Bu analiz ile reaksiyona girmeyen agregaların türü ve boyutlarının dağılımı
belirlenir (KUDEB, 2009).
3.3.2. Suda Çözünebilir Tuzların Analizi
Varlığını tespit etmek amacıyla harç, sıva, taş ve kir örneklerine tuz testleri uygulanır.
Toz haline getirilen örneklerin 1’er gramı 100 ml saf su ile 48 saat süresince ara ara
karıştırılarak bekletilir ve süspansiyonun iletkenliği kondaktometre ile ölçülerek kaydedilir.
Örneklere kimyasal reaktifin ilave edilmesiyle oluşan reaksiyon sonucunda ortaya çıkan
bulanıklık, çökelti, yoğunluk veya renk tonundaki farklılıklara göre deney sonuçlarına ulaşılır.
Klorür (Cl-), nitrat (NO3-), sülfat (SO₄²-), karbonat (CO32-) , fosfat (PO₄³⁻) gibi suda çözünebilen
tuzların varlığı yapı malzemelerinde çiçeklenme, parça eksilmeleri, ayrışma, şişme-kabarma,
korozyon gibi onarımı güç tahribatlara yol açmaktadır (Borrelli, 1999).
3.3.3. Protein Yağ Testleri
Geleneksel ve tarihi yapılarda kullanılan bağlayıcı harç ve sıva örnekleri içerisindeki
organik madde tespitini yapabilmek için protein ve yağ analizleri yapılmaktadır. Organik katkı
maddeleri ile kireç ve harcın fiziksel özellikleri iyileştirilerek daha sert ve mukavemeti yüksek
harçlar elde edilebilmektedir. Numune içerisindeki protein varlığını saptayabilmek için toz
haline getirilen örnek, ucu kapatılan kapiler bir tüpe bir miktar alındıktan sonra bir miktar
reaktife batırılan küçük bir süzgeç kağıdı, numunenin yer aldığı tüpteki açık ağızdan
yerleştirilir. Isıtılan örnekten çıkan gazlarda oluşan mor-pembe renk malzeme içeriğinde
protein varlığına işaret eder. Yağ tespiti için ise; cam üzerine konulan bir miktar toz numune
üzerine kristal bakır sülfat (CuSO4) ilave edilerek, hidrojen peroksit (H2O2) ile etkileşime
sokulur. Son olarak üzerine amonyak (NH3) çözeltisi eklendiğinde sabun köpüğü oluşumu var
ise numune içeriğinde yağ ihtiva ettiği anlaşılır (KUDEB, 2009).
3.4. Minerolojik Analizler
Petrografi analizi için malzemelerin makroskobik ve mikroskobik incelemeleri ‘TS EN
12407 Doğal Taşlar- Deney Metotları-Petrografik İnceleme’ ve ‘TS EN 12440 Doğal Taşlar
İsimlendirme Kriterleri’ standartlarına uygun olarak yapılmaktadır. Makroskobik tanımında
kayaçların veya malzemelerin; iri, orta veya ince agregalı olması gibi tane büyüklükleri,
makroskobik gözenekler ve deformasyonlar, yüzeyde gözlemlenebilen fosillerin varlığı gibi
gözle tespit edilebilen özellikler tanımlanmaya çalışılır. Mikroskobik inceleme ise iki aşamada
gerçekleştirilir. Kalın kesitleri hazırlanan harç ve sıvaların stereo mikroskop altında
incelemelerinde, harç ve sıvaların bağlayıcı-agrega oranları, agregaların formu ve türlerine
yönelik tespitlerde bulunulur. Mikroskobik yöntemlerde malzemelerin kalın ve ince kesitleri
hazırlanarak stereo mikroskop ve polarizan mikroskop ile incelemeleri yapılır. Stereo
mikroskopta yapılan tespitlerde belirlenemeyen agrega türleri polarizan mikroskopta
tanımlanır. Böylece her iki mikroskobik inceleme birbirinin tamamlayıcısı olarak kullanılabilir
(KUDEB, 2009). Görsel 2 ve 3’de stereo mikroskop ve polarizan mikroskop altında
görüntülenen harç numuneleri yer almaktadır.
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Görsel 2. Stereo mikroskop altında görüntülenen harç numunesi(Sayın, 2016)

Görsel 3. Polarizan mikroskop altında görüntülenen harç numunesi(Sayın, 2016)

3.4.1. SEM-EDS (EDX) Analizleri
Optik mikroskoplara göre çok daha yüksek çözünürlükte görüntü alınabilmesini
sağlayan Taramalı Elektron Mikroskobu (Scanning Electron Microscope-SEM); elektron ışını
demetleri ile malzeme yüzeyi üzerindeki etkileşim sonucunda geri saçılan elektronların
dedektör ile toplanarak görüntü elde edilmesini sağlar. SEM’in yüksek çözünürlüğü harç ve
bileşenlerinin, içeriğindeki katkı maddelerinin tespit edilmesini bunun yanı sıra mikro yapısal
ve morfolojik özelliklerine de erişilmesini sağlar. Tarihi yapılardaki harçların oluşumunda
kireç, alçı ve dolomitik bağlayıcılar bulunmaktadır. SEM analizi ile birlikte tuğla, taş, harç ve
sıva gibi tarihi yapıları oluşturan yapı malzemelerin bileşenleri, içeriğindeki katkı maddeleri ve
malzemenin deformasyonu tespit edilebilmektedir. EDS(EDX) elementel analizi de bağlayıcı
bileşimi hakkında daha fazla bilgi verebilmektedir. Birleştirilmiş enstrümantal bir analiz
yöntemi olan SEM-EDX(EDS) ile birlikte bu bağlayıcıların bileşenleri hakkında daha detaylı
bilgi edinilebilmektedir (Adriano ve ark., 2008). SEM analizine ait görüntü Görsel 4’te
verilmiştir.
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Görsel 4. Harç Örneğinin gözenekliliğine ait SEM Görüntüsü(Işık, 2010)

3.4.2. XRD Analizi ve Termal Analizler
Diğer analiz yöntemlerine göre hızlı olması, çok az miktarda numuneye ihtiyaç
duyulması ve örnekte tahribat oluşturmaması gibi bir takım üstünlükleri olan X- ışınları toz
yöntemi yine maddelerin iç yapısını analiz etmek için kullanılır. Çoğunlukla doğada bileşik
halinde bulunan maddeler incelenirken, kendilerini oluşturan elementlerin tanımlanmasına da
ihtiyaç duyulabilir. XRD ile nitel analiz sonuçlarıyla malzemeyi oluşturan elementler tespit
edilebilir (Öztürk Yıldırım ve Bulmuş, 2018).
Bağlayıcıları, agregaları ve katkı maddelerini analiz etmek ve tanımlayabilmek için
Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC), Diferansiyel Termal Analiz (DTA) veya
Termogravimetrik yöntemler (TG) gibi ilave termal analiz teknikleri uygulanabilmektedir. Çok
küçük numune miktarlarıyla gerçekleştirilebilen analizler olmasına karşın kompleks ve ayrıntılı
bir eğitim ve deneyim gerektiren bu analiz metotlarının uzman analistler tarafından yapılması
daha sağlıklı sonuçlar alınmasını mümkün kılacaktır (Middendorf ve ark., 2005).
4. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
İnsanoğlunun kültürel kimliğinin devamlılığı konusunda önemli bir role sahip olan
geleneksel yapıların zaman içerisinde almış olduğu hasarları en aza indirerek sürdürülebilir
koruma uygulamalarının gerçekleştirilebilmesinin en etkin yolu, yapıları oluşturan
malzemelerin karakterini iyi bir şekilde tanımlayıp tespit etmektir. Yapı malzemeleri üzerinde
uygulanan malzeme analizleri hem yapı malzemelerinde meydana gelen bozulmaların
sebeplerine ışık tutmakta hem de yeni malzeme olanaklarının eskileriyle uyumu konusunda
sağlam bir taban oluşturmaktadır.
Geleneksel yapım teknikleri kullanılarak inşa edilen yapılardaki tuğla ve harçlar
üzerinde uygulanan deneyler ve metotlarının literatür olarak incelendiği bu çalışmada, yapılan
araştırmalar da göstermektedir ki; mevcut yapının kimyasal ve fiziksel özelliklerinin tespit
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edilerek eski yapıyı oluşturan orijinal yapı malzemeleri ile uyumlu malzeme üretilmesi, koruma
uygulamalarında seçilen malzemelerin verimliliğini artırmaktadır.
Geleneksel ve tarihi yapılarda meydana gelen hasarların onarım ve iyileştirme sürecinde
alınan yanlış kararların önüne geçmek, hatalı koruma uygulamalarından kaçınmak ve somut
kültürel miras aktarımını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek için malzemelerin mühendislik
özelliklerinin iyi tanımlanması, yapı malzemeleri üzerinde uygulanan deney yöntemlerinin
alanında uzman kişiler tarafından yapılması ve multidisipliner bir anlayışla hareket edilmesinin
aynı zamanda kültürel bir sorumluluk olduğu düşünülmektedir.
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ABSTRACT
The effect of daylight on living comfort and the performance of transparent surfaces against
solar radiation reveal the necessity of using daylight as a design parameter in architecture. As
a design element, sunlight affects the interior surfaces of the architectural work. As a result of
this, effects such as further heating or cooling of the structure occur. Here, problems such as
the design of the geometrical shape of the building in architecture, heat loss or heat increase,
the amount of glare, and the glare effect should be solved. Therefore, volume and building
direction are the most important parameters in considering daylight as a design element. An
optimally designed building provides efficiency in daylighting, climate-sensitive comfort
conditions, and energy performance. For this reason, it has become a necessity to analyze
daylight as a design element in the solution of environmental pollution and increasing energy
costs, which have become a serious problem today. This study includes a situation analysis of
ambient illuminance levels depending on the use of daylight according to the geometric shapes
of architectural works of equal volume that accept daylight as a design element.
Keywords: Daylight, Architecture, Efficiency.

1. INTRODUCTION
Daylight, which is one of the most important elements of the design, consists of the sum of direct
sunlight and skylight and artificial lighting loads caused by human influence. Architectural design to
be made with daylight has become important in modern architecture. Daylight, which plays a key role
in ensuring user satisfaction in terms of indoor comfort conditions, has critical importance in visual
perception. It is effective on the health and performance of working people as well as controlling body
functions by stimulating metabolism.
When we consider daylight as a design element, it is necessary to pay attention to the design of
transparent or translucent building components. Such components not only provide daylight to the
space but also cause unwanted heat gains from direct solar radiation, especially in summer. Since
transparent surfaces show higher thermal conductivity than opaque surfaces, they weaken the thermal
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performance of the building envelope during periods when heating is required, causing losses in terms
of heating energy. Therefore, daylight planning is decisive in lighting not only in terms of visual
comfort and energy management but also in terms of the thermal performance and heating economy
of the building in summer and winter, whether the heating is desired or not.
It means incorporating daylight lighting strategies and systems into the facade design that control
natural light, which is effective in determining the visual and thermal performance of the building.
These systems can prevent unwanted heat gains indoors thanks to their transparent or translucent
surfaces, and add value to the architecture in terms of facade design. The use of daylight in the design
makes the optimization of many factors together with a holistic perspective of the user and
environmental management. This study aims to explain controlled designs about the effects of
architectural works that accept daylight as a design element on climatic, dynamic, realistic, and
optimum heat and lighting loads according to their geometric shapes [1-4].
2. DIRECTION AND DAYLIGHT EFFECT
The relationship between the building form and the energy conservation in the building can be
explained through the ratio of the volume of the building to the surface area in contact with the external
environment. The lower the ratio of volume to surface area in a building, the fewer heat losses and
gains that occur [5]. With the production of equal volume units in different geometric shapes, varying
volume/surface ratios and accordingly varying heat loss rates are seen. Accordingly, in cold climatic
regions, spherical and square forms should be preferred as they will reduce heat losses [6]. In a cold
climate zone, compact buildings should be built in the east-west direction, in a form close to a square,
to extend the sunbathing period in winter. In the temperate climate zone, thermal loads have less effect
on the building than in other regions. (+) shaped or free forms can be used, but forms extending in the
east-west direction are preferred. The rectangular form is suitable in hot arid climatic regions, but the
form becomes square to reduce the effect of hot summer winds and discharges can be made from this
form. In hot humid climatic regions, elongated structures extending in the east-west direction are
suitable [7]. Eaves arranged around the exterior of the building will be useful in a hot humid climate
zone.
By directing the building by taking into account the way of use, energy losses can be minimized while
energy gain can be maximized. According to the climate type, especially in periods when heating is
desired, the building is positioned in such a way that southerly directions are preferred to gain energy
from solar radiation, and the gain becomes maximum. When the building is positioned in the east-west
direction, the energy gain decreases.
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The form of the building is an important design variable in utilizing daylight. The increased façade
ratio to the building volume can provide an advantage in daylighting. However, in the period when
heating is desired for climatic comfort, the preference for compact geometry in terms of its potential to
minimize heat losses is in contrast to the wide facade area approach that will provide maximum benefit
from daylight. However, as the building geometry loses its compactness, more space can be provided
for transparent surfaces. The heat loss rates of different geometries with equal volumes are given in
Figure 1.

Dome-shaped structure (96%) [8]

Cylindrical structure (%98) [9]
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Square-shaped structure (%100) [10]

Pyramid-shaped structure (%112) [11]
Figure 2. The heat loss rates of different geometries with equal volumes
In a study, the annual heating energy loads needed for a living space are shown when the area is kept
constant in the cold climate zone and their geometry is changed. In the study carried out for the cold
climate zone, compact geometry is the most advantageous form in terms of annual heating energy load.
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However, in compact geometry, there may be problems in transmitting daylight to the depth of the
volume. In this case, in buildings with compact geometry, light entry can be provided to the volume
from both sides with the plan type with courtyard and atrium. In a study conducted in this context, the
Atrium was defined in four different configurations according to its location [12]. Accordingly, Atrium
configurations are divided into four central, semi-closed, attached, and central linear. Each type with
different thermal performances has a central and central linear plane relatively constant temperature.
The dimensions of the atrium, the shape, and the characteristics of the roof cover are decisive in the
amount and distribution of daylight. Daylight configurations by atrium location are shown in Figure 3.
The architectural view of the Atriums according to their daylight configurations is given in Figure 4.

Figure 3. Daylight configurations based on atrium location

Figure 4. Architectural view of Atriums according to daylight configurations [13]
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Attached atrium [14]

Linear atrium [15]

Semi-enclosed atrium [16]
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Centralized atrium [17]
Figure 5. Atrium applications in architecture
3. DISCUSSION
According to the analyzes and evaluations made in this study, it is understood that people
arranged their living spaces according to climate parameters due to the limiting effects of nature
in previous settlements. Wrong direction and wrong choice of architecture are common, as
earlier settlements were built without a scientific basis. Today, such faulty designs can be
avoided thanks to technical data such as simulation.
The point to be noted here is that although they did not receive training on climate-balanced
design in the construction of previous buildings, a production sensitive to climate data was
made. Adding the daylight parameter to this effect will facilitate the emergence of more
optimum structures.
4. RESULTS
The use of daylight in design requires the integration and optimization of many factors,
including user comfort and energy management. In this study, the climatic and visual comfort
conditions and the effects of the buildings on the thermal and lighting loads of the buildings are
explained through the physical shape of the buildings in considering daylight as a design
element. It is understood that in buildings where the daylight parameter is considered a design
element, various buildings with the same building direction provide optimum energy efficiency
and optimum daylight balance.
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ABSTRACT
Traditional buildings of different forms and types have been built in many parts of the world,
especially in Anatolia. These structures can be cylindrical, cubic, dome, or similar in shape.
This study was carried out to determine the effects of sunlight on the surfaces of buildings in
regions with hot and dry climates. The results produced by the GEPA simulation were
interpreted to measure solar radiation on building surfaces during the hottest times of the year.
Solar radiation that occurs when the sun approaches a right angle or in the afternoon has been
analyzed. Accordingly, sunlight affected different building surfaces differently. The surface's
size and the structure's orientation increased the amount of radiation exposure. The effect of the
sun on the surfaces of traditional buildings depends on parameters such as the form and height
of the building. If the surface exposed to sunlight is more, that building absorbs more heat. Due
to the shape and height of buildings, the amount of solar radiation they receive plays a vital role
in the amount of heat and shade. According to the study, the direction and geographical location
of the building affect the architecture. Architectural designs should be made by considering
these parameters. For example, if there is a changing climate in Anatolia, such as the effect of
desertification, architectural designs should be adapted to take these changes into account.
Climate changes become the determining parameter in new projects or Master Plans. In this
context, for example, in the hot and arid climates of Anatolia, the insulation coating material of
the south facades should be extra thick to be protected from the sun's rays and to prevent high
radiation. In the evaluation, it was observed that the temperature can reach higher values in
single villa-style settlements, and the heat levels in the buildings decrease due to the shading
effect in the adjacent buildings. As a natural consequence of this, the reason why adjacent
buildings are frequently seen in the houses in the southeast region is to benefit from shading.
However, in this way, the amount of solar radiation falling on the building can be reduced.
Therefore, low-temperature conditions could be observed on the sun-exposed surfaces of
neighboring residences, as the buildings standing close to each other block the sunlight.
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1. INTRODUCTION
As observed by the ancient Greek and Egyptian civilizations, the sun, around which the world revolves,
has a vital role in the formation of the life cycle of people. Humans came into existence with the sun's
rays and created a life cycle compatible with its movements and taking reference from it. The most
important reason sunlight is desired to be used more in today's buildings can be shown as an unlimited
energy source open to everyone's use. In addition, minimizing the lighting energy, which consumes
more than 33% of the total energy used in buildings, is the most rational alternative method. Natural
Lighting Design, in architectural lighting, is a design that aims to bring together the light entering the
building from the top and sides in the most appropriate way, taking into account the regional climate,
latitude, mass, and location of the architectural structure. Natural light, called "daylight" in natural
lighting calculations, is not considered to consist only of rays coming from the sun. Daylight is the sum
of sunlight and skylight. In this sense, it affects the earth as direct sunlight and skylight. The daylight
entering the building is the total light formed by the sky, other structures in the surrounding, and any
surface that can reflect the daylight. The use of daylight in buildings is not a new architectural
phenomenon, but it is known from experience in projects with poor results that uncontrolled use of
daylight causes overheating and glare. In natural lighting design, environmental, geographical, and
atmospheric conditions should be examined first. Thus, the shadows that may fall on the building at
different times of the day and year can be calculated, and the location of the building can be decided to
receive optimum daylight. After deciding on the location, form, and height of the building, it is
necessary to focus more on the structural factors of the building to optimize the daylight entering the
interior spaces. In this sense, the building's function, openings, and indoor reflectors will determine the
amount and direction of daylight that will enter the building. The location of the work to be done
indoors, the location and proportion of the room, and side openings indicate how the light will be
diffused inside [1-4].
In a study conducted by Yu et al. in 2009, optimum insulation thicknesses were calculated for four
cities in China using degree-hour values from different directions and 5 different insulation materials.
According to this study, the effect of solar radiation on the heat transfer on the building walls during
the heating and cooling seasons was determined according to the wall directions. It was concluded that
the surface color of the outer wall is important in influencing the optimum thicknesses. Although there
are many studies in calculating the optimum insulation thickness in buildings, most of these studies
were carried out according to the heating load [5]. With the cooling season being longer in hot climate
regions, the energy consumed for cooling purposes in buildings increases to a great extent. For this
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reason, planning should be done according to the cooling load while calculating the optimum insulation
thickness in these regions. In his study in 2004, Al-Khawaja evaluated the air temperatures according
to light and dark-colored surfaces and different directions, taking into account the effect of solar
radiation [6]. Again for this purpose, Bolattürk calculated the optimum insulation thicknesses for
Turkey in his study in 2008, taking into account solar radiation. Accordingly, he emphasized that
building optimum insulation thickness in hot climate regions should be evaluated according to cooling
loads [7]. Bolattürk and Dağdır, in their study in 2011, made the optimum insulation thickness
calculation and condensation controls for the two types of building walls based on the cooling load for
the city of İzmir, taking into account solar radiation [8]. It is seen that the cooling load increases the
energy consumption. In this respect, the sustainable reduction of solar radiation contributes to energy
efficiency.
2. CLIMATE CHANGE AND ARCHITECTURAL ADAPTATION
Residences in warm regions show a harmony between human needs and a nature-based architectural
approach. Obtained findings highlight the necessity of constructing buildings in suitable form in terms
of getting sunlight in Anatolian cities with hot and dry climates [9]. Because these selected cities are in
the first place among the cities in danger of desertification in Anatolia. For this reason, architectural
master plan studies should be carried out in this direction by paying attention to the harmony of climate
and structures [10]. Figure 1 shows Map of the danger of desertification in Anatolia [11].

Figure 1. Map of the danger of desertification in Anatolia
If the main problem in hot and arid climates is the effect of solar radiation, academic studies in this area
should be examined. Ongoing research on thermal energy in ancient buildings aims to analyze radiation
in historic buildings, particularly mosque domes, reservoirs, and marketplaces [12, 13]. In recent years,
an increasing number of articles have been devoted to the sun's rays on the outer surfaces of the
buildings, the outer surfaces, and forms that increase the thermal comfort in the spaces. Certain
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strategies are commonly adopted to control the effect of sunlight on the surfaces of buildings depending
on the shape of their exteriors [14]. In a study, the use of renewable energy sources was examined and
the effects of sunlight on the surfaces of buildings were determined in terms of physical, geographical,
technical, and socio-economic aspects. Global solar radiation in selected buildings was also obtained
by analyzing solar radiation. Today, a large literature is devoted to building surfaces using solar
radiation measurement tools such as ArcGIS, Radiance, Ecotect, and Lidar [14-18]. The photovoltaic
potential of Apeldoorn (Netherlands) was estimated in high resolution and suitable areas for
photovoltaic installations and the power outputs were calculated [19]. Several studies have also
analyzed the sunlight potential of exterior surfaces of buildings [20]. In addition, there are numerous
studies investigating the effects of sunlight on the external curved surfaces of traditional structures,
including water tanks, mosques, and bazaars. The effect of solar radiation on these surfaces has been
simulated in Radiance in dry and hot or cold climates. Building orientation, solar radiation, and natural
ventilation were included in the thermal comfort study in buildings by performing a weather data
analysis in Ecotect [21]. Buildings, which are the core of traditional architecture in Anatolia, were
mostly built with curved and dome-like surfaces to meet the needs of local people in the hot and dry
climates of these regions [22]. This functional concept is used in traditional architecture to create
various structural forms of dwellings [23]. Domestic materials were used in the construction of the
houses to meet the requirements of hot, dry, or humid climates [24,25]. Solar radiation, which has a
major impact on the surfaces of buildings, must be taken into account in the design of buildings [2528]. The forms of the houses were analyzed according to regional conditions and climate. Considering
the hot, dry, or humid climate of Anatolia, it is very important to investigate the solar radiation on the
surfaces of the buildings. Analyzing the surfaces of houses for radiation can be based on improving the
roofs of buildings in this area and therefore designing houses suitable for the local climate. Thermal
simulations should be performed to analyze the absorption of radiation and external surfaces.
3. SUSTAINABLE AND ENERGY-EFFICIENT BUILDINGS
It is necessary to design sustainable, environmentally compatible structures that adapt to today's climate
characteristics, make maximum use of natural resources and consume minimum energy, in other
words, will be effective in creating an energy-efficient living environment [29-32]. The design
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parameters that affect energy efficiency in sustainable and energy-efficient building design are listed
below [33-36];
• Site selection of the building,
• The distance of the building to other structures and its positioning,
• The direction of the building,
• The form of the building,
• The physical properties of the building envelope that affect the heat transfer,
• Outdoor brightness level,
• Obstacles that may affect climatic and visual comfort outside the building,
• Physical properties of the internal volume of the building,
• Dimensions and structural features of building elements such as windows and glass,
• The characteristics of the components that make up the artificial lighting system and
• Solar control and natural ventilation systems.
The orientation of the building according to the sun affects thermal comfort as well as energy
conservation [33-36]. The fact that the building design includes solutions that will provide natural
ventilation will contribute to energy efficiency by reducing the costs of heating, cooling, ventilation,
and air conditioning in the building. Physical environment data such as topography, biodiversity,
prevailing wind direction, and climate are indispensable elements in sustainable energy-efficient
building design in selecting and positioning the building. The main principle in selecting the location
and direction of the building to be designed is to make optimum use of the sun's heat and radiation and
be protected from its negative effects. Climatic microclimate conditions such as solar radiation, air
temperature, air movement, and humidity determine the building's energy efficiency and energy
consumption [36-40]. Higher building height means that the building is exposed to more wind and heat
loss [34]. In cases where the height of the building is obligatory, positioning the building by taking into
account the prevailing wind direction provides energy efficiency to benefit from the cooling and air
conditioning effect of the wind and to produce solutions that will generate energy from wind power.
The heating effect of solar radiation and the cooling effect of the wind vary according to the orientation
of the building. The location of the building plays a decisive role in the radiation level of the sun and
the cooling and conditioning effect of the wind. Therefore, optimal positioning for structures should be
ensured at every stage of the design process, depending on climatic/regional requirements, to optimize
the beneficial effects of sun and wind [41]. Solar radiation values in a simulated tower when solar
radiation is high and there is no wind are shown in Figure 2b. While there is no wind on the top of the
building, the solar radiation is at the highest level of 9, while the solar radiation is 8 for the part that
receives the sun rays more obliquely. Again on the same tower, less sun (with a shading effect), and
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on medium-height surfaces, solar radiation is at 4 or 3 levels. Accordingly, the cooling effect in the
tower provides an advantage in terms of energy efficiency according to the direction of the building
and the prevailing wind direction. To ensure effective and rational energy efficiency in buildings, an
energy-efficient approach should be applied in all phases of the design process (planning,
programming, design, application, and use) starting from the planning phase of the architectural design
process of the building. For example, for this purpose, the daylight modeling for the detection of solar
radiation is shown in Figure 2 [42].

a) Daylight modeling
b) Solar radiation levels of the tower building
Figure 2. Daylight modeling for detecting solar radiation
4. MATERIALS AND METHODS
This study, it is aimed to determine the amount of sunlight and heat absorption on the upper
surface of the houses. In this study, Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa, Batman, and Mardin,
which are cities in the southeast of Anatolia that are in danger of desertification due to climate
changes, were selected. The measurements in June, which has the highest solar radiation that
can fall on the building surfaces, were evaluated and compared in terms of Architecture. Thanks
to the Solar Energy Potential Atlas (GEPA) simulation used, the daily Global Radiation Values
(KWh/m2) falling on the buildings were analyzed comparatively. However, since GEPA is a
study for Anatolia, it provides more detailed results than other simulations [43].
Many similar applications in the literature simulate solar radiation. A method was required to
accurately simulate solar radiation on the exterior surfaces of buildings. Data such as time,
location, and climatic conditions of the region were also required and the effects of shadow on
these surfaces were to be analyzed. Radiance, Daysim, ArcGIS, and Ecotect are powerful tools
for evaluating sunlight and shade on building surfaces [26, 44-46]. On the other hand, high
accuracy analyzes of solar radiation can be performed at small scales in Radiance using the
Perez diffuse radiation model [47]. Surfaces are modeled with highly diffuse reflections in this
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software. The luminosity functions are based on a visual algorithm written in the Grasshopper
environment for the analysis of solar radiation. The results of solar radiation analysis on threedimensional models are presented with high accuracy in this software, which is proposed even
for the analysis of complex curved geometries [48]. Ecotect can be used to analyze the effects
of shade, direction, and natural ventilation on building surfaces in different climates [26, 49,50].
These software packages have been frequently validated and implemented in many programs
to evaluate the effect of solar radiation on the roofs and facades of buildings and to utilize
daylight and electricity generation. Rhinoceros5 software requires writing a visual algorithm in
the grasshopper environment using Honeybee and Ladybug tools. Therefore, solar radiation is
analyzed in the Grasshopper environment by attaching the standard EnergyPlus weather file to
Ladybug. After entering the data as a first step, the result of the analysis is graphically displayed
in Rhino 5. It includes four reliable simulation engines EnergyPlus, Radiance, Daysim, and
OpenStudio integrated into this software to evaluate the building's energy consumption, thermal
comfort, and daylight [50].
Each model is placed at zero ground level. The solar radiation on the surfaces of the residences
was simulated. Analyzes were made between 13:00 and 17:00 for June, the month with the
highest solar radiation of the year. Building Surface Solar Radiation (BSSR) has taken into
account the exterior of the building for the solar radiation value on the building surface. The
solar radiation in kWh/m2 in a gauge (BSSR) and multiplied by the sun-exposed exterior area
of the building concerned. These analyzes are illustrated by 9-stage coloring [34]. The Solar
Model used was prepared using the "ESRI Solar Radiation Model" used in the Geographic
Information System and the following basic parameters.
•

For Slope-Aspect-Shading Calculations, a Digital Elevation Model (DEM) with 500m
x 500m grid dimensions horizontally produced from a 1/100,000 topographic map of
Turkey was used.

•

Areas of 36-42 Degree Latitudes in Turkey determined the limits of the study.

•

The Sky Size Index is included in the calculations.

•

Zenith and Azimuth Angles in 32 directions and Open-Closed Sky Calculation Methods
are the variables used in this study.

•

Toto calculate the parameters to be used in the model and to calibrate the model, 22year-old hourly solar measurement values from 1985-to 2006 were used at EIE and DMI
stations.
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•

Transmittivity, Diffuse Proportion, and Surface Albedo values are used in the model.

•

As a result of using the Model, the Total Solar Radiation (kwh/m2) information, which
includes the monthly averages obtained from the daily values of 12 months, was
obtained as a 500m x 500m grid map.

It represents any color that receives solar radiation in kWh/m2. Each analysis was classified
according to 9 tiers as shown in Figure 1. Each color is assigned in response to a specific
kWh/m2 value. Figure 3 shows the solar radiation values of the city of Diyarbakır in the
Southeastern Anatolia region.

Figure 3. Solar radiation values of Diyarbakir city in the Southeastern Anatolia region
Figure 4 shows the solar radiation of the cities of Batman and Şanlıurfa in the Southeastern
Anatolia region. Figure 5 shows the solar radiation of Adıyaman and Mardin cities in the
Southeastern Anatolia region.

Figure 4. Solar radiation of Batman and Şanlıurfa in the Southeastern Anatolia region
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Figure 5. Solar radiation of Adıyaman and Mardin in the Southeastern Anatolia region
The consumption area of energy is realized in three big sectors (industry, transportation, and
construction). Since most of the energy is consumed in the use of buildings, the energy-saving
potential in the construction industry has a huge volume all over the world. In many countries,
applied and academic studies are continuing in related disciplines to take advantage of the
energy efficiency potential. Architectural designs that focus on benefiting from daylight to
reduce energy consumption in buildings, which are the biggest consumption source in hot
climates, have come to the fore, especially in recent years. Another important issue that
increases energy consumption is the cooling load in the building, and many efficiency studies
are continuing in this regard [50-55].
5. DISCUSSION
The effect of sunlight on the surfaces of traditional buildings depends on parameters such as
the form and height of the building. If the surface exposed to sunlight is more, that building
absorbs more heat. Due to the shape and height of buildings, the amount of solar radiation they
receive plays an important role in the amount of heat and shade. Figure 6 shows the simulation
of solar radiation on building surfaces at noon [51].
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Figure 6. A Simulation of solar radiation on building surfaces at noon
The solar radiation on different types of building surfaces in Southeastern Anatolia is the month
with the highest radiation of the year, and the highest radiation values are usually between 13:00
and 17:00. In Figure 5, the top view of the houses of different shapes is represented. While the
solar energy density in kWh/m2 received by the upper surfaces of the houses was maximum at
13:00 when the perpendicular sun rays were given to these surfaces, the lower surfaces received
solar energy at lower levels. The oblique direction of the sun's rays at 17:00 reduced the
intensity of sunlight compared to 13:00. However, the lateral surfaces (body surfaces) of the
houses were exposed to almost vertical sun rays and the maximum radiation situation occurred.
On the other lateral surface, it was understood that the heat was withdrawn to the minimum
level due to staying on the opposite side. Figure 7 shows the simulation of solar radiation on
the building's lateral surfaces during the afternoon hours [56].
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Figure 7. Simulation of solar radiation on building lateral surfaces in the afternoon
hours
6. RESULTS
According to the study, the direction of the building and its geographical location affect the
architecture. Architectural designs should be made by taking these parameters into account. If
there is a changing climate, for example, the effect of desertification in Anatolia, architectural
designs should be adapted to take these changes into account. Climate changes have become
the determining parameter in new projects or Master Plans.
In this context, to protect from solar radiation, for example, in regions of Anatolia with a hot
arid climate, the insulation coating material of the south facades should be extra thick to prevent
high radiation. For example, extra insulation material should be used to reduce the sun's
radiation.
In the analysis, it has been observed that the temperature can reach higher values in single villastyle settlements, while the heat levels in the buildings decrease due to the shading effect in the
adjacent structures. As a natural result of this, the reason why adjacent structures are frequently
seen in the houses in the southeast region is to take advantage of the shading. Because in this
way, the solar radiation falling on the building is reduced. Therefore, low-temperature
conditions were observed on the surfaces of adjacent residences exposed to sunlight, because
buildings standing close to each other block the sunlight.

PROCEEDING BOOK

ISBN: 978-605-71767-9-0

www.selcukkongresi.org

Page | 186

SELJUK 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES

REFERENCES
[1] Ünver, R., Akdaǧ, N.Y., Gedik, G.Z., Öztürk, L.D., Karabiber, Z. 2004. Prediction of
building envelope performance in the design stage: an application for office buildings,
Building and Environment, 39 (2), 143-152
[2] Kazanasmaz, T., Örs Fırat, P. 2014. Comparison of advanced daylighting systems to
improve illuminance and uniformity through simulation modeling. Light &
Engineering, 22 (3), 56-66.
[3] Kurtay, C., Esen, O. 2019. Ofis yapıları için ışık rafı tasarımında 30° ve 45° enlemlerinde
optimum verim sağlanması için bir yöntem. Journal of the Faculty of Engineering &
Architecture of Gazi University. 34(2), 835–844.
[4] Ünver, R., Öztürk, L., Adıgüzel, Ş., Çelik, Ö. 2003. Effect of the facade alternatives on the
daylight illuminance in offices, Energy and Buildings, 35 (8), 737-746.
[5] Yu, J., Yang C., Tian L. Liao, D. 2009. A study on optimum insulation thicknesses of
external walls in hot summer and cold winter zone of China, Applied Energy, 86 (11),
2520-2529.
[6] Al-Khawaja, M.J. 2004. Determination and Selecting The Optimum Thickness of Insulation
for Buildings in Hot Countries by Accounting for Solar Radiation, Applied Thermal
Engineering, 24, 2601-2610.
[7] Bolattürk, A. 2008. Optimum Insulation Thickness for Buildings Walls with Respect to
Cooling and Heating Degree-Hours in The Warmest Zone of Turkey, Building and
Environment, 43, 1055-1064.
[8] Dağıdır, C., Bolattürk, A. 2011. Sıcak İklim Bölgelerindeki Binalarda Isıtma ve Soğutma
Yüküne Göre Tespit Edilen Optimum Yalıtım Kalınlıklarının Karşılaştırılması, X.
Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 13-16 Nisan, İzmir.
[9] Kurtay, C. 2002. Design of the External Environment for Proper Daylight in Indoor
Volumes, Gazi University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture,
17(3), 75–87.
[10] Bourgeois, J., Pelos, C. 1983. Spectacular vernacular: A new appreciation of traditional
desert architecture. Peregrine Smith Books.
[11] Türkiye Çölleşme Risk Haritası, (2015), https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/turkiyenincollesme-risk-haritasi-cikarildi/484297 (Date of access: 01.02.2022).
[12] Sedighi, E., Yaghoubi, M., Mousavi, S. M., Siahpour, S. 2017. Thermal study of domed
roofs in a traditional bazaar, Energy for Sustainable Development, 39, 67–81.

PROCEEDING BOOK

ISBN: 978-605-71767-9-0

www.selcukkongresi.org

Page | 187

SELJUK 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES

[13] Shiri, T., Didehban, M., Taban, M. 2021. Analyzing the amount of radiation absorption
related to the form of Ab Anbars dome in a hot and dry climate in Yazd. International
Journal of Energy and Environmental Engineering.
[14] Montavon, M., Scartezzini, J.-L., Compagnon, R. 2004. Comparison of the solar energy
utilization potential of different urban environments. In Plea2004 – The 21th
Conference on Passive and Low Energy Architecture (1–6), Eindhoven, The
Netherlands.
[15] Hachem, C., Athienitis, A., Fazio, P. 2011. Parametric investigation of geometric form
effects on solar potential of housing units, Solar Energy, 85(9), 1864–1877.
[16] Urbanetz, J., Zomer, C. D., Ruther, R. 2011. Compromises between form and function in
grid-connected, building-integrated photovoltaics (BIPV) at low-latitude sites. Building
and Environment, 46(10), 2107–2113.
[17] Liu, G. 2014. Development of a general sustainability indicator for renewable energy
systems: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 31, 611–621.
[18] Compagnon, R. 2004. Solar and daylight availability in the urban fabric. Energy and
Buildings, 36(4), 321–328.
[19] Kausika, B. B., Dolla, O., Folkerts, W., Siebenga, B., Hermans, P., van Sark, W. G. J. H.
M. 2015. Bottom-up analysis of the solar photovoltaic for a city in the Netherlands,
Science and Technology Publications.
[20] Košir, M., Capeluto, I. G., Krainer, A., Kristl, Ž. 2014. Solar potential in existing urban
layouts–Critical overview of the existing building stock in Slovenian context. Energy
Policy, 69, 443–456.
[21] Shiri, T., Didehban, M., Taban, M. 2019. Temporary accommodation design with a thermal
optimization approach taken from the potential of water reservoir dome [Master thesis
in Architecture and Urban Planning]. The Jundishapur Dezful University of
Technology.
[22] Olgyay, V., Hainline, J. 2003. Architectural infrastructure for ecological restoration.
Journal of Green Machines, 12, 275–287.
[23] Pratt, J. G. 1954. An investigation of homing ability in pigeons without previous homing
experience. Journal of Experimental Biology, 32, 70–83.
[24] Mirdanesh, M. 2007. Acquaintance with historical monuments. Madrasa, Tehran.
[25] Damirchi, A. 2004. Pigeons and the towers of Isfahan. Journal of Art and Mankind, 115,
34–37.

PROCEEDING BOOK

ISBN: 978-605-71767-9-0

www.selcukkongresi.org

Page | 188

SELJUK 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES

[26] Aldhshan, S.R., Abdul Maulud, K.N., Wan Mohd Jaafar, W. S., Karim, O. A., Pradhan, B.
2021. Energy consumption and spatial assessment of renewable energy penetration and
building energy efficiency in Malaysia: A review. Sustainability, 13(16), 9244.
[27] Alparslan B., Gültekin, A.B., Dikmen, Ç.B. 2009. Ekolojik Yapı Tasarım Ölçütlerinin
Türkiye’deki Güneş Evleri Kapsamında İncelenmesi, 5. Uluslar arası Teknolojiler
Sempozyumu IATS 2009, Karabük.
[28] Arpacıoğlu, Ü., Çalışkan, C.İ., Şahin, B., Ödevci, N. 2020. Mimari Planlamada, Günışığı
Etkinliğinin Arttırılması için Kurgusal Tasarım Destek Modeli, Tasarım Kuram. 2020,
16 (29), 53-78.
[29] Bekkouche, S. M. A., Benouaz, T., Yaiche, M. R., Cherier, M. K., Hamdani, M., Chellali,
F. 2011. Introduction to control of solar gain and internal temperatures by thermal
insulation, proper orientation and eaves. Energy and Buildings, 43(9), 2414–2421.
[30] Erlalelitepe, I., Aral, D., Kazanasmaz, T. 2011. Investigation of Educational Structures in
Terms of Natural Lighting Performance, Megaron, 6 (1), 39-51.
[31] Bourgeois, J., Pelos, C. 1983. Spectacular vernacular: A new appreciation of traditional
desert architecture. Peregrine Smith Books.
[32] Şerefhanoğlu, M. 1974. Türkiye'de yapıların düşey yüzeylerinin güneşlenme durumları,
İstanbul
[33] Soysal, S. 2008. Konut Binalarında Tasarım Parametreleri İle Enerji Tüketimi İlişkisi,
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
Ankara, 2008
[34] Utkutuğ, G. Bilim ve Teknik Mimarlık Eki, İstanbul, ed. G. Utkutuğ, Tübitak Yayınları,
[1] 2002
[35] http://www.emo.org.tr/ekler/92d39205bdaa0ea_ek.pdf (Date of access: 01.02.2022).
[36] Lakot, E. 2007. Ekolojik Ve Sürdürülebilir Mimarlık Bağlamında Enerji Etkin Çift
Kabuklu Bina Cephe Tasarımlarının Günümüz Mimarisindeki Yeri Ve Performansı
Üzerine Analiz Çalışması, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi,
Trabzon.
[37] Köknel Yener, A. 2003. Performance Analysis of Window Glazing from Visual Comfort
and Energy Conservation Points of View, Architectural Science Review. 46 (4), 395–
401.
[38] Kutlu, G.H. 2001. Çağdaş Mimarlıkta Işık Kullanımı, Ege Mimarlık Dergisi, Izmir, 20012, 13

PROCEEDING BOOK

ISBN: 978-605-71767-9-0

www.selcukkongresi.org

Page | 189

SELJUK 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES

[39] Küçükdogu, M.S. 1976. Iklimsel Konfor ve Aydınlık Seviyesine Baglı Görsel Konfor
Gereksinmeleri Açısından, Pencerelerin Tasarlanmasında Kullanılabilecek Bir Yöntem,
Doktora Tezi, I.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, Istanbul.
[40] Kazanasmaz, T., Grobe L.O., Bauer, C., Krehel, M., Wittkopf S. 2016. Three approaches
to optimize optical properties and size of a South-facing window for spatial Daylight
Autonomy, Building, and Environment. 102, 243-256.
[41] www. better-building.eu (Date of access: 01.02.2022).
[42] Çevre Dostu Binalarda Enerji Verimliliği Örnek Uygulamalar, (2016) Proje Referans No:
EuropeAid/134786/IH/SER/TR,https://webdosya.csb.gov.tr/db/meslekihizmetler/ustm
enu/ust menu 844.pdf, (Date of access: 01.02.2022).
[43]

Güneş

Enerji

Potansiyeli

Atlası,

(2016)

Global

Radyasyon

Değerleri,

https://gepa.enerji.gov.tr/MyCalculator/ (Date of access: 01.02.2022).
[44] Freitas, S. C., Catita, P., Redweik, M., Brito, C. 2015. Modelling solar potential in the
urban environment: State-of-theart review. Renewable and Sustainable Energy
Reviews, 41, 915–931.
[45] He, B.J., Wang, J., Liu, H., Ulpiani, G. 2021. Localized synergies between heat waves and
urban heat islands: Implications on human thermal comfort and urban heat management.
Environmental Research, 193, 110584.
[46] He, B.-J., Zhao, D., Xiong, K., Qi, J., Ulpiani, G., Pignatta, G., Prasad, D., Jones, P. 2021.
A framework for addressing urban heat challenges and associated adaptive behavior by
the public and the issue of willingness to pay for heat resilient infrastructure in
Chongqing, China. Sustainable Cities and Society, 75, 103361.
[47] Perez, R., Seals, R., Ineichen, P., Stewart, R., and Menicucci, D. 1987. A new simplified
version of the perez diffuse irradiance model for tilted surfaces. Solar Energy, 39 (3),
221–231.
[48] Ward, G. 1994. The Radiance lighting simulation and rendering system. In Proceedings of
the 21st Annual Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques (459–
472), Orlando, Florida.
[49] Yang, L., He, B.-J., Ye, M. 2014. Application research of ECOTECT in residential estate
planning. Energy and Buildings, 72, 195–202.
[50] Roudsari, M.S., Pak, M. 2013. Ladybug: A parametric environmental plugin for
grasshopper to help designers create an environmentally-conscious design. In 13th
Conference of International Building Performance Simulation Association (3128–
3135), Chambéry, France.
PROCEEDING BOOK

ISBN: 978-605-71767-9-0

www.selcukkongresi.org

Page | 190

SELJUK 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES

[51] Liang, J., Gong, J., Zhou, J., Ibrahim, A.N., and Li, M. 2015. An open-source 3D solar
radiation model integrated with a 3D Geographic Information System, Environmental
Modelling & Software V64, February 2015, pp. 94-101.
[52] Littlefair, P. 2001. Daylight, Sunlight and Solar Gain in the Urban Environment, Solar
Energy, 70 (3), 177-185.
[53] Mardaljevic, J., Andersen, M., Roy, N., and Christoffersen, J. 2011. Daylighting Metrics
for Residential Buildings, CIE 27th Session, 9-16 Temmuz 2011, Sun City, 93-111.
[54] Mohajeri, N., Upadhyay, G., Gudmundsson, A., Assouline, D., Kämpf, J., Scartezzini,
J.L. 2016. Effects of urban compactness on solar energy potential. Renewable Energy,
93, 469–482.
[55] Nabil, A., Mardaljevic, J. 2006. Useful daylight illuminances: a replacement for daylight
factors, Energy and Buildings, 38 (7), 905–913.
[56]

https://www.researchgate.net/figure/3D-representation-of-the-solar-radiation-outputsintensity-in-kWh-m-2-year-on_fig7_323940752 (Date of access: 01.02.2022).

PROCEEDING BOOK

ISBN: 978-605-71767-9-0

www.selcukkongresi.org

Page | 191

SELJUK 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES

PANDEMİNİN TOPLU TAŞIMA GÜVENİLİRLİĞİNE ETKİSİNİN BULANIK
MANTIK İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Buket ÇAPALI
1

1

Süleyman Demirel Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, 0000-0003-1917-1654

ÖZET
COVID-19 salgını toplu taşımada, dünya çapında görülmemiş bir talep ve gelir düşüşüne neden
olmuştur. COVID-19 pandemi süreci boyunca, genel olarak seyahatin en aza indirilmesi
gerektiği ve yalnızca temel veya kaçınılmaz yolculuklara izin verilmesi gerektiği kabul
edilmiştir. Pandeminin farklı aşamalarında toplu taşıma sisteminin değerlendirilmesi son derece
önemli bir konudur. Çünkü toplu taşıma güvenli olmayan ve sağlıksız olarak algılanırsa
toplumsal rolünü yerine getiremeyecektir. Bu nedenle toplu taşıma sistemlerinde yeterli
önlemlerin alındığına dair kamuoyuna bilgi verilmesi ve halkla ilişkiler bu dönemde özellikle
önem kazanmıştır. Toplu taşımanın sağlıksız olarak algılanması, zemin kazanması ve
sürdürülebileceği düşünülürse, koşullar sonrasında bile yeni alışkanlıkların oluşmasına neden
olacaktır. Bu çalışma, Isparta ilinde toplu taşıma kullanıcılarına yönelik yapılan anket
çalışmasında, HES kodu kullanımı ile toplu taşımanın denetim altına alınması, her tur öncesi
dezenfeksiyon işlemi yapılması, araç içi hava sirkülasyon sistemleri yerine taze hava
sirkülasyon sistemleri kullanılması sorularına verilen cevapların bulanık mantık ile
değerlendirilerek pandemi döneminde toplu taşıma sistemine güvenilirlik belirlenmeye
çalışılmıştır. Çalışma ayrıca pandemi sürecinde toplu taşıma güvenilirliğinin COVID-19 salgını
ile nasıl değiştiği ve dünyada toplu taşıma kuruluşları tarafından benimsenen toplu taşımada
bulaşma riskini en aza indiren kritik konularla ilgili bilgi sunmaktadır. Ek olarak, bulanık
mantık aracılığıyla oluşturulan kurallara göre pandemi döneminde toplu taşıma güvenilirliğini
yaklaşık olarak hesaplayan bir değerlendirme modeli sunulmaktadır. Toplu taşıma sistemlerinin
toplumsal rollerini yerine getirme yeteneğini geri kazanabilmesi için güvenilirlik kavramı
önemlidir. Kontrol, hijyen ve havalandırma gibi önlemler alınmadığı takdirde tek başına
virüsün yayılmasını durdurmak mümkün değildir. Bu çalışma, toplu taşıma politikasını
belirleyenler, planlayıcılar ve araştırmacılar için pandemik krizin toplu taşıma güvenilirliği
üzerindeki etkileriyle ilgili durumlara ve araştırma ihtiyaçlarına genel bir bakış sunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Toplu taşıma, sürdürülebilirlik, güvenilirlik, kent içi ulaşım planlaması,
bulanık mantık
1. GİRİŞ
Çin’in Wuhan kentinde başlayarak birkaç hafta içinde dünya çapında bir salgın haline gelen
COVID-19 virüsü ülkemizde ilk olarak 11 Mart 2020 tarihinde görülerek Dünya Sağlık
Örgütüne [1] bildirilmiştir. Virüsün ülkemizde yayılmasının engellenmesi amacıyla 22 Mart
2020 yılında yayınlanan genelge ile kamu kurum ve kuruluşlarda çalışanlara, uzaktan çalışma,
dönüşümlü çalışma ve esnek çalışma saatleri uygulanmaya başlanmıştır. Milli Eğitim ve
Yükseköğretim kurumları 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 3 hafta süre ile eğitime ara vermiş̧,
23 Mart 2020 tarihi itibari ile uzaktan eğitime başlamışlardır. T.C. İçişleri bakanlığı tarafından
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Covid-19 pandemi nedeni ile alınan önlemler kapsamında 24.03.2020 tarihinde yayınlanan
genelge ile tüm şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarının araç ruhsatında
belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu taşıması kararlaştırılmıştır.
Toplu taşıma araçları ve durakları, virüse maruz kalma açısından endişe vericidir. Enfekte bir
kişinin herhangi bir semptom göstermeden bulaşıcı olma durumu söz konusudur. Çocuklar
semptomlar başlamadan hastalığı bulaştırabilmektedir [2]. UITP 2020 tarafından toplu taşıma
işletmeleri için yayınlanan rehberde araç ortamlarının COVID-19 bulaşması için yüksek riskli
ortamlar olduğu görülme nedenlerini; havalandırması sınırlı ortamda yüksek miktarda insan
taşınması, enfekte hasta giriş kontrolü olmaması ve dokunulan yüzeylerin çeşitliliği olarak
sıralamıştır. Hem personelin hem de yolcuların güvenliğinin sağlanması için kişisel önemin ve
hijyen önlemlerinin arttırılmasının faydalı olacağına dikkat çekilmiştir. Ortak yüzeylerin ve
dokunulan yerlerin dezenfekte edilmesinin, her tur arasında temizlik yapmanın ve ortamı
havalandırmanın önemi vurgulanmıştır [3].
Bu çalışmada, COVID-19 pandemi döneminde HES kodu kontrolü, temizlik ve havalandırma
tedbirlerinin toplu taşıma güvenilirliğine etkisi bulanık mantık ile araştırılmıştır. İnsanların
COVID-19 nedeniyle duraklatılan faaliyetlere krizin en kötü kısmı geçtikten sonraki dönem
olan normalleşme sürecindeki devam ettikleri gözlemlenmektedir. Normalleşme dönemi,
popülasyonda bağışıklık olmadığı sürece, hastalığın sürmesi beklendiği için daha uzun zaman
alabilir. Ek olarak ilk krizden sonra yeni yaygın enfeksiyon dalgalarının ortaya çıkma olasılığı
mevcuttur.
2. PANDEMİ ETKİLERİNİ AZALTMAYA YÖNELİK ALINAN TEDBİRLER
COVID-19 gibi solunum yolu enfeksiyonları, nefes alırken, konuşurken, öksürürken ve
hapşırırken enfekte kişilerden dışarı verilen damlacıklar ve aerosoller yoluyla bulaşır [4].
COVID-19 bulaşmasının çeşitli şekillerde meydana geldiği konusunda hala pek çok belirsizlik
olsa da kapalı ortamlarda havadan bulaşma olduğu görüşü mevcuttur [5]. Aerosoller, COVID19 salgını sırasında toplu taşıma sistemlerinde ve diğer kapalı ortamlarda ve iç mekanlarda
saatlerce birikebilir ve bulaşıcı olabilir [4]. Doğal havalandırmanın uygunluğu hava filtreleme
sistemlerinin temizliği ve sıkı hijyen protokollerini uygulamak, diğer birçok işlemin yanı sıra
özellikle yüksek temas yüzeylerinin temizlenmesi ve dezenfeksiyonu önemlidir [6]. Tek bir
asemptomatik enfekte kişinin COVID-19 virüsünü 50 dakikalık iki otobüsle 22 yolcuya (toplam
67 kişiden) bulaştırdığına inanılan Ningbo, Çin'deki Ocak 2020 otobüs gezisi vakasını
bildirmiştir. Bu olayda yolcular maske takmamıştır [7]. Mevcut araştırmalar, maruz kalma
süresinin de alakalı olduğunu kabul etmektedir [4], [8]. Ancak çalışmalarda, bulaşma
olasılığının maruz kalma süresinin bir fonksiyonu olarak nasıl arttığı hala bilinmemektedir.
Sonuç olarak, maske kullanımı, sık temizlik ve havalandırma olmadan toplu taşıma, insanların
uzun süre tutulabileceği kapalı bir ortam sağlaması nedeniyle tehlikeyi işaret etmektedir. Bu
ortamda, sosyal mesafe, virüs dolaşımdaysa enfekte olan kişi sayısını azaltabilir. Ancak sosyal
mesafe toplu taşımanın doğasına aykırıdır. Doğru maske kullanımı, virüse yakalanmış
hastaların kontrolünün sağlanarak toplu taşıma araçlarına alınmaması, havalandırma ve hijyen
gibi diğer önlemler tek başına virüsün yayılmasını durdurmak için yeterli olmasa da oldukça
etkilidir.
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Uzmanlar gelişmiş hijyen koşullarının ve hatta konuşma yasağının (Singapur) olduğu kapalı
ortamlarda bulaşma riskinin azalacağı görüşündedir. Toplu taşıma araçlarında yakın mesafeli
konuşmanın virüs yayılımında etkili olduğu gerçeği, virolog Hitoshi Oshitani tarafından
açıklanan bulguların biri olarak varsayılmıştır [9]. Bu tür bir sonuç, Singapur'u toplu taşıma
araçlarında katı fiziksel mesafe kuralları uygulamama kararına götürmüş ancak yolculardan
maske takıp birbirleriyle konuşmamaları istenmiştir. Toplu taşımada farklı kullanım ve işletme
kuralları altında COVID-19 bulaşma riskine ilişkin sağlam kanıtların hala yetersiz olduğunu
vurgulamakta fayda vardır. Toplu taşıma araçları maksimum doluluk standartları sorunu
nedeniyle fiziksel mesafe gereksinimleri, diğer faktörlerin yanı sıra maske kullanımına,
sanitasyona ve havalandırmaya bağlı olan çok yönlü bir zorluk oluşturmaktadır.
Gelişmiş hijyen ve temizlik standartlarıyla ilgili olarak, COVID-19 virüsünün plastik ve
paslanmaz çelik dahil farklı yüzey türlerinde saatlerce bulaşıcı kaldığı bulunmuştur [10]. Bu
nedenle, kontamine bir yüzeyle fiziksel temas potansiyel bir COVID-19 bulaşmasına neden
olabilmektedir. Bu, önleyici bir tedbir olarak toplu taşıma araçlarında ve duraklarda yüksek
temas yüzeylerinin sık sık temizlenmesi gerekliliği anlamına gelmektedir. Toplu taşıma
araçlarının ve durakların temizliği, işletmelerin kapsamına ve mevcut olan kaynaklarına bağlı
olarak çeşitli yoğunluk seviyelerinde, dünya çapında yaygın olarak benimsenmiştir. Bazı
yönergeler, toplu taşıma personeli için yalnızca araçlarda ve duraklarda değil, aynı zamanda
işletmelerin giyinme odaları, toplantı odaları ve yönetim ofislerinde de uygulanması gereken
artırılmış hijyen önlemleri hakkında tavsiyelerde bulunmaktadır [3], [11]. Personelin güvenini
sağlamak için kişisel koruma unsurlarına ve hijyen önlemlerine sahip olmak gerekebilir.
Yolcuların ve enfeksiyon riskinin düşük olduğu düşünülse bile toplu taşıma sistemine olan
güvenin sürdürülmesini sağlar [3]. Yolcular, davranış ve hijyen standartları, doğru maske
kullanımı dahil olmak üzere geniş çapta bilgilendirilmelidir [11].
Klima kullanımının COVID-19 virüsünü daha da yayıp yaymayacağı ve kaynaktan daha uzun
bir mesafede bulaşmaya yol açıp açmayacağı hala belirsizdir. Sınırlı kanıtlar, klimanın
restoranlar gibi kapalı iç mekanlarda bulaşmada rol oynayabileceğini göstermektedir [12]. ABD
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), resirkülasyonsuz modda [6]. Havalandırma /
klima sistemlerinin kullanılmasını önermektedir. Toplu taşıma araçları gibi kapalı alanların sık
sık havalandırması genellikle önleyici bir önlem olarak önerilir [13]. Bu özellikle araçların
içinde uzun süre yolculuk yapan sürücüler için önemlidir. İngiltere, toplu taşıma araçlarının
havalandırmasıyla ilgili, devridaim olmaksızın 8-10 litre/sn/kişi (kişi başına saniyede litre)
temiz hava akış hızı yönergelerine uyulmasını tavsiye etmiştir. [8].
3. YÖNTEM VE DEĞERLENDİRME
3.1. Verilerin Elde Edilmesi
Çalışma kapsamında toplu taşıma güvenilirlik kriterleri olarak kontrol, temizlik ve
havalandırma belirlenmiştir. Bu verileri elde etmek için pandemi dönemi göz önünde
bulundurularak Google form yardımı ile online olarak anket gerçekleştirilmiştir. Çizelge 1’de
çalışma için kullanılan anket soruları ve değerlendirme ölçeği verilmiştir.
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Çizelge 1. Anket Soruları ve Değerlendirme Ölçeği

1. HES kodu kullanımı ile toplu taşımanın denetim altına alınması toplu taşımaya
güven duymanızı sağlar mı?
2. Toplu taşıma araçlarında her tur öncesi dezenfeksiyon işlemi yapılması toplu
taşımaya güven duymanızı sağlar mı?
3. Toplu taşıma araçlarında araç içi hava sirkülasyon sistemleri yerine taze hava
sirkülasyon sistemleri kullanılması sizin toplu taşımaya güven duymanızı sağlar mı?
1
(HAYIR)

2

3

4

5 (EVET)

3.2. Bulanık Mantık
İnsana ait düşünme ve akıl yürütme yeteneğinin bilgisayarlar tarafından kullanılması bulanık
mantık kavramını ortaya çıkarmıştır. Bulanık mantık kavramı makine zekası olarak da
görülebilir. Bulanık mantığın temelinde bir gerçekliğin yaklaşık olarak bulunması yatmaktadır.
Model oluşturulması istenen durumlarda tercih edilmektedir. Evet yada hayır kesinlik belirtilen
ifadeler yerine bulanık ifadeler kullanılmaktadır [14].
Anket yardımı ile elde edilen veriler bulanık mantık tasarımı ile girdi değerleri olarak eklendi
(Görsel 2).

Görsel 1. Bulanık Mantık Tasarımı

Görsel 2’de üyelik fonksiyonu tasarımı verilerin ölçeklendirilmesine göre tanımlanmıştır.
Oluşturulan veri tabanı ile kural düzenleyici tasarımı kullanılarak 19 kural belirlenmiştir
(Görsel 3).
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Görsel 2. Üyelik Fonksiyonu Tasarımı

Görsel 3. Kural Düzenleyici Tasarımı

Yapılan son araştırmalar, toplu taşıma araçları gibi kapalı ortamlarda, fiziksel mesafeye bağlı
kalarak, maskelerin doğru kullanımının, hijyenin ve havalandırmanın, hastalığın bulaşma
olasılığını önemli ölçüde azalttığını göstermektedir. COVID-19 salgınının etkileri; ekonomik
ve sosyal etkilerinin yanı sıra, toplu taşıma araçlarının hizmet performansına etkisi, sağlık
riskleri ve sürdürülebilir hareketliliğe kadar uzanmaktadır. Toplu taşıma sektörünün pandemi
sonrası koşullara kötü bir şekilde geçiş yaptığı algılanırsa, toplu taşımayı sağlıksız olarak
görmenin zemin kazanacağı ve bu durumun sürdürülebileceği riski vardır.
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4. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR
Toplu taşıma araçlarında ve duraklarda yolcu doluluk düzeyi ile temas riski artmaktadır.
Kişiler, enfekte olma riski nedeniyle, toplu taşıma araçları ile sınırlı bir alanda seyahat etmekten
kaçınmaktadır. Bu durumun toplu taşıma araçlarına olan güvenilirliği önemli ölçüde
etkileyeceği endişesi oluşmaya başlamıştır. Güvenilirliği kazanmak ve virüsün bulaşma riskini
en aza indirmek için alınan önlemler maddeler halinde sıralanmıştır. Bunlar:
1. Mobil ödeme sistemi kullanarak nakit para ile olan teması engellemek (kart dolum
noktaları yerine online ödeme sistemi kullanılması).
2. Hasta olabilecek yolcuları veya çalışanları belirlemek için mobil ödeme sistemleri ile
HES kodu kontrolünü sağlamak.
3. Koltuklar, tırabzanlar, kapılar ve ödeme makineleri gibi yüzeylerin temizliği.
4. Araçların belirli ana durak noktalarında tüm yolcuların indirilerek araç içi
havalandırmasının ve temizliğinin düzenli olarak yapılması.
5. Toplu taşıma araçlarında seyahat kartlarına sahip olup olmadıklarını kontrol etmek için
yolcuların yaklaştığı bilet denetimi, artan bulaşma riski nedeniyle şoför için tehlikeli
hale gelebilir. Bu nedenle şoförün fiziksel olarak izole edilmesi ve yolcularla temasının
minimuma indirilmesi gerekmektedir.
6. Tüm yolcuların maske kullanımının zorunlu hale getirilmesi.
7. Araçlarda konuşmanın kısıtlanması.
8. Klimaların araç içi hava sirkülasyonu yerine havalandırma tercih edilmesi
COVID-19 salgını, dünya çapında toplu taşıma sistemleri için büyük zorluklar ortaya
çıkarmaktadır. Bu çalışmada; sosyal mesafe, maske kullanımı, hijyen, temizleme ve
havalandırma koşulları da dahil olmak üzere toplu taşıma araçlarında COVID-19 bulaşma
riskini azaltma üzerindeki çeşitli faktörlerin etkisine ilişkin bilgiler verilmiştir. Bulanık mantık
kullanılarak toplu taşıma güvenilirliğinin kontrol, temizlik ve havalandırma kriterlerine karşılık
modelleme yapılmıştır. Bulanık mantık ile kabul edilebilir değerler elde edilmiştir.
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ABSTRACT
A virtual MCA (Multichannel Analyzer) instrument was designed by writing a code via
LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) software. The virtual
MCA was used in a gamma spectrometer in the present study, and the signals obtained from
the spectrometer were acquired by the virtual instrument through a digitizer. The performance
of the developed virtual MCA was tested in different data acquisition times at the different
coarse gain settings of the used amplifier. The gain value of the amplifier was adjusted to 4, 16
and 64, respectively. The energy spectra of 137Cs gamma radioactive source were displayed in
a real MCA and the virtual MCA in the data acquisition times of 100, 200 and 300 s at each
coarse gain setting. Total counts in the energy spectra obtained from the virtual MCA
instrument were also compared with those of the real MCA. Besides, the spectrum shapes
displayed in the real and the virtual MCAs were compared with each other. The spectrum shape
comparison obtained from the real and the virtual MCAs in the data acquisition time of 200 s
at the different coarse gain settings was given as an instance. It was observed that the total
counts and the spectrum shapes in all spectra obtained from the virtual MCA instrument were
highly compatible with those of the real one. It was concluded from the results that the
developed virtual MCA instrument can be used for the gamma spectrum acquisition and for
finding out the total counts in the spectra as an alternative for the real one.
Keywords: Virtual MCA, real MCA, 137Cs gamma energy spectrum

1. INTRODUCTION

To measure an energy spectrum of a radioactive source means to record the pulse-height
distribution produced by the particles emitted from the source, which it is achieved by the use
of a multichannel analyzer (MCA) [1]. It is the device which sorts out incoming pulses
according to pulse height and keeps count of the number at each height in a multichannel
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memory. The MCA works by digitizing the amplitude of the incoming pulse with an analogto-digital converter (ADC). The MCA then takes this number and increments a memory channel
whose address is proportional to the digitized value. In this way incoming pulses are sorted out
according to pulses height and the number at each pulse height stored in memory locations
corresponding to these amplitudes [2]. Figure 1 shows an example spectrum shape.

Figure 1. An example spectrum shape [1]

Engineers and scientists demand rapid development and prototyping capabilities in research
and design. With virtual instruments, we can quickly develop a program, take measurements
from an instrument to test a prototype and analyze results [3]. Virtual MCA is a type of virtual
instruments. It is an instrument developed by writing a code via software in the computer
environment. It is used to display the energy spectrum of a radiation source.

With the right software tool, engineers and scientists can efficiently create their own
applications, by designing and integrating the routines that a particular process requires. How
and when the application acquires data from the device, how it processes, manipulates and
stores the data, and how the results are presented to the user can be defined by engineers and
scientists [4]. LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) is a graphical
programming environment which has become prevalent throughout research labs, academia
and industry. For measurement and automation, it is a powerful and versatile analysis and
instrumentation software system [3].
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The function of a detector is to produce a signal for every particle entering into it. For this
purpose, a material called as scintillator is utilized. The most commonly used scintillator for
gamma rays is NaI(Tl). Scintillators are materials that produce sparks or scintillations of light
when ionizing radiation passes through them. This scintillation lights turn into electrical signals
by the devices named photomultiplier tubes (PMT). The amount of light produced in the
scintillator is very small. It must be amplified before it can be recorded as a pulse or in any
other way. The amplification or multiplication of the scintillator’s light is achieved by the PMT
[1].

The basic function of a preamplifier is to amplify weak signals from a detector and to drive it
through the cable that connects the preamplifier with the rest of the equipment [2].

One of the most important components in a pulse processing system for applications in
counting, timing, or pulse amplitude (energy) spectroscopy is an amplifier [5]. It is the main
amplification unit. In addition to signal amplification, an equally important function of the
amplifier is to convert the signal at the output of the preamplifier into a form suitable for the
measurement desired [1].

In the present study, to test the performance of the developed virtual MCA via LabVIEW
software, the gamma energy spectra of 137Cs were displayed in the real and the virtual MCAs
for the different acquisition times at the different coarse gain settings of the amplifier. The total
counts in the spectra and the spectrum shapes obtained from both MCAs were compared with
each other.

2. MATERIALS AND METHODS

The virtual MCA instrument was developed by writing a code via LabVIEW software. There
is a screen that displays the spectrum and an indicator that shows the total count in the front
panel of the virtual instrument. The virtual MCA was used in the gamma spectrometer
illustrated in Figure 2.
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Figure 2. Block diagram of the used spectrometer (DT: detector, HV: high voltage
power supply, PA: preamplifier, A: amplifier)
As can be seen in the block diagram, a 137Cs radiation source was used. The signals from the
NaI(Tl) scintillation detector (3 inch by 3 inch) were sent to a preamplifier (PA, ORTEC 113).
The output of the preamplifier was transmitted to an amplifier (A, ORTEC 485). The output
signals of the amplifier were sent to a real MCA (ORTEC TRUMP 8k) and the developed
virtual MCA through a digitizer (NI USB-5133).

In the experiment, the radiation source was placed 4 cm from the face of the detector. The fine
gain value of the amplifier was kept constant to 5. The coarse gain value was adjusted to 4, 16
and 64, respectively. The spectra were acquired from both MCAs in the data acquisition times
of 100, 200 and 300 s at each coarse gain setting.

3. RESULTS

The total counts and the spectrum shapes obtained from the virtual MCA were compared with
those of the real one. The coarse gain value of the amplifier was first adjusted to 4. The total
counts obtained from the real and the virtual MCAs for the different data acquisition times are
shown in Table 1. The results are also graphically given in Figure 3.

Table 1. Total counts obtained from both MCAs in different acquisition times for the
coarse gain setting of 4
Time (s)

Real MCA

Virtual MCA

100

496267

551733

200

994790

1049258

300

1492346

1575655
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Figure 3. Total counts versus the different acquisition time values

The gain value was then adjusted to 16, and the spectra were displayed in both MCAs in the
acquisition times of 100, 200 and 300 s. The obtained total counts are seen in Table 2 and
graphically in Figure 4.

Table 2. Total counts obtained from both MCAs in different acquisition times for the
coarse gain setting of 16
Time (s)

Real MCA

Virtual MCA

100

618257

665611

200

1232109

1261097

300

1846521

1852109

Figure 4. Total counts versus the different acquisition time values
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For the coarse gain setting of 64, the spectra were finally displayed in both MCAs in the
different acquisition times. The total counts in the spectra are given in Table 3. Besides, the
results given in the table are graphically seen in Figure 5.

Table 3. Total counts obtained from both MCAs in different acquisition times for the
coarse gain setting of 64
Time (s)

Real MCA

Virtual MCA

100

632268

650791

200

1266789

1274637

300

1904365

1910430

Figure 5. Total counts versus the different acquisition time values

In addition to the count comparisons, the spectrum shapes displayed in both MCAs were also
compared with each other. The spectrum shapes obtained from the real and the virtual MCAs
in 200 s at the different gain settings are given here as an example. Figures 6-8 show the
spectrum shapes obtained for 4, 16 and 64 settings of the coarse gain. These figures are original
MCA screen view, and the horizontal and vertical axes show channel numbers and number of
counts, respectively.
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Figure 6. The spectrum shapes displayed in (a) the real and (b) the virtual MCAs for the
coarse gain setting of 4

Figure 7. The spectrum shapes displayed in (a) the real and (b) the virtual MCAs for the
coarse gain setting of 16

Figure 8. The spectrum shapes displayed in (a) the real and (b) the virtual MCAs for the
coarse gain setting of 64
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4. CONCLUSIONS

In the present study, we aimed to test whether the developed virtual instrument was compatible
with the real MCA for the different coarse gain settings of the amplifier in different data
acquisition times in a gamma spectrometer. For this, the counts and the spectrum shapes
obtained from the virtual MCA were compared with those of the real one.

We expect that the total counts increase normally if the acquisition time is increased. It was
seen from Tables 1-3 and Figures 3-5 that the total counts in the spectra increased together with
the acquisition time increment. It was observed that the spectrum shapes obtained from the real
and the virtual MCAs for the different coarse gain settings were highly compatible with each
other (Figures 6-8). Besides, it was seen that the photopeak in the spectrum shifted to the right
i.e. towards higher channel number when the gain was increased. The reason for this is that the
amplitude values of the signals increase with the gain increment.

In our study given in ref [6], the developed virtual MCA code was tested by using the signals
supplied from a pulse generator. In this work, on the other hand, the virtual MCA was tested by
using the original detector signals from a gamma spectrometer instead of the generator ones.

In this experimental study, consequently, the total counts in the spectra and the spectrum shapes
were obtained from both MCAs, and they were compared with each other. It was concluded
that the virtual MCA can be used in a gamma spectrometer as an alternative option to the real
one.
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ÖZET
Günümüzün en önemli gelişmelerinin başında roket teknolojileri gelmektedir. Roketler
insanlığın her alanında vazgeçilmez fayda sağlayan araçlar haline gelmişlerdir. Günümüzde
roketler savunma alanında kullanıldığı gibi, çok farklı ve faydalı alanlarda örneğin uyduların
dünya yörüngesine yerleştirilmesi aracılığı ile haberleşmeden, her türlü ticari faaliyetlere kadar
bilgi verilerinin aktarılmasının temelini oluşturmaktadır. Ayrıca uzayın keşfi süreci içerisinde
roketler daha fazla ilgi çekmekte ve keşif konusunda büyük bir yarışın gittikçe artacağı
bilinmektedir. Teknolojik bakımdan roket teknolojisine bakıldığında birinci konunun roket
yakıtları olduğu görülmektedir. Çok farklı yakıt çeşitleri ile çalışabilen roket motorları olmasına
karşın en çok kimyasal yakıtlı roketlerler kullanılmaktadır. Kimyasal enerjili roket yakıt
çeşitleri içinde ise en çok katı yakıtlar kullanılmaktadır. Bu araştırmada çift bazlı (DB) katı
roket yakıt içeriğine metal esaslı yüksek enerjili maddelerin ilave edilmesinin yakıt
performansına etkileri değerlendirilmiştir. Yüksek enerjili roket yakıt ilave temel maddesi
olarak çeşitli geometrik yapıda ve boyutlarda alüminyum (Al) kullanılmaktır. Ayrıca son
dönemlere bor temelli bor karbür (B4C) ve saflık derecesi en az %99 saflıkta bor elementinin
çeşitli oksitlenmesini önleyici madde kaplamaları ile roket yakıt içeriğine ilave edilmesi
konusunda uluslararası araştırmaların yapıldığı görülmektedir. Çalışmada çift bazlı (DB) yakıt
içeriğine yüksek enerjili alüminyum (Al), bor karbür (B4C) ve magnezyum kaplı bor
maddelerinin roket yakıt performansına etkileri incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Katı Roket Yakıtı, Enerjetik Malzemeler, Yanma Hızı, Enerji Seviyesi
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1. GİRİŞ
Roketlerin tahriki için gerekli enerji, roket yakıtlarının bünyesinde bulunan kimyasal enerjinin
kinetik enerjiye çevrilmesiyle sağlanır. Kimyasal yakıtlı roketler, kullandığı yakıtın türüne göre
katı, sıvı ve hibrit olmak üzere üç gruba ayrılırlar. Katı ve sıvı yakıt ile çalışan roketler, yakıt
taşıma kapasitelerinin yüksek olması ve daha fazla itki oluşturmaları nedeniyle diğer yakıt
türlerine göre daha fazla kullanım alanına sahiptir [1].
Çift esaslı (doublebase) yakıtlara ağırlıkça farklı oranlarda alüminyum ilave edilmiş ve
yakıtların enerji seviyelerindeki değişmeler araştırılmıştır. Yapılan çalışmalar kapsamında
yakıt içeriğine yüzde sıfırdan yüzde onikiye kadar değişik oranlarda alüminyum ilaveleri
yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda, çift esaslı yakıt içeriğine alüminyum ilavesinin
artmasıyla doğru orantılı olarak yakıtta enerji seviyesinin artmış olduğu, bununla birlikte
alüminyum miktarı arttırıldıkça mekanik davranışında elastikliğinin azaldığı belirtilmiştir [2].
Kompozit roket yakıtlarına Al ilavesi neticesinde yanma hızlarının doğrusal olarak arttığı
gözlenmiştir. Aynı şekilde katı yakıt içeriklerine eklenen Al için tane boyutu azldıkça yanma
hızının arttığı görülmüştür. Katı yakıt içeriğine eşit miktarda mikron ve nano büyüklüğündeki
Al ilave edildiğinde nano büyüklüğünde Al içeren katı yakıtın yanma hızının % 100 den daha
çok arttığı gözlenmiştir. Bununla birlikte Al miktarının belli bir orandan çok artırılması
durumunda yanma hızındaki artışın olmadığı belirtilmiştir. Bunun sebebinin ise; yanma
sırasında oluşan alüminyum oksit miktarının artıyor olması ve özgül itkinin azalması olarak
belirtilmiştir. Sonuç olarak daha iyi netice alınması için ilave edilecek Al miktarının belli bir
miktara kadar olmasının gerektiği değerlendirilmiştir [3].
Enerjik malzemelerin çeşitleri, kullanım alanları ve bileşimleri ile ilgili yapılan incelemede
metal borürlerin, özellikle alüminyum ve magnezyum borürlerin, katı roket yakıtı olarak
gelecek vaad eden malzemeler olduğu, ancak daha yüksek miktarlarda ve saflıkta metal borür
sentezi için yeni yöntemler geliştirilmesinin gerektiği değerlendirilmiştir [4].
Kompozit esaslı katı yakıtlara nano ve mikron tane boyutlarındaki alüminyum ilavesinin
karşılaştırılması maksadıyla çalışmalar yapılmış, ayrıca ağırlıkça belli miktarlara/oranlara
kadar alüminyum ilave edilmesiyle yanma sırasında basıncın arttığı ve dolayısıyla yanma
hızının arttığı belirlenmiştir [5].
Roketlerin çalışma performanslarını belirleyici en önemli etken, roket yakıtlarının özgül itki
değerlerleridir. Katı roket yakıtları, yanma hızlarının yüksek olması, dumansız olması ve
yüksek enerjiye sahip olmaları nedeniyle diğer yakıtlara göre üstünlük sağlarlar. Katı roket
yakıtlarının ısıl enerjilerinin yüksek olması istenirken kütlesinin az olması amaçlanmaktadır
[6].
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Roketler çalışmaları esnasında hava ortamına ihtiyaç duymayan sistemlerdir ve bu özellikleri
sayesinde atmosfer dışı her ortamda çalışabilmektedirler [7,8,9].
Kompozite Değiştirilmiş Çift Esaslı (CMDB) roket yakıtına yüksek enerji ihtiva eden metalik
esaslı farklı maddelerin (Alüminyum, Bor, Nikel, Magnezyum ve Alüminyum+Magnezyum
karışımı) ağırlıkça aynı oranda ilave edilerek incelemeler yapılmış, katı roket yakıtlarının
basınç ve yanma hızları arasındaki ilişki araştırılmıştır [8-11].
Metal esaslı yüksek enerjili madde ilavelerinin çift bazlı roket yakıt karakterizasyonu etkilerinin
incelenmesi maksadıyla yakıt numunelerinin yanma ısıları (enerji seviyeleri) kapalı bomba
kalorimetresi kullanılarak ölçülmüş, DSC (Diferansiyel Scanning Calorimeter), TGA
(Termogravimetrik Analiz) ve AET (Automatic Explosion Temperature) yöntemi ile yapılan
testleri yorumlanmıştır.
2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
2.1. Katı Yakıt Numuneleri TGA Analizleri
Zaman ve sıcaklık fonksiyonu olarak numunenin ağırlığındaki değişim miktarını ve ağırlık
değişim oranını ölçer.
Görsel 1’de Termogravimetrik ölçüm cihazında, analitik hassas bir terazi, fırın, programlayıcı,
sıcaklık kontrol edici ve kaydedici üniteleri yer alır. Numune kütlesinin sıcaklığa karşı grafiği
kaydedici tarafından çizilir. Termogravimetrik ölçüm cihazı (TGA) ile numunelerin saflığı,
bozunma davranışı ve kimyasal kinetiğine bakılmaktadır.

Görsel 1. TGA (Termal Gravimetrik Analizör)
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Çift bazlı Roket Yakıt Numunesine % 2 MgB, % 2, % 4 ve % 6 Al katkısının ısıya bağlı kütle
kaybına etki edip/etmediği ve bozunma sıcaklığında bir değişime neden olup/olmadığı
incelenmiştir.
2.2. AET (Automatic Explosion Temperature)
Görsel 2’deki AET cihazı yakıt ve patlayıcıların patlama/bozunma sıcaklıklarının
belirlenmesinde kullanılır.

Görsel 2. AET (Automatic Explosion Temperature) (Otomatik Patlama Sıcaklığı)
AET (Automatic Explosion Temperature) ölçümleri yapılarak Çift bazlı Roket Yakıt Numunesine % 2
MgB, % 2, % 4 ve % 6 Al katkısının bozunma sıcaklıklarında meydana getirdiği değişimler incelenmiştir.

2.3. DSC (Diferansiyel Scanning Calorimeter)
Zaman ve sıcaklık fonksiyonu olarak numunenin ısı akışının ve hızının belirlenmesinde
kullanılır.
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Görsel 3. DSC (Differential Scanning Calorimeter) (Aralıksal Taramalı Kalorimetre)
Görsel 3’te DSC (Diferansiyel scanning kalorimetre) ile numuneler ve referansın sıcaklıkları
düzenli bir hızla artırılmaktadır. Her ikisinin de aynı sıcaklıklarda olması için numune ve/veya
referansa dışarıdan gerekli miktarda ısı verilir. İlave edilen ısı kaydedilir. Numunede oluşan
endotermik veya ekzotermik reaksiyonlar sonucu kaybedilen veya kazanılan ısı karşılaştırılır.
DSC ölçüm cihazı kullanılarak çift bazlı roket yakıt numunesine %2 MgB, %2, %4 ve %6 Al
katkısının ile numune yakıtların termal bozulmaları incelenmiştir.

2.4. Bomba Kalorimetresi ile Yanma Isısının Ölçümü
Enerjitik malzemelerin yaydığı ısı miktarının (kalori/gr) belirlenmesinde kullanılır.
Numunelerin içerdikleri enerjiyi belirlemek için farklı özelliklerdeki kalorimetreler (buz
kalorimetresi, buhar kalorimetresi, sabit basınç kalorimetresi gibi) kullanılmaktadır. Yanma
ısısını ölçmek için en çok tercih edilen kalorimetre modeli Kapalı Bomba Kalorimetresi’dir.
“Kap Kalorimetresi” bilinir.
Bomba kalorimetresinde yüksek basınca dayanıklı bir kabın içerisinde numune saf oksijen ile
yakılır. Açığa çıkan ısı ile bomba kalorimetre cihazı içinde bulunan su ısınır. Suyun
sıcaklığındaki değişim hesaplama yönteminde belirtilen formüllerin kullanımıyla numunenin
yanma ısısı/enerjisi tespit edilir.
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Görsel 4. Bomba Kalorimetresi.
Görsel 4’te gösterilen bomba kalorimetresi (kapalı) ile numune yakıtların yaydığı ısı miktarı
belirlenmiştir.
3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Bu çalışmada, çift bazlı (DB) roket yakıtlarının içerisine ağırlıkça farklı oranlarda yüksek enerji
ihtiva eden metal esaslı madde ilave edilmesiyle performans karakterizasyonlarının etkilerinin
incelenmesi hedeflenmiştir. Çalışma kapsamında DB-N1 ve DB-N2 olarak adlandırılan çift
bazlı katı roket yakıtlarına ağırlıkça farklı oranlarda Al ve MgB ilave edilerek elde edilen
numunelerin TGA, DSC, AET ve Kapalı Bomba Kalorimetresi ile ölçüm sonuçlarının
mukayeseli olarak incelemesi yapılmıştır. Ayrıca mukayese edilmek üzere bir adet kompozit
yakıt numunesi de aynı testlere tabii tutulmuştur.
Sonuçlar incelendiğinde TGA, DSC ve AET analiz sonuçlarının birbirini destekler nitelikte ve
uyumlu olduğu gözlenmiştir. DB-N1 Roket Yakıtı numunesine % 2 Al ve %2 MgB katkısının
bozunma sıcaklığında belirgin bir değişime neden olmadığı belirlenmiştir. Benzer şeklide DBN2 Roket Yakıtı numunesine % 2, % 4 ve % 6 Al katkısının da bozunma sıcaklıklarında önemli
bir değişime neden olmadığı tespit edilmiştir.
Kapalı bomba kalorimetresi ile yapılan kalorifik değer ölçümleri ile numuneleri yanma ısısı
ölçülerek enerji seviyeleri tespit edilmiştir. Ölçüm sonuçları değerlendirildiğinde hem DB-N1
hem de DB-N2 numunesi ile yapılan testlerde Al ve MgB ilavelerinin yanma ısılarını (enerji
seviyelerini) arttırdığı tespit edilmiştir.
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4. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR
Yapılan çalışmada, çift bazlı (DB) roket yakıtlarının içerisine ağırlıkça farklı oranlarda yüksek
enerji ihtiva eden metal esaslı madde ilave edilmesiyle performans karakterizasyonlarının
etkilerinin incelenmesi hedeflenmiştir.
Karekteristik Özellik Belirlemeleri Temel Olarak:
Enerji seviyesi: En yüksek % 6 Al İlaveli atı Roket Yakıtı için 910,6 cal/g çıkmıştır.
Tutuşma Sıcaklıkları: En düşük (% 2 MgB İlaveli roket yakıtı) 170,2℃ ve en yüksek (metal
ilavesiz roket yakıtı) 183,9℃ çıkmıştır.
Katı Yakıt Sıcaklığa Bağlı Bozulma Davranışı: TGA ve DSC ölçümü sonuçları incelendiğinde
genel olarak yakıt numunesine metal ilavelerinin ısıya bağlı kütle kaybına etki etmediği
dolayısıyla bozunma sıcaklıklarında belirgin bir değişime neden olmadığı belirlenmiştir.
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