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Doğal Ve Sentetik Elyafların Süper Kritik Karbon Dioksit Ortamında 
Boyanması* 

 
Dyeing Of Natural And  Synthetic Fibres İn Supercritical Carbon Dioxide Media* 

 
Kübra KAYA 
Kimya Anabilim Dalı 

             Bilgehan GÜZEL 
              Kimya Anabilim Dalı 

 
ÖZET 

  Çalışma kapsamında, ticari olarak yaygın kullanılan elyaf türlerinin süper 
kritik karbon dioksit ortamında boyanabilirliği araştırılmış ve scCO2 çözücü 
ortamında boyama yöntemi ile geleneksel boyama yöntemi karşılaştırılmıştır. 
ScCO2 çözücü ve su içerisinde çeşitli denemeler gerçekleştirilmiştir. Denemeler 
mordanlanmış yün elyafının doğal boyarmaddelerle ve florlu grup içeren shiff-bazı 
ligandı olan bir boyarmaddeyle,  çoklu elyaf cinsi içeren kumaşın dispers boyalarla 
boyanmasını kapsamaktadır. Süper kritik karbondioksit Boyama çalışmalarında 
scCO2’in koşulları basınç 2000-2500 psi ve sıcaklık 80-100oC’dir. ScCO2 içerisinde 
hidrofilik boyarmaddelerin çözünmeme problemi nedeniyle bu probleme yeni bir 
çözüm önerisi olan mikroemülsiyon tekniği yardımıyla doğal boyarmaddelerin 
çözünebilirliği araştırılmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Tekstil boyama; süper kritik karbondioksit; mikroemülsiyon.                            

 
ABSTRACT 
             As part of its effort to most widely-used types of fiber was dyed within 
supercritical carbon dioxide media and conventional dyeing was compared. The 
sorts of experiments were realized within water and scCO2 media. The 
experiments consisted of dyeing mordant wool fibers with natural dyestuffs and 
dyestuff shiff-base ligand, multifiber with disperse dyestuff. The conditions of 
supercritical carbon dioxide’s were pressure of 2000-2500 psi and temperature of 
80-100oC for dyeing within scCO2 experiments. Solubility of natural dyestuff by the 
aid of microemulsion technique which is a solution lead for problem of insolving 
hydrophilic dyestuff within scCO2 media is searched. 
Key Words : Textile dyeing; microemulsion; supercritical carbon dioxide. 

 
Giriş 

Tekstil sektöründe terbiye işlemleri sırasında oldukça fazla miktarda su 
kullanılmakta olup kullanılan kimyasallarla kirletilen bu suyun atılması sırasında da 
ciddi sorunlarla karşılaşılmaktadır (Fernandez Cid, 2005). Tekstil endüstrisinde 
kullanılan elyaf, iplik,  kumaş veya dokusuz yüzeye uygulanan boya-terbiye 
işlemlerinde kullanılan kimyasallardaki değişiklikler, atıkların arıtılmasında büyük 
zorluklar çıkarmaktadır. Kısaca; sulu boya-terbiye işlemleri hiç de çevreci ve 
                                                        
* Yüksek Lisans Tezi-MSc. Thesis 
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ekonomik değildir. Böylece daha çevreci bir boya-terbiye yöntemine ihtiyaç 
duyulmakta ve araştırmacıları alternatif yöntemler arayışına itmektedir. Daha az 
kimyasal ve su kullanımı yönünde yapılan çalışmaların temel hedefi çevreyle dost 
boyama ve terbiye işlemleri geliştirme yönündedir (Van Der Kraan, 2005). 
 Çevreci yöntemlerin içerisinde susuz boyama yöntemleri ön plana 
çıkmaktadır. Süper kritik karbondioksit ile boyama yöntemi ise içlerinde en ümit 
verici olanlardan biridir. Bu yöntem ile su sarfiyatı ve atık su üretimi ortadan 
kaldırılabilir. Son 15 yıldır çalışmaların yapıldığı alternatif boyama yöntemlerinden 
süper kritik karbondioksitin (scCO2) su yerine çözücü olarak kullanıldığı susuz 
boyama yöntemi kapsamında çeşitli çalışmalar yapılmıştır (Güzel ve Akgerman, 
2000).  

Tez kapsamında yapılan çalışmalar scCO2 ortamında boyama işlemi ve bu 
yöntemin geleneksel yöntemle karşılaştırılmasını kapsamaktadır. Yapılan 
çalışmalar kimyasal işlemler olup çalışmaların izahı için tekstil elyafının kimyasal 
yapısı ve boyamanın kimyasal mekanizması önem taşır. 

  
Materyal ve Metot 
Materyal  

Boyama işlemlerinde boyarmadde olarak kullanılan maddeler rubia ceviz 
kabuğu, papatya, çam kabuğu, Dispers Yellow C5G %200, Dispers Blau cvs % 
300, Dispers Red cvs %200’dur. Aynı zamanda 3-(metilflorometil anilin) ve 2-
hidroksi 3-metoksibenzaldehit kimyasal maddeleri ile bir boyarmadde (ligand) 
sentezlenmiş ve diğer boyarmaddelerle yöntemler kullanılarak boyama işleminde 
kullanılmıştır. 
 
 
Metot  

0,5 gr yün iplikleri Al2(SO4)3.18(H2O), SnCl2.2(H2O) ve Cu(NO3)2 
maddelerinin 200 ppm olarak hazırlanan sulu çözeltilerinde ayrı ayrı ön 
mordanlama işlemine tabii tutuldu. Mordanlanmış olan yünler rubia, ceviz kabuğu, 
sumak ve papatya ile ayrı ayrı sulu ortamda boyandı (flötte oranı 1:40’dır). 

Mikroemülsiyon tekniği kullanılarak doğal boyaların süper kritik 
karbondioksit ortamında çözünürlüğü araştırıldı. Süper kritik karbon dioksit 
ortamında kök boya AOT, su ve  FSN-100 ile 50 mL. lik pencereli 100oC sıcaklık ve 
CO2 basıncı 2000 psi şartlarında magnetik karıştırıcı ile karıştırılarak reaktör 
penceresinden çözünürlük gözlenmiştir. Çözünürlük deneyi, AOT/su/f-
pentanol/scCO2 varlığında aynı reaktörde rubai ile 60oC ve 2000 psi basınç 
şartlarında da uygulanmıştır. 
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Şekil 1. Çözünürlük için kullanılan safir camlı yüksek basınç reaktörü 

 
Süper kritik karbondioksit içerisinde boyama çalışması 100 mL.lik magnetik 

karıştırıcılı yüksek basınç reaktörü içerisinde gerçekleştirildi.Yün elyafı tele sarılmış 
ve reaktöre yerleştirildi, sonra reaktöre 0,25 g rubia ile yüzey aktif madde (200 µL 
AOT ve FSN-100) içeren sulu çözelti eklendi. Boyama işlemi 2500 psi basınç ve 
100oC’de 1 sa süre zarfında meydana geldi. Ceviz kabuğu ile boyama için de aynı 
yöntem ve koşullar uygulandı. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Şekil 2.Manyetik karıştırıcılı yüksek basınç reaktörü 
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1 CO2 tüpü 
2 Pompa 
3 Boşaltma vanası 
4 CO2 girişi 
5 Soğutma suyu girişi 
6 Magnetik Karıştırıcı 
7 Basınç ölçer 
8 Örnek alma çıkışı 
9 Sıcaklık göstergesi 
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1,61 g 3-(metilflorofenil anilin) 20 ml etanolde çözündü ve üzerine 20 Ml 
etanol çözünen 1,52 gr 2-(hidroksi 3-metoksibenzaldehit) eklendi. Oluşan ürün 
manyetik karıştırıcılı ısıtıcıda 40-50oC sıcaklıkta 5 dk karıştırıldı. Parlak sarı renkte 
bir çözelti elde edildi. Çözücü uzaklaştırılarak boyarmadde (Lb) elde edildi. 

Mordanlı yün iplikleri 0,5 g Lb ile 20 mL su ve 20 mL etanol içerisinde 
100oC’de boyanma işlemi uygulandı. Ayrıca mordanlı yün ipliklerine 100 mL. lik 
çelik yüksek basınç reaktöründe scCO2 ortamında perflorohekzan varlığında Lb ile 
boyama işlemi uygulanmıştır. Bu işlemler 2000-2500 psi basınç ve 100oC sıcaklık 
şartlarında uygulandı. 

Sırasıyla asetat, pamuk, naylon, polyester, akrilik ve yün elyaflarını içeren 
8-10 cm genişliğinde kesilen çoklu elyaf cinsi içeren kumaşlar, 0,2 g dispers boya 
ile 2000-2500 psi basınç ve 80-100oC sıcaklıkta 100 ml. lik çelik reaktörde 
karıştırıcı ile karıştırılarak boyandı. Boyama 30 dk, 1 sa, 2 sa ve 4 sa süreli olarak 
uygulandı. 
 
Araştırma Bulguları ve Tartışma 
 Yapılan denemelerde gözlemler, rubianın yüzey aktif maddeler/su/scCO2 
varlığında beklenenin altında dağılma gözlenmiştir. Diğer doğal boyarmaddelerin 
hiçbirinde dağılma gözlenmemiştir. 2700 psi üzerinde basınçlara ulaşılamamış 
olmasından (önceki çalışmalara dayanarak) ya/ya da boyarmaddelerin kimyasal 
yapısından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 

Çizelge 1.de mordanlı yün ipliklerinin çeşitli doğal boyalarla boyanmış 
renkleri verilmiştir. 
 
Çizelge 1. Sulu ortamda doğal boyamalar ile ilgili renk bilgileri 
Mordanlanmış  
Yün Boyama 

Bitki İsimleri 
Rubia Ceviz kabuğu Sumak Papatya 

 
Al3+ 

 

 
Turuncu 

      Koyu 
Kahverengi 

 
Açık bej 

 
Sarı 

 
Sn2+ 

 
Kiremit 
rengi 

 
Koyu 

Kahverengi 

 
Koyu bej 

 
Altın sarısı 

 
Cu2+ 

 

 
Kızıl kahve 

 
Koyu 

Yeşil-Kahve 

 
Koyu bej 

 
Açık yeşil 
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Lb ile boyalı olan mordanlı yün ipliklerinin sonuçları aşağıdaki şekil 3.de 
görülmektedir: 
 
 
 
ScCO2 
ortamı 
 
 
 
Sulu 
Ortam 
                                          
                                   
                                         

                        1                                      2                                              3 

Şekil 3.Lb ile boyalı mordanlı yün ipliklerinin görüntüleri 
 

Lb ile hem sulu ortamda hem de scCO2 ortamında boyanmasında başarılı 
sonuçlar elde edildi. 

Mordanlı sulu ortamda rubai ile boyalı yün ipliklerinin görüntüleri şekil 4 
(üstte) ve scCO2 ortamda boyanmış olan mordanlı yün ipliklerinin görüntüleri şekil 
4.te (altta) verilmiştir. 
 
 
 
ScCO2 
ortamı 
 
 
 
 
Sulu 
Ortam 
 
 
 
   
                                       1                                                 2                                                        3 

            Şekil 4.Rubia ile boyalı mordanlı yün ipliklerinin görüntüleri 
1    Cu2+  ile mordanlı.                            
2   Sn2+  ile mordanlı.                               
3   Al2+  ile mordanlı. 
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Mordanlanmış olan yün ipliklerinin rubia ile scCO2 ortamında 
su/AOT/scCO2/FSN-100 varlığında yapılan 80oC ila 100oC sıcaklık ve 2000 ila 
2500 psi arasında değişen şartlarda düzgün sayılabilecek sonuç gözlenmiştir. 
Fakat o sonuçlar da istenilen renk yoğunluğuna sahip değildir. Aynı şartlarda ceviz 
kabuğu ile yapılan çalışmalarda gözlenen sonuçlar çok başarılı değildir. İpliklerin 
bazı kısımlarının boyanmadığı gözlenmiştir. Aynı şartlar altında papatya, sumak ile 
yapılan boyama denemelerinde ipliklerinin boyanmasında başarılı olunamamıştır. 

ScCO2 ortamında boyanmış olan çoklu elyaf cinsli kumaş Dispers Red % 
300 ile boyama ile boyanmıştır. Şekilde boyanmış çoklu elyaf cinsi kumaşlar 
(yukarıdan aşağı sırasıyla asetat, pamuk,  naylon,  polyester, yün ve akrilik cinsi 
elyaf içeren şeritler halinde) şekil 5.de görülmektedir. 
 
 
       
 
 
       
 
 
      
 
 
   
 
 
 
 
    
 
                                                                                         
 
                            

4                                         5                                        6                                         7 

Şekil.5. Dispers Red % 300 boyalı çoklu elyaf cinsi içeren kumaşların görüntüleri 
 

Çoklu elyaf cinsi içeren çeşitli dispers boyalardan biriyle scCO2 ortamında 
80oC ve 2000 psi şartlarda 30 dk, 1 sa, 2 sa ve 4 sa süreli boyama çalışmaları 
yapılarak ideal boyama süresi belirlenmiştir. Daha sonraki çalışmalarda en iyi 
sonucu elde etmek için boyama işlemlerinin 2 sa olarak uygulanmasını sağlamıştır. 
4   30 dakika süreli boyama  
5   1 saat süreli boyama 
6   2 saat süreli boyama 
7   4 saat süreli boyama 
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Şekil 6.da scCO2 çözücü ortamında soldan sağa doğru sırayla Dispers 
Rubin Cb %150, Dispers Brown c3g % 200, Dispers Blue cvs %300, Dispers 
Yellow csg % 200 ile boyanmış çoklu elyaf cinsi içeren kumaş (yukarıdan aşağı 
doğru asetat, pamuk, naylon, polyester, yün ve akrilik cinsi elyaf içeren şeritler 
halinde) görülmektedir. 

Şekil 6.ScCO2 ortamında boyanmış çoklu elyaf içeren kumaş görüntüleri 
 

ScCO2 çözücü ortamında Dispers boyarmaddelerle yapılan tüm 
denemelerde asetat, polyester ve akrilikte, düzgün ve renk yoğunluğu yeterli 
sonuçlar elde edilmiştir. 

Süper kritik karbon dioksit çözücü ortamında yapılan doğal boyarmaddelerin 
mikroemülsiyon oluşumu yardımıyla çözünürlük ve bu doğal boyarmaddelerle 
mordanlı yün ipliklerinin mikroemülsiyon oluşumu yardımıyla boyanması 
çalışmalarından istenilen sonuçlar elde edilememiştir. Bunun nedeninin ise yeterli 
basınca (yaklaşık 4000 psi) ulaşılamamasından kaynaklandığı kanısına varılmıştır. 
Ancak yapılan çalışmalar ve önceki çalışmalar ışığında scCO2 çözücü ortamında 
mikroemülsiyon oluşumu ile boyarmaddeler gibi polar maddelerin çözünme 
araştırmaları umut vaat etmektedir. 
 
Kaynaklar  
ANDERSON, K.,. PH D., 2008.Dyeing Textiles with Supercritical Carbon Dioxide: A 

Non-Aqueous Dyeing System.  
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           DİYARBAKIR KOŞULLARINA UYGUN TRİTİKALE GENOTİPLERİNİN      
               BELİRLENMESİ 
 
             Determination of Suitable Triticale Genotypes at Diyarbakır Conditions 
 
Halil KARAN                          Tacettin YAĞBASANLAR       Mehmet YILDIRIM 
Tarla Bitkileri Nabilim Dalı    Tarla Bitkileri Nabilim Dalı        Tarla Bitkileri Nabilim Dalı   
 
ÖZET  
 Bu araştırma Güneydoğu Anadolu bölgesi Diyarbakır ekolojik koşullarına 
uygun tritikale hatlarının belirlenmesi amacıyla 2009-2010 kışlık tahıl yetiştirme 
sezonunda tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak 
yürütülmüştür. Bu çalışmada 20 tritikale hattı, 2 ekmeklik buğday çeşidi ve bir ileri 
arpa hattı  materyal olarak kullanılmış ve genotipler tane verimi ve bazı agronomik 
özellikler yönünden değerlendirilmiştir. Tritikale genotipleri arasında en yüksek tane 
verimi  DZ9-04 (601.8 kg/da) hattından elde edilmiştir. Bu genotipte tane verimi,  
kontrol olarak kullanılan ekmeklik buğday (Nurkent, Pehlivan) ve arpa genotiplerine 
göre sırasıyla  % 80.8, % 35.7 ve % 125.7 oranında daha yüksek bulunmuştur.     
Çalışma sonucuna göre,  bazı tritikale hatlarının bölgede yetiştirilen buğday ve 
arpa çeşitlerine alternatif olarak kullanılarak daha yüksek tane verimi elde 
edilebileceği öngörülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Tritikale, tane verimi, verim bileşenleri 
 
ABSTRACT 

This research was carried out determining triticale lines, adapted to 
ecological conditions of Diyarbakir, located in South Eastern Anatolia, in cereal 
growing season in 2009 and 2010 according to randomized block design with three 
replications. 20 triticale lines and two bread wheat cultivars along with one 
advanced barley line were used as research materials which were evaluated in 
terms of grain yield and some agronomic characters. The highest grain yield was 
obtained from DZ9-04 triticale line with 601.8 kg/da yield. In this genotype, grain 
yield was found 80.8 %, 35.7 % and 125.7 %  higher than bread wheat (Nurkent, 
Pehlivan) and barley, which are used as controls in the research, respectively.  

As a result, it is foreseen that some triticale lines may be used as 
alternatives in place of wheat and barley cultivars, grown in the region, and may 
bring higher grain yield 
1Key words: Triticale, grain yield, yield parameters 
 
GİRİŞ 

Tahıllar, insan ve hayvan beslenmesinde doğrudan ya da dolaylı olarak 
kullanılan temel ürünlerdir. Dünyada insanların günlük kalori ihtiyacının büyük bir 

                                                
1 Yüksek Lisans Tezi-MSc. Thesis 
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kısmı tahıllardan karşılanmaktadır. Tahılların geçmişte ve günümüzde olduğu gibi 
gelecekte de hem insanlığın temel besinini karşılaması hem de hayvan 
beslemesine katkıda bulunması kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle tahıllar önemini 
korumaya devam edecektir. Ülkemizde hayvanlarımızın ihtiyacı olan kaba yemin 
karşılanmasında ve meralarımızın aşırı otlatılmasının önlenmesinde önemli 
katkıları olabilecek bir bitki olan tritikale (X Triticosecale Wittmack), ürününe alım 
garantisinin ancak son yıllarda verilmesine karşın, çeşit geliştirme ve tohumluk 
sorunlarının bulunması ve çiftçinin yeterince bitkiyi tanımaması nedenleriyle tarımı 
istenilen düzeyde gelişememiştir. 

Türkiye günümüz koşullarında kendisine yetecek kadar buğday ve arpayı 
üretebilmekle birlikte gelecek yıllarda bu durumunu koruyabileceği tartışma 
konusudur. Nüfusumuzun hızla artması, ekilebilen arazilerin son sınırına gelmiş 
olması, gelecek yıllardaki muhtemel bir beslenme açığının önemli işaretleridir  
(Bağcı ve Ekiz, 1993). 

Ülkemizde tahıl üretimi çevre koşulları pek elverişli olmayan bölgelerimizde 
yapılmaktadır. Genellikle kuru tarım sisteminin uygulandığı Orta Anadolu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile diğer bölgelerin engebeli, meyilli ve yüksek 
yerlerinde tahıl dışında diğer kültür bitkilerini yetiştirme olanağı kısıtlıdır. Bu 
ekolojilerde mevcut koşullar altında başka ürünler yetiştirilemediği için zorunlu 
olarak tahıl tarımı yapılmakta ve çok düşük verimler alınmaktadır. Bu bölgelerde 
verimi düşüren en önemli faktör su yetersizliği olup, bu sorunun da kısa sürede 
çözümlenmesi mümkün değildir. Tahıl tarımının vazgeçilmez olduğu bu bölgelerin 
üretkenliğinin arttırılmasında uygun çeşit ve yetiştirme tekniklerinin kullanılması 
yanında, bu alanlardaki mevcut koşulları daha iyi değerlendirebilecek yeni ürünlere 
yönelmek çözüm olabilir. Bu yeni ürünlerden birisi de tritikaledir (Yağbasanlar ve 
ark.,1994). 

"Buğday x Çavdar" melezi olan tritikale Polonya, Kanada ve Meksika gibi 
bir çok ülkede uzun süre devam eden ıslah çalışmaları sonucu,  marjinal tarım 
alanlarında verimi artırmak suretiyle, hızla artan dünya nüfusunun gıda ihtiyacını 
karşılamaya katkıda bulunmak amacıyla geliştirilmiştir (Süzer, 2003).   

Tritikale son verilere göre dünyada 4.1 milyon hektar ekim alanına, 15.0 
milyon  ton üretime ve 364 kg/da verime sahip olup, en fazla tritikale üreten ülkeler; 
Polonya (5.2 milyon ton), Almanya (2.5 milyon ton) ve Fransa (2.0 milyon ton)’dır 
(Anonim, 2009a).  Türkiye’de 2009 yılı verilerine göre 28 bin hektarda tritikale ekimi 
yapılmakta olup üretimi 99 bin ton, verimi ise 348 kg/da’dır. Halbuki ülkemizde aynı 
yıl ortalama tane verimi buğdayda 254 kg/da, arpada ise 243 kg/da’dır 
(Anonim,2009b). 

Küresel ısınmayla birlikte son zamanlarda iklimde meydana gelen olumsuz 
değişmeler sonucu Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tahıl ekim alanlarında çeşitli 
sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu bölgede yetiştiriciliği yok denecek kadar az olan 
tritikale, marjinal alanların değerlendirilmesinde, kesif yem hammaddesi ve büyük 
sorunlar yaşayan yem fabrikalarına hammadde temininde, büyükbaş hayvancılık 
işletmelerinin silaj hammaddesi sıkıntısının giderilmesinde, buğday ve arpa 
ürünlerinin yanında alternatif bir ürün olarak karşımıza çıkmaktadır.  
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Bu çalışmada, bazı tritikale hatlarının verim ve verim unsurları incelenerek 
Diyarbakır koşullarında uygun tritikale genotiplerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
 
Materyal ve Metot 
Materyal 
 Denemede, CIMMYT kökenli farklı deneme setlerinden tane verimi ve 
erkencilik yönünden seçilmiş 20 ileri tritikale hattı ile Pehlivan ve Nurkent ekmeklik 
buğday çeşitleri ve D.Ü. Ziraat Fakültesine ait Hat 819 isimli iki sıralı arpa hattı 
materyal olarak kullanılmıştır.  
 Diyarbakır lokasyonu 2009-10 sezonu ortalama sıcaklık, yağış ve nisbi 
nem değerleri Çizelge 1’de verilmiştir.  

  
Çizelge 1. Diyarbakır iline ait 2009-2010 yılı iklim verileri* 
 
Aylar 

Ort. Sıcaklık (ºC)           Yağış (mm)              Nisbi Nem(%) 
  09/10         Uz.Yıl. 09/10     Uz.Yıl. 09/10        Uz.Yıl. 

Eylül    22.9   24.8   25.2   20.7 33.0 30.7 
Ekim   18.5   17.1   62.4   31.1 42.0 47.6 
Kasım      9.8    9.6   55.6   54.1 70.6 66.4 
Aralık      7.1    4.1   87.2   71.5 83.5 75.2 
Ocak      5.4    1.7 113.4   73.6 80.9 75.7 
Şubat     6.6    3.5   40.2   67.0 79.9 71.5 
Mart    11.1    8.2   68.7   67.9 66.6 64.9 
Nisan    14.2  13.8   22.4   70.5 60.4 62.8 
Mayıs    20.4  19.2   31.6   42.1 49.3 55.1 
Haziran   27.2  26.0   11.2     6.9 29.1 35.4 
Toplam   517.9 487.4   
*Diyarbakır Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Kayıtları 

Çizelge 1 incelendiğinde, ortalama sıcaklık değerlerinin bu yetiştirme 
sezonunda genellikle uzun yıllar ortalamasından yüksek olduğu, aynı dönemde 
meydana gelen yağış miktarlarının Şubat, Nisan, Mayıs ayları hariç diğer aylarda 
uzun yıllar yağış miktarına göre daha fazla olduğu görülmektedir. Uzun yıllar yağış 
ortalaması  487.4 mm iken, bu yetiştirme sezonunda 517.9 mm yağış düşmüştür. 
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Metot 
             Deneme, 3 tekerrürlü olarak tesadüf blokları deneme desenine göre 
kurulmuştur. Denemede yer alan genotipler, 13 Kasım 2009’da deneme mibzeri ile 
ekilmiştir. Her parsel 4 m uzunluk ve 1.2 m eninde 6 sıradan oluşmaktadır. 
Deneme süresince dekara toplam 12 kg  saf azot ve 6 kg  P2O5 verilmiştir. 
Fosforun tamamı ekimle birlikte, azotun yarısı ekimle diğer yarısı kardeşlenme 
döneminde verilmiştir. Parseldeki yabancı otlar elle uzaklaştırılmıştır. Bitkiler, hasat 
olgunluğuna geldiğinde elle hasat işlemi yapılmış, daha sonra harman makinesinde 
harmanlanmıştır.   

Değerlendirmeler, MSTATC paket programı kullanılmak suretiyle; tesadüf 
blokları deneme deseni standart yöntemine göre yapılmıştır. Etkili farkları görmek 
için varyans analizi kullanılarak P olasılık değerleri saptanmış; ortalama değerler 
arasındaki karşılaştırmalar, DUNCAN testine göre yapılmıştır. 
 
Araştırma Bulguları ve Tartışma 

Denemede yer alan genotiplerin başaklanma süresi, bitkide başak sayısı, 
bitki boyu, başak uzunluğu, başakta başakçık sayısı, başakta tane sayısı, bin tane 
ağırlığı, tane verimi ve hasat indeksi özelliklerine ilişkin varyans analiz sonuçları 
Çizelge 2’de, ortalamaları ise Çizelge 3’te verilmiştir.  

Yapılan varyans analiz sonuçlarına göre, incelenen tüm özellikler 
bakımından genotipler arasında istatistiki olarak %1 seviyesinde önemli farklılık 
bulunmuştur. 

Çizelge 3’den, araştırmada kullanılan genotiplerin başaklanma süresi 
ortalamasının 142,0 gün, tritikale hatları ortalamasının 140,2 gün olduğu 
görülmüştür. Tritikale hatlarının ortalama olarak Nurkent ekmeklik buğday 
çeşidinden 13,8 gün, Pehlivan ekmeklik buğday çeşidinden 16.5 gün ve Hat 819 
arpa hattından 6.1 gün daha erkenci oldukları görülmüştür.  Tüm genotipler 
arasında 135,7 gün ile Moloc-1-1 tritikale hattı en erkenci iken, 156,7 günde 
başaklanan Pehlivan ekmeklik buğday çeşidi en geç başaklanan genotip olmuştur. 
Genel olarak tritikale hatlarının ekmeklik buğday çeşitlerinden ve Hat 819 arpa 
hattından daha erken başaklandığı gözlemlenmiştir. 

Bu çalışmada başaklanma süresine ilişkin elde edilen değerler, Çukurova 
koşullarında tritikale genotiplerinde başaklanma süresinin 124-131 gün olduğunu 
bildiren Yağmur (1993) ve İzmir Bornova’da tritikale hat ve çeşitlerinde başaklanma 
süresinin 109-116 gün olduğunu bildiren Demir ve ark. (1981)’nın bulgularına göre 
daha kısadır. Bu durumun bölgeler arası ekolojik farklılıklardan, ekim tarihi ve 
denemelerde kullanılan genotiplerin farklılığından kaynaklandığını söylemek 
mümkündür. 
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Bitkide başak sayısı tüm genotiplerde ortalama 3.69 adet, tritikale 
hatlarının ortalaması 3.63 adet olmuştur. Bitkide başak sayısı bakımından en 
yüksek değer Hat 819 (4.93 adet) arpa hattından elde edilirken, diğer tüm 
genotiplerin bitkide başak sayıları birbirlerine yakın olmuştur (Çizelge 3). Başak 
sayısı tane verimi üzerinde etkili bir özelliktir. Tane verimini belirleyen önemli verim 
unsurlarının başında metrekarede başak sayısı gelmektedir  (Toklu ve ark., 2001). 
Birim alandaki başak sayısının tane verimi üzerinde % 50 etkili olduğu belirtilmiştir 
(Kovac ve Kollar, 1979). Tritikale genotiplerinde başak sayısı, arpaya kıyasla düşük 
bulunurken, ekmeklik buğday genotipleri ile benzerlik göstermiştir.  

Tüm genotiplerde bitki boyu ortalaması 113.0 cm. tritikale hatlarının 
ortalaması 114.1 cm. olmuştur.  Tritikale hatlarının ortalama olarak Nurkent 
ekmeklik buğday çeşidinden 6.80 cm., Pehlivan ekmeklik buğday çeşidinden 12.30 
cm. ve Hat 819 arpa hattından 12.90 cm daha uzun oldukları görülmüştür. Tüm 
genotiplerde en uzun bitki boyuna Daman-2-2 (129.0 cm) tritikale hattı sahip 
olurken, en kısa bitki boyu Pika 1/3 EDA 7/M2A/ZA (92.3 cm) tritikale hattından 
elde edilmiştir (Çizelge 3). Tritikalede bitki boyu diğer tahıl cinslerine göre daha 
uzundur (Demir ve ark.,1981; Lehman ve ark., 1983). Yağmur ve Kaydan (2007), 
en yüksek bitki boyunun tritikale de saptandığını bildirmektedirler. Buğdayda bitki 
boyu; çeşidin genetik yapısı, ekim sıklığı, ekim zamanı, gübreleme, yağış durumu 
ve toprak özelliklerine bağlı olarak değişmektedir (Gençtan ve Sağlam, 1987; 
Doğan ve Yürür, 1992; Kün, 1996). Bu çalışmada da genel olarak tritikale 
genotiplerinde bitki boyu, arpa ve buğdaydan yüksek bulunmuştur. Yeni geliştirilen 
tritikale hatlarında (14-23 nolu genotipler) bitki boyunun eski hatlara (4-13 nolu 
genotipler) kıyasla önemli seviyede kısaldığı görülmektedir. 

 Başak uzunluğu ortalaması tüm genotiplerde 7.48 cm olurken tritikale 
hatlarının ortalaması 7.60 cm olmuştur. Tritikale hatları ortalamasının ekmeklik 
buğday çeşidi Nurkent’ten 0.37 cm, ekmeklik buğday çeşidi Pehlivan’dan 0.83 cm 
ve Hat 819 arpa hattından 1.33 cm daha fazla olduğu görülmüştür. Bu çalışmada 
genel olarak tritikale genotiplerinde başak uzunluğu, arpa ve buğdaydan yüksek 
bulunmuştur. Yağbasanlar (1987) tritikalede bitki boyu ile başak uzunluğu arasında 
olumlu ve önemli ilişki olduğunu,  Genç  (1977) ve Kün (1996)  başak uzunluğunun, 
önemli bir seleksiyon kriteri olduğunu,  genetik faktörlerin etkisinde olduğunu, kısa 
boylu, yatmaya dayanıklı bitkilerde başak uzunluğunun fazla olmasının istenildiğini 
bildirmişlerdir.  

 Tritikale hatlarının başakta başakçık sayısı ortalaması Nurkent ekmeklik 
buğday çeşidinden 4.2 adet, Pehlivan ekmeklik buğday çeşidinden 3.1 adet fazla, 
Hat 819 arpa hattında ise 0.8 adet az olduğu görülmüştür. Tüm genotipler arasında 
başakta başakcık sayısı bakımından ilk sırayı DZ9-03 (23.1 adet) tritikale hattı 
alırken, son sırayı DZ9-06 (14.7 adet) tritikale hattı almıştır (Çizelge 3).  Başaktaki 
başakçık sayısının genelde başak uzunluğu ile uyum içerisinde olduğu 
görülmüştür. Bu özellik yönünden tritikale genotiplerinin çoğundan ekmeklik 
buğdaya kıyasla daha yüksek değer elde edilirken, arpa genotipiyle genellikle 
benzer değerler elde edilmiştir.  
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Denemede kullanılan genotiplerin başakta tane sayısı ortalaması 37.23 
adet, tritikale hatlarının başakta tane sayısı ortalaması 38.97 adet olmuştur. Tüm 
tritikele hatlarının başakta tane sayısı ortalamasının ekmeklik buğday çeşidi 
Nurkent’ten 9.97 adet, ekmeklik buğday çeşidi Pehlivan’dan 11.60 adet ve Hat 819 
arpa hattından 18.50 adet fazla olduğu görülmüştür. Başakta tane sayısının tritikale 
genotiplerinde buğday ve arpaya kıyasla çok yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca 
yeni nesil tritikale hatlarında, bu özellik yönünden önemli artışlar sağlandığı dikkati 
çekmektedir. 

Tüm genotiplerin bin tane ağırlığı ortalaması 44.78 g, tritkale hatlarının bin 
tane ağırlık ortalaması 44.90 g olmuştur. Tritikale hatlarının bin tane ağırlığı 
ortalaması ekmeklik buğday çeşidi Nurkent’ten 10.8 g fazla olurken, ekmeklik 
buğday çeşidi Pehlivan’dan 4.4 g ve Hat 819 arpa hattından 3.3 g daha düşük 
olduğu görülmüştür. Nurkent ekmeklik buğday çeşidinde bin tane ağırlığı düşük 
olması, bu çeşidin deneme yılında sarı pas hastalığına yakalanmasından 
kaynaklanmış olabilir. Tüm genotipler arasında bin tane ağırlığı bakımından en 
yüksek değer DZ9-06 (54.6 g) tritikale hattından elde edilirken, en düşük değer 
Stier 34*2/Lira (32.5 g) tritikale hattından elde edilmiştir (Çizelge 3). Daha önce 
yapılan araştırmalarda da bin tane ağırlığı üzerine çeşitlerin etkisi önemli 
bulunmuştur (Akman ve ark., 1999). 

Tüm genotiplerin hasat indeksi ortalaması 0.34 olurken, tritikale hatlarının 
hasat indeksi ortalaması 0.35 olmuştur. Tüm genotipler arasında hasat indeksi 
bakımından DZ9-01 (0.41) tritikale hattı ilk sırayı alırken, son sırayı Nurkent 
ekmeklik buğday çeşidi ve Hat 819 arpa hattı (0.26)  almıştır (Çizelge 3).  

Araştırmada kullanılan genotiplerin tane verimi ortalaması 487.1 kg/da 
olurken, tritikale hatlarının verim ortalaması 508.0 kg/da olmuştur. Denemede 
kontrol olarak kullanılan Nurkent ve Pehlivan ekmeklik buğday çeşitlerinin tane 
verimleri 332.9 ve 443.6 kg/da, Hat 819 iki sıralı arpa hattının tane verimi ise 266.7 
kg/da’dır. Nurkent ekmeklik buğday çeşidinin tane veriminin Pehlivan çeşidine göre 
çok düşük olması, yetiştirme döneminde Nurkent’in sarı pas hastalığına 
yakalanmasından kaynaklanabilir Tritikale hatları verim ortalamasının ekmeklik 
buğday çeşidi Nurkent’ten 175.1 kg/da, ekmeklik buğday çeşidi Pehlivan’dan 64.4 
kg/da ve Hat 819 arpa hattından 241.3 kg/da daha fazla olduğu görülmüştür. Tüm 
genotipler arasında en yüksek tane verimi DZ9-04 (601.8 kg/da) tritikale hattından 
elde edilirken, en düşük tane verimi Hat 819 (266.7 kg/da) arpa hattından elde 
edilmiş, Stier 34*2/Lira hattı ise en düşük verimli (396.6 kg/da) tritikale hattı 
olmuştur. DZ9-07 ve DZ9-01 tritikale hatlarında da tane verimi (586.9 ve 580.8 
kg/da) oldukça yüksektir. Denemede yer alan genotipler arasında en verimlisi olan 
DZ9-04 tritikale hattından, Nurkent ekmeklik buğday çeşidine göre  268.9 kg/da (% 
80.8), Pehlivan ekmeklik buğday çeşidine göre 158.2 kg/da (% 35.7) ve Hat 819 iki 
sıralı arpa hattına göre 335.1 kg/da (%125.7) daha yüksek tane verimi elde 
edilmiştir. Genotipler arasında tane verimi bakımından ortaya çıkan farklılıklar, 
m2’de başak sayısı, başakta tane sayısı, başakta tane ağırlığı ve bin tane ağırlığı 
gibi verim ögelerindeki farklılıklardan ileri gelmiş olabilir. 
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 Ünver (1999), tritikale hatlarında tane veriminin 206,3-340,0 kg/da arasında 
değiştiğini, Bostan (1995) ise 15 farklı yazlık tritikale hattında ortalama tane 
veriminin 238.8-328.0 kg/da arasında değiştiğini bildirilmişlerdir. Bu çalışmada 
daha yüksek tane verimine ulaşıldığı görülmektedir. 
 
Sonuçlar 
 Güneydoğu Anadolu bölgesi Diyarbakır ekolojik koşullarına uygun tritikale 
hatlarının belirlenmesi amacıyla 2009-2010 kışlık tahıl yetiştirme sezonunda 
tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak yürütülen bu çalışma 
sonucunda, tritikale genotiplerinin ekmeklik buğdaya göre yaklaşık 16 gün, arpaya 
göre ise 6 gün daha erkenci olduğu belirlenmiştir. Denemede yer alan tritikale 
hatlarının ortalama verimi (508,0 kg/da), kontrol olarak kullanılan Nurkent (332.9 
kg/da) ve Pehlivan (443.6 kg/da) ekmeklik buğday çeşitlerine ve Hat 819 iki sıralı 
arpa hattına (266.7 kg/da) göre daha yüksek bulunmuştur. Tüm genotipler 
arasında en yüksek tane verimi DZ9-04 (601.8 kg/da) tritikale hattından elde 
edilirken, en düşük tane verimi Hat 819 (266.7 kg/da) arpa hattından elde edilmiş, 
Stier 34*2/Lira hattı ise en düşük verimli (396.6 kg/da) tritikale hattı olmuştur. DZ9-
07 ve DZ9-01 tritikale hatlarında da tane verimi (586.9 ve 580.8 kg/da) oldukça 
yüksektir. Denemede yer alan genotipler arasında en verimlisi olan DZ9-04 tritikale 
hattından, Nurkent ekmeklik buğday çeşidine göre  268.9 kg/da (% 80.8), Pehlivan 
ekmeklik buğday çeşidine göre 158.2 kg/da (% 35.7) ve Hat 819 iki sıralı arpa 
hattına göre 335.1 kg/da (% 125.7) daha yüksek tane verimi elde edilmiştir. 
 Yapılan çalışma sonucunda DZ9-04,DZ9-07 ve DZ9-07  tritikale hatlarının 
tane verimi bakımından ön plana çıktığı ve bölge koşullarında serin iklim tahılı 
yetiştiriciliğinde tavsiye edilebileceği görülmektedir.  
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TARIMDA GLOBALGAP UYGULAMALARI VE BU UYGULAMALARIN TÜRKİYE 
TARIMI VE TARIM ÜRÜNLERİ DIŞSATIMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ* 

 
Globalgap Practises In Agriculture And Evaluation Of These Practises For Turkish 

Agriculture And Export Of Agricultural Products  
 

Kemal ÖZKAÇAR           M. Necat ÖREN 
Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı          Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı 
 
ÖZET 

Bu çalışmada, tarımda Globalgap uygulamaları incelenerek, bu 
kapsamdaki uygulamalar Türkiye tarımı ve tarım ürünleri dışsatımı açısından 
değerlendirilmiştir. Araştırmada, tarımsal faaliyetlerin yoğun olması, tarımsal 
ihracatta önemli bir paya sahip olması ve özellikle Globalgap uygulamalarının 
yaygın olarak uygulandığı il olması nedeniyle Antalya ili tercih edilmiştir. Bu 
kapsamda Antalya ili merkez ilçede üretim yapan 50 çiftçi ve 30 ihracatçı firmadan 
anket yoluyla derlenen verilerin yanında, Antalya ili merkez ilçede üreticilere 
danışmanlık hizmeti veren firmalar ile yerli ve yabancı sertifika kuruluşlarından 
sağlanan bilgiler değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler sonucunda; çiftçilerin 
Globalgap uygulamaları hakkında yeterli bilgilerinin olmadığı, ayrıca uygulama 
maliyetleri, işletmelerin sisteme entegrasyonu ve yasal düzenlemeler gibi 
nedenlerle uygulamalardan uzak durdukları ya da zamanla sistemi terk ettikleri 
anlaşılmıştır. Türkiye’de Globalgap standartlarının etkin bir şekilde 
uygulanabilmesinin önünde pek çok engel bulunmaktadır. Bu engeller yasal ve 
kurumsal yapıdan kaynaklanabildiği gibi tarımsal yapıdan, bireysel üretici ve 
tüketicilerden de kaynaklanabilmektedir. Çalışmada bu faktörler belirlenerek 
gruplandırılmış ve her bir faktör kendi içerisinde tartışılarak giderilmeleri yönünde 
öneriler geliştirilmiştir. Sistemin ülkemizde etkin bir şekilde uygulanabilmesi ve 
yaygınlaştırılması ülkemiz tarımı, tarım ürünleri dışsatımı ve AB-Türkiye ilişkileri 
açısından büyük önem taşımaktadır. 
Anahtar Kelimeler : EUREPGAP (GLOBALGAP), İyi Tarım Uygulamaları, Gıda 

Güvenliği, Avrupa Birliği, Türkiye Tarım Ürünleri İhracatı.  
 
ABSTRACT 

In this study, the Globalgap applications in agriculture are examined and 
within this context Turkey’s farming and exportation of agricultural products were 
evaluated. In present research, Antalya province was preferred because of the 
intensive agricultural activities,  to have an important share of agricultural exports 
and widely applied implemantation of Globalgap.  In this regard,  in the central 
district of Antalya Province the data collected through the questionnaire from 50 
farmers and 30 exporting firms, as well as domestic and foreign agricultural 
companies providing consulting services to manufacturers in the central district of 
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Antalya Province were evaluated using the information provided. As a result of 
evaluation of data,  not only farmers but also organizations are not have sufficient 
knowledge about Globalgap practises. In addition application cost, integration of 
organization to the system and legal regulations for reasons such as business 
applications are far been considerable interest or leave the system over time.There 
are many obstacles exist in Turkey to effective implementation of Globalgap 
practices. These obstacles result in legal and institutional structures, agricultural 
structures, individual producer and consumers. In the study, these factors were 
detected, classified and each factor were also discussed in itself. To dissolve this 
problems recommendations were developed. Thus it’s very significant to effective 
application and dissemination of system for Turkish agriculture, export of 
agricultural products and European Union – Turkey relations. 
Key Words: EUREPGAP (GLOBALGAP), Good Agriculture Practices, Food 

Safety, European Union, Turkish Export of Agricultural Products. 
 
Giriş 

Hızla artan dünya nüfusu, değişen beslenme alışkanlıkları ve besin 
ihtiyaçları, ekolojik dengeyi etkileyen olumsuz değişiklikler, yeni tarımsal teknikler, 
insan sağlığına zararsız gıdaların temininde bazı sorunları da birlikte getirmiştir. 
Bununla birlikte, özellikle son yıllarda tüketici bilincinin giderek artmasıyla gıda 
pazarında güvenli olduğu garanti edilebilen ürünler daha çok tercih edilmeye 
başlanmıştır. Gıda güvenliği, gıda maddelerindeki doğal olmayan bileşenlerin 
olmaması, zararsız veya kabul edilebilir seviyelerde bulunması ve gıda hijyeninin 
sağlanması anlamına geldiği gibi, gıdaların üretimi aşamasında işletmelerin çevre 
ile ilişkisi, toplum sağlığı ve refahı ile de doğrudan ilintilidir.  

Perakendeciler, müşterilerine sundukları ürünün güvenli olduğunu ve 
sürdürülebilirlik prensibine bağlı kalınarak üretildiğini garanti etmek amacıyla bir 
araya gelerek GAP kavramını ortaya sürmüşlerdir. 1997 yılında Avrupa 
Perakendeciler Ürün Çalışma Grubu’nun kar amacı gütmeyen bir girişimi olarak 
başlatılan Eurepgap (yeni adıyla Globalgap), Teknik ve Standartlar Komitesi 
tarafından GAP’ın geliştirilen şartlarına göre tarladan sofraya tarımsal ürünlerin 
güvenliğini sağlama ile gıda kalitesini yükseltme amacı gütmektedir. Yaş meyve ve 
sebzelerin Avrupa Birliği ülkelerine ihracatında bir ön şart halini alan Globalgap 
belgesi, Avrupa Birliği perakendecilerinin tüketicisine sağladığı bir ürün izleme 
güvencesidir. Tüketici raftan aldığı herhangi bir gıdanın gıda hijyeni açısından 
güvenlik riski taşımadığı ve çevre ile dost uygulamalar yoluyla üretildiği konusunda 
taahhüt verilmesini istemektedir. AB’ne ihracat yapmak isteyen üretici ve/veya 
ihracatçı, ürününün bu taahhütleri yerine getirdiğini perakendeci aracılığı ile 
tüketiciye ispat etmek durumunda kalmaktadır. Bunun sonucu olarak ilgili 
taahhütlerin karşılandığını gösteren ve üçüncü taraf bağımsız kuruluşlarca verilen 
Globalgap belgesi kavramı ortaya çıkmıştır. Globalgap belgesi üretici ve/veya 
ihracatçının ürününü AB pazarına ulaştırmasında bir pasaport görevi görmektedir. 

Bu çalışmada, Globalgap ve dünyadaki uygulamaları hakkında genel 
bilgiler verildikten sonra, ülkemizdeki uygulamalar Antalya ili örneğinden hareketle 
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tarım ürünleri ihracatı ve ilgili kesimler açısından değerlendirilmiştir. Bu genel amaç 
kapsamında; Dünyada Globalgap kapsamındaki uygulamaların ortaya çıkışı ve 
gelişimi, Türkiye’de bu kapsamdaki uygulamalar ile Türkiye’nin dünya ve özellikle 
AB ülkeleri karşısındaki konumu belirlenmeye çalışılmıştır. Türkiye ekonomisi, 
tarım sektörü, işletmeler, bireysel üretici ve tüketiciler, tarım ürünleri dışsatımı ve 
Türkiye–AB ilişkileri açısından değerlendirilerek sorunlar ortaya konulmuş ve 
çözüm olanakları tartışılmıştır.  
 
Materyal ve Metot 
Materyal  

Araştırmanın materyalini, birincil ve ikincil kaynaklardan derlenen veriler 
oluşturmaktadır. Globalgap uygulamalarının Türkiye tarımı çerçevesinde 
değerlendirilmesi konusunda, Türkiye’yi temsil edebilirliği açısından, tarımsal 
faaliyetlerin yoğun olması, dünya ve özellikle AB ülkelerine tarımsal ihracatta 
önemli bir paya sahip olması ve AB ülkelerinin büyük önem verdikleri Globalgap 
uygulamalarının yaygın olarak uygulandığı il olması nedeniyle Antalya ili tercih 
edilmiştir. Bu kapsamda Antalya ili merkez ilçede üretim yapan 50 çiftçi ve 30 
ihracatçı firmadan anket yoluyla derlenen verilerin yanında, bölgede üreticilere 
danışmanlık hizmeti veren firmalar ile yerli ve yabancı sertifika kuruluşlarından 
sağlanan bilgiler değerlendirilmiştir. Çalışmada, konuya ilişkin daha önce yapılmış 
ulusal ve uluslararası yayınlardan, ayrıca TÜİK, FAO İhracatçı Birlikleri, İl Tarım 
Müdürlükleri gibi kurum verilerinden de yararlanılmıştır. 
 
Metot  

Antalya ili merkez ilçeye bağlı ve toplam tarım alanı 448.940 da olan 145 
köyde, meyve ve sebze üretimi yapan işletmelerin tamamı araştırmanın anakitlesini 
oluşturmaktadır. Ancak, anket uygulanacak hedef kitleyi belirlemede sağlıklı 
verilere ulaşılamadığından ve dönemsel olarak değişimlerin fazla olmasından 
dolayı, İl Tarım Müdürlüğü teknik personelinden yardım alınmıştır. İl Tarım 
Müdürlüğü’nde kaydı bulunan, Globalgap sertifikalı yaş meyve-sebze üreticileri ile 
ön görüşme yapıldıktan sonra anket formları hazırlanmış ve test edilmiştir. Anket 
formlarına son hali verildikten sonra anakitlenin homojen yapıda olması hususu 
göz önünde bulundurularak, ayrıca ilgili kişi ve kurum görüşleri alınarak, 50 çiftçi ve 
30 ihracatçı firma ile görüşülmesinin yeterli olacağı kanaatine varılmıştır. Görüşme 
sonucu derlenen veriler, Globalgap uygulamaları çerçevesinde mevcut durumun 
değerlendirilmesinde kullanılmıştır. 
 
Araştırma Bulguları  
Tarımda Globalgap Uygulamaları 

Ülke ve kuruluşlar arasında uygulamada farklılıklar gözlenmesine rağmen, 
İTU (İyi Tarım Uygulamaları)’nın temelinde yatan felsefe aynıdır. Bu felsefe, tarım 
ürünleri üretiminin, insanlara ve çevreye zarar vermeyecek şekilde yapılması 
üzerine kurulmuştur. Başka bir ifadeyle, İTU; tarımsal üretimin planlanması, kayıt 
altına alınarak geliştirilmesi, pazarlanması, güvenli ürünlerin gıda güvenlik zinciri 
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içinde tüketicilere ulaştırılması ile ilgili bütün iş ve işlemleri bir araya getirerek 
tüketicilerin sağlıklı gıdalara ulaşması teminatını vermeyi amaçlamaktadır. Dünya 
tarımına öncülük eden ülkelerin bu konudaki ilerleme çabaları, Türkiye’de de 
uluslararası alanda kabul görmüş çeşitli standartların izlenmesi ve uygulanmasını 
gerekli hale getirmiştir. 

 
Dünyada Globalgap 

Son 10 yıl içerisinde, tüm dünyada artan sayıda üretici ve perakendeci, 
yükselen küresel ticaret modeliyle uyum sağladığı için bu sisteme katılmışlardır. 
Eurepgap (yeni adıyla Globalgap) kavramı Avrupa sınırlarını aşmış, küresel bir 
yapıya kavuşmuştur. Globalgap’ın açıkladığı Nisan 2010 verilerine göre, Globalgap 
sertifikalı üretici sayısı 108 ülkede 102.267’dir. Meyve ve sebze halen en önemli 
kapsamı temsil ederken, su ürünleri ve çiçek ve süs bitkileri kapsamları için verilen 
sertifika sayısı giderek artmaktadır. Veriler, sertifikalı üreticilerin neredeyse 
yarısının İtalya (19.327), İspanya (19.184) ve Yunanistan (11.817)’da bulunduğu 
Güney Avrupa üzerinde yoğunlaştığını, Türkiye’de ise sertifikalı üretici sayısının 
3988 olduğunu göstermektedir. Yaklaşık 300 ürünü içeren Globalgap ürün 
listesinde en çok sertifika verilen ürünler ise elma (20.896), patates (9.249) ve kiraz 
(7.558) olmuştur. Genişleme dünya çapında sabit kalırken, sertifikalı üretici sayısı 
Globalgap sistemi kurulan ülkelerin çoğunda artış göstermiş, bölgesel yayılma çok 
değişmemiştir (Globalgap, 2010). 
 
Avrupa Birliği’nde (AB) Globalgap 

Globalgap olarak yapılan isim değişikliğinin sebebi, bu uygulamanın 
sadece Avrupa Birliği ülkeleri ile sınırlı kalmayıp, dünyanın birçok ülkesinde kabul 
görüyor ve halen yaygınlaşıyor olmasıdır. Eurep tarafından ilk sertifika 2001 yılında 
Bologna’daki bir üreticiye muz için verilmiştir. Globalgap sertifikalı üretici sayısı ve 
sertifikalı ürünlerin alan olarak dağılımında İngiltere, Hollanda ve İspanya ilk üç 
sırayı ellerinde bulundurmaktadırlar. Sertifikalandırılan ürünlerde patates ilk sırayı 
almakta, bunu elma ve üzüm izlemektedir (CTR, 2008a). Globalgap sertifikalı ürün 
talep etme açısından en büyük pay %90 ile Hollanda’ya ait olup bu ülkeyi sırasıyla 
%65 ile İngiltere, %51 ile Belçika ve %43 ile İsveç izlemektedir (Sayın ve ark., 
2004).  
 
Türkiye’de Globalgap  

2003 yılından itibaren, Avrupa ülkelerine yönelik ihracat yapan yaş meyve 
sebze sektöründe, Eurepgap kriterlerine göre iyi tarım uygulamaları yapılmaktadır. 
2004 yılı itibarıyla Türkiye’de Eurepgap sertifikalı alan 2905 ha sertifikalı üretici 
sayısı ise 102’dir. Ancak yıllar itibarıyla iyi tarım uygulaması yapan üretici sayısında 
önemli oranda artış yaşanmıştır. 2006 yılı itibarıyla Eurepgap sertifikasına sahip 
üretici sayısı 3222 iken, 2010 yılı sonu itibarıyla 3988 üreticiye ulaşmıştır. Bu 
gelişmeler ile 2004 yılına kadar Eurepgap (Globalgap) kapsamında belgelendirme 
yapılan 41 ülke arasında 31. sırada yer alan Türkiye, Nisan 2010 itibarıyla 108 ülke 
arasında 6. sıraya yükselmiştir (Globalgap, 2010). 
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Türkiye’de Globalgap Uygulamalarının Antalya İli Örneğinden Hareketle 
Değerlendirilmesi 

Globalgap uygulamalarının değerlendirilmesi konusunda, tarımsal üretim 
ve ihracatta önemli bir paya sahip olması ve Globalgap’ın yaygın olarak 
uygulanması nedeniyle, Türkiye’yi temsilen Antalya ili tercih edilmiştir. Yapılan 
incelemeler sonucu ülke, bölge ve il düzeyinde tarım kesimine yönelik olarak, 
önemli sayılabilecek girişimler olduğu gözlenmiştir. Bunlardan Tarımsal Üretici 
Birlikleri Yasası, Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Yasası ve Kontrollü Örtüaltı 
Üretiminin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ulusal düzeydeki çalışmalara örnektir. 
Bu çalışmalar dışında il veya bölgesel düzeyde yapılan çeşitli girişimler de 
mevcuttur. Özellikle söz konusu belgenin ihracatla bağlantılı olarak gelmesi 
nedeniyle Antalya ilinde, ulusal düzeyde yapılan çalışmalara ek olarak “Eurepgap 
Protokolü ve HACCP Eylem Planı” hazırlanmıştır. 

Yaş meyve ve sebze üretim ve ihracatında büyük paya sahip olan Antalya 
ili Globalgap uygulamaları konusunda da lider konumdadır. Antalya ilinde 
Globalgap uygulamaları belirlenen kriterlere uygun olarak yapılmaktadır. Bu 
bağlamda, denetim çalışmaları ve eğitim-yayım faaliyetleri birlikte yürütülmektedir. 
Ayrıca ülke genelinde sayıları 12’ye ulaşan kontrol ve sertifikasyon kuruluşları ile 
ürüne Globalgap sertifikası verilmesi çalışmaları devam etmektedir. Antalya ilinde 
248.427 da alanda örtüaltı üretimi yapılmaktadır. İl genelinde ağırlıklı üretim örtüaltı 
domates yetiştiriciliği olmakla beraber 2009’da 806 dekar alanda 1.318 ton üretim 
ile narenciye (portakal, greyfurt, limon, mandalina), 780 dekar alanda 2290 ton 
meyve (nektarin, japon eriği, kayısı, nar, elma ve üzüm) ile de Globalgap 
sertifikalandırması yapılmıştır. Bunlara ek olarak sebze ve kesme çiçek üretimi ile 
toplamda Antalya ili olarak 2009 yılında 6.232,3 dekar alanda 54.828 ton 
Globalgap sertifikalı üretim yapılmıştır (AİTM, 2010). 

 
Globalgap Uygulamaları Çerçevesinde Faaliyet Gösteren Firmalara İlişkin 
Bulgular 

Bu çalışma, yaş meyve ve sebze üretiminin yoğun olarak yapıldığı ve 
Türkiye’yi bu alanda temsil niteliğine sahip Antalya ili merkez ilçeye bağlı, toplam 
tarım alanı 448.940 da olan 145 köyde iki aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir. 30 
adet yaş meyve ve sebze ihracatçısı firma ve bu firmalar ile ihracata ve iç pazara 
yönelik devlet destekleri kapsamında sözleşmeli ya da sözleşmesiz yetiştiricilik 
yapan 50 adet yaş meyve ve sebze üretimi yapan çiftçi ile anket yapılmıştır. Bu 
nedenle araştırma bulguları iki kısımda incelenmiştir.  
İhracatçı Firmalar İle İlgili Bulgular 

Türkiye çapında genel olarak ihracata yönelik gerçekleştirilen Globalgap 
sertifikalı üretimin ve bu üretimin gerek yönlendirilip finanse edilmesinde, gerekse 
pazarlanmasında önemli bir rol üstlenen ihracatçı firmaların, bu uygulamalar 
çerçevesinde; bulundukları konum, bilgi düzeyleri, bilgi akışı, uygulama süreçleri ve 
bu süreçte karşılaştıkları sorunları, beklentileri ve sistemin geleceği hakkında bilgi 
elde etmeye yönelik 30 firma ile anket çalışması yapılmıştır. 
 



 
 
 
 
 
 
Ç.Ü Fen ve  Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2011  Cilt:26-2 
 

- 24 - 

İhracatçı Firmalar İle İlgili Genel Bilgiler 
Araştırma yapılan 30 adet ihracatçı firmanın %20’si (6 adedi) tarım 

ürünlerinin ihracatını yapması yanında, ihracata yönelik yaş meyve ve sebze 
üretimi de yapmaktadır. Bunun yanında %16,6’sı (5 adedi) sadece çiftçilerden 
aldığı Globalgap sertifikalı ürünleri ihraç etmektedir. Bu sistemde çalışan firmaların 
%80’e yakını çiftçilerle sözleşme yaparak çalışmaktadırlar. Buna karşın %63,4’ü 
(19 adedi) gerek çiftçi, gerek toptancı ya da komisyonculardan elde ettiği ürünleri 
işleyerek ihraç etmektedir. Bu firmaların da %73’e yakını çitçilerle sözleşme 
yaparak çalışmaktadırlar (Çizelge 1). 

 
Çizelge 1. Firmaların faaliyet alanları  

Faaliyet Alanı Firma Sayısı (Adet) Oran (%) 
İhracatçı-Üretici 6   20,0 
İhracatçı-İşleyici 19 63,4 
İhracatçı 5 16,6 
TOPLAM 30 100,0 

 
 İnceleme kapsamındaki firmaların yapılan değerlendirme sonucunda 
herhangi bir yabancı firma ile ortaklıkları bulunmadığı tespit edilmiştir. Ürünlerin 
satışını ithalatçı firmanın talebi doğrultusunda gerçekleştirdikleri anlaşılmıştır. 
Ürünler özellikle AB ülkeleri tarafından talep edilmektedir. Globalgap sertifikalı 
ürünler, yoğun ihracat yapılan Rusya tarafından istense de, sertifikanın zorunlu 
tutulmaması ve ürünlerde fiyat farkı olmaması nedeniyle, Rusya yerine AB ülkeleri 
tercih edilmektedir (Çizelge 2). 
 
Çizelge 2. Globalgap sertifikalı ürün ihracatı yapılan ilk 3 ülke ve ihraç edilen 

ürünler 
Ülkeler Ürünler 

Almanya Domates, Sivri Biber, Patlıcan, Kornişon Salatalık, Karnabahar, 
Ayva, Nar 

İngiltere Domates, Hıyar, Biber, Armut, Kiraz 
Rusya Domates, Hıyar, Biber Çeşitleri, Patlıcan, Nar, Portakal, Ayva vd. 

 
Tüm firmalar değerlendirildiğinde Globalgap sertifikalı üretimin Türkiye’de 

yaygınlaşabileceği kanısı mevcutken, uygulamaların herhangi bir katkı 
sağlamadığını düşüncesi nedeniyle sistemin bir süre sonra tıkanacağını 
düşünenler de mevcuttur. Buna rağmen üretici açısından gelirin yükselmesi ve fiyat 
farkı olması durumunda tercih sebebi olacağı anlaşılmaktadır. Yaygınlaşabileceği 
düşüncesinde olan firmaların oranının %73,3’lerde olması, gerek AB uyum 
sürecinde, gerekse Türkiye’de pazarlama anlayışının değişimini ve tüketicilerin 
kalite beklentisi doğrultusunda firmaların sisteme entegrasyonunda gelinen noktayı 
göstermektedir. Gelecek dönemde sisteme geçişlerin daha sık olacağı ve bunun 
da kalite çıtasını yükselteceği söylenebilir (Çizelge 3). 
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Çizelge 3. İhracatçı firmalarca Globalgap uygulamalarının Türkiye’de yaygınlaşma 
durumu 

Yaygınlaşma Konusundaki 
Düşünceler     Firma sayısı (Adet)                           Oran (%) 

Evet 22 73,3 
Hayır 8 26,7 
Toplam 30 100,0 

 
Yaş Meyve ve Sebze Üretimi Yapan Çiftçiler İle İlgili Bulgular 

Türkiye çapında genel olarak ihracata yönelik gerçekleştirilen Globalgap 
sertifikalı üretimin yapı taşını oluşturan ve gerek ürünün kalitesi, gerekse 
standartların uygulanmasında önemli rol oynayan çiftçiler ile bu uygulamalar 
çerçevesinde; gelinen son nokta, bilgi düzeyleri, tecrübeleri, bilgi akışı, uygulama 
süreçleri ve bu süreçte karşılaştıkları sorunlar, çözüm önerileri, beklentileri ve 
sistemin geleceği hakkında bilgi elde etmeye yönelik 50 çiftçi ile anket çalışması 
yapılmıştır. 
 
Yaş Meyve ve Sebze Üretimi Yapan Çiftçiler İle İlgili Genel Bilgiler ve Mevcut 
Durum Analizleri 

Araştırma yapılan 50 üreticiden %38’i (19’u) hem sözleşmeli Globalgap 
sertifikalı üretim yapmakta, hem de geleneksel yöntemlerle üretim yapmaktadır. 
Bunun %62’si (31 adedi) ise sadece sözleşmeli Globalgap sertifikalı üretim 
yapmakta olup, elde edilen gelirin yeterli olduğunu düşünmektedirler (Çizelge 4). 
Araştırma yapılan üreticilerin tamamı sözleşmeli üretim yapmakta olup, ürünlerini 
anlaşma yapılan firmaya verdiği gibi, bir kısmını da farklı firmalara verdiği 
anlaşılmaktadır. Bazı zamanlarda sözleşme yapılan firmanın ürün alım garantisi 
vermemesi, çiftçileri zor durumlarda bırakabilmektedir. Firmalarca alım garantisi 
verilmemesinin nedeni olarak da alım yapan firmaların alımları iptal edebilmesi 
gösterilmektedir. 
 
Çizelge 4. Çiftçilerin sertifikalı üretim uygulama şekilleri 

Üretim Yöntemi Üretici Sayısı (Adet) Oran (%) 
Sözleşmeli Üretim 31 62,0 
Sözleşmeli-Geleneksel 
Üretim Birlikte 19 38,0 
Toplam 50 100,0 

 
Üretim yapan çiftçilerin değerlendirmeleri doğrultusunda, tamamının aile 

işletmesi olduğu ve büyükten küçüğe tüm ailelerin çalışmalara katkıda bulunduğu 
anlaşılmıştır. Ortakçı diye nitelendirilen kişilere ya da çalışmaları için tutulan işçilere 
ücret karşılığı bu işleri yaptırmanın oldukça külfetli olacağı ve aile işletmesi 
oldukları halde zor geçindiklerini belirtmişlerdir. Bu işletmelerde yönetimi sağlayan 
çiftçilerin; % 54’ünün (27 adedi) ortaöğretim mezunu, % 28’inin (14 adedi) lise ve 
dengi okul mezunu, % 18’inin ise üniversite mezunu (Ziraat Mühendisi) oldukları 
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anlaşılmıştır (Çizelge 5). Ağırlıklı olarak orta öğretim ve lise düzeyinde eğitim almış 
kişilerin çiftçilikle uğraşma nedenleri olarak, aile işletmesinin yönetimini devralması, 
üretim nedeniyle eğitimi yarım bırakması ya da başka alanlarda çalışmak için 
tecrübelerinin bulunmaması gibi sebepler gösterilmektedir. Eğitim düzeyinin 
artması, konuya bakış açısının değişmesinden, olayları yorumlamaya kadar, 
üretimde kaliteden, pazarlamaya kadar büyük bir etki yarattığı söylenebilir. 
 
Çizelge 5. Çiftçilerin öğrenim durumları 

Öğrenim Durumları          Üretici Sayısı (Adet) Oran (%) 
Orta Öğretim 27 54,0 
Lise ve Dengi 
Üniversite 

14 
9 

28,0 
18,0 

Toplam 50 100,0 
 
Çizelge 6. Çiftçiler açısından Globalgap uygulamalarının Türkiye’de yaygınlaşma 

durumu 
Yaygınlaşma Konusundaki 

Düşünceler Üretici sayısı (Adet) Oran (%) 
Evet 19 38,0 
Hayır 27 54,0 
Bilmiyorum 4 8,0 
Toplam 50 100,0 

 
Tüm üreticiler değerlendirildiğinde Globalgap sertifikalı üretimin Türkiye’de 

yaygınlaşabileceği kanısı yerleşmemiştir. Uygulamaların herhangi bir katkı 
sağlamadığı ve çiftçiye pozitif bir getirisinin olmadığı düşüncesi mevcuttur. Ayrıca 
sertifikalı ihracatın az olması nedeniyle üretimin yaygınlaşmasının zor olacağını, 
yeterli altyapı ve bilginin olmaması nedeniyle de sistemin geçerliliğinin 
olmayacağını düşünenler de bulunmaktadır. Buna rağmen ihracatçılar ve aracı 
kuruluşlar dikkate alındığında sertifikalı üretimin; gelirin yükselmesi, fiyat farkı 
olması ve prim uygulamasının olması durumunda tercih sebebi olacağı ortaya 
konmuştur. Fakat bu durumun sadece firmaların öngörüsü olduğu anlaşılmakta, bu 
uygulamaların yaygınlaşmayacağı düşüncesinde olan üreticilerin oranının 
%54’lerde olması, üreticilerin gelinen noktadaki karamsarlıklarını göstermektedir 
(Çizelge 6).  
 
Sonuç ve Öneriler  

Dünya tarımına öncülük eden ülkelerin ilerleme çabaları, Türkiye’de de 
uluslararası alanda kabul görmüş çeşitli standartların izlenmesi ve uygulanmasını 
gerekli hale getirmiştir. Ülkemiz sahip olduğu iklim, toprak ve su koşulları ile 
tarımsal üretim için son derece avantajlı konuma sahiptir. Buna karşılık, 
üreticilerimizin önemli ölçüde geleneksel yöntemlerle üretimi gerçekleştirmeleri ve 
buna bağlı olarak da teknik hizmet almak konusundaki isteksizlikleri tarımsal 
üretimimizde birtakım sorunları ortaya çıkarmaktadır. Özellikle bilinçsiz zirai ilaç 
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uygulamaları, tarımsal ürün ihracatımızda kalıntı sorunu yaşamamıza neden 
olmaktadır. Ülkemizde iyi tarım uygulamaları şartlarının, başta tarım 
danışmanlarımız olmak üzere, tüm sektör çalışanları tarafından benimsenip, doğru 
şekilde uygulanması ve uygulatılması, ülke tarımımızın geleceği açısından büyük 
önem taşımaktadır.  

Globalgap uygulamaları çerçevesinde, yapılan anket çalışmalarından elde 
edilen verilerin değerlendirmeleri sonucu, inceleme kapsamındaki ihracatçı 
firmaların herhangi bir yabancı firma ile ortaklıkları bulunmadığı, ürünlerin satışını 
ithalatçı firmanın talebi doğrultusunda gerçekleştirdikleri anlaşılmaktadır. İhracatçı 
firmaların Globalgap sertifikalı ürün üretiminde, alımında ve ihracatında 
karşılaştıkları en önemli sorunların ise; henüz Globalgap uygulamalarının 
Türkiye’de tanınmamış olması, sertifikanın geçerliliğinin istenen derecede önem 
arz etmemesi, üreticilerin protokol şartlarına uymakta zorluk yaşamaları olduğu 
anlaşılmaktadır. Ayrıca kalıntı sorunu çerçevesinde maliyetlerin yüksek olması ve 
firmalarca karşılanması, yeterli derecede yetişmiş elemanın bulunmaması, 
ihracatta sürekliliğinin olmaması diğer sorunlar olarak karşılarına çıkmaktadır. 
Üretilen ürün için fazladan prim ödemesi firmalara ek maliyet getirmekte olup, 
çözüm yerine çözümsüzlük getirdiği düşünülmektedir. Genel olarak uygulamalar 
konusunda çiftçiler açısından tereddütler olmasına rağmen ihracatçı ve aracı 
firmalar açısından geleceğe yönelik çalışmaların ve beklentilerin artacağı 
düşünülmektedir. Firmaların farklı pazar arayışları ve Türkiye’deki büyük 
marketlerin talepleri doğrultusunda iç piyasaya dönük ürün üretiminin artmaya 
başladığı anlaşılmıştır. 
 Araştırma kapsamındaki çiftçiler ise hem sözleşmeli Globalgap sertifikalı 
üretim yapmakta, hem de geleneksel yöntemlerle üretim yapmaktadır. Üreticilerin 
bir kısmının tarım dışında geliri bulunduğu ve bunun geçimlerini sağlama 
konusunda önemli bir yeri olduğu anlaşılmıştır. Buna karşın büyük bir çoğunluğun 
tek gelir kaynaklarının tarımsal üretim olduğunu ve gerek ürün verilen firmalardan, 
gerekse doğadan vd. sebeplerden kaynaklanabilecek olumsuzluklardan direk 
olarak önemli derecede etkilendiklerini anlaşılmıştır. Karşılaşılan en önemli 
olumsuzluk ise çiftçilerin pazarda ve özellikle fiyat belirlemede etkin bir rol 
üstlenememesidir. İhracatçılara ve diğer aracılara bağımlı kalmaları, kazançlarını 
da bağımlı hale getirmektedir. Diğer bir olumsuzluk ise sözleşmelerde, alınacak 
ürünlere standart bir fiyatın belirlenmemesidir. İhracatçı firmalar standart fiyat 
belirleme konusuna uzak durmakta, düşük fiyattan ürün teslim alma avantajını 
değerlendirmek istemektedirler. Bu durumda teslim anındaki piyasa fiyatı geçerli 
olup, çiftçiler açısından düşük fiyattan ürün teslim etme riski bulunmaktadır.  

Tüm bu değerlendirmeler doğrultusunda üreticilerimizin diğer ülkelerin 
çiftçileri ile eşit koşullarda rekabet edebilmesi ve ihracatın artırılabilmesi 
için; girdilerin daha uygun fiyatla temin etmesi sağlanmalı, gübre, mazot, elektrik 
gibi temel girdilerde KDV oranları düşürülmeli, düşük faizli kredi imkânları 
artırılmalıdır. Ayrıca sertifikalı ürün üreten çiftçilere %50 devlet destekli sağlık 
yardımı yapılmalı ve buna benzer yardımlar ile çiftçiler teşvik edilmelidir. Bununla 
beraber, depolama yardımı yapılmalı, depolama kapasitesinin artırılması için daha 



 
 
 
 
 
 
Ç.Ü Fen ve  Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2011  Cilt:26-2 
 

- 28 - 

fazla teşvik verilmelidir. İhracatın artırılması bakımından ihracat iadeleri yeterli 
miktarda ve düzenli olarak verilerek, yeni pazarlara ulaşım sağlanmalıdır. Ambalaj 
malzemelerinde standardizasyon sağlanmalı, ambalaj malzemeleri uygun fiyata 
temin edilebilmelidir. Yerli tohumculuk endüstrisi geliştirilmeli, bu konuda dışa 
bağımlılık azaltılmalıdır. Ülkemizde akredite olmuş kalıntı laboratuarının yeterli 
olmaması ürünlerimizin ihracat yapılan ülkeden geri dönmesine sebep olmaktadır. 
Laboratuarlarımız sayı ve nitelik olarak yeterli hale getirilmelidir. Yaş meyve 
sebzede üreticiden tüketiciye kadar uzanan pazarlama zincirinin kısaltılması için 
üretici birlikleri geliştirilmelidir. 

Gıda maddeleri üretim zincirinde yer alan tüm organizasyonların, İTU’nın 
tam olarak uygulanması ve desteklenmesi için görevlerinin ve sorumluluklarının 
tam bilincinde olmaları gerekmektedir. Eğer yaş meyve sebze konusunda tüketici 
güveni kazanılacaksa, mutlaka iyi tarım uygulamaları gibi standartlar 
yaygınlaştırılmalı ve kötü uygulamalar elemine edilmelidir. Ülkemiz yaş meyve-
sebze ihracatının önemli sorunlarına çözüm olabilecek ve ülkemizin gelişmiş 
Avrupa ülkelerine daha fazla ürün satabilmesine olanak verecek bu protokolün hızlı 
bir şekilde üreticilerimiz ve ihracatçılarımız tarafından benimsenerek gerekli 
önlemlerin alınması gerekmektedir. Ayrıca yerli yabancı tüm tüketicilere, 
uygulamaların tanıtımının yeterli derecede yapılması ve tüketici gözünde daha 
inandırıcı olması sağlanmalıdır. 
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ÖZET 

Günümüzde enerji ihtiyacı giderek artmaktadır. Bu ihtiyacın büyük bir 
kısmını karşılayan kömür, yer altı ve açık işletme olmak üzere iki yoldan elde 
edilmektedir. Yeraltı madenciliğinde derinlere inildikçe çalışma koşulları 
zorlaşmaktadır. Buna alternatif olarak açık ocaklar ortaya konulmaktadır. Açık 
ocakların avantajı büyük tonajlarda kömür elde edilebilmesidir. Bunun sonucu 
olarak günümüzde dünya madenciliği açık ocakçılığa doğru meyil etmektedir. Açık 
ocaklarda en büyük problem alınacak madenin üzerindeki örtü kazıdır. Bu 
problemin daha ucuza mal edilmesi buradan alınacak madenin de ucuz olması 
demektir. Bu çalışmamda Tunçbilek Bölgesinde Türkiye Kömür İşletmeleri’nin açık 
ocaklarındaki Dekapaj (örtü kazı) sisteminin maliyeti incelenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Dekapaj, Açık İşletme, Ekskavatör, Dragline. 
 
ABSTRACT 

The quality of coke Energy requirement increases rapidly so in order to 
reply this demand, coal is produced by two methods nonely underground and open 
pit coal mining. In underground mining, the working conditions become very hard 
by the increasing depth of the coal. An alternative to the  underground mining 
methods is open pit mining. The biggest alternative of the open pit mining over 
underground mining is to produce coal big quantity. As a result of this advantage, 
there is a tendency towards to open pit mining throughout the world mining 
industry. The biggest problem of open pit mining technology is the overburden  
removal. It is important to produce cheaper overburden removal to result cheaper 
coal production. In this study, the open pit mining costs where investigated for 
Tunçbilek belonging to T.K.I (Turkish Coal Enterprices) 
Key words: Overburden removal, open pits, excavator, dragline. 
 
Giriş 

Ülkemizde linyit işletmecilik tarihi 16.12.1938 tarihinde devlet işletmesi 
olarak Değirmisaz’da başlamıştır ( G.L.İ., 1996 ). Açık işletmeler yüksek 
kapasitelere sahip üretim yöntemlerindendir ( Karay,1991 ). Yüksek kapasite aynı 
zamanda birim dekapaj şarjının ( maliyeti ) azalmasına neden olur. G.L.İ. Tunçbilek 
açık işletmesinde kömürün üzerindeki örtü tabakası önce ekskavatör-kamyon 
yöntemi ile hafifletilip ardından dragline yöntemi ile alınmaktadır.  Her iki yöntemde 

                                                        
* Yüksek Lisans Tezi-MSc. Thesis 
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de delme patlatma uygulanmaktadır. Açık işletme maliyetini belirleyen faktörlerin 
içinde delme-patlatma verimi, ekskavatör-kamyon üretim yöntemi ile dragline 
üretim yöntemi verimleri önem arz etmektedir. Artan enerji ihtiyacı ve rekabet 
koşulları içerisinde optimumu çalışma koşullarını elde etmek çok önemlidir. 

Bu çalışmada ekskavatör-kamyon ve dragline dekapaj maliyeti etkileyen 
her birim ayrı ayrı incelenmiştir. Çalışma başında kayaç jeolojisi kömür özelliği ile 
kazı değerleri jeolojik verilerle incelenmiştir. İşletmede ekskavatör-kamyon ve 
dragline ayrı ayrı uygulandığı gibi birlikte de uygulanabilmektedir. İşletmenin son 5 
yılda yaptığı dekaj değerleri Çizelge 1’de verilmiştir. 
 
Çizelge 1. Dekapaj değerlerinin yıllara göre çalışma sistemlerine dağılımı 

Yıllar 
Ekskavatör 

Dekapaj ( m ³ ) 
DDrraagglliinnee  

Dekapaj ( m ³ )  
Toplam 

Dekapaj ( m ³ ) 
1992 27.263.000 4.601.000 31.864.000 
1993 22.628.000 3.179.000 25.807.000 
1994 25.635.000 3.793.000 29.428.000 
1995 18.071.000 3.585.000 21.656.000 
1996 21.090.000 3.738.000 24.828.000 
1997 23.000.000 3.600.000 26.600.000 

 
Materyal ve Metot 
Materyal  

Bu çalışma, G.L.İ., Tunçbilek işletmesinde mevcut makine ve ekipman 
parkı ile istatistiki değerleri, ekskavatör-kamyon sistemi ile dragline saha çalışma 
bilgileri ve istatistikleri, delme-patlatma ölçümleri kullanılmıştır. 
 Tunçbilek’te kömürün tavan ve taban taşı marn olduğundan, gerek 
Ekskavatör-Kamyon gerekse Dragline sisteminde gevşetme (delme-patlatma) 
işlemine ihtiyaç vardır. İşletmede 6'' ’lik ve 9'' ’lik (15,24 cm, 22,86 cm) rotary 
tipteki delik delme makineleri kullanılmaktadır. Bunlardan 9'' ’lik Ingersoll-Rand  
marka makinelerin kapasitesi 30 m 6'' ’liklerin ise 18 m dir. 2,5' ’lik ve 3 m kapasiteli 
paletli tip Ingersoll-Rand  delik makinesi ise dekapaj dışında kullanılmaktadır. 

Gevşetme işleminde ANFO kullanılmaktadır. ANFO hazırlık işlerindeki 
tesislerde teknik amonyum nitratın içerisine % 5,5 - % 6 oranında mazot katılarak 
hazırlanır. Hazırlanan malzeme ANFO kamyonları ile hazır olarak ocağa çıkartılır. 
Ocaklarda delinen bütün deliklerin geometrisi dikdörtgen şeklindedir . 

Tunçbilek bölgesinde küçük tonajlı kamyonlarla başlayan bu sistem giderek 
büyümüş ve bugün dünya standartlarına (10-20 yd³’lük ekskavatörler ve 85 short-
ton kamyonlar ‘1 short-ton=0,907 ton’) yaklaşmıştır. Buna bağlı olarak da dekapaj 
oranında artma olmuştur. Tunçbilek’te Ekskavatör-Kamyon sistemi iki şekilde 
kullanılmaktadır.Doğrudan kömür açılmasında, dragline dekapajına saha 
hazırlanmasında.Her iki şekilde de çalışma sistemi aynıdır. Kömür üzerindeki örtü 
tabakası kademeler halinde ( Şekil 1.) kazılır ve kamyonlarla harman sahasına 
taşınır. 
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Şekil 1. Ekskavatör kamyona yükleme yaparken görünüm. 
 

Kamyon taşımacılığı dünyadaki en pahalı taşımacılık yöntemlerinde biridir. 
İşletmede çalışan kamyonlar için hız, meyil, kurba yarıçapı ve dever arasındaki 
bağıntılar Çizelge 2 ‘de verilmiştir. 
 
Çizelge 2. Kamyon çalışma karakteristikleri 

Hız (km/saat) 10 10-20 20-30 30-40 40-50 

Maksimum Meyil ( %) 9 8 8 7 6 

Maksimum Kurba Yarıçapı ( ft ) 50 150 300 600 1000 

Dever (her ft için) 0.004 0.05 0.06 0.06 0.05 

 
Dragline sistemi, ABD’de başlamış ve gelişmiştir. Madencilikte dragline 

uygulaması özellikle 1970 yıllarındaki petrol krizinden sonraki dönemde, dünyanın 
en önemli kömür üreticilerinden olan Güney Afrika ve Avustralya gibi ülkelerde de 
yaygınlaşmıştır.Dragline sistemi ile açık işletmecilik, ekonomik bir açık işletmecilik 
yöntemidir. Çünkü bu yöntem herhangi bir taşıma aracı gerektirmez ve birkaç 
kişiden oluşan personel ile çalışır. Oturdukları düzlemin üstünde ve altında kazı 
yapabilirler, ulaşma uzaklıkları büyüktür. Sis dışında hiçbir hava koşulundan 
etkilenmezler.  (Şekil 2). 
 

 
Şekil 2. Çalışma sahasındaki dragline’dan görünüm. 
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Dragline ile çalışılacak pano birbirine paralel dilimlere ayrılır. Dilimlerin 
kalınlığı ve genişliği, kullanılan makinenin kapasitesine bağlıdır. Dilim kalınlığı 
ortalama olarak Marion dragline da 25 m  Page dragline da 15 m’dir. Dilim genişliği 
ise; Marion dragline da 60-65 m ve  Page dragline da 50-55 m’dir. 
 
Metot  

Çalışmada, dekapaj kazı faktörleri ile makinelerin yerinde yaptıkları iş 
miktarları alınmıştır. Çalışmada kullanılan ekskavatör teknik özellikleri Çizelge3’de 
verilmiştir. 

 
Çizelge3. Ekskavatör teknik özellikleri 

Teknik 
Özellikler PH 1900 PH 1900 AL PH 2300 Marion 191 M 

Marka ve Model         PH 1900 
Ekskavatör    

PH1900 AL 

Ekskavatör    
PH 2300 XP 
Ekskavatör 

Marion 191 M 
Ekskavatör 

İşletmeye Geliş 
Tarihi 

1968   1968   
1985 1985 

Kepçe 
Kapasitesi 

10 yd³ 10 yd³ 
20 yd³ 17 yd³ 

Gücü 600 HP 600 HP 
600 HP 800 HP 

Saatlik Enerji 
Tüketimi 

400 kwsaat 400 kwsaat 
500 kwsaat 500kwsaat 

Boom Askı 
Halatı 

1 ¾” (45 mm) 1 ¾” (45 mm) 2 3/8” (60 
mm) 

2 3/8” (60 
mm) 

Kepçe 
Kaldırma 
Halatı 

1 ½” (38 mm) 1 ½” (38 mm) 2 1/5” (56 
mm) 

2 1/5” (56 
mm) 

Kapak Açma 
Halatı 

½” (12,7 mm) ½” (12,7 mm) ½” (147 mm) ½” (147 mm) 

Döngü Süresi 
(sn) 

27 sn 25 sn 27 sn 26 sn 

Kurulu Güç 500 kw 500 kw 1850 kw 1850 kw 

Besleme 
Gerilimi           

3 fazlı, 3300 
volt 

3 fazlı, 6000 

volt 
3 fazlı, 6000 

volt 
3 fazlı, 6000 

volt 

 
Ekskavatör iş miktarı için; 

Qs= 3600  x 0,764 x V x k x f2  x t           formülüyle bulunur. 
           p                  f1   
Qs= Ekskavatör saatlik kapasitesi (m³/saat)  p: Periyot (sn)   t : Kazı faktörü (0,9-1) 
 V: Kepçe hacmi (yd³)  k: Kepçe dolma faktörü (0,80-0,85) 
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f1: Kabarma      faktörü( 1,30-1,45) f2  :Yönetim faktörü (iş yeri randımanı) (0,85-0,95) 
Bu hesaplamalara göre sonuçlar her bir ekskavatör için Çizelge 4’de verilmiştir. 
 
Çizelge 4. Ekskavatör iş miktarları 

İş Miktarları PH 1900 PH 1900 AL PH 2300 Marion 191 M 
Saatlik (m³/saat) 475 523 968 854 
Günlük (m³/gün) 6398 7322 13 552 11 956 
Aylık (m³/ay) 166 348 190 372  352 352 310 856 
Yıllık (m³/yıl) 1 330 784 1 522 976 2 818 861 2 486 848 

 
Kamyon teknik özellikleri Çizelge 5’e çıkarılmıştır. 
 

Çizelge 5. Kamyon teknik özellikleri 
Özellikler 85DWabco 658 Wabco Wabco R 85 Euclid Caterpiller777  
İşletmeye 
Geliş Tarihi 

1985 1969-75-76 1976 1984 1990 

Üretim Yeri ABD ABD ABD - - 
Tipi Rear-Dump Rear-Dump Rear-Dump Rear-Dump Rear-Dump 
Modeli 85-D 65-B 35-C R-85 777 
İmal Yılı 1985 1969-75-76 1976 1984 1990 

Gücü 860 HP 635 HP 340 HP 860 HP 850 HP 
Net Ağırlığı 40 950 kg 38 763 kg 30 693 kg 51 166 kg 50 813 kg 
Maksimum 
Yük Ağırlığı 

85 ton 65 ton 35 ton 85 ton 85 ton 

Maksimum  
Yük Hacmi 

67 yd³ 42 yd³ 27 yd³ 67 yd³ 67 yd³ 

Dingil Sayısı 2 2 2 2 2 
Motor 
Markası 

General  General General General General 

MotorModeli 16 V 92 T 16 V A 16 V A 16 V 92 T 16 V 92 T 
Silindir 
Adedi 

16 16 16 16 16 

Maksimum  
Motor Devri 

2100 
devir/dak. 

2100 
devir/dak 

2100 
devir/dak 

2100 
devir/dak 

2100 
devir/dak 

Damper Açısı 50° 55° 55° 58° 58° 

MazotDeposu 1211 litre 454 litre 454 litre 1003 litre 1180 litre 

LastikÖzellikleri 2400x49  
48 kat E4 tipi 

2400x49 
48 kat E4 tipi 

1800x33 i 
48 kat E4 tipi 

2400x49  
48 kat E4 tipi 

2400x49 ebat 
48 kat E4 tipi 

Kamyon iş miktarları aşağıdaki formülle bulunmuştur. 
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Kamyon iş miktarı=Kepçe Hacmi x Kepçe Dolma Faktörü x Kepçe Yükleme Sayısı 
                                                              Kabarma Faktörü 
Kamyonların birlikte çalıştığı ekskavatörle yaptıkları iş miktarları Çizelge 6’da 
sunulmuştur. 
 
Çizelge 6. Kamyon iş miktarları 

20 yd³ Ekskavatör-85 short-ton Kamyon İş Miktarı 
  

266,8 ton/ saat    
17 yd³ Ekskavatör-85 short-ton Kamyon İş Miktarı 

 
353,4 ton/ saat 

10 yd³ Ekskavatör-85 short-ton Kamyon İş Miktarı 
 

339,8 ton/ saat 
10 yd³ Ekskavatör-65 shot-ton Kamyon İş Miktarı 

 
298,9 ton/ saat 

 Dragline teknik özellikleri Çizelge 7’de verilmiştir. 
 
Çizelge 7. Dragline teknik özellikleri 

Marka ve Model MARION 7820 Elektrikli 

Yürüyen Dragline 

736 Elektrikli 

Yürüyen Dragline 
Kepçe Hacmi 40 yd³ (30,5 m³) 20 yd³ (15 m³) 
Boom Uzunluğu 225 ft (68,6 m) 205 ft (62.5 m 
Azami Dökme Mesafesi 67  m 59 m 
Azami Dökme Yüksekliği  26,6 m 29 m 
Kaldırma Kapasitesi 86 ton 42 ton 
Yürüme Hızı 4,02 m/dak 5.5 m/dak 
Çalışma Ağırlığı 1540 ton 759 ton 
Hoist Motor Gücü 1000 HP-460 V 2 adet 1500 HP 
Ana Motor Gücü 1000 HP-460 V 2 adet 625 HP 
Kepçe Ağırlığı 16 ton 16 ton 
Swing Motor Gücü 300 HP 4 adet 1375HP x 2 
Jeneratör Saatindeki Motor Gücü 2575 HP 1500 HP 
Kurulu Güç 2250 kw 1350 kw 
Besleme Gerilimi 3 fazlı, 3300 volt 3 fazlı , 3300 volt 
Birim Sarfiyatı 0,50 kwsaat/m³ 0,38 kwsaat/m³ 
Boom Açısı 30° 33° 
Hoist Halatı Çapı 70 mm 70 mm 
Hoist Halatı Boyu 182 m 182 m 
Drag Halatı Çapı 70 mm 70 mm 
Drag Halatı Boyu 95 m 95 m 
Döngü  Süresi (90°) 60 sn 60 sn 
90° dönme süresi 9 sn 9 sn 
Kazı Derinliği  40,2 m 20 m 
İlk Hareket Motor Gücü 75 HP 75 HP 
Toplam Motor Gücü 3060 HP 2500 HP 



 
 
 
 
 
 
Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2011  Cilt:26-2 
 

- 35 - 

Dragline iş miktarları önce rehandle (tekrar kazı) değeri bulunduktan sonra 
hesaplanır. Bunu için önce rehandle daha sonrada iş miktarı hesap formülü 
aşağıya çıkarılmıştır. Rehandle miktarının hesabı: 

 
R=   S1  /k   x 100  
        S 
R: Rehandle miktarı ( % )    S: Kömür üzerindeki örtü tabakasının alanı ( m² ) 
S1  : Tekrar kazılan örtü tabakasının alanı ( m² ) k: Kabarma faktörü ( 1,30-1,45 ) 
 
R= 256,5 m² / 1,45  x 100    => R= % 22 
          804 m² 
 Teorik rehandle miktarı % 20 olmasına rağmen pratikte bu değer artmakta  
% 25’e ulaşmaktadır. Bu artışın en önemli sebebi kömür damarının jeolojik şartları 
sebebiyle dilim geometrisinde meydana gelen değişikliklerdir. Dragline teorik iş 
miktarı; 
 
Qs=3600 x  V x 0,764x k x f2 x t        formülü ile bulunur. 

          p                f1       

Qs: Dragline saatlik kapasitesi (m³/saat)  p: Periyot (sn)        V: Kepçe hacmi (yd³)             

k: Kepçe dolma faktörü (0,80-0,85) f1:  Kabarma faktörü ( 1,45)   

f2: Yönetim faktörü (0,85-0,95)   t: Kazı faktörü (0,9-1) 

Araştırma Bulguları  
Yapılan çalışmada, amortismanlar, elektrik giderleri, akaryakıt, makine 

yağı, patlayıcı madde, lastik, halat, tamir-bakım, yedek parça, personel, sigorta, 
sabit sermaye gibi giderler büro ortamında araştırılarak değerler hesaplanmıştır 
(Çizelge 8 ). Bu değerlerin yapılan iş miktarına oranıyla dragline m³ maliyeti 
değerlerine ulaşılmıştır. Ekskavatör kamyon sisteminde de amortisman, malzeme 
ve enerji, tamir-bakım, yedek parça, sigorta, sabit sermaye faizi giderleri 
hesaplanarak Çizelge 9‘da gösterilmiştir. Bu değerlerin yapılan iş miktarına oranı 
ile ekskavatör kamyon sisteminde m³ maliyeti değerleri bulunmuştur. 
Dragline çalışma sisteminde rehandle, yapılan iş miktarını etkilemektedir. Dilim 
kalınlığı rehandle etkilemekte belli bir noktada tekrar artma olmaktadır. Bu dönüm 
noktası dragline ulaşma noktası ile ilgilidir. İncelenen sistemlerde kazının kolay 
yapılabilmesi için delme patlatma işlemi gereklidir. Delme patlatma işlemi maliyeti 
doğrudan etkilemektedir. Aynı zamanda patlatmada karşılaşılan güçlükler maliyete 
ek değer katmaktadır. Uygun gevşetme işlemi ise maliyeti olumlu etkilemektedir. 
Fazla kamyon sayısı maliyeti doğrudan etkilemektedir. İşletmede oluşan arıza ve 
yedek parça ihtiyacı sorunu makinelerin iş kaybına sebep olmaktadır. Öte yandan 
harman sahalarının çalışma sahasından gittikçe uzaklaşması ve yeni harman yeri 
bulamama maliyet üzerinde etkisini göstermektedir. İşletmedeki eğitimli personel 
çalışma koşullarını sağlayarak istenilen verimi tutturabilirken vasat personel 
maliyete olumsuz yönde etki etmektedir. 
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Çizelge 8.Dragline m³ maliyeti değerleri 
Giderler Gider Miktarı(TL) m³ Şarjı(TL/m ³) Maliyete Oranı(%) 

Elektrik 20 074 852 592 3 461,18 0,027 
Akaryakıt 1 628 000 000      2 806,00 0,022 
Yağ 4 701 322 400          811,00 0,006 
Patlayıcı Madde 58 434 114 850    10 075,00 0,080 
Lastik  49 500 000                   8,53 0,00006 
Halat 6 273 000 000       1082,00 0,008 
Tamir Bakım 39 974 138 000        6 892,00 0,055 
Yedek Parça 74 591 301000      12 860,00 0,103 
Personel 66 612 500 000     11 485,00 0,092 
Sigorta 760 431 99               131,10  0,001 
Amortisman 79 319 532 000      13 675,00 0,109 
Sabit Sermaye Faizi    355 093 140 000     61 223,00 0,490 
Toplam 1 481 835 406 770 124 509,38 100,00 
 
Çizelge 9. Ekskavatör kamyon sistemi m³ maliyeti değerleri 
Giderler Gider Miktarı(TL) m³ Şarjı (TL/m ³) Maliyete Oranı (%) 

Elektrik 145 037 286 720 5 197,77    0,0263 

Akaryakıt 41 668 000 000 14 915,52 0,0757 

Yağ 64 461 185 185   2 307,45 0,0117 

Patlayıcı Madde 273 509 727 129 9 790,57 0,0496 

Lastik  102 321 987 808 3 662,72 0,0185 

Halat 29 742 499 800 663,75 0,003 

Tamir Bakım 264 553 477 000 9 470,10 0,0480 

Yedek Parça 394 788 929 000 14 131,90 0,0717 

Personel 410 625 000 000 14 698 0,0745 

Sigorta 74 030 365 400 2 649,99 0,0134 

Amortisman 355 093 140 000  34 630 0,1757 

SabitSermaye Faizi    2 366 965 422 000 84 728,14 0,4300 

Toplam 5 498 936 954 000 197 027,91 100,00 
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Sonuçlar 
 Dekapaj işleminde kullanılan Shovel Ekskavatör-Kamyon ve Dragline 
Sistemleri, gerek ilk yatırım, gerekse yedek parça bakımından dışa bağlı 
sistemlerdir. Bu yüzden uygulama esnasında yedek parça ve finans bakımından 
zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bu durum özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan 
ülkeler için büyük sorun olmaktadır.Garp Linyitleri İşletmesi’nde dekapajda çalışan 
Shovel Ekskavatör-Kamyon ve Dragline Sistemleri için yapılan maliyet hesabında, 
dragline dekapaj maliyeti 124 509 TL/m³ , Shovel Ekskavatör-Kamyon dekapaj 
maliyeti ise 197 027 TL/m³ olarak bulunmuştur. Buna göre; Dragline Sistemi, 
Ekskavatör-Kamyon Sistemine göre yaklaşık % 36,8 daha ucuzdur. Maliyet 
hesabına sabit sermaye faizi eklenmez ise bu oran daha da büyümektedir. Bu 
durumda dragline maliyeti 63286 TL/m³, Ekskavatör-Kamyon Sisteminin maliyeti 
112 299 TL/m³ olmakta ve dragline sistemi % 43,6 daha ucuz olmaktadır. 
 Yurdumuzun enerji ve yakıt gereksinimi sürekli artmaktadır. Bu enerji ve 
yakıt gereksiniminin büyük bir kısmı ise linyit kömüründen sağlanmaktadır. Linyit 
kömürü üretiminin ise yaklaşık % 83’ü (1993’de) açık ocaklardan sağlanmaktadır. 
Bu amaçla diğer sistemlerden daha ucuz olan dragline uygulamasının 
yaygınlaştırılması gerekir. Bunu yaparken, yurdumuz kömür damarlarının yapısı da 
dikkate alınarak, büyük kapasiteli yürüyen dragline yerine küçük kapasiteli modüler 
paletli dragline ve ikili, üçlü dragline uygulamalarının seçilmesi daha uygun 
olacaktır. 
 
Öneriler 

Dragline Sistemi’nde rehandle sebebiyle % 25 iş kaybı olmaktadır. Bu iş 
kaybı önlenebildiği takdirde dragline sistemi daha ekonomik olacaktır. Bu amaçla 
rehandle miktarı mümkün olduğunca az tutulmalıdır.Dragline Sistemi, Ekskavatör-
Kamyon Sistemi’ne göre daha ucuzdur. İşletmede dekapaj oranını arttırmak için 
dragline dekapaj miktarı arttırılmalıdır. Bu amaçla ikili ve üçlü dragline sistemlerinin 
işletmede uygulanabilirliğinin araştırılması gerekir. 

İşletmede mevcut ekskavatörler ile kamyonlar arasında uyumsuzluk vardır. 
Bu yüzden kamyonlar eksik kapasiteyle çalışmaktadır. Bu ekskavatörler ile uyumlu 
çalışabilecek kamyonların bir an önce temini gerekir. İşletmede parça yokluğu 
nedeniyle makineler bakımdan geç çıkmaktadır. Bunu önlemek için ambarlar 
geliştirilmeli ve bilgisayar sistemine geçirilmelidir.İşletmede değişik markalarda iş 
makineleri mevcuttur. Bu durum yedek parça temininde problem çıkarmaktadır. 
Bunu önlemek için iş makinelerinde marka sayılarında azalmaya gidilmesi 
gereklidir. İşletmede harman sahaları gün geçtikçe ocaktan uzaklaşmaktadır. Bu, 
mazot giderini arttırmaktadır. Uluslararası piyasalarda meydana gelen krizlerin,   
petrol fiyatlarını ani olarak artırması maliyeti olumsuz biçimde etkilemektedir. 
Bundan dolayı kamyon nakliyatına alternatif olabilecek vagon nakliyatının 
işletmede uygulanabilirliğinin araştırılması gerekir. 
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KENTSEL MEKANDA PLASTİK SANAT ESERLERİNİN KENT ESTETİĞİ VE 
KENT KÜLTÜRÜNE KATKISI (ANTALYA ÖRNEĞİ)* 

 
Work of Plastic Arts in the City of Urban Location and Urban Culture Contribution 

to Aesthetics (Antalya Example) 
  

Ayşe Ezgi TAŞKIRAN           Berrin SİREL  
Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı                                   Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı                                                       
                            
ÖZET 

Plastik sanat eserlerin tarihsel gelişimi ve Antalya Kenti’nde yer alan, 
seçilmiş 15 adet plastik eserin toplumsal ve fiziksel açıdan çevresi ile ilişkileri 
incelenmiştir.  

Antalya kent halkına ve kente gelen yabancı turistlere yapılan anket 
çalışmasıyla da kent mekânlarında kullanılan Plastik Sanat Eserlerinin kent 
estetiğine ve kentsel yaşam kalitesine etkileri hakkındaki görüşleri belirlenmiştir. 
Görsel sanat dallarıyla uğraşan sanatçılarla yapılan söyleşi sonucunda da 
araştırma konusu hakkındaki fikirleri alınmıştır.  

Bu araştırmada kentin yaşam kalitesini yükselten 6 adet anıt heykel, 5 adet 
simgesel heykel, 2 adet su gösterisi, 1 adet temalı park, 1 adet temalı sergi içeren 
toplam 15 adet plastik sanat eserinin mevcut durumunun tasarım ilkeleri ve öğeleri 
bakımından irdelenmesi yapılmıştır. Bu irdeleme ışığında, mekân plastik ilişkileri 
incelenip, sanatçı ve seyircilerin görüşleri doğrultusunda sonuçlar ortaya 
konulmaya çalışılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Plastik sanat eserleri, kentsel mekân. 

 
ABSRACT 

Historical development of plastic art and selected 15 pieces of plastic work 
which is located in Antalya city is examined in relation to social and physical 
environment. 

By the survey conducted to the city of Antalya people and foreign tourists 
coming to Antalya, Plastic Arts used in the city space to the views of the 
participants are determined about how the Plastic Arts used in the city effects the 
urban aesthetic and the quality of life in the city. The opinions of the artists, who 
are dealing with visual arts field, are taken about this research by interviews. 

In this study, a total of 15 pieces of plastic art, 6 memorial statue, 5 iconic 
sculpture, 2 water show, 1-themed park, 1-themed exhibition, which improves the 
city's life quality are analyzed with respect to the current state of design principles 
and design elements.  In the light of this analysis, with the plastic place relations 
are examined, and with the artists and the audience views, the results have been 
tried to put forward. 
Key Words: Plastic arts, urban location.  

                                                             
* Yüksek Lisans Tezi- M. Sc. Thesis 



 
 
 
 
 
 
Ç.Ü Fen ve  Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2011  Cilt:26-2 
 

- 40 - 

 
Giriş 

Maddeye biçim verme sanatı olan plastik sanatlar (Görsel Sanatlar)  
geçmişten günümüze açık alanlarda önemli işlevler üstlenerek farklı biçimlerde yer 
almıştır.  Kentsel mekânlarda tasarlanan plastik elemanlar kentsel peyzajı 
oluşturan meydanlar, binalar, bitkiler ve diğer kentsel donatı elemanları ile birlikte 
kentsel yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunurken görsel duyum 
zenginliğine de katkıda bulunarak mekânın estetik kalitesini artırırlar. 

Dünya tarihinde ilk heykel ve resim İ.Ö. 50.000 sıralarında Buzul Çağı’nda 
“Cre-magnon” olarak adlandırılan insan tipi tarafından yapılmıştır. İ.Ö. 2550 yılında 
Mısır heykel sanatının ilk örnekleri firavun ve tanrı heykelleri, obeliskler ve rölyefler 
olarak ortaya çıkmıştır. Grek sanatında heykel mimari içerisinde yer alırken, mimari 
de heykel özelliği taşımıştır. Gotik Dönem’de heykel, yapının içinde ve 
cephelerdeki nişlerde yer alırken mezar heykelciliği de gelişmiştir. Barok 
Dönem’deki heykeller, bir yapıya son görünüşünü vermek üzere süsleme amacıyla 
ve tek başına bir eser olarak yapılanlar olmak üzere ikiye ayrılır. 19. yüzyıldan 
itibaren heykel birincil olarak estetik kaygıyla oluşturulmaya başlanmış, yeni 
malzeme ve teknolojilerle desteklenerek gelişimini sürdürmüş, kamuya açık 
alanlarda daha sık sergilenmeye başlamıştır. Türkiye’de batı anlamında heykel 
sanatı ise Osmanlı’da Tanzimat Dönemi’nden sonra gelişmiş, Lale Devri’nde Barok 
ve Rokoko üsluplarından etkilenen mimaride geleneksel bezeme motifleri kabartma 
heykellere dönüşmüştür. Modernleşme ile birlikte Türkiye’de odak noktası özelliği 
kazanmış anıt-heykeller yapılmıştır. Cumhuriyet Dönemi’nin yeni kent anlayışı 
içinde kamusal yaşamın önemli merkezleri olan parklar ve meydanlar ve dönemin 
kamusal yapılarının bahçelerinde Atatürk heykelleri yer almıştır. (Kurtaslan, 2005). 

Türkiye’de 1970’li yıllardan itibaren anıt heykeller dışında kent 
mekânlarında özgür yaratılar olarak yer alan heykellerin bir kısmı tahrip edilirken bir 
kısmı da müstehcen bulunarak kaldırılmıştır. 

Bu bağlamda yürütülen araştırmanın amacı, özgün bir dünya kenti niteliği 
kazanma yolunda olan Antalya’da kent estetiğine ve kültürüne katkısı bulunduğu 
bilinen ve kentin yaşam kalitesini yükselten plastik sanat eserlerinin yarattığı ve 
olası etkilerinin saptanması, mevcut durum analizi yanında kentin uzun ve kısa 
süreli kullanıcılarının görüşleri doğrultusunda tasarlanacak plastik sanat eserlerinin 
nasıl, nerede ve ne amaçla yer alacağının belirlenmesidir. 
 
Materyal ve Metod 
Araştırma Alanı 

Araştırma alanı olarak seçilen Antalya kentindeki Büyükşehir Belediyesi ve 
Muratpaşa Belediyesi kapsamındaki açık ve yeşil alanlarda bulunan, 6 anıt heykel, 
5 simgesel heykel, 2 su gösterisi, 1 temalı park, 1 temalı sergi, çalışmanın ana 
materyalini oluşturmaktadır (Şekil 1). 

Çalışmada, kentin seçilen plastik elemanlarının dağılımının 
belirlenmesinde Antalya kent haritası ve Google Earth görüntüleri kullanılmıştır, 
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Alanda yapılan yerinde incelemeler de eserlerin çevre ile olan ilişkileri incelenmiş 
ve mekân ile eserler fotoğraflanmıştır. 

 
Şekil 1. Seçilen Plastik Elemanların Dağılımı (Google Earth,2009) 

 
Araştırmanın materyali olarak Ulusal Yükseliş Anıtı, Gıyasettin Keyhüsrev 

Anıtı, Attalos Heykeli, Ulusal Birlik Anıtı, Türkan Saylan Heykeli, Topçu Yüzbaşı M. 
Ertuğrul Aker Heykeli olmak üzere 6 adet anıt heykel belirlenmiştir. Belirlenen 5 
adet simgesel heykel ise, Venüs Heykeli, Oyun Oynayan Çocuk Heykelleri, İşçi ve 
Oğlu Heykeli Akdeniz’i Bekleyen Don Kişot Heykeli, El Heykeli’dir. Çalışmada, 
Cumhuriyet Meydanı - Su Gösterisi ve Portakallı Havuz, olmak üzere 2 adet su 
gösterisi seçilmiştir. Seçilen diğer bir plastik sanat eseri ise Temalı park olan 
Demokrasi Şehitleri Anıt Parkı’nda yer alan Demokrasi Şehitleri Masklarıdır. Kısa 
ömürlü olmasına rağmen ulusal boyutlarda olması ve Antalya kent kültürüne ve 
görsel katkıda bulunması nedeniyle 1 adet temalı sergi niteliği taşıyan kumdan 
heykeller seçilmiş ve incelenmiştir. 
 
Yöntem 

Özgün bir dünya kenti niteliği kazanma yolunda olan Antalya’da plastik 
sanat eserlerinin kent estetiğine ve kültürüne katkısını ortaya koymayı amaçlayan 
çalışma dört aşamada yürütülmüştür. 

Çalışmanın ilk aşamasında plastik elemanların tanımı, tarihsel gelişimi, 
kent sanat ilişkisi, mekân-plastik eleman ilişkisi, Türkiye ve bazı batı ülkelerinde 
kentsel mekânda plastik eleman kullanımı, kente katkıları ve kuramsal çerçeve 
incelenmiştir. 

İkinci aşamada Plastik Sanat Eserlerinin toplumsal ve fiziksel açıdan çevre 
ile ilişkilerini belirleyen ölçütleri ile fiziksel ve görsel tasarım ölçütleri belirlenmiştir.   

Üçüncü aşamada anket çalışması yapılmıştır. Bu aşamada üniversite 
öğrencileri ve üniversite mezunu çalışan kesimden, turist olarak Antalya’ya farklı 
ülkelerden gelen yabancı turistlerden denekler seçilmiştir. Görsel sanatla uğraşan 
sanatçılar-akademisyenler ile söyleşi yapılarak fikirleri alınmıştır. Anket 
çalışmasında ve söyleşide plastik sanatlara bakış açılarını yansıtacak nitelikte 
sorular yöneltilmiştir. Anket çalışması ve söyleşi yüz yüze gerçekleştirilmiştir. 



 
 
 
 
 
 
Ç.Ü Fen ve  Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2011  Cilt:26-2 
 

- 42 - 

Araştırmanın son aşamasında elde edilen tüm verilere göre plastik 
elemanların kentsel yaşama ve kent estetiğine kattıkları değerlendirilip sorunlar 
saptanmış ve öneriler geliştirilmiştir.  

 
Araştırma Bulguları 

Araştırma alanında seçilen 15 adet plastik sanat eserinin toplumsal 
değerinin ve fiziksel özelliklerinin bulunduğu çevre ile ilişkileri belirlenen ölçütlere 
göre incelenmiştir.  

Toplumsal açıdan belirlenen ölçütler konu, zaman dilimi, yarar, sosyo-
kültürel kabul edilebilirlik, fiziksel açıdan belirlenen ölçütler ise hacim, biçim, 
malzeme, yerleştirme ölçütleridir. 

Seçilen eserler fiziksel tasarım ilkeleri (Birlik, denge, uyum, ritim, zıtlık, 
egemenlik, hiyerarşik) ve görsel tasarım öğelerinin (renk, biçim, çizgi, doku, ölçü) 
karşılaştırıldığı değerlendirme çizelgesinde (Çizelge 1)  irdelenmiştir. 

Bu ölçütler ve değerlendirmelere göre incelenen 15 eserden biri olan 
Cumhuriyet Meydanında yer alan Ulusal Yükseliş Anıtı'na ait veriler aşağıda 
verilmiştir. 
 
Antalya’daki Ulusal Yükseliş Anıtı’nın Toplumsal ve Fiziksel Açıdan Çevre ile 
İlişkileri 

Cumhuriyet Meydanında yer alan Ulusal Yükseliş Anıtı (Şekil 2.) toplumsal 
ve fiziksel açıdan çevre ile ilişkileri incelenmiştir. 

 

 
Şekil 2. Antalya Cumhuriyet Meydanı Ulusal Yükseliş Anıtı Konumu (Google Earth, 
             2009) 

 
Toplumsal Açıdan Çevre ile İlişkileri: 
Konu: Atatürk’ü konu edinen heykel bir dizi zaferle kurulan modern Türk 

devletini anlatmaktadır. Heykelin konusu ile mekâna adını vermiş olan 
“Cumhuriyet” kavramı konu açısından uyum göstermektedir. 

Zaman Dilimi: Ulusal Yükseliş Anıtı’nda, yerden birdenbire yükselen 
kaidenin en uç noktasında yer alan figürler kurtuluşu, birlik ve beraberliği, yüce 
Atatürk’ün önderliğinde bir dizi zaferle kurulan modern Türk devletini temsil 
etmektedir (Şekil 3.) (Anonim, 2008).  
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Şekil 3. Ulusal Yükseliş Anıtı   (Orijinal, 2009) 
 

Başka bir yapının bulunmadığı meydanda, anıtın doğu tarafında Selçuklu 
Dönemi’ne ait olan Yivli Minare bakış açısına girmektedir. Meydanın çevresinde 
tarihsel yapı ile uyumu bulunmayan modern yapılar mevcuttur. Heykel ile mekân 
arasında zaman dilimi açısından uyum ya da zıtlıktan söz edilememektedir. 

Yarar: Cumhuriyet Meydanı, heykel ile tanımlanmış, Antalya kent halkı için 
belirleyici bir nokta özelliği taşımaktadır. Bu meydan resmi törenlerin, kutlamaların 
da yapıldığı anlamlı bir mekâna dönüşmüştür. Ulusal Yükseliş Anıtı, tarihsel bir 
süreci günümüze taşıyarak kültür alışverişine katkıda bulunmaktadır.  

Trafiğe kapalı olan Cumhuriyet Meydanı, insanların alanda toplanmalarını 
sağlamakta, insanları kaynaştırıcı-birleştirici etki oluşturmaktadır. Bu yönüyle 
insanlar arasında sosyal iletişimin kurulabilmesinde olumlu bir etkiye sahiptir. 
Heykelin yarar işlevi trafik etkinliği ile uyumsuzluğu söz konusu değildir. 

Sosyo-kültürel kabul edilebilirlik: Ulusal kahramanların anıt heykellerinin, 
kenti simgeleyen meydanlara dikilmesi gelenek haline gelmiştir. Bu yönden 
Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Ulusal Yükseliş Anıtı sosyo-kültürel açıdan kabul 
edilebilmektedir. Heykelde Atatürk’ün fiziki görünüm açısından gerçeğine benzerliği 
de yine sosyo-kültürel bağlamda kabul edilebilirliğini gösteren başka bir unsurdur. 

Fiziksel Tasarım İlkeleri Açısından Çevre ile İlişkileri: 
Hacim: 6metre yüksekliğinde olan Ulusal Yükseliş Anıtı (Anonim, 2008), 

bulunduğu Cumhuriyet Meydanı’nda rahatça algılanabilmektedir. Heykelin 
Kaleiçi’ne giden yürüme yolu üzerinde olması ve araç trafiğine yakın bir konumda 
olması nedeniyle eser daha fazla kişi tarafından görülebilmektedir. Hacmi ile 
algılanabilirliği artarken, dikey formu ile meydana hareket katmaktadır. Heykelin 
güney kısmının denize bakması nedeniyle oluşan siluet heykele daha da güçlü bir 
anlatım kazandırmaktadır. 

Meydan yakınında anıt heykeli ezici etkide ve orantısızlık sağlayacak yapı 
bulunmamaktadır. 

Heykel kaidesinin anıtın ritmine, plastik düzenine ve ifadesine katılan bir 
eleman olarak kullanılması görüşünden hareketle tasarlanmış olması diğer plastik 
eserlerden ayrılmaktadır. 
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Biçim: Anıt heykelin, kaidesi geometrik bir biçime sahiptir. Kaidenin keskin 
geometrik biçimi heykeldeki yuvarlak biçimdeki figürler ile zıtlık oluşturmaktadır. 
Bulunduğu meydan geniş dikdörtgen bir biçimdedir. Heykel konumu, hacmi ve 
biçimi ile meydana egemendir. 

Anıttaki figürlerin dengeli ve uyumlu dizilişleri hiyerarşik yapı 
oluşturmaktadır.  

Malzeme: 12 ton bronz malzeme kullanılarak yapılan heykelin kaidesi 
granit taş döşemedir (Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2009). Kaide ile anıttaki 
figürler arasında bir bütünlük vardır. Farklı tasarıma sahip kaide tek düzeliği 
ortadan kaldırmış anıtı ifade etmede güçlü bir rol oynamaktadır.  

Cumhuriyet Meydanı’nın tabanı diyabaz ve andezit döşeme olup, seyir 
terası çakıl mozaik döşemedir (Anonim, 2008). Kullanılan doğal malzemeler 
meydan ile anıt arasında uyumu sağlamaktadır. 

Yerleştirme: Anıt heykel, Antalya kentinin merkezindeki Cumhuriyet 
Meydanı’nın batı kısmına daha yakın, doğu kısmını daha geniş bırakılacak şekilde 
yerleştirilmiştir. Bulunduğu meydanın ölçeği ile uyumlu ve orantılıdır, bu durum 
bütünde birlik ve denge oluşturmaktadır, bakıldığı her akstan rahatlıkla 
algılanabildiği bir konumdadır (Şekil 3.). 
 
Çizelge 1. Ulusal Yükseliş Anıtı’nın Fiziksel Tasarım İlkeleri ve Görsel Tasarım 
                 Öğeleri Açısından Çevresi ile İlişkisi 
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Anıt heykelin fiziksel tasarım ilkeleri ve görsel tasarım öğeleri açısından 
yapılan değerlendirmesine göre; 

Ulusal Yükseliş Heykeli en iyi ilişkiyi % 69 oranında zeminle 
oluşturmaktadır. Zemin döşemesi yapımında heykelin göz önünde 
bulundurulmadığı,  renk ve biçim de zemin ile birlik oluşturulamadığı görülmektedir.  
Zeminde renk,  doku ve ölçü açısında heykelin egemenliği bulunmamaktadır.   

Heykelin çevresinde bulunan yapılarla ilişkisi olumsuzluk göstermektedir.  
Renk, biçim, çizgi, doku ve ölçü öğeleri bakımından birlik ve denge 
bulunmamaktadır. Yapılarla çizgi uyumu bulunmakla birlikte renk, biçim, doku ve 
ölçü açısından uyum bulunmamaktadır. 

Heykelin bitki ile olan ilişkisinde görsel tasarım öğeleri ve tasarım ilkeleri 
açısından % 66 oranında olumludur. Renk ve dokuda birlik ve dengede 
oluşturulamadığı için olumsuz bir yapı söz konusudur. 
 
Sonuçlar ve Öneriler 

Araştırmanın yapıldığı yerli ve yabancı turist çekim alanı olması nedeniyle 
dinamik bir yapıya sahip olan Antalya sosyal, kültürel ve ekonomik olarak da 
gelişme göstermektedir. Kent açık yeşil alanlarında yer alan plastik sanat eserleri 
incelendiğinde anıt niteliğindeki heykellerin çoğunlukta olduğu görülmektedir.  

Araştırma alanı olarak seçilen Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa 
Belediyesinin sorumlu olduğu alanlarda incelenen 15 eserden 6 eser anıt niteliği 
taşımaktadır. 

Araştırmada incelenen Ulusal Yükseliş Anıtı’nın bulunduğu Cumhuriyet 
Meydanı aynı zamanda resmi törenlerin yapıldığı alandır. Meydan Antalya’nın tarihi 
dokusunun bulunduğu kesimde olması açısından uyumluluk yaratmaktadır. 
Meydanın karşındaki yüksek yapıların heykel üzerinde oluşturabileceği baskı 
Cumhuriyet Meydanı Su gösterisi ve yaya mekânı ile kırılmıştır.  Tasarım ilkeleri 
çerçevesinde oluşturulmuş anıt meydandaki konumu ve yapısı gereği insanların 
ulaşabileceği ve algılayabilecekleri niteliktedir. Heykelin kaidesindeki hareketlilik 
ifadeyi güçlendirmekte ve bütünleştirmektedir.  

Heykelin tasarım ilkeleri ve görsel tasarım öğeleri açısından zeminle olan 
ilişkisinde zemin rengi ve biçiminin birlik oluşturmaması olumsuzluk yaratmaktadır. 
Bunun için döşeme deseninde renk ve biçim olarak heykeli tamamlayıcı tasarımın 
ölçüde denge ve uyum sağlayacak şekilde yeniden yapılması gerekmektedir. 
Heykelin çevresinde bulunan yapılarla ilişkisi olumsuzdur. Alanda yapılacak bitkisel 
tasarımla bu olumsuz etki giderilebilir. 

Farklı bir mekân için tasarlanmış olan Antalya’yı Türklere kazandıran 
Selçuklu komutanı Gıyaseddin Keyhüsrev heykeli mekânla uyumsuz bir yapıdadır. 
Mekân - heykel - kaide arasındaki oransızlık ilk dikkati çeken unsurdur. 

Tasarım ilkeleri ve öğelerine göre heykel, bitki ve zemin arasında 
olumsuzluk söz konusudur. Alanda yeni bir mekân tasarımı yapılmalıdır.  

Antalya’nın Kalekapısı’ndaki yaya mekânında yer alan Attolos heykeli 
belirleyici nokta olma özelliği taşımaktadır.  Meydan tasarımındaki yetersizlik ve 
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heykelin konumu istenilen etkiyi yaratmamaktadır. Alanda heykeli belirleyici obje 
haline dönüştürecek yeni bir meydan tasarımının yapılması gerekmektedir.  

Alanda heykeli vurgulaması gereken bitki materyali istenilen etkiyi 
yaratamamaktadır. Bu amaçla heykelin konumlandırıldığı yerin arkasında heykele 
fon oluşturacak sık dokulu ve koyu renkli bitki materyali ile yeni bir tasarım 
gerekmektedir. 

Bulunduğu kavşakla orantılı ve uyumlu bir tasarım sergileyen Kuvva-i 
Milliye Destanı’nı temsil eden Ulusal Birlik Anıtı insanların ulaşımına olanak 
tanımaması nedeniyle konum açısından olumsuz olarak değerlendirilmiştir. Bunun 
için heykele ulaşılabilirliği sağlayıcı düzenlemelerin yapılması gereklidir. 

Atatürk parkında yer alan Türkan Saylan anıt heykeli bulunduğu konumda 
algılanabilirliği iyi olmakla birlikte meydanla oranı göz önüne alındığında istenilen 
etkiyi yaratamamaktadır. Bu amaçla heykelin içinde bulunduğu havuzda kaidesinin 
yükseltilmesi ve arka fonda oluşturacak su hareketi ile heykel öne çıkartılmalıdır.  

Atatürk parkında alt kottaki ikinci meydanda bulunan Topçu Yüzbaşı M. 
Ertuğrul Aker heykeli arkasındaki yüksek duvarın etkisinde kalmaktadır. Fon 
oluşturması açısından önemli olabilecek duvar istenilen etkiyi yaratamamaktadır. 
Zeminin daha egemen olması nedeniyle de olumsuz bir etki yaratılmıştır. Heykelin 
arkasındaki duvarın ezici etkisi ortadan kaldırılmalı ve heykele fon oluşturacak 
nitelikte heykelin formuyla uyumlu formda bitki materyali ile yeniden 
düzenlenmelidir.  

Araştırmada 5 adet simgesel heykel incelenmiştir. Kent genelinde çok 
yaygın olmayan simgesel heykellerden 47. film festivali için yeniden simge olarak 
kullanılmaya karar verilen ve kentin çeşitli yerlerine dikilen Venüs heykellerinden 
birinin yakılması,  ya da Kemer’de heykeltıraş Zafer Sarı tarafından yapılan Aşk 
Yağmuru Heykeli’nin müstehcen bulunarak belediye tarafından kaldırılması 
toplumun bu konuda hala eğitimsiz olduğunu göstermektedir. Bu düşünce 
üniversite öğrencileri ve mezunları ile yapılan anket sonucunu da doğrulamaktadır. 
Eğitimli dediğimiz kesim içinde % 20’lik bir dilimim hala plastik sanat eserleri 
hakkında bilgisinin olmaması düşündürücüdür. Bunun en önemli sebebi kentte bu 
tür heykellerin az olmasıdır. 

Altın Portakal Film festivalinin simgesi olarak kullanılan Venüs heykeli 
Antalya Kültür merkezinde yer almaktadır. Yeşil alan içinde tasarlanmış mekânda 
yer alan heykelin bulunduğu konuma giden aks heykeli tariflemektedir. Arka 
kesimde dikilmiş olan ağaçlarla form bütünlüğü oluşturmasının yanında yeşil doku 
heykele fon oluşturmakta ve heykelin algılanabilirliğini vurgulamaktadır. 

Demokrasi Şehitleri Maskları aynı adı taşıyan park alanında yer almaktadır. 
Parkta yer alan masklar parkın ortasında yapılmış olan su gösteri havuzunun her 
iki tarafında bulunmaktadır. Direkt olmasa da su ile ilişkisi bulunan anıtlar tasarım 
öğeleri ve ilkeleri açısından birçok noktada olumluluk gösterirken özellikle 
egemenlik ve hiyerarşik açıdan olumsuz ifade yaratmıştır. Alanda anıtların bitkisel 
tasarımla olan ilişkisi olumsuzdur. Tasarım odağı anıt olacak şekilde bitkisel 
tasarımın yeniden ele alınması gerekmektedir. 
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Kale kapısı ile Cumhuriyet Meydanı arasında yer alan oyun oynayan çocuk 
heykelleri gerek gerçekçi boyutlarda olması gerekse unutulmaya yüz tutan çocuk 
oyunlarını hatırlatması açısından son derece önemlidir. Avrupa’nın çeşitli 
ülkelerinde çeşitli temalar içeren kaldırım heykelleri insanlarla günün her saatinde 
onlarla birlikte yaşayan heykellerdir. Mekânda heykel bitki ilişkisinde tasarım 
öğeleri ve tasarım ilkeleri dikkate alınmadan yapılan bitki kompozisyonu 
olumsuzluklara neden olmaktadır. Bu amaçla mekânda yeni bir bitkisel tasarım 
gereksinimi bulunmaktadır. 

Antalya’nın en önemli parklarından biri olan Karaalioğlu parkında yer alan 
İşçi ve Oğlu Heykeli ve El Heykeli alanda seyir nişlerinde konumlandırılmıştır.  Her 
iki seyir nişinin ortasında açık alanda yer alan Don Kişot heykeli ise bulunduğu yer 
nedeniyle çok fazla algılanmamaktadır. Verdikleri mesaj açısından doğru 
konumlandırılmış eserlerdir. Zemin-heykel ilişkisi doğru tasarlanmış olmasına 
karşın bitkisel tasarım açısından olumsuzluklar söz konusudur. Mevcut bitki 
materyalinin kaldırılarak, heykelleri güçlendirici nitelikte fazla doku hissettirmeyen 
tek renk yer örtücü bitkilerin dikilmesi gerekmektedir. 

Kentlerin tanınmasında rol oynaması istenen plastik sanat eserlerinin 
istenilen amaca ulaşabilmesi için boyutunun, konumlandırılacağı mekânla ve 
çevredeki yapısal elemanlarla orantılı ve kent simgesi niteliği taşıyacak nitelikte 
eserler olması gerekmektedir. Antalya’nın havaalanı girişinde bulunan demokrasi 
kavşağına yapılmış olan portakallı havuzlar istenilen etkiyi alanda 
yaratamamaktadır.  Bir plastik unsur olan su gösterisi gereken etkiyi yaratamadığı 
gibi portakal görüntülü büyük küresel elemanlar da kent simgesi olma özelliği 
taşımamaktadır. Bir dünya kenti olma çalışmalarını sürdüren yerel yönetimin, 
heykel sanatçıları, peyzaj mimarları, mimarlar ve şehir plancılarından oluşan yetkin 
kişilerle beraber alanı yeniden ele alması gerekmektedir. Alanda soyut ya da somut 
kent simgesi olabilecek yapıtlar ve etkili su gösterisinin bir arada kullanılmasıyla 
kent girişi istenilen etkiyi yaratabilir.  

Antalya gibi sıcak kentlerde en çok aranılan mekânlar su gösterilerinin 
olduğu yerlerdir. Bu alanların kent genelinde daha fazla olması ışık müzik ve suyun 
ritmi insanlara farklı duygular ve hareket kazandırmaktadır. Kent merkezinde yer 
alan Cumhuriyet Meydanı su gösterisi görsel tasarım öğeleri ve tasarım ilkeleri 
açısından olumlu olmakla birlikte olumsuz özellikleri de taşımaktadır. Renk, biçim, 
çizgi, doku ve ölçü açısından mekânla zıtlık oluşturamaması monotonluk 
yaratmakta ve olumsuz etki bırakmaktadır. Su gösterisinin daha güçlü hale 
dönüştürülmesi alanda yaratılmak istenilen etkiyi daha da arttıracaktır.  

Çalışmada incelenen temalı sergi özelliği taşıyan ve Antalya'da her yıl 
düzenlenen kum heykel sergisi çok sayıda sanatçının katılması nedeniyle kente 
büyük katkı sağlamaktadır. Çekim alanı oluşturan ve her yıl farklı temalarda 
heykellerin yapıldığı serginin ziyaretçiler üzerindeki estetik yanında kültürel etkisi 
yadsınamaz. 

Kent kültürüne ve estetiğine katkısı bulunan heykeller ister anıt niteliği 
taşısın isterse soyut ya da figüratif olsun önemli donatılardır. Sanatçılarla yapılan 
söyleşilerde anıt niteliği taşıyan heykellerin kentlerde mutlaka olması, ancak sayı 
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olarak fazla olmaması gerektiği vurgulanırken figüratif ve soyut heykellerin görsel 
değerinin kente artı değer katması,  geçmişi değil geleceği yansıtması açısından 
önemi vurgulanmıştır. Kentlerde sanat eserlerinin nitelik ve nicelik yönünden artış 
göstermesi ve kabul edilebilirliği aynı zamanda gelişmişliğinde göstergesi 
durumundadır. Çalışmada yabancı turistlerle yapılan anketler ve söyleşilerde kendi 
ülkelerindeki durumu göz önüne alınarak Antalya’da heykel sayısının az olduğunu 
ve gereken önemin verilmediğini vurgulamışlardır. 

Oysa Antalya plastik sanat eserleri açısından çok fakir olmayan 
kentlerimizden biridir. 1997-2000 yılları arasında  Antalya Büyükşehir Belediyesi, 
Çağdaş Heykeltıraşlar Derneği, Antalya Mimarlar Odası ve Hacettepe  Üniversitesi  
G.S.F. Heykel Bölümü’nün ortaklaşa düzenledikleri sempozyumlarla her yıl on eser  
kent kültürüne dahil edilmiştir. Bu eserler Karaalioğlu Parkı içerisinde, yat limanı 
yolu girişinde, Akdeniz Üniversitesi'nde, Antalya Kültür Merkezi'nde bulunmaktadır. 
Ancak bir kısım sanat eserlerin olması gereken mekânlarda konumlandırılamamış 
olması nedeniyle gereken önemi kazanamamıştır. Bu sempozyumlarda yapılan 
heykellerin hak ettikleri değeri yeniden kazanabilmesi için yeni mekân 
tasarımlarına gereksinim duyulmaktadır. Doğru yerde konumlandırılamayan eserler 
insanlar tarafından algılanamamakta, üzerine yazı yazılmakta ve herhangi bir taş 
muamelesi görmektedir. Bu amaçla başta çalışmanın yürütüldüğü belediyeler 
olmak kaydıyla kent genelindeki tüm plastik sanat eserlerinin yeniden gözden 
geçirilmesi bulundukları konumla doğru tasarımların yapılması gerekliliği 
bulunmaktadır. Bu amaçla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde heykeltıraş, ressam, 
peyzaj mimarı, mimar, şehir planlamacısı meslek disiplinlerinden oluşan uzman 
kadronun yer aldığı sanat komisyonun kurulması gerekmektedir. 

Bir dünya kenti olma yolundaki Antalya’da yapımı düşünülen parklardan 
birinin mutlaka heykel parkı olarak tasarlanması ve bu park alanında 2000 yılından 
sonra devam edilmeyen heykel sempozyumunun yeniden başlatılması ve mevcut 
eserlere gereken önemin verilmesi gerekliliği ve sorumluluğu bulunmaktadır. 
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KONUT MİMARİSİNDE ÇELİK SİSTEM İLE BETONARME SİSTEMİN ÇEŞİTLİ 
PARAMETRELERDE KARŞILAŞTIRILMASI* 

 
Comparing The Steel System And Reinforced Concrete System In Dwelling 

Architecture With Miscellaneous Parameters 
 

Yadigar Ece ŞAHİN 
Mimarlık Anabilim Dalı 

Erkin ERTEN 
Mimarlık Anabilim Dalı 

 
ÖZET 

Bu çalışmada, ülkemizde konut mimarisinde de kullanılmaya başlanan 
çelik yapı malzemesini teknik anlamda daha iyi anlayabilmek ve ülkemizde yaygın 
olarak kullanılan betonarme sistem ile maliyet, yapım süresi, yapım aşamasında 
kullanılan malzeme ve işçilik, yapı ağırlıkları ve bina geri dönüşüm karşılaştırması 
yapabilmek amaçlanmaktadır. Bu amaçla ilk üç bölümde çelik yapı malzemesinin 
ve çelik yapının genel özellikleri, bu konu ile ilgili yapılmış önceki çalışmalar ve bu 
çalışmada kullanılan materyal ve metod ele alınmaktadır. Dördüncü bölümde, 
öncelikle çelik yapı malzemesinin tarihsel gelişim sürecinden bahsedilip, kimyasal 
ve mekanik özellikleri hakkında bilgi verilmektedir. Devamında konu ile ilgili yedi 
adet örnek yapı incelenmektedir. Son olarak tasarlanan örnek bir konutun çelik 
konstrüksiyon ve betonarme olarak boyutlandırmaları hazırlanıp malzeme 
metrajları ve maliyet hesapları çıkartılmaktadır. Beşinci bölümde örnek konut 
projesi üzerinden ulaşılan sonuçlarla çelik yapı ve betonarme yapı arasında yapım 
maliyeti, yapım süresi, yapım aşamasında kullanılan malzeme ile işçilik, yapı 
ağırlıkları ve bina geri dönüşüm karşılaştırmaları yapılmaktadır. 
Anahtar Kelimeler : Çelik, Çelik Yapı, Maliyet Karşılaştırması 
 
ABSTRACT 

In this study its aimed to understand steel construction materials in 
technical meaning that has been using in dwelling architecture in our country and 
comparing its costs, time, materials, labour, construction weights and recycling to 
reinforced concrete system which is widely used. For this purpose in the first three 
chapter general characteristics of steel construction materials and steeel 
construction, previous studies about this subject and materials and methods used 
in this study are discussed. In the fourth chapter, at first, historical progress of steel 
construction and its chemical and mechanical features are mentioned. Afterward 
seven representative constructions are examined on the subject. Finally the 
dimension of steel construction and reinforced concrete of a sample building is 
prepared and its material quantity and cost is calculated. In the fifth chapter out of 
the results of the sample building project construction costs, time, materials, 
labour, construction weights and recycling are compared between the steel 
construction and reinforced concrete construction. 
                                                        
* Yüksek Lisans Tezi-MSc. Thesis 
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Giriş 

Çelik yapı malzemesinin mimari yapılarda kullanımı M.Ö. Yunan çağlarına 
kadar dayanmaktadır. Ama günümüz çelik yapı malzemesinin dönüm noktası 1778 
yılıdır. Bu tarihte İngiltere’de Coalbrookdale Kasabası’nda, Severn Nehri üzerine 
inşa edilen yol köprüsü hala kullanılmakta olup, çelik yapı malzemesinin ne kadar 
uzun ömürlü ve dayanıklı bir malzeme olduğunu göstermektedir. İlerleyen teknoloji 
ile birlikte çelik yapı malzemesi bugün geldiği noktada birçok önemli özelliğe 
sahiptir. Başlıca özellikler şu şekilde sıralanabilir: 

• Tasarımcıya istediği formu oluşturmada esneklik vermektedir. 
• Çelik yapılar hafiftir ve depreme dayanıklılıkları yüksektir. 
• Fabrikasyon bir malzeme oluşu hata oranını düşürmekte ve kontrol 

edilebilme oranını arttırmaktadır. 
• İnşaat süresini hızlandırır. 
• Modüler kullanıma uygundur ve sökülüp tekrar kullanılabilir. 
• Geri dönüşümlü bir malzemedir. 
Günümüzde konut mimarisinde giderek kullanımı artan çelik yapı 

malzemesi hem görselliğiyle hem de sağlamlığıyla dikkat çekmektedir. Örnek 
konutlar incelendiğinde tasarımların ana amaçlarından birinin bu elemanları ön 
plana çıkarmak olduğu görülmektedir. Bu tip konutların çoğunluğu şeffaflıklarıyla 
dikkat çekmektedir. Bu şeffaflıkta hiç şüphesiz çelik yapı malzemesinin cam 
malzeme ile olan uyumunun katkısı büyüktür. Çelik karkas ile yapılan konutların en 
büyük ortak özellikleri ise kısa süre inşa edilmiş olmalarıdır. 

Bu çalışmanın amacı; çelik yapı malzemesinin ülkemizde çok yaygın olarak 
kullanılan betonarme sistem ile yapım maliyeti, yapım süresi, yapım aşamasında 
kullanılan malzeme ile işçilik, yapı ağırlıkları ve bina geri dönüşüm hesapları 
üzerine karşılaştırma yapmaktır.  
 
Materyal ve Metot 
Materyal  

Çalışmanın ana konusu çelik yapı malzemesinin konut mimarisinde 
kullanımını araştırmak ve bu doğrultuda çelik karkas ile betonarme karkas arasında 
yapım maliyeti, yapım süresi, yapım aşamasında kullanılan malzeme ile işçilik, yapı 
ağırlıkları ve bina geri dönüşüm hesapları üzerine karşılaştırma yapabilmektir. Bu 
doğrultuda öncelikle literatür taraması yapılarak çelik yapı malzemesinin tarihi 
gelişim süreci incelenmiş, malzemenin fiziksel, kimyasal v.b. teknik özellikleri ile 
ilgili doküman elde edilmiş ve dünya çapında çelik karkasa sahip önemli konut 
projeleri araştırılmıştır. Bu konut projelerinin plan, kesit ve görünüşlerinin yanı sıra 
gerekli görülen yerlerin detayları çizilmiştir.  

İki sistem arasındaki karşılaştırmayı daha doğru yapabilmek amacıyla 
zemin etüt verileri mevcutta bulunan örnek bir arazi ele alınmıştır. Bu arsa üzerine 
tek katlı bir konut tasarlanmıştır. Altlık olarak bu proje esas alınmıştır. Bu projenin 
betonarme sistem ve çelik sistem olmak üzere iki ayrı hesabı ve boyutlandırılması 
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uzman kişiler yardımı ile yapılmıştır. Gerçek veriler doğrultusunda yönetmeliklere 
uygun ve örnek araziye uygulanabilir koşullarda iki ayrı statik çözüm veri olarak 
elde edilmiştir. 
 
Metot 

Araştırmalar sonucu elde edilen veriler yardımıyla hazırlanan konut 
projesinin çelik sistem ve betonarme sistem çözümleri için ayrı ayrı metrajlar 
çıkartılmıştır. Bu metrajlar her iki konutta farklı yapı malzemelerine sahip yapı 
elemanları için hazırlanmıştır. Bu yapı elemanları kolon, kiriş ve döşemeler olup 
bunlara her iki projede de aynı olarak boyutlandırılan ve aynı yapı malzemelerine 
sahip betonarme temel de dâhil edilmiştir. Diğer kalemler; duvarlar, sıva işlemleri, 
pencere ve kapılar, zemin ve duvar kaplamaları, boya ve bitişler her iki çözüm 
önerisinde de eşit oranda olmaları ve çeşitli alternatiflerinin olmasından dolayı 
metraja dahil edilmemişlerdir. Çıkarılan metrajlar kullanılarak yapıların bahsi geçen 
kalemlerde maliyet hesaplarını çıkarabilmek için Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı’nın 
2010 yılı için hazırlamış olduğu birim fiyatlar kullanılmıştır.  

Sonuç olarak elde edilen hesaplar ve analizler incelenerek çelik sistem 
çözüm ile betonarme sistem çözüm arasında yapım maliyeti, yapım süresi, yapım 
aşamasında kullanılan malzeme ile işçilik, yapı ağırlıkları ve bina geri dönüşüm 
hesapları üzerine karşılaştırmalar yapılmaya çalışılmıştır. 
 
Araştırma Bulguları Ve Tartışmalar 
Örnek Konut Projesi İhtiyaç Programı 

Örnek konut çalışmasının dört kişilik bir aile için projelendirilmesi 
öngörülmüştür. Bu kapsamda ihtiyaç programı bu aile göz önünde bulundurularak 
hazırlanmıştır. Zemin kat ihtiyaç programı Çizelge 1’de verilmektedir. 

 
Çizelge 1. Zemin kat ihtiyaç programı 
Parametreler Değerler 
Giriş holü  
Mutfak  
Salon  
Gece holü  
Ebeveyn yatak odası  
Çocuk yatak odası  
Banyo  
Teras  
Toplam alan 

 5m² 
 7m² 
22m² 
 3m² 
13m² 
13m² 
 5m² 
14m² 
82m² 
 

 
Örnek Konut Projesi Arsa Bilgileri 

Örnek konut projesinin tasarlandığı alan hali hazırda jeoloji, zemin ve temel 
etüt raporu bulunan Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Çukurova 
Teneke Kapak Metal San. Ltd. Şti.’ye ait 165 ada 1 parsel nolu arsadır. 
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Örnek Konut Mimari Projesinin Hazırlanması Ve Boyutlandırılması Süreci 
Mimari projelendirmede, konutun amaca uygun olarak minimumda 

hazırlanması uygun görülmüştür. Aynı zamanda boyutlandırılmasında kolaylık 
sağlaması amacı ile 3m / 4m akslar tercih edilmiştir. Projenin mimari projesi 
tarafımızdan hazırlanmış olup betonarme ve çelik boyutlandırmalar yüksek inşaat 
mühendisi tarafından projelendirilmiştir. 

Çelik projenin çözümünde ekonomik ve projeye olan uygunluğundan dolayı 
konstrüksiyonda kolon ve kirişlerde HE profil kullanılmıştır. Kolonlar HE 200 AA, 
kirişler HE 160 B’dir. Temel betonarme proje ile aynı olup tekil temeldir. Projenin 
döşeme sistemi olarak ise kompozit döşeme uygun görülmüştür. Duvarlarda her iki 
projede de hem yalıtım için hem de birbirlerine olan uygunluklarını arttırmak için 
gazbeton kullanılmıştır. 

 

 
Şekil 1. Çelik konut projesi 
 

 
Şekil 2. Çelik konstrüksiyon üç boyutlu görselleri 
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Şekil 3. Örnek konut kat planı 
 

 
Şekil 4. Çelik konstrüksiyon döşeme detayı üç boyutlu görseli 
 

 
Şekil 5. Çelik konstrüksiyon kolon kiriş birleşim detayı üç boyutlu görseli 
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Şekil 6. Konut 3 boyutlu görseli 
 
Örnek Konut Projesinin Betonarme Ve Çelik Konstrüksiyon Çözümlerinin 
Maliyet Hesabı 

Her iki proje için de ayrı ayrı metrajlar hazırlanmış ve bu doğrultuda maliyet 
hesabı çıkartılmıştır. Her iki projenin de aynı olması ve ince inşaat işlerindeki 
seçenek çokluğu sebepleri ile hesap sadece temelin, kolonların, kirişlerin ve 
döşemelerin yapımı üzerinden yapılmıştır. Yapılan hesaplamalarda Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığı’nın 2010 yılı için çıkartmış olduğu birim fiyatlar kullanılmıştır. 
Kullanılan malzemelerden betonun şehir içi beton istasyonlarından alındığı, çelik 
ve betonarme donatı elemanlarının ise İskenderun’dan tedarik edildiği var sayılmış 
ve taşıma maliyetleri bu veriler üzerinden hesaplanmıştır. Karayolları Genel 
Müdürlüğü internet sitesinde yapılan hesaplamaya göre Adana – İskenderun arası 
ortalama 132 km olarak hesaplanmıştır. Bu doğrultuda Taşıma Genel Teknik 
Şartnamesi’ne göre mesafe 10 km’den fazla olduğu için F = K *(0.0007*M+0.01) 
formülü kullanılmıştır. Burada F fiyat, K her cins ve tonajda motorlu araç taşıma 
katsayısı (poz no: 02.017), M mesafedir. 
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Çizelge 2. Çelik çözüm önerisi maliyet hesabı 

Sıra 
No 

Çelik Çözüm Önerisi Maliyet Hesabı  
Poz No İmalatın Çeşidi Ölçü 

Birimi 
Birim 
Fiyatı 

Miktarı Tutarı  

1 16.058/1A Satın alınan ve beton 
pompasıyla basılan, basınç 
dayanım sınıfı C 20/25 (BS 
20) olan hazır beton 
dökülmesi (beton nakli 
dahil) 

m³ 105,30 27,29 2873,64 TL 

2 21.011 Düz yüzeyli beton ve 
betonarme kalıbı (sıva, tas 
ve benzeri kaplama 
malzemesi ile kaplanacak 
beton ve betonarme 
yüzeylerde) 

m² 16,33 127,47 2081,59 TL 

3 23.014 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü 
beton çelik çubuğunun 
bükülmesi, yerine 
konulması. 

ton 1.591,75 1,89 3005,35 TL 

4 23.015 Ø 14- Ø 28 mm nervürlü ilk 
beton çelik çubuğunun 
bükülmesi yerine 
konulması. 

ton 1.494,19 0,21 312,42 TL 

5 23.061 34 kg/m ve daha fazla 
ağırlıktaki münferit olarak 
kullanılan her türlü profil 
demirlerinin hazırlanması 
ve yerine tespiti (basit 
olarak kullanılan münferit 
çatı asıkları ve mertekleri, 
lentolar, hurdi döşemeler, 
köse takviye demirleri, 
kolonlar, dikmeli kolonların 
bağlanmasında kullanılan 
hatıllar ve benzeri münferit 
imalâtlar) 

ton 1.855,79 3,76 6973,43 TL 

6 23.231 Baklavalı sacla döşeme 
yapılması ve yerine 
konulması (mevcut kiriş, 
bölme, merdiven ve taşıyıcı 
üzerine) 

kg 3,64 210,00 764,40 TL 

7 23.011 Nervürlü çelik hasırın yerine 
konulması 3,001-10,000 
kg/m2 (10,000 kg/m2 dahil) 

ton 1.556,69 0,25 393,59 TL 

8   İnşaat demiri ve çelik nakil, 
yükleme, boşalma. 

ton 40,51 6,32 255,93 TL 

      16660,34 TL 
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Çizelge 3. Betonarme çözüm önerisi maliyet hesabı 
Sıra 
No 

Betonarme Maliyet Hesabı  
Poz No İmalatın Çeşidi Ölçü 

Birimi 
Birim 
Fiyatı 

Miktarı Tutarı  

1 16.058/1A Bkz. Çizelge 2 m³ 105,30 32,04 3373,81 TL 
2 21.011 Bkz. Çizelge 2 m² 16,33 273,56 4467,23 TL 
3 23.014 Bkz. Çizelge 2 ton 1.591,75 2,91 4631,85 TL 
4 23.015 Bkz. Çizelge 2 ton 1.494,19 0,49 735,49 TL 
5   İnşaat demiri nakil, 

yükleme, boşalma. 
ton 40,51 3,40 137,82 TL 

      13346,20 TL 
 
Çizelge 4. Çelik konstrüksiyon toplam ağırlık hesabı (kolon, kiriş, döşeme) 
TOPLAM YAPI AĞIRLIĞI 
Yeri Malzemenin Cinsi Malzemenin 

Miktarı 
Birimi Birim 

Hacim 
(kg/m³) 

Net     
(kg) 

Net     
(ton) 

Kolon HE 200 AA 1349,40 kg     1,35 
Kiriş HE 160 B 2408,26 kg     2,41 

Döşeme 
Q 188/188 Hasır 
Donatı 252,84 kg     0,25 

Döşeme 0.3 mm Trapez Sac 210,00 kg     0,21 
Döşeme C20 Beton 8,40 m³ 2200 18480 18,48 

TOPLAM   22,70 
 
Çizelge 5. Betonarme konstrüksiyon toplam ağırlık hesabı (kolon, kiriş, döşeme) 
TOPLAM YAPI AĞIRLIĞI 
Yeri Malzemenin 

Cinsi 
Malzemenin 
Miktarı 

Birimi Birim 
Hacim 
(kg/m³) 

Net     
(kg) 

Net     
(ton) 

Kolon Demir Donatı 579,22 kg     0,58 
Kolon C20 Beton 3,51 m³ 2200 7722 7,72 
Kiriş Demir Donatı 503,06 kg     0,50 
Kiriş C20 Beton 5,28 m³ 2200 11616 11,62 
Döşeme Demir Donatı 355,52 kg     0,36 
Döşeme C20 Beton 7,54 m³ 2200 16588 16,59 

TOPLAM   37,36 
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Sonuçlar  
Araştırma amacı ile tasarlanan mimari proje hem betonarme hem de çelik 

konstrüksiyon olarak ayrı ayrı hazırlanmıştır. Her iki projenin temel, kolon, kiriş ve 
döşemelerinin yapımı üzerinden çıkarılan maliyet hesabı sonucu betonarme 
sistemin maliyeti 13346,20 TL, çelik sistemin maliyeti 16660,34 TL olarak 
hesaplanmıştır. Buradan itibaren çelik sistem Örnek 1, betonarme sistem Örnek 2 
olarak anılacaktır. Binaların yapım süreleri, ağırlıkları ve geri dönüşüm hesapları 
çıkarıldığında ulaşılan sonuçlar aşağıda sıralanmaktadır: 

• 82 m² olan örnek konutumuzun yapım m² maliyeti Örnek 1 için 203,17 TL, 
Örnek 2 için 162,76 TL dir. Sonuç olarak m² de Örnek 1 Örnek 2’den 40,41 
TL daha pahalıya mal olmaktadır. Konutların toplam maliyet değerleri 
karşılaştırıldığında Örnek 2’nin maliyeti Örnek 1’in maliyetinin %80’ i 
kadardır. 

• Her iki örneğin de temel sistemlerinin aynı olmasından dolayı temel yapım 
süreleri eşittir. Örnek 2 ‘de faktör çokluğu söz konusudur. Bu faktörler 
demir donatı bağlama, kalıp hazırlama, beton dökümü ve betonun priz 
alma süresidir. Örnek 2’de ise kolon ve kirişlerin montaj kolaylığı ve kalıp 
ihtiyacının olmayışı yapım süresinde Örnek 1’e oranla hız kazanılmasını 
sağlamaktadır. 

• Her iki örneğin kütle ağılıklarına bakıldığında Örnek 1’in kolonlarının, 
kirişlerinin ve döşemesinin toplam ağırlığı 22,70 ton iken Örnek 2’nin 
kolonlarının, kirişlerinin ve döşemesinin toplam ağırlığı 37,36 ton’dur. 
Sonuç olarak Örnek 1’in toplam ağırlığı Örnek 2’ nin toplam ağırlığının 
%60’ ı kadardır. 

• Örneklerin geri dönüşüm karşılaştırması yapıldığında her iki projenin temeli 
aynı miktarda atık beton ve demir vermektir. Kolon, kiriş ve döşemeler 
incelendiğinde ise Örnek 2 toplamda 16,32 m³ atık beton verir. Örnek 1’de 
ise atık beton sadece kompozit döşemeden kaynaklı olup miktarı 8,4 
m³’tür. Örnek 2 kolon, kiriş ve döşemelerde toplamda 1.37 ton atık demir 
vermektedir. Örnek 1’de ise sadece 0,25 ton atık çelik hasır ve 0,21 ton 
atıktrapez sac vardır. Bunların dışında Örnek 1 kolon ve kirişlerde 3,75 ton 
atık çelik profil vermektedir.  
Genel olarak tüm çıkarılan sonuçlar incelendiğinde tezin genel amacı olan 

betonarme ve çelik konstrüksiyonların yapım maliyeti, yapım süresi, yapım 
aşamasında kullanılan malzeme ile işçilik, yapı ağırlıkları ve bina geri dönüşüm 
hesapları üzerine karşılaştırma yapıldığında ulaşılan sonuçlar aşağıda 
sıralanmıştır: 

• Yapının kat sayısı arttıkça; yapım maliyeti, yapım süresi ve geri dönüşüm 
açsından Örnek 1 Örnek 2’den daha avantajlı duruma gelmektedir. 

• Yapım süresi açısından Örnek 2’ye etkiyen faktörlerin çokluğu, her bir 
faktörde mevsimsel etkilenmenin söz konusu olacağı bilgisi, buna karşılık 
Örnek 1’deki montaj kolaylığı ve mevsimsel koşullardan büyük ölçüde 
bağımsız oluşu yapım süresi açısından Örnek 1’i daha cazip kılmaktadır. 
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• Her iki projenin yapı (kolon, kiriş, döşeme) ağırlıkları karşılaştırıldığında 
Örnek 1 Örnek 2 ‘nin 2/3‘ünden daha az bir ağırlığa sahiptir. Sonuç olarak 
Örnek 1 ile daha hafif bir yapı elde edilmiştir. 

• Örnek 2‘deki atık beton miktarı Örnek 1’dekinden daha fazladır. Hatta kat 
miktarı yüksek yapılarda bu farkın artması söz konusudur. Geri dönüşüm 
düşünüldüğünde bu atık beton dolgu malzemesi olarak 
kullanılabilmektedir. Atık inşaat demiri miktarları karşılaştırıldığında Örnek 
2’de daha fazla olduğu görülür. Bu atık inşaat demirleri de büyük oranda 
geri dönüşümle tekrar yapı malzemesi olarak kullanılabilirler. Örnek 1’den 
atık olarak elde edilen profillerin de geri dönüşümle tekrar kazanımı söz 
konusudur. Hatta bu elamanlardan hurda olarak faydalanmak da 
mümkündür. Sonuç olarak Örnek 1’in yapı elamanları Örnek 2’ye karşın bir 
yapı elamanı olarak büyük oranda tekrar kullanılabilirler. 
Bunların yanı sıra: 

• Örnek 1’in Örnek 2’ den daha hafif bir yapı olması deprem performansı 
açısından önemlidir. Hafif yapılar ağır yapılara göre daha iyi bir deprem 
performansına sahiptir. Yapı çeliğinin betonarme malzemeye oranla daha 
sünek bir malzeme oluşu ile birlikte büyük oranda enerji yutma özelliği de 
bu durumu desteklemektedir. Yapı deprem sonrası zarar görmüş olsa bile 
çelik yapı malzemesinin onarım ve güçlendirme işlemleri, malzemeye 
ulaşım ve tespit kolaylığı nedeniyle betonarmeye oranla daha hızlı sürede 
olur. 

• Betonarme yapılarda çelik donatıyı beton malzeme yangına karşı 
korumaktadır. Çelik yapı malzemesinin yalın olarak yangına karşı 
dayanımının düşük olmasıyla birlikte bu durum günümüzde başta alçı 
malzeme olmak üzere çeşitli yapı kimyasalları ve yalıtım malzemeleriyle 
çözülebilmektedir. 

• Yangın faktöründe olduğu gibi betonarme yapılarda beton malzeme çelik 
donatı elemanını korozyona karşı korumaktadır. Çelik yapı malzemesi için 
kullanılabilecek boya ve çeşitli yapı kimyasalları korozyona karşı başarı 
sağlamaktadır. Yapı elemanına periyodik aralıklarla uygulanabilecek bakım 
korozyona karşı yapı ömrünü uzatabilmektedir. 
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ALTUNHİSAR (NİĞDE) KARAYOLU (KM : 0+000 – 29+466,74) 
JEOLOJİK–JEOTEKNİK GÜZERGAH İNCELEMESİ * 

 
Geocogical And Geotechnıcal Investıgatıon Of 

The Altunhısar(Nığde) Hıghway (Km:0+000-29+466.74) 
 

Mustafa KARATAŞ                                             Hasan ÇETİN 
Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı                         Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı 

 
ÖZET 

Bu tez çalışması kapsamında  Niğde İl sınırları içerisinde yer alan  
Altunhisar (Niğde) karayolu’nun (Km : 0+000 – 29+466,74) ‘nun jeolojik ve 
jeoteknik incelemesi gerek jeofizik etütle gerekse sondajlar ve  laboratuarda zemin 
mekaniği teknikleri kullanılarak yapılmıştır. 

Mevcut yol hattı boyunca arazi üzerinde detaylı etüt çalışmaları yapılmış 
olup, yapılacak yeni genişletilmiş yol güzergahı boyunca zeminin fiziksel ve 
mekanik özelliklerini üzerindeki etkilerini irdelemek amacıyla belirlenen kesimlerden 
araştırma çukurları açılarak  numuneler alınmış ve bu numuneler üzerinde 
laboratuar koşullarında kıvam limitleri, elek analizi, su içeriği, hidrometre ve 
standart proktor deneyleri yapılmıştır. Yol inşaatı yapımı sırasında ve yolun 
bitiminden sonrada oluşabilecek stabilite sorunlarını azaltmaya yönelik SLİDE 
yazılımı ile stabilite analizleri yapılmıştır. Jeofizik etüt kapsamında arazi üzerinde 
elde edilen değerler IPI2win programında incelenmiştir. 
     Yapılan arazi ve laboratuar çalışmaları sonucunda yol güzergâhı boyunca 
mevcut zemin hakkında edinilen bilgiler sunulmuştur.                         
Anahtar Kelimeler: Karayolu, Altunhisar, Jeolojik-Jeoteknik, Jeofizik, Hasandağı 

Volkanitleri. 
 
ABSTRACT 

In this study, geologic and geotechnic investigation of the Altunhisar(Niğde) 
highway (Km:0+000 – 29+466.74) within the Niğde province has been done using 
geophysical  and soil mechanical techniques.  

Detailed investigations were done on the present higway and in order to 
delineate the physical and mechanical characteristics  of the new higway route , 
exploratory pits or trenches were excavated to take samples for Atterberg Litmits, 
grain size analysis (sieve and hydrometer) and standart proctor tests . SLIDE 
Software was used to minimize possible stability problems during and after the 
construction of the highway. IPI2win software was used to evaluate geophysics of 
the highway route. Finally, the results of the field and laboratory investigations on 
the units along the highway route were presented.  
KeyWords: Highway, Altunhisar, Geology-Geotechnics, Geophysical, Hasandağ  

Volcanics. 

                                                        
* Yüksek Lisans Tezi –MSc Thesis 



 
 
 
 
 
 
Ç.Ü Fen ve  Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2011  Cilt:26-2 
 

- 60 - 

Giriş 
 
İnceleme Alanının Tanıtımı:Etüdü yapılan yol güzergâhı İç Anadolu Bölgesinin 
güney batısında, Niğde il sınırları içerisindedir. 29.466,74 m uzunluğundaki 
Altunhisar Karayolunun, Altunhisar –E90 kesimini kapsamaktadır. Altunhisar 
Karayolunun (Km : 0+000 – 29+466,74) arası  projelendirilmiş ve proje başı, 
Altunhisar Karayolu Km: 0+000’de  yani (Aksaray-Ulukışla) ayrımından başlamakta 
ve  Km: 29+466,74’de  Altunhisar’ da sona ermektedir  
Amaç ve Kapsam:Niğde ili Altunhisar ilçesinin kuzeybatısında yeralan çalışma 
alanı 1\25.000 ölçekli Aksaray L32-c3,c4,d3 ve d4 paftalarından oluşmakta ve 
29.466,74 m yol uzunluğu ve 10 m genişlik ile 294.468 m2  lik bölgeyi 
kapsamaktadır.  

Bu tez çalışması kapsamında  Altunhisar (Niğde) karayolu’nun (Km : 
0+000 – 29+466,74) lik kesiminin jeolojik ve jeoteknik incelemesi yapılmıştır. Bu 
amaca yönelik olarak arazi ve laboratuar çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Elde edilen 
veriler bilgisayar programları ile değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır.  
Bu çalışma kapsamında 

1.  Altunhisar karayolunun (Km: 0+000 – 29+466,74) ve civarı 
alanlarının ayrıntılı jeolojik haritaları hazırlanmış, 

2.  İnceleme alanının depremselliği hakkında ayrıntılı bir 
değerlendirilme yapılmış, 
3.  Mevcut su sondajları, araştırma çukurları ve sismik etütler 

yardımıyla yeraltı su tablasının konumu belirlenmiş, 
4.  Sismik etütler yardımıyla zemin türleri ve bunların saha içindeki 

dağılımları belirlenmiştir, 
5.  Laboratuvar deneyleri ile zemin türleri sınıflandırılmış ve bunların 

gerek statik ve gerekse dinamik yükler altındaki davranışları incelenmiştir, 
6.  İncelen alanın doğal afetlerde etkilenme dereceleri veya 

olasılıkları belirlenmiş, 
7.  Dolgu ve Yarma yüksekliklerinin mevcut doğal afetler neticesinde 

duraylılığı araştırılmış, 
8.  İnceleme alanının mevcut ulaşıma uygunluk açısından 

değerlendirilmesi yapılmıştır. 
 
MATERYAL VE METOD 
Materyal 

Bu çalışmanın ana materyalini İç Anadolu Bölgesinin güney batısında; 
Niğde il sınırları içerisinde Altunhisar ilçesine 500 m mesafede 29.449,74 m 
unluğundaki Altunhisar Karayolu ve bu yol hattı üzerindeki brimler,  yol üzerindeki 
araştırma çukurlarından alınanan numuneler, Jeofizik özdirenç etüdü çalışmaları, 
yolun yatay güzergâh, boykesit – enkesit planı ve bölgenin topoğrafik haritası 
oluşturmuştur. 
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Metod 
Bu çalışma arazi öncesi büro çalışması,  arazi çalışması, laboratuar 

çalışması,  büro çalışması olmak üzere dört aşamada gerçekleştirilmiştir. 
 Çalışma alanı içerisinde belirlenen 44 farklı kesimde araştırma çukurları 

açılarak alınan numuneler üzerinde; laboratuar koşullarında kıvam limitleri, elek 
analizi, su içeriği, hidrometre ve standart proktor deneyleri yapılmış ve 
yorumlanarak abaklara aktarılmıştır. Yol inşaatı yapımı sırasında ve yolun 
bitiminden sonrada oluşabilecek sorunları azaltmaya yönelik direkt kesme kutusu 
deneyi ile elde dilen kayma mukavemeti açısı (Ø) ve kohezyon (c) değerleri SLİDE 
yazılımına aktarılarak stabilite analizleri yapılmıştır. Jeofizik etüt kapsamında arazi 
üzerinde elde edilen özdirenç değerleri IPI2win programında incelenmiş olup 
tabaka kalınlıkları ve yer altı yapısı litolojisi belirlenmeye çalışılmıştır. 
Jeofizik Ölçümler 
Yapılan ölçümler Schlumberger dizilimi yöntemiyle yapılmıştır. Ölçümler yol hattı 
boyunca yüzeylenen tabii zemin üzerinde yapılmıştır. 
Düşey Elektrik Sondaj (DES) Yöntemi 
Düşey elektrik sondaj yöntemi, elektrik sondajında sabit bir nokta simetri merkezi 
olacak şekilde, her ölçüm sonucunda bu noktanın iki tarafında elektrotların bir çizgi 
boyunca açılmasıyla uygulanır. Böylece yer içinde düşey yöndeki özdirenç değişimi 
incelemeye çalışılır. Bu nedenle yöntem, Düşey Elektrik Sondajı (DES) olarak 
isimlendirilmektedir. (Başokur, 2002) 
. IPI2WİN Bilgisayar Programı 
Araziden elde edilen özdirenç değerleri IPI2win bilgisayar programında 
değerlendirilmiştir. Program, Schlumberger arazi verilerini kolay ulaşılabilir bir veri 
kütüğünde saklamak ve hızlı bir biçimde özdirenç eğrilerini değerlendirmek 
amacıyla hazırlanmıştır. Program, Schlumberger elektrot açılımına karşılık gelen 
değerler girilerek DES eğrisini oluşturmaktadır. 
Kıvam Limitleri 

 
Atterberg  ve Casagrande ‘nin  çalışmaları  sonucu  tanımlanmış  olan  üç                                     

kıvam  limiti (Atterberg  limitleri)  zeminlerin  su  içeriğine  bağlı  olarak  sahip  
olabilecekleri  üç  fiziksel  durumu  belirler.  Bu durumlar Çizelge 1’ de 
gösterilmiştir.   

 
Çizelge 1. Kıvam Limitleri (Can ve diğ.  1992) 
Kıvamı Katı Yarı  Katı Plastik Akıcı 
Kıvam Limitleri Rötre  Limitleri Pastik Limit Likit Limit 

 
Elek Analizi:Bir zeminde bulunan değişik tane boyutlarının hangi oranlarda 
olduğunun saptanması ve zemin sınıflaması yapmak amacıyla tane boyu dağılımı 
deneyi yapılır. 

Deney AASHTO T-89 (2006) (American Association of State Highway and 
Transportation Officials: Amerikan Devlet Otoyolları ve Resmi Taşımacılık Birliği) 
Standartına göre yapılmıştır 
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Su İçeriği::Bir zeminin içerdiği su ağırlığının aynı zeminin kuru ağırlığına oranıdır. 
Su içeriği deneyi TS 1900-1 (2006)  standardına göre yapılmıştır. 
Standart Proktor Deneyi:Zemin tanelerini birbirine yaklaştırılması ve aralarındaki 
hava boşluklarının azaltılması sonucu daha sıkı bir yerleşime sahip olmalarını 
sağlayan mekanik işlemler olarak tanımlanır.  Deney AASHTO T-99 (2004)  
standardına göre yapılmıştır. 
Direk Kesme Kutusu:Zemin numunelerine ait kayma direncinin ve kayma açısının 
belirlenmesi amacıyla kesme kutusu deneyi yapılır. Bu çalışmada kesme kutusu 
deneyleri AASHTO T- 236 (2008)  standardına göre yapılmıştır. 
Hidrometre Deneyi:Bu metot, malzemlerin 0.075 mm’den daha küçük kısmının 
dane boyutu dağılımının, farklı dane boyutundaki daneciklerin, farklı çökelme 
hızına sahip olmaları prensibinden yararlanarak bulmaya yarar. Deney AASHTO T-
88 (2004)  standardına  göre  yapılmıştır. 
 
ARAŞTIRMA BULGULARI 
Genel Jeoloji:Proje hattının üzerinden geçtiği bölge genelde orta yükseklikte 
dalgalı düz  bir arazi yapısına sahiptir. Etüt sahası ve çevresinde genel olarak 
Hasandağı volkanitlerinin varlığı Altunhisar ilçe merkezinde ve civarında pomza, tüf 
ve andezitik bazalt oluşumları ile gözlenmiştir. 

Andezitik bazalt birimleri proje hattı boyunca farklı kilometre aralıklarında 
görülebilmesine karşın yer yer tüf ve pomza birimleri ile örtülmüş olarak, yer yerde 
tüf ve pomza birimleri alüvyon malzeme ile örtülmüş olarak yüzeylenir. Özellikle 
kilometre 0+000-7+300 arası alüvyon birimi oldukça yoğun bir örtü sunup, geniş 
alan kaplamaktadır. Altunhisar ve diğer mevcut köy, kasaba gibi yerleşim yerleri 
andezitik bazalt birimleri üzerinde konumlanmıştır. 

Yerel olarak inceleme sahasında Kuvaterner yaşlı alüvyonlar, pomza ve tüf  
geniş bir alanda dağılım  göstermektedir. Kuvaterner yaşlı alüvyonlar gri renkli 
kumlu killi silt içerirken, tüf birimleri koyu gri ve açık sarı renkli gözlenmektedir.  
Etüt sahası; kilometre 0+000-7+300’de yer yer alüvyon brimi (kumlu killi silt ile az 
miktarda yamaç molozları)  altında tabaka halinde pomza ve tüf birimleri 
geçmektedir.  

Kilometre 7+300-29+466,74 arası açık sarımsı beyaz renkli tüf ile pomza 
birimleri ve volkanizmaya bağlı olarak koyu renkli bazik bileşimi fazla volkanik 
malzemeler (andezit ve andezitik bazalt parçaları) bir arada yer alır. Volkanik 
malzeme yarı yuvarlak, düzensiz boylanmalı, yarı pekişmiştir. 

Kilometre 15+550-29+466,74 volkanik malzeme  içeriği ve tüf , pomzaya 
oranla daha fazladır. Tüfün sertlik derecesi tüm güzergâh boyunca derine doğru 
artmaktadır.   
Hasandağı Volkanitleri:Genellikle ignimbirit, kül, lapilli, tüf ve aglomera gibi 
piroklastiklerle andezit, bazalt, riyodasit ve hornblend-piroksen bazaltlar ve olivin 
bazalt türündeki lavlardan meydana gelen volkanikler Hasandağı volkanının asıl 
materyallerini oluşturur (Emre, 1991,  Aydar ve Gourgaud, 1998). 

Hasandağı ve eksenindeki volkanların oluşmasına, neovolkanik evrede 
levha hareketlerine bağlı olarak okyanusal ortamların yok olmasına yol açan 
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yakınlaşma, çarpışma, çarpışmaya bağlı sıkışma, daralıp kalınlaşma ve izleyen 
süreçte sıkışma rejiminin yerini özellikle genişleme rejimine bırakması neden 
olmuştur (Yılmaz, 1984). 
Depremsellik:Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunun 18 Nisan 1996 tarih ve 96/8109 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Türkiye 
Deprem Haritasına göre Niğde ili Altunhisar ilçesi Proje hattı V. derecede deprem 
bölgesinde yer almaktadır  (Şekil 1, Şekil 2).   

Buna göre çalışma alanı olan Km: 0+000-29+466,74 arası, etkin yer ivmesi 
0.10g ve 0.10g’dan küçük alınmalıdır (Çizelge 2). 
 
Çizelge 2. Etkin yer ivmesi katsayı (Ao) (DAD, 1992) 
Deprem Bölgesi Ao 
1 0.40 
2 0.30 
3 0.20 
4 0.10 

 
Yapılan gözlemlerde proje hattı boyunca mevcut alüvyonlar ve 

yamaç molozları herhangibir tektonik aktiviteden etkilenmemiştir.  
 

 
Şekil 1. Niğde ili ve  Altunhisar ilçesi diri fay haritası ve deprem derecesi (DAD., 

1992) 

 
Şekil 2. Türkiye diri fay haritası ve deprem bölgeleri (DAD, 1992) 
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Hidrojeoloji:Hidrojeolojik çalışmaların amacı sahanın yeraltı suyu potansiyelini 
ortaya koymaktan ziyade, zemini oluşturan birimlerin kalınlıkları ve suyun mevcut 
yol dolgusundan olan uzaklığını saptamaya yönelik çalışmalardır.  
Yol güzergahı boyunca zeminin taşıma gücü, taneli zeminlerin deprem sırasında 
davranışları ve ayrıca yol dolgusu için temel hafriyatları sırasında yer altı suyu 
sorunu ile karşılaşılıp karşılaşılmayacağı hususlarının belirlenmesi amacıyla yeraltı 
su seviye derinliklerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla güzergah boyunca 
araştırma çukurları (AÇ) açılmış ve ayrıca daha önce açılmış kuyuların loglarıda 
incelenmiştir.İncelenen sondaj kuyularının lokasyon bilgileri ve yeraltı su 
seviyesinin konumu Çizelge 3 de verilmiştir. Çizelgeden de anlaşılacağı üzere yer 
altı su seviyesi yüzeyden derinde olup yol güzergahında etkili olmayacaktır.   

 
Çizelge 3. Sondaj kuyularının ve yeraltı su seviyesinin) (DSİ, 1992) 

Kuyu 
Numarası 

Açılma 
amacı 

Rakım 
(m) 

Derinlik 
(m) 

Koordinat Statik 
seviye (m) 
(yüzeyden 
derine) 

Dinamik 
seviye (m) 
(yüzeyden 
derine) 

Verim 
(L/s) 

42794 Su 
kuyusu --- 134 13400-D 

09800-K 18 59 15 

42795 Su 
kuyusu 1190 125 13950-D 

08500-K 18 57 17 

42796 Su 
kuyusu 1200 131 12750-D 

07500-K 39 --- --- 

 
 Çalışma alanında açılan AÇ (araştırma çukuru)’lerde YASS (yer altı su 
seviyesi)’nin yüzeyden itibaren derinde olduğu ve ayrıca genellikle derine doğru 
sertlik oranının arttığı ve tüf birimlerinin gözenekliliğinin oldukça yüksek olduğu 
yerinde gözlemlenmiştir.  
 Hidrojeolojik çalışmaların temelini oluşturan meteorolojik veriler (yağış, 
sıcaklık, buharlaşma v.b) bölgedeki yeraltı suyunu kontrol ettiği gibi yol yapımı 
çalışmalarında da önemlidir. İnceleme alanında yeralan yeraltı suyu bölgeye düşen 
yağışlardan beslenmektedir. Mevsim veya günlük sıcaklık değişimleri, yağış miktarı 
ve türü, rüzgar gibi etmenler asfalt olarak tanımlanan Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) 
yüzeyinin kırılıp çatlamasına ve yol dolgusunun bozulmasına yol açmaktadır. 
Jeoteknik 
Zemin Mekaniği:KGM’ün Niğde ili Altunhisar-E90 karayolunun 29.466,74 m’lik yol 
genişletme projesi kapsamında, belirlenmiş güzergâh boyunca alınmış 44 adet 
numune üzerinde yapılan zemin sınıflama deneyleri sonuçları ‘Birleştirilmiş Zemin 
Sınıflaması’na göre SM, SP ve SP-SM olarak tanımlanmıştır (Şekil 3 
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Şekil 3. AÇ’den alınan zeminlerin plastisite derecelerini gösterir Casagrande 

plastisite abağı (Casagrande, 1948) 
 
 Pomza ve tüf birimleri yol boyunca farklı kilometrelerde farklı oranda değişim 
göstermektedir.  Yol güzergahının çok büyük bir kesiminde yüzeyleyen tüf ve 
pomza  birimlerinden  tüf derine doğru sertleşirken  pomza yüzeyde  gevşek 
dokulu, non plastik  özellik sunar. Numune analizleri sonucu malzemelerin 
genellikle NP (Non Plastik) olduğu belirlenmiştir. 

Deney sonucunda kolloid kil miktarı %25’ten fazla çıkarsa malzeme ana 
kaynağını oluşturan malzeme yol dolgusunda kullanılamaz. % 5-15 arasında ise 
ıslah edilerek kullanılabilir. %5’den az çıkar ise deneyde kullanılan bu malzeme yol 
dolgusunda kullanılabilir. 
 Alınan 44 araştırma çukuru numunesine Hidrometre deneyi yapılmış   
Çizelge 4’da sunulmuştur. Deney sonucunda elde edilen kolloid kil miktarları 
%5’den az çıktığından yol dolgusunda kullanılabilir ve herhangi bir kaliteli malzeme 
karışımına gerek yoktur. 
 
Çizelge 4. Deney sonucunda elde edilen kolloid kil miktarları 

Kilometre Kolloid Kil (%) Kilometre Kolloid Kil (%) Kilometre Kolloid Kil (%) 
0+400 0.8 10+100 0 19+500 1 
1+350 0.9 10+900 1.9 20+160 2 
2+250 1.7 12+000 0 20+700 1 
3+000 2 12+300 1 21+300 0 
3+400 2 12+600 0 21+800 0.2 
3+600 1.7 13+300 1.7 22+750 0 
4+100 0.3 13+800 0 23+700 0.1 
4+430 0.9 14+300 0.7 24+600 0.2 
5+200 0 14+750 1.9 25+500 0.2 
5+550 1.9 15+000 2 27+300 0.2 
6+200 0.9 15+700 2 28+700 0.2 
7+300 0.9 16+000 1.7 29+450 0.2 
8+350 1.7 16+400 0.1   
8+950 0 17+000 2   
9+200 2 18+950 2   



 
 
 
 
 
 
Ç.Ü Fen ve  Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2011  Cilt:26-2 
 

- 66 - 

Stabilite Analizi:Proje hattının en düşük kotu 1198,57 m (kilometre:0+000),  en 
yüksek kotu ise 1389,30 m (kilometre:9+070)’dir. Kilometre 12+000 – 12+350’de 
dolgu yüksekliği yaklaşık 6.5 m  dir. 

Proje hattı boyunca ilgili yol kesimini temsil edecek kilometre aralıklarından 
örselenmemiş numuneler alınmış ve bu numuneler üzerine kesme kutusu deneyi 
yapılmıştır. Brimlerin c ve ∅ değerleri ile kohezyonsuz zemin özellikleri kullanılarak 
Slide (Şev analiz yazılımı) ile şevlerin geriye dönük depremli ve depremsiz olası 
kayma riskleri araştırılmıştır.  

Şev stabilite analizinde kullanılan parametreler ve Teknik Araştırma Daire 
Başkanlığının belirlemiş olduğu ve belirli yıllarda yenilenen dolgu şevleri için dış 
stabilite güvenlik sayı kriterlerine göre incelenmiş ve bu kriterlere göre riskli 
bölgeler proje hattı için en yüksek yol dolgusu oluşturacak kesimler kilometre 
bazında incelenmiştir.  
 Daha önce resiztivite ve sondaj çalışmalarında da suyun varlığı oldukça 
derinde olarak gözlenmiştir ve bu yüzden elde edilen değerlerde mevcut suyun yol 
dolgusundan oldukça derinde olduğu varsayımı belirtilerek 0 ve 1 değer 
aralığından uzak olan Su yüzeyi (Hu): 0 değeri seçilmiştir. Stres parametreleri 
olarak yol dolgusunda kullanılacak olan ariyet (iyi cins zemin) malzemesi 
kullanılacağı belirlenen kilometre aralıklarına göre c ve ∅ değerleri dağıtılmıştır. 
Stres tipi: Mohr-Coulomb olup, birim hacim ağırlık: birleştirilmiş zemin sınıfı 
sembolüne göre daha önceden belirlediğimiz değerler ışığında seçilmiştir. 
Hesaplamalarda grid aralıkları X ve Y için 100 alınmıştır. Altunhisar için 0.10 g 
deprem risk değeri verilerek olası deprem durumu davranışı dolgu şevleri için 
incelenmiştir. Her bir kilometre için dolgu kesimleri sağ ve sol şev kesimleri ayrı 
ayrı kısa dönem, uzun dönem(depremsiz) ve uzun dönem (depremli) olarak 
hesaplanmış ve incelenmiştir (Çizelge 5).  
 
Çizelge 5. Dolgu şevleri için dış stabilite güvenlik sayı kriterleri (TADB, 2003) 
Kullanılan Parametre Cinsi Drenajsız Kayma Efektif Kayma 
Şartlar   
Kısa Dönem (Statik) 1.3 - 
Uzun Dönem (Statik)  - 1.5 
Uzun Dönem (Deprem) - 1.1 

 
Elde edilen değerler ışığında: 

Kilometre 12+000, 14+060, 17+440, 18+660, 19+300, 20+640, 21+600, 
26+180, 28+090 dolguları oluşturduğu kesimler depremsiz olarak incelendiğinde 
kısa dönem ve uzun dönemde herhangi bir duraysızlık göstermemektedir. Fakat 
12+000 sağlı sollu, 14+060 sağ dolgu kilometreleri riskli olup bu kesimlerde şev 
eğim açısı azaltılmalıdır. Bunun dışındaki kilometre aralıkları dolgu şevleri oldukça 
duraylı olup her hangi kayma riski gözlenmemektedir.  



 
 
 
 
 
 
Ç.Ü Fen ve  Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2011  Cilt:26-2 
 

- 67 - 

Jeofizik 
Elektrik Özdirenç Etüdü ve Değerlendirmesi:Her kayacın kendine özgü elektrik 
iletme özelliği vardır. Kullanılan Schlumberger düşey elektrik sondaj diziliminde 
dört adet elektrot kullanılmıştır. Dışta bulunan vericiye bağlı A ve B akım elektrotları 
vasıtasıyla, 0.5 cps frekansında akım verilmiştir. Buna karşılık zeminin gösterdiği 
dirence göre M, N iç elektrotları arasındaki potansiyel fark ölçülmüştür. Buradan 
görünür özdirençler hesaplanıp açılım boyunun fonksiyonu olarak (AB/2) çift 
logaritmik kağıda çizilmiştir.Buradan özdirenci etkileyen yapay ve doğal bozucu 
etkenler göz önüne alınarak belli değerlendirme yöntemleri kullanılıp tabakaların 
gerçek özdirenç ve tabaka kalınlıkları hesaplanmıştır.  
 
SONUÇ 

İnceleme alanında yüzeyleyen  Hasandağı volkanitleri Miyosen yaşlı açık 
kahve ve koyu gri renkli andezit ve andezitik bazaltlar üzerine uyumlu olarak gelen 
Pliyosen yaşlı koyu renkli tüf ve onun üzerinde Pliyosen yaşlı açık beyaz renkli 
pomza’dan oluşur. Yerinde gözlemler neticesinde bölgesel volkanizmanın etkisi ile 
bölge tüf, pomza ve volkanik malzeme tabakaları ile örtülmüştür. Farklı 
kilometrelerde değişmekle birlikte üzerine Kuvaterner yaşlı gri renkli killi siltli kum 
ve yamaç molozları uyumlu olarak gelmektedir. 

Mevcut yol hattı boyunca arazi üzerinde detaylı etüt çalışmaları yapılmış 
olup, yapılacak yeni genişletilmiş yolun, zeminin fiziksel ve mekanik özellikleri 
üzerindeki etkilerini irdelemek amacıyla belirlenen kesimlerden araştırma çukurları 
açılarak alınan numuneler üzerinde; laboratuar koşullarında kıvam limitleri, elek 
analizi, su içeriği, hidrometre ve standart proktor deneyleri yapılmıştır. Çıkan 
sonuçlara göre yol dolgusu için ariyet (iyi cins zemin) malzemelerinin uygun 
malzeme niteliğinde olduğu görülmektedir. Standart proktor deneyi ile zeminin 
maksimum kuru birim hacim ağırlığını verecek,  uygun değerlerde her 
AÇ(araştırma çukuru) için su içeriği (%) miktarı yapılan laboratuar çalışmaları 
sonucu tespit edilmiştir.  

Birimlerden pomza ve tüf oranı farklı kilometrelerde farklı oranda değişim 
göstermektedir.  Açılan AÇ(araştırma çukuru)’lerin yerinde gözlemlenmesi ve 
elektrik özdirenç değerlerinin yorumlanmasına göre yol güzergahının çok büyük bir 
kesiminde yüzeyleyen tüf ve pomza  brimlerinden  tüf derine doğru sertleşirken 
pomza yüzeyde  gevşek dokulu, non plastik  özellik gösterir. Birleşik zemin sınıfına 
göre genellikle SM, SP, SP-SM türü malzemelerden oluşmaktadır. Elde edilen 
zemin deneyleri sonuçlarına göre jeoteknik açıdan herhangibir stabilite ve oturma 
problemi oluşmayacaktır.  

 Yol inşaatı yapımı sırasında ve yolun bitiminden sonrada oluşabilecek 
sorunları azaltmaya yönelik Slide yazılımı ile Stabilite analizleri yapılmıştır. 
Kilometre 12+000 sağlı sollu ve 14+060 sağ dolgu kilometreleri riskli olup bu 
kesimlerde şev eğim açısı azaltılmalıdır.  

Jeofizik etüt kapsamında arazi üzerinde elde edilen değerler IPI2win 
programında incelenmiştir. Elde edilen yorumlamalar ışığında yer altına doğru 
birimlerin elektrik özdirenç değerlerinin arttığı,  Jeofizik Etütler, araştırma çukurları 
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ve sondaj logları verilerine göre yer altı su seviyesinin yapılması planlanan yol 
dolgusundan derinde olduğu belirlenmiştir. 
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∗2000-2010 DÖNEMİNDE TÜTÜNE YÖNELİK UYGULAMALARIN  ADIYAMAN 
TÜTÜN ÜRETİCİSİ AİLELERE YANSIMASI 

 
The Effects Of Policies Implemented Between 2000 And 2010 Period To Tobacco 

Farmers In Adiyaman Province 
 

Turğut ORMAN                                                          Haydar ŞENGÜL 
Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı                                  Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı 
   
ÖZET 

Bu çalışmada dünya tütün pazarı ve Türkiye’nin bu pazardaki yeri, üretici 
ve tüketici ülkelerin tütün ve mamüllerine yönelik politikaları incelendikten sonra 
geçmişten bugüne, özellikle 2000 sonrası uygulanan politikalar ile Adıyaman tütün 
üretiminde ve üreticisinin ekonomik yapısında meydana gelen değişimler 
incelenmiştir. 

Çalışmada konuya ilişkin ulusal ve uluslararası yayınlar, TEKEL , Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı, Tütün Üreticileri Birliği, Ziraat Mühendisleri Odası, TÜİK, DPT, 
Dünya Bankası, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, FAO, USDA vb. 
kurumlardan elde edilen verilere ek olarak Adıyamanda ağırlıklı olarak tütün üretimi 
ile uğraşmış ve halen uğraşan üreticiler ile yapılmış anket sonuçları kullanılarak 
yorumlar ve tespitler yapılmıştır. 

Araştırma sonucunda özelleştirme ve tütün kanununda yapılan 
değişikliklerle TEKEL’in pazar payını büyük oranda kaybettiği, buna paralel olarak 
Türkiye genelinde % 70 Adıyaman ilinde ise % 85 oranında tütün ekicilerinin 
üretimden çekildikleri belirlenmiştir. Yoğun emek ve işgücü gerektiren tütün 
üretiminden üreticilerin çekilmesiyle alternatif bir üretim modeli geliştiremedikleri ve 
nihayetinde kırsal alanlardan şehirlere bir göç dalgasının başladığı ve atıl bir iş 
gücünün ortaya çıktığı belirlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler : Tütün, Tütün Politikaları, Tütün Üreticileri, Adıyaman 
 
ABSTRACT 
  In this study, the world tobacco market and Turkey’s position in this sector, 
policies of main producer and consumer countries and changes related to 
economic structure of Adıyaman’s tobacco farmers which are occurred after 
policies implemented between years of 2000 and 2010 are examined.  
  Datas obtained from national and international publications  TEKEL, The 
Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Chamber of Agricultural Engineers, 
Turkstat, State Planning Organization, The World Bank, Tobacco and Alcohol 
Market Regulatory Agency, FAO and USDA are used more often. In addition to 
this, comments and observations are made by datas obtained from surveys which 
are made with farmers mainly engaged in tobacco production.   

                                                             
∗ Yüksek Lisans Tezi-MSc. Thesis 
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  At result of study, it is determined that after privatizitaion and new  policies 
of tobacco, TEKEL lost big majority of it’s market share and in Turkey % 70                
in Adıyaman province % 85 of tobacco farmers gave up to produce. 
  And also, it is seen that after tobacco production come to an end farmers 
who were in this sector could not create an alternative model  and it is because a 
wave of immigration begun from rural areas to big cities. 
Key Words : Tobacco, Tobacco Policies, Tobacco Producers, Adıyaman 

 
GİRİŞ 

Tütünün keyif verici olarak kullanılmaya başlanmasından sonra tüketimi 
hızla artmış, devletler tütünden elde edecekleri geliri fark ederek tütünle ilgili 
düzenlemeler yapmış, tekeller kurmuş ve vergiler almışlardır. Tütün ve tütün 
mamullerinin üretim ve ticareti birçok ülkede uzun yıllar boyunca devlet tekeli 
altında yürütülmüştür. Bu ülkelerin birçoğunda sonraki dönemlerde tekel kısmen 
veya tamamen kaldırılmıştır. Bugün dünyanın 128 ülkesinde değişik kalite ve 
özelliklere sahip tütün tarımı yapılmaktadır.                          

Dünya tütün üretiminde 2008 yılı verilerine göre Çin % 42,1’lik üretim payı 
ile birinci sıradadır. Çin’i sırası ile %12,6’lık pay ile Brezilya, % 7,7’lik pay ile 
Hindistan ve %5,4’lük pay ile ABD izlemektedir. Türkiye ise dünya üretiminden 
2008 yılı verilerine göre %1,4’lük bir pay almaktadır. 

1980 sonrası uygulanan neoliberal politikalarla Türk tütüncülüğünün kaderi 
de değişmeye başlamıştır. İthalat rejiminde yapılan değişiklikle pek çok yabancı 
menşeli tüketim maddesi iç piyasaya girmiştir. 1984 yılına kadar sadece yerli 
tütünden tekelce imal edilen sigaraların satışı yapılırken, 1177 Sayılı Tütün ve 
Tütün Tekeli Kanununda yapılan değişikliklerle yabancı sigara ithalatına 
başlanmıştır. Bu yasayla birlikte, 1984 yılında 270 tonla başlayan yabancı sigara 
ithalatı, daha sonra  Amerikan  tipi Virginia ve Burley tütünlerinin ithalatı  ile  devam  
ederek  1986  yılında  çıkan  bir  yasayla  ülke  içinde  sigara  imalatına  
dönüşmüştür. Yabancı sigara şirketlerinin Türkiye’de fabrika kurarak imalata 
geçmeleri ile birlikte sigarada monopol sona ermiştir.  

 
MATERYAL ve METOD  
Materyal 

Çalışmanın materyalini konuya ilişkin ulusal ve uluslararası yayınlar, 
TEKEL, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tütün Üreticileri Birliği, Ziraat Mühendisleri 
Odası, TÜİK, DPT, Dünya Bankası, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, 
FAO vb. kurumlardan elde edilen veriler, konu hakkında yapılmış akademik 
çalışmalar, geçmişten bugüne yürürlükte olan ve olmayan kanun, yönetmelik, 
genelge ve tüzükler, AB Ortak Tarım Politikası ve Tütün Ortak Piyasa düzeni 
uygulamalarından elde edilen verilere ek olarak, araştırma alanında tütün 
yetiştiriciliği yapmış ve halen yapan üreticiler ile tekel tütün alım garantisinin son 
bulmasıyla köylerinde meydana gelen sosyal ve ekonomik değişimlere konu 
olabilecek veriler elde etmek adına yüz yüze yapılan anketler oluşturmaktadır. 
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Metod 
Çalışmada ilk olarak konu ile ilgili yapılmış çalışmalar, makaleler, kamu 

kurum ve kuruluşlarının yanında sektörle ilgisi olan sivil toplum kuruluşlarının 
yayınlamış olduğu raporlar incelenmiş ve çalışmada kullanılması muhtemel olan 
verilerin neler olabileceği saptanmıştır. İkinci aşamada ilgili kurum ve kuruluşların 
yanında yapılmış çalışmalardan veriler toplanmıştır.  

Dünya tütün pazarı ve Türkiye’nin bu pazardaki yeri elde edilen verilerin 
karşılaştırılması yoluyla ortaya konulmuş ve yorumlanmıştır. Üretici ve tüketici 
ülkelerin tütün ve mamullerine yönelik politikaları incelenmiş, AB tütün üretimi ve 
ticaret rejimi kapsamlı olarak ele alınmış, Türkiye-AB tütün politikalarında ve 
uygulamalarındaki farklılıklar belirlenmeye çalışılmıştır.  

Geçmişten bu güne özellikle 2000 sonrası uygulanan politikalar ile 
Adıyaman tütün üretiminde ve üreticisinin ekonomik yapısında meydana gelen 
değişimler karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. 

TEKEL’in özelleştirilmesiyle uygulanması öngörülen ve uygulanan 
alternatif ürün projelerine yönelik sorunlar, kısıtlar ve öngörüler tartışılmış ve konu 
ile ilgili olarak sonuç ve öneriler oluşturulmuştur. 

Araştırma sahası ile ilgili olarak çalışmaya veri sağlamak amacıyla köy 
bilgi anketi ve üretici anketi şeklinde 2 farklı anket uygulanmıştır. 

Köy bilgi anketi Adıyaman Merkez, Kahta ve Çelikhan İlçelerindeki 
köylerde  50  köy muhtarı veya köy hakkında detaylı bilgiye sahip kişilerle yapılmış 
olup Tekel tütün alım garantisinin son bulması ve sonrasında köylerindeki nüfus, 
işgücü, tarımsal yapı, üretim deseni ve göç olaylarının incelenmesi yanında 
ekonomik yapılarında meydana gelen değişimleri tespit etmeye yönelik sorular 
yöneltilmiştir. Anket uygulanan köyler tütün üretiminin yoğun olarak yapıldığı 
noktalardan seçilmiş olup Adıyaman’ın tütün üretiminde genel profilini yansıtması 
amaçlanmıştır.  

 
Çizelge 1. Köy Bilgi Anketinin  Uygulandığı Belde ve Köyler 

Merkez Kahta Çelikhan 
1 Kemerkaya 11 Sarıharman 21 Zeytin 31 Köseler  41 Karaçayır 
2 Ovakuyucak 12 Yaylakonak 22 Tuğlu 32 Yelkovan  42 Mutlu 
3 Gökçay 13 Ekinci 23 Erikdere 33 Salkımbağı 43 İzci 
4 Hacıhalil 14 Kömür 24 Büyükbağ 34 Narince 44 Balıkburnu 
5 Kuştepe 15 Kızılcapınar 25 Habipler 35 Mülk 45  Altıntaş 
6 Bağdere 16 Çaylı 26 Akkavak 36 Narsırtı 46  Aksu 
7 Ürgüç 17 Karahöyük 27 Çakıltaş 37 Arılı 47  Karagöl 
8 Yenigüven 18   Boğazözü 28 Hacıyusuf 38 Oluklu    
9 İncebağ 19 Serhatlı 29 Belören 39 Taşkuyu   
10 Akpınar 20 Düzce 30 Ortanca 40 Dut   

 
TÜTÜN HAKKINDA GENEL BİLGİLER 
Tütün Bitkisinin Keşfi ve Yayılması:Dünyada ekonomik önemi oldukça yüksek 
olan tütün bitkisi bugün 128 ülkede yetiştirilmektedir. Kökeni bakımından sup tropik 
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karakterli bir bitki olan tütün tarımının M.Ö 6000 yıllarında Amerika kıtasında 
başladığı ve bu tarihten sonra orta Amerika da yaşayan Maya Uygarlığı tarafından 
tarımının yapıldığı bilinmektedir. Amerika’da Yukatan adasında yaşayan Maya’lara 
ait tarihi taşlar üzerindeki resimlerde ve Kuzey Ohio bölgesindeki höyüklerdeki 
eserlerde tütünün kullanılma şekillerine ve pipo resimlerine sık sık rastlanmaktadır.  

Dinsel ayin sırasında yabani tütün yapraklarını pipoya benzer bir cisimle 
üfleyen bölge insanı tütünün keyif verici özelliğini fark etmiş ve kullanımı giderek 
yaygınlaşmıştır. Bölgede ki rahipler arasında tütünün keyif verici özelliği yanında 
şifa gücünün olduğu inancı da yaygın idi. Dönemin doktorları olan rahipler tütün 
yaprağını yaraların tedavisinde kullanmakla beraber göğüs ve baş ağrılarının 
tedavisinde de tütün dumanını koklatma yöntemini kullanmışlardır (Barış, 2003). 

Tütün’ün Avrupa ile başlayıp tüm dünyaya yayılması Christopher 
Columbus’un altın ve gümüş bulmak amacıyla Asya ya yaptığı seyahatler sırasında 
tesadüfen 1492 yılında Küba ya ayak basmasıyla başlar. Columbus ve arkadaşları 
yerlilerin tütün yapraklarını sarıp bir çubuğa yerleştirdiklerini daha sonra  tütün 
yapraklarını yakarak çıkan dumanı içlerine çektiklerini ve bu işe de Tobacco adını 
verdiklerini fark ederler (Özavcı,2007). 

 
AVRUPA BİRLİĞİ’NDE TÜTÜN 
AB’de Tütün Üretimi:Dünya tütün üretiminin % 4,2’sini karşılayan ve bu oranla en 
büyük beşinci üretici konumunda olan AB, kendi üretiminin yarısından fazlasını 
ihraç etmektedir. Buna karşılık dünya tütün ticaretinde  %33’lük ithalat payı ile 
dünyanın en büyük tütün ithalatçısı durumundadır. Birlik içindeki üretimin %83’ü 
İtalya, Bulgaristan Polonya, Yunanistan ve İspanya‘da gerçekleştirilmektedir. 
İngiltere, Hollanda ve Almanya ise tütün mamulleri üretiminde dünyada söz sahibi 
ülkelerdir. 

Tütün üreticileri, sınırlı makineleşmenin ve yüksek maliyetlerin olduğu 
küçük işletmelerde üretim yapmaya çalışmakta, AB yardımları olmadan makul bir 
yaşam sürdürememektedir. Sübvansiyon olarak verilen primler üreticilerin, tütün 
üretiminden kazandıkları gelirin yaklaşık %75’ini oluşturmaktadır. AB’de tütün 
üretimi 1970’ten beri Ortak Piyasa Düzeni kapsamına alınmıştır. Tütün piyasası ilk 
olarak 1992 yılında, daha sonra 1998 ve 2004 yıllarında bütçe sınırları dahilinde 
düzenli gelir desteği sağlamak, piyasa ihtiyaçlarına karşılık vermek ve üretimin 
değerini artırmak için reforma uğramıştır. Yapılan reformlarla üreticilerin gelir 
seviyelerinin yükseltilerek sübvansiyonların tedricen azaltılmasının yanı sıra, 
sektörden gönüllü ayrılmalar ve alternatif ürünlere geçişler de özendirilmiştir (DPT, 
2007). 

 
TÜRKİYE’DE TÜTÜN VE TÜTÜN SEKTÖRÜ 

Anadolu’ya 1600’lü yıllarda İngiliz, Venedik ve İspanyol gemiciler aracılığı 
ile giren tütün, önemli bir tarımsal ürün olma niteliğini korumaktadır. Aile tarımı 
şeklinde üretimi gerçekleştirilen, üreticiden işlenmemiş halde alımı yapılan 
kurutulmuş tütün yaprakları; harman ihtiyaçları ile dış alıcıların talepleri 
doğrultusunda Türk Standartları Enstitüsünce belirlenen kalite, ağırlık, hacim ve 
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ambalaj esaslarına uygun olarak yeniden tasnife tabi tutulmakta ve yarı mamul 
hale getirilmektedir. Uygun koşullarda fermantasyon geçiren denk (balya) halindeki 
yaprak tütünler, bakım ve muhafaza işlemleri ile olgunlaşarak sanayide 
kullanılabilecek hale getirilmektedir (SGB, 2006). 
Türkiye’de Tütün Üretimi:Türkiye’de Türk tipi tütün üretimi Ege, Marmara, 
Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde yapılmaktadır. Ege 
Bölgesi toplam üretim alanından aldığı % 66’lık pay ile ilk sırada yer almaktadır. 
Ayrıca Antalya, Balıkesir, Bandırma, Bursa, Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Gaziantep, 
Adana, Rize ve Trabzon illerinde yabancı menşeli tütün üretimi yapılmıştır. 

Türkiye’de tütün tarımı geleneksel yöntemlere göre yapılan, çok emek 
gerektiren bir tarım şekli olduğu gibi senenin büyük bir kısmında da devamlı 
çalışmayı ve ayrıca makine gücünden ziyade insan gücünü kullanmayı gerektiren 
bir tarım şeklidir. Tütün yaprakları elle hasat edilmekte ve yalnızca arazi hazırlığı 
aşamasında mekanizasyondan yararlanılmaktadır. Bu nedenlerle tütün, küçük aile 
işletmelerine özgü bir tarımsal üründür (Gül ve ark, 2009). Doğal ekolojisinin meyilli 
kıraç ve gübrelenmeyen araziler olmasına rağmen zaman zaman uygulanan 
yüksek fiyat politikaları sebebiyle tütün kıraç araziden sulu taban araziye doğru 
kaymıştır. Taban arazide verimi yüksek seviyelere ulaşmasına rağmen kalitesi 
büyük çapta düşmüştür. Taban ve sulu araziye zaman içinde önemli ölçüde 
yerleşen tütün diğer tarımsal ürünler aleyhine üretim miktarını giderek artırmıştır. 
İşlenmemiş tütünde Ortak Piyasa Düzeni ilk olarak 727/70 (EEC) No’lu Konsey 
Tüzüğü ile düzenlenmiş, ancak süreç içindeki reformlarla bu yönetmelik yürürlükten 
kaldırılmış, 2075/92 (EEC) No’lu Konsey Tüzüğü ile TOPD yeniden düzenlenmiştir. 
2848/98 (EC) No’lu Komisyon Tüzüğü ile 2075/92 (EEC) No’lu Konsey Tüzüğü’nün 
uygulama kuralları geliştirilmiştir. 2075/92 (EEC) No’lu Konsey Tüzüğü’nün ana 
unsurları şunlardır: 

 
        Türkiye 'de Bölgelere Göre Tütün Üretim Alanları 

 
      Şekil 1. Bölgelere Göre Tütün Üretim Alanları (TÜİK,2009) 
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Çizelge 2. Yıllar İtibariyle Türkiye Tütün Üretimi 
ÜRÜN YILI ÜRETİM (Ton) ÜRÜN YILI ÜRETİM (Ton) 

1925 56.294 1994 187.733 
1930 47.335 1995 204.440 
1935 36.926 1996 230.949 
1940 71.356 1997 302.471 
1945 69.599 1998 258.811 
1950 93.328 1999 259.478 
1955 120.143 2000 208.002 
1960 139.177 2001 160.680 
1965 132.374 2002 159.521 
1970 149.861 2003 130.696 
1975 323.963 2004 135.758 
1980 228.349 2005 135247 
1985 170.491 2006 117.000 
1990 296.008 2007 74584 
1991 240.881 2008 93.403 
1992 334.321 2009 81.053 
1993 338.800 2010 ----- 

Kaynak. TEKEL, TAPDK ve TÜİK verileri. 
 

BULGULAR VE TARTIŞMA 
2000 Yılı Sonrası Tütün Üretimine Yönelik Uygulamaların Adıyaman 
Bölgesindeki Etkileri:Türkiye’de tütünde destekleme uygulamaları 1940 yılında 
başlamıştır. Öncelikle tütün alım fiyatları, ekicilerin mağdur edilmemesine dikkat 
edilerek Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmiş ve daha da önemlisi yetiştirilen 
tütünün tamamının devlet nam ve hesabına bir kamu kuruluşu tarafından satın 
alınacağı güvencesi verilmiştir. 

Türkiye’nin kamu finansman açığı nedeniyle, 1999 yılı sonunda tarım 
politikaları konusunda radikal tedbirler alınması gerekmiştir. Bu arada Dünya 
Bankası ile Tarım Reformu Uygulama Projesi yürütülmesine başlanmış, 2000 
yılından itibaren tarım sektöründe destekleme alımlarının kaldırılması ve 
destekleme aracı olarak sadece doğrudan gelir desteğinin uygulanmasına karar 
kılınmıştır. 

Adıyaman ilinde tütün üretim alanları ve ekim alanı değişimine bağlı olarak 
değişen üretim miktarları Çizelge 7.2’de verilmiştir. Buna göre 1994, 1995 ve 1996 
yıllarında tütün üretimine kota getirilmesi nedeniyle üretim miktarında % 45-50 
düzeyinde bir azalma gerçekleşerek ortalama 140.000 da (Adıyaman ili toplam 
tarım alanının %5,2’si) alanda 14.000 ton seviyesinde gerçekleşmiştir.  
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Kotanın kaldırılması ile daha sonra tekrar artarak 1998 yılında son 10 yılın 
en yüksek değerine ulaşarak 335.000 da (Adıyaman ili toplam tarım alanının % 
12,6’sı) alanda 25.000 ton şeklinde üretim gerçekleşmiştir. 

 
Çizelge.3 Adıyaman da Tütün Bitkisinin Dönemler İtibariye Üretimi 

Kaynak: TÜİK verilerinden derlenmiştir 
 
Tarımsal Üretim Deseni Üzerindeki Etkileri:İncelenen köylerin tamamı 10 yıl 
öncesine kadar köylerinde tütün üretiminin gerçekleştiğini ancak miktarın kota vb. 
uygulamalardan etkilenerek azalıp arttığını belirtmişlerdir. En düşük 200 da /köy en 
yüksek düzeyde ise 5000 da / köy şeklinde değişen üretim miktarı, köylerin sahip 
olduğu coğrafik koşullardan da etkilenmektedir. 

Anket çalışmasının uygulandığı ve 2000 yıllarında ağırlıklı olarak tütün 
tarımın yapıldığı köylerin % 36’sı geçmişten bu güne köylerin de tütün tarımına 
devam ettiklerini belirtirken, % 64’ü köylerinde şu anda tütün tarımının 
yapılmadığını belirtmişlerdir. Güneydoğu Anadolu, dolayısıyla Adıyaman 
bölgesinde tütün üretimi büyük oranda Tekel garanti alımlarına bağlı olarak 
değişim gösterse de Çelikhan ilçesinde sarmalık kıyılmış tütününün piyasada 
yüksek fiyatlardan alıcı bulması tütün üretiminin devam etmesini sağlamıştır. 
Ayrıca, bölgede sözleşmeli tütün ekiminin yaygınlaşmaya başladığı da 
görülmektedir. 

Çalışmanın yürütüldüğü köyler tütün tarımının sona ermesiyle % 85 
oranında hububat tarımına yöneldiklerini belirtmişlerdir. Ancak, tütün tarımı ve 
tekelin garanti alımının son bulmasına olumlu bakmamakla beraber hububat 
tarımından elde ettikleri kazancın tütün kazancına oranla çok düşük düzeyde 
kaldığını belirtmişlerdir. Köylerinde sulama imkanlarının oluşması durumunda 
tütünün yerine geçebilecek tarımsal faaliyetlerin oluşabileceğini belirtmekle beraber 
hayvancılık faaliyetlerinin desteklenmesi, alternatif ürün projesinin kapsamının 
genişletilmesi ve diğer tarımsal faaliyetler konusunda eğitim ihtiyacı ağırlık kazanan 
beklentiler arasındadır. 
 

Yıl 
Ekilen alan (dekar) Üretim (ton) Yıl Ekilen alan (dekar) Üretim (ton) 

1994 129.200 12.982 2002 53.890 5.928 
1995 153.940 16.267 2003 93.080 6.463 
1996 166.820 15.242 2004 91.380 7.864 
1997 283.750 25.000 2005  98.860  6.485 
1998 334.650 25.416 2006  87.848  5.737 
1999 250.960 22.638 2007  89.966  4.547 
2000  190.380 14.390 2008  86.865  5.590 
2001 104.690 7.851 2009  11.198  557 
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İstihdam Üzerindeki Etkileri:Anket yapılan köyler % 85 oranında köylerinden 
mevsimlik tarım işçisi olarak başka şehirlere gidildiğini belirtmişlerdir. Mevsimlik 
tarım işçisi olarak Malatya-kayısı, Giresun –fındık, Niğde- Patates ve Şanlıurfa-
Pamuk işçiliğine gidildiği belirlenmiştir.  
Çalışma alanını oluşturan köylerden İl ve İlçe merkezine günübirlik çalışmaya 
gitme oranı ise 51 düzeyinde olmaktadır. Ağırlıklı olarak il ve ilçe merkezine yakın 
olan köylerden gidilmekle beraber gidenler herhangi bir nitelik gerektirmeyen 
işlerde işçi olarak çalışmaktadırlar. 
Nüfus ve Göç Üzerindeki Etkileri:Tekel tütün alım garantisinin önce sınırlandığı 
ve sonra tamamen kaldırıldığı dönemden sonra köylerin % 91’nin nüfusu azalırken, 
% 9’nun ise nüfusunun arttığı belirlenmiştir. 

Araştırma alanının oluşturan ve 2000 yıllarına dek tütün üretiminin yoğun 
olarak yapıldığı köylerin % 38’nde, % 50 üzerinde göç gerçekleştiği görülmekle 
beraber köylerin % 10’nda ise % 17 oranında nüfus artışı olduğu belirtilmiştir. 
Tütün Üreticilerinin Aile, Yaş ve Eğitim Durumları:Mevcut dönemde veya 
geçmişte tütün üretimi ile uğraşan tarımsal işletme sahiplerinin yaş dağılımları 
incelendiğinde en küçük üretici yaşı 25, en büyük üretici yaşı ise 84 olmaktadır. 
Üretici yaş ortalaması ise 47 olarak tespit edilmiştir. Tütün üreticileri yaş 
ortalamasının 47 olması üreticilerin orta yaş gurubunda yoğunlaştığını 
göstermektedir.  

Eğitim-öğretimde ise üreticilerin % 77 oranında okur-yazar veya ilk öğretim 
düzeyinde, buna karşın % 23 oranında lise veya bir üst öğrenim düzeyinde 
oldukları gözlenmiştir. Veriler tütün üreticilerinin eğitim düzeylerinin büyük oranda 
düşük olduğunu göstermektedir. 
Tütün İşgücüne Katılım ve Tütün Sonrası Üreticilerin Yöneldiği İş 
Kolları:Tütünün yetiştirilmesi diğer tarım ürünlerinden farklıdır. Tütün fidelerinin 
dikimi ve çapalanması, hasat döneminde tütün yapraklarının kırımı, ayrıca 
yaprakların tek tek iplere dizilerek ya da özel usullerle kurutulmaya bırakılması 
gerekmektedir. Bütün bu işlemlerin yapılması için de aile bireylerinin çalışmasına 
gereksinim duyulmaktadır. Tütün tarımında çocuk, genç, yaşlı, kadın- erkek, aile 
bireylerinin çoğu çalışmaktadır. Bu nedenle tütün yetiştiriciliğinin sosyal yönü 
ağırlıklı olmaktadır.  
Üreticilerin aile birey sayıları değerlendirildiğinde ortalama aile büyüklüğünün 7,5 
kişi olduğu ve aile bireylerinin tütün tarımı faaliyetlerinde aktif işgücüne 
katılımlarının ise % 85,5 olduğu tespit edilmiştir. Bu oran tütün tarımının  yoğun 
emek isteyen bir faaliyet olduğunu doğrulamaktadır. 

Tekelin tütün piyasasından çekilmesi ile sadece Tekel Müdürlüğüne 
satılmak üzere tütün üreten çiftçi ve aileleri büyük oranda üretimden çekilmişlerdir. 
Tütünden sonra aile bireyleriniz ne iş ile meşgul olmaya başladılar sorusuna 
üreticilerin  % 19’u  işsiz oldukları cevabını verirken, % 46’sı  mevsimlik tarım işçisi, 
geçici işçilik, inşaat işçiliği vb. işlerde çalıştıklarını, % 27’si ağırlıklı olarak kuru 
hububat tarımı yanında hayvancılık ve azda olsa tütün tarımı yaptıklarını, % 8’i ise 
şehir merkezinde esnaflık ve eğitimlerine devam ettikleri belirtilmiş. 
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SONUÇLAR  
Üretimden değerlendirme aşamasına kadar geniş istihdam imkanı 

sağlayan tütün, birçok bölgemizde yüzyıllardır yaygın olarak aile tarımı şeklinde 
üretilmekte, başta ihracat olmak üzere, milli gelir açısından ülke ekonomisinde 
oldukça önemli bir yere sahiptir.  

Geçmişten bugüne Adıyaman ili tütün üretimi değerlendirildiğinde 2 farklı 
durum ile karşı karşıya kalınmaktadır. 

Yaklaşık 400 yıllık bir geçmişi olan Adıyaman ili Çelikhan ilçesi ve 
Adıyaman merkezin kuzey kesimlerinde bulunan dağlık köylerde üretilen sarmalık 
kıyılmış tütün; genellikle sarp, çok parçalı, ortalama arazi büyüklüğü 1,5- 2 da olan 
arazilerde üretilmekle beraber iç piyasada yüksek düzeyde talep görmektedir. 
Herhangi bir kota uygulamasının olmadığı dönemlerde bile üretilen toplam miktarın 
sadece % 15’inin Tekel Müdürlüğünü verildiği ifade edilen sarmalık kıyılmış tütün 
bugün Adıyaman ilinde yaklaşık 6000 işletme tarafından üretildiği tahmin 
edilmektedir. Yarattığı istihdam ve bölgenin sosyo-ekonomik yapısına katkısının 
göz ardı edilemeyecek düzeyde olduğu ifade edilmekle beraber geçmiş yıllarda 
alternatif ürünlerin denendiği ancak arazilerin çok parçalı ve küçük ölçekli olması 
nedeniyle başarılı olunamadığı belirtilmektedir. 

Bölgede uzun bir geçmişe sahip olup iç piyasada yüksek düzeyde talep 
gören sarmalık kıyılmış tütünün aksine uygulanan yüksek fiyat politikaları 
sonucunda optimal üretim alanlarından kayıp taban arazide, zamanla diğer 
ürünlerin aleyhine yer edinen düşük kaliteli şark tipi tütün, Adıyaman ili 
ekonomisine sürdürülebilirliği olmayan büyük getiriler sağlamış ve geniş kitlelerin 
bu sektöre yönelmesine neden olmuştur. Dış satış imkanı bulamayan bu tütünlere 
yönelik bir üretim planlamasının yapılmaması nedeniyle zamanla büyük stoklar 
oluşmuş ve sonraki dönemlerde artan stok maliyetleri nedeniyle bu tütünler Tekel 
tarafından imha edilmiştir. 1998 yılında Türkiye genelinde imha edilen tütünlerin % 
88’i Güneydoğu Anadolu bölgesinde üretilen tütünler olmaktadır. 

Türkiye’de tütün sektörünün ekonomik ve sosyal sorunlarının, tarımın diğer 
sektörlerine oranla daha fazla ve karmaşık durumda olduğu hemen herkesin 
kabullenebileceği bir gerçektir. Bu yönüyle sürekli güncelliğini koruyan tütün 
sektörü ile ilgili sorunların çözümlenebilmesi ve ülke ekonomisine beklenen 
katkıları yapabilmesi için amaçları ve araçları çok iyi belirlenmiş Tütün Politikasının 
belirlenmesi ve uygulanması gerekmektedir. 

2001 yılından bugüne uygulamada olan alternatif ürün projesi kapsamında 
tütün üreticilerine yapılan destekleme uygulamalarından arazisi olmayıp tütün 
tarımını kiracı veya ortakçı olarak yapmış olanlarında yararlanabileceği şekilde 
düzenlenmesi bölge halkı için faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Yapılan anket çalışmasında tütün üreticilerinin yaş ortalamalarının yüksek, 
eğitim seviyelerinin ise düşük olduğu tespit edilmekle beraber genç kesimin ağırlıklı 
olarak büyük şehirlerde herhangi bir nitelik gerektirmeyen işlerde çalıştıkları tespit 
edilmiştir. 

Yeni tarımsal faaliyetlerin ve modern üretim tekniklerinin bölgede 
uygulanabilmesi için gerekli eğitimi alıp uygulayabilecek genç kuşağın teşvik 
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edilmesi, ekonomik değeri yüksek, katma değer sağlayan tarımsal faaliyetlerin 
başarıyla uygulanması yanında sürdürebilirlik adına önemli bir girişim olacağı 
düşünülmektedir. 

Adıyaman ilinde yaklaşık 6000 aile tarafından üretildiği tahmin edilen 
sarmalık kıyılmış tütün,  üretici ailelerin geçimlerini temin etmede tek ve alternatifi 
olmayan bir faaliyet olarak kabul edilmekle beraber, üretim alanlarından göçün 
önlenmesine büyük katkılar sunduğu belirtilmektedir. Bu kapsamda üretim 
alanlarının tespit edilmesi ve üreticilerin ekonomik durumları göz önüne alınarak 
üretim ve satışına dair yasal düzenlemelerin yapılmasının faydalı bir girişim olacağı 
düşünülmektedir.  

Yapılan yüz yüze görüşmelerde üreticilerin tütün dışındaki tarımsal 
faaliyetleri uygulama konusunda yeterince bilgi sahibi olmadıkları görülmüştür. 
Üreticilere yönelik, bölge potansiyeli de göz önünde bulundurularak tarımsal eğitim 
programlarının hazırlanıp uygulanmasının yerinde bir girişim olacağı 
düşünülmektedir. 
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∗ASPARTİK ASİT,GLUTAMİK ASİT VE AMİDLERİNİN ( Asparajin , Glutamin ) 
ERGİN Pimpla turionellae L.(Hymonoptera:Ichneumonidae) ‘NİN YUMURTA 

VERİMİ  VE AÇILIMI ÜZERİNE ETKİLERİ 
 

The Effect  Of  Aspartic acid, Glutamic Acid And Their Amids (Asparagine, 
Glutamine) On The Egg Production And Hatchability Of Adult Pimpla turionellae L. 

(Hym.,Ichneumonidae) 
 

Serkan  DİKKAYA                                                                      Mehmet SULANÇ  
Biyoloji Anabilim Dalı                                                            Biyoloji Anabilim Dalı 
 
ÖZET 

Bu çalışmada, dikarboksilik amino asitlerden aspartik asit,glutamik asit ve 
amidleri (asparajin,glutamin)’nin farklı miktarlarının bir endoparazitoid hymenopter 
türü olan Pimpla turionellae L. ergin dişilerinde bırakılan yumurta sayısı ve 
yumurtaların açılma oranına etkileri kimyasal yapısı belirli sentetik besinler 
kullanılarak incelenmiştir. 

Besinden aspartik asit ve glutamik asitin ayrı ayrı çıkarılması, deney 
periyodu boyunca bırakılan toplam yumurta sayısı ve açılma oranını önemli 
derecede etkilememiştir.Glutamik asitin besinden çıkarılması toplam yumurta 
sayısı ve yumurta açılım yüzdesi üzerinde önemli bir etki yapmadığı halde bu 
amino asitin kontrol besinindeki oranının %50 arttırılması toplam yumurta sayısı ve 
yumurta açılım yüzdesini negatif yönde etkilemiştir. 

Asparajin ve Glutaminin %50 arttırılması toplam yumurta sayısı ve yumurta 
açılım yüzdesine negatif yönde bir etki yaptığı halde,asparajinin %50 azaltılması 
hem toplam yumurta üretimini hem de yumurta açılımını pozitif yönde arttırmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Pimpla turionellae,Aspartik asit,Glutamik asit,Amid, Yumurta 

Üretimi ve Açılımı 
 
ABSTRACT 

In the study, the effects of different ratios aspartic acid,glutamic acid and 
their amids (asparagine,glutamine) on the egg production and hatchabilty of the 
hymenopterous endoparasitoid of the adult females of Pimpla turionellae L. were 
investigated by using chemically defined synthetic diets. 

Total egg production and percentage of egg hatch were not significantly 
affected with the omission of from the diet singly. Omission of glutamic acid had no 
significant effect on the total egg production and percentage of egg hatch, but 50% 
increase in its level in the control diet had negative effects on the total egg 
production and percentage of egg hatch. %50 increase in the level asparajin and 
glutamine in the control diet had negative effects on the total egg production and 
percentage of egg hatch but decreasing the rates of asparajin by %50 however 
increased both total egg production and hatchability. 

                                                
∗ Yüksek Lisans Tezi -MSc Thesis 
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Giriş 

Pimpla turionellae L. Hymenoptera ordosuna ait parazitoid bir tür 
olup,birçok lepidoptera pupunu parazitlemesinden dolayı biyolojik savaşımda 
önemli bir böcek türünü  oluşturmaktadır.Son yıllarda parazitik hymenopter türleri 
için geliştirilen kimyasal yapısı belirli sentetik besinleri kullanmak suretiyle,bu 
böceklerin besinsel ihtiyaçları ve metabolik faliyetleri konusunda bilgilerimizde 
dikkat çekici bir artış olmuştur.Böcekler için geliştirilen kimyasal yapısı belirli 
sentetik besinler bu canlıların kalitatif ve kantitatif besinsel gereksinimlerini doğru 
bir biçimde saptamaya olanak sağladığı gibi bilinmeyen besin bileşenlerinin 
metabolik olaylar üzerine yaptığı ve açıklaması zor olan etkileri de minimuma 
indirecektir.. 

Amino asitler parazitik hymenopterlerde sadece proteinlerin yapı taşı 
olarak iş görmeyip,gerektiğinde larval evrelerde enerji kaynağı olarak da iş 
görmektedirler (Thompson,1976b; Consolı ve Vınson,2002; Ferro ve 
Zucoloto,1991). Diğer taraftan bu besin bileşenlerinden bazıları,konak parazitoid 
ilişkilerinde de etkin bir rol oynamaktadır.Örneğin parazitik bir hymenopter türü olan 
Devorgilla canescens (Grav.)  ergin dişileri,parazitlenmiş ve parazitlenmemiş 
konaklar arasındaki ayrımı,bu konakların  hemolenfindeki lösin ve diğer bazı amino 
asit konsantrasyonlarına göre yapabilmektedir (Fısher ve 
Ganesalıngam,1970).Yine,endoparazitoid Itoplectis conqusitor (Say) dişilerinin 
konağı kabul etmeleri ve yumurta bırakmalarında alanin,serin,prolin ve glisin gibi 
amino asitlerin nötral çözeltileri tek başlarına etkili olduğu gibi,ikili 
kombinasyonlarının nötral çözeltilerinin de etkili olduğu gösterilmiştir (Arthur ve 
grubu,1972).Diğer taraftan Yazgan (1972),yapay bir ortamda ve laboratuarda 
yetiştirilen I.conquisitor populasyonunda,eşey oranının besindeki amino asit 
karışımı konsantrasyonuna göre değişebileceğini ileri sürmüştür. 

Böceklerin ergin evrede gereksinim duydukları bazı besin bileşenlerini 
larval evrede depo ettikleri besin bileşenlerinden karşılayabilmeleri (House,1977; 
Dadd,1985),parazitik hymenopter türleri gibi larval ve ergin evrede farklı beslenme 
yapılarına sahip olan böceklerde ergin evredeki besinsel gereksinimlerini önemli 
ölçüde etkilemektedir (Chang,2004; Chang ve ark.,2001).Bu etkileşim bir 
hymenopter endoparazitoid olan P.turionellae ‘de ne ölçüde olduğu,ergin öncesi 
evredeki besinsel gereksinimi belirleyen çalışmalara (Emre,1988; Emre ve 
Yazgan,1990) artan ölçüde ayrıntılı çalışmaların ilave edilmesiyle ortaya çıkacağı 
bir gerçektir. 

Parazitik hymenopterlerin besinsel amino asit ihtiyaçları,sadece bir 
ektoparazitoid olan Exeristes roborator (Fabricius) (Thompson,1976b) ve bir 
endoparazitoid olan P. turionellae L. (Çelik,1984)’de karışımdaki amino asitler ayrı 
ayrı ele alınarak incelenmiştir.Her iki türünde kalitatif amino asit ihtiyaçlarının 
genelde diğer böceklerinkine benzediği ve sıçan için temel olan 10 amino asiti 
sentezleyemedikleri saptanmıştır.Bu iki türün yumurtadan yeni çıkmış larvaları 
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sadece temel olan yani böceğin sentezleyemediği amino asitleri içeren sentetik 
besin ortamlarında büyüme ve gelişmelerini başaramamışlardır.Bu durum 
böceklerin yapay ortamlarında normal büyüme ve gelişmelerini  sağlayacak dengeli 
besinlerin geliştirilmesi hususunda temel olmayan besin bileşenleri üzerinde de 
durulması gerektiğini göstermektedir.Bu konuda fitofaj böcekler ile yapılan çok 
sayıda araştırma bulunduğu halde (Ferro ve Zucoloto , 1990; Nettles,1986b; 
Ferkovıch ve ark.,2000) entomofaj böcekler ile yapılan çalışmaların sayısı azdır 
(Thompson,1986).Entomofaj böceklerin günümüzde gereksinimi giderek artan 
biyolojik savaşımdaki önemleri nedeniyle,bu gurubun besinsel 
gereksinimlerinin,konak-parazitoid ilişkilerinin ve bu ilişkilerde rol oynayabilecek 
metabolik olayların iyi bir şekilde anlaşılmasını bir bakıma gerekli kılmaktadır. 

Böceklerin ergin evrede gereksinim duydukları bazı besin bileşenlerini 
larval evrede depo ettikleri besin bileşenlerinden karşılayabilmeleri (House, 1977; 
Dadd, 1985), parazitik hymenopter türleri gibi larval ve ergin evrede farklı 
beslenme yapılarına sahip olan böceklerde ergin evredeki besinsel gereksinimlerini 
önemli ölçüde etkilemektedir. Bu etkileşimin bir hymenopter endoparazit olan P. 
turionellae’de ne ölçüde olduğu, ergin öncesi evredeki (Yazgan, 1981; Sulanç ve 
Yazgan, 1990; Sulanç ve Emre, 2000) ve ergin evredeki besinsel gereksinimleri 
belirleyen çalışmalara (Emre, 1988; Emre ve Yazgan, 1990) artan ölçüde ayrıntılı 
çalışmaların ilave edilmesi ile ortaya çıkacağı bir gerçektir.  

Bu çalışmada kimyasal yapısı bilinen sentetik besinler kullanılarak  aspartik 
asit, glutamik asit gibi temel olmayan dikarboksilik amino asitler ile bunların 
amidleri olan asparajin ve glutamin’in çeşitli oranlarının P. turionellae L. ergin 
dişilerinin yumurta üretimi ve açılımına etkileri araştırılmıştır. 

 
Materyal ve Metot 

Deneylerde endoparazitoid bir hymenoptera türü olan Pimpla turionellae L. 
dişileri kullanılmıştır. Stok kültür böcekleri 24 ± 2 °C sıcaklıkta % 70 bağıl nem 
içeren ve 12 saat aydınlık foto periyot uygulanan laboratuarda % 50 bal çözeltisi ve 
büyük balmumu güvesi Galleria mellonella (L.) pupasının hemolenfi ile 
beslenmiştir. Stok kültür böceklerinin G. mellonella pupalarını parazitlemesi sonucu 
elde edilen parazitlenmiş pupaların aynı laboratuar koşullarında açılmalarıyla P. 
turionellae erginleri elde edilmiş ve deneylerde kullanılmak üzere dişileri seçilmiştir. 

Deneylerde kullanılan P. turionellae bireyleri Emre (1988) tarafından 
tanımlanan, yeni erginleşmiş, henüz besin almamış ve çiftleşmiş dişiler arasından 
seçilmiştir. Bu bireylerin elde edildiği stok kültürün devamı böceği larval evrede 
büyük balmumu güvesi G. mellonellae pupaları ile, ergin evrede ise %50’lik bal 
çözeltisi ve G. mellonellae pupa hemolenfi ile beslemek suretiyle yapılmıştır. 

Aspartik asit,Glutamik asit ve bunların amidleri olan Asparajin ve Glutamin 
miktarlarının etkilerini incelemek amacıyla her biri için ikişer besin hazırlanarak, her 
amino asitin (Aspartik asit ve Glutamik asit) iki ayrı miktarı ile her amino asitin kendi 
amidi’nin kontrol besindeki miktarlarının %50 azaltılması ve %50 arttırılmasıyla 
besine ilave edilerek oluşturulan besinin iki ayrı miktarı denendi. Bunlar sırasıyla, 
kontrol besinden her bir amino asitin tek tek çıkarılması (%0.00), kontrol 
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besinindeki miktarının %50 arttırılmasıyla, Aspartik asit ve  Glutamik asit 
miktarlarını oranında Asparajin ve Glutamin’in %50 azaltılıp, %50 arttırılmasıyla  
hazırlanan besinlerle P.turionellae ergin dişileri beslenmiştir. 

Deneyler sırasında kontrol besin olarak Emre (1988) tarafından ergin 
P.turionellae için geliştirilen kimyasal yapısı belirlenen sentetik besin kullanılmıştır. 

Amino asit çözeltilerinin hazırlanması ve serileri 100 ml’lik besinde bulunan 
miktarlar göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Deneylerin birinci serisi için aspartik 
asit’i içermeyen (0.0000 mg), %50  arttırılmış (0.4794 mg) miktarı şeklinde 
hazırlanmıştır.Deneylerin ikinci serisi için glutamik asit’i içermeyen (0.0000 mg), 
%50  arttırılmış (0.7745 mg) miktarı şeklinde hazırlanmıştır.Deneylerin üçüncü 
serisi için aspartik asit miktarının %50 azaltılmış (0.1598 mg) ve %50 arttırılmış 
(0.4794 mg) asparajin miktarlarının besine ilave edilmesi şeklinde 
hazırlanmıştır.Deneylerin dördüncü serisi için de glutamik asit miktarının %50 
azaltılmış (0.2482 mg) ve %50 arttırılmış (0.7745 mg) glutamin miktarlarının besine 
ilave edilmesi şeklinde hazırlanarak, kontrol besin dahil olmak üzere dokuz besin 
hazırlanmıştır. 

Deneylerde pupalardan yeni çıkmış, henüz besin almamış ve çiftleşmemiş 
P. turionellae ergin dişileri kullanılmıştır. Her deney serisinin her grubu için bu 
dişilerden 4 birey alınarak 800 cc’lik behere konulmuş ve ağzı çift kat tülbentle 
kapatılmıştır. 

Böceklerin beslenmesi sırasında, hazırlanan besinler 3 x 3 cm boyutundaki 
alüminyum kağıt parçaları üzerine eşit miktarlarda damlatılarak deney beherlerinin 
içine yerleştirilmiştir. Beherlerin içine bırakılan besin 1 saat süre ile tutularak 
böceklerin beslenmesi sağlanmıştır. Deney periyodu süresince bu işlem her gün 
aynı saatte tekrarlanmıştır. 

Çalışmanın amacına yönelik olarak P. turionellae dişilerinden yumurta elde 
edilmesi için stok kültürden elde edilen böceklerin deney ortamına alınmasından 
sonraki 10. günden itibaren parazitleme işlemine başlanmıştır ve her üç günde bir 
bu işlem tekrarlanarak 31. güne kadar devam edilmiştir.  

Deney serilerinin her tekrarında P. turionellae dişi bireylerinin yumurtalarını 
bırakması için tel kafesle çevrilmiş 2 adet G. mellonella pupası 1 saat süreyle 
deney beherlerine bırakılmış, bu süre sonunda pupalar beherlerden alınmıştır. Tel 
kafeslerden çıkartılan pupalar embriyonik gelişimleri için laboratuar koşullarında 24 
saat süreyle ayrı ayrı petri kaplarında bekletilmiştir. Bu süre sonunda pupalar 
disekte edilerek yumurta sayımı yapılmıştır. 

Diseksiyon işlemi sırasında bir petri kabı içinde % 0.08’lik NaCl çözeltisinde 
P. turionellae tarafından parazitlenmiş G. mellonella pupaları ince uçlu bir pens 
yardımıyla parçalanmıştır. Açığa çıkarılan yumurtalar yumuşak ince uçlu bir fırça 
yardımıyla yine içinde % 0.08’lik NaCl çözeltisi bulunan saat camlarına alınarak 
sayıları tespit edilmiştir. Burada 24 saat süreyle bekletilen yumurtalar süre sonunda 
binoküler mikroskop altında incelenmiş ve açılan yumurta sayısı belirlenmiştir. Her 
bir deney serisinin her tekrarında aynı işlem uygulanmış her tekrarda bir behere 
konan iki pupa üzerinde yapılan parazitleme işleminde bırakılan toplam yumurta 
sayısı aynı beherdeki dişi böcek sayısına bölünerek dişi birey başına düşen 
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ortalama yumurta sayısı hesaplanmıştır. Bırakılan yumurtaların açılım oranları ise 
açılan yumurtaların bırakılan toplam yumurta sayısına göre yüzdelerinin 
hesaplanmasıyla elde edilmiştir. 

Bütün deneyler üçer kez tekrarlanmış ve her deney serisi için besinlerin 
etkileri deney periyodu boyunca bir dişi birey tarafından bırakılan ortalama yumurta 
sayısı (yumurta üretimi) ve yine aynı periyot süresince dişi bireyin bıraktığı 
yumurtaların açılma yüzdesi (yumurta açılma oranı) hem o serideki kontrol grubu 
verileri ile hem de kendi aralarında karşılaştırılmak suretiyle 
değerlendirilmiştir.Verilerin karşılaştırılmasında Varyans Analiz Yöntemi (Snedecor 
ve Cochran, 1967), ortalamalar arası farkın önem kontrolünde ise “Student-
Newman Keul’s (SNK)” (Sokal ve Rohlf, 1969) testi bilgisayarda SPSS 12.0 
istatistik veri paketi kullanılarak uygulandı.Ortalamalar arası fark 0.05 olasılık 
seviyesinde ″F″değerinden büyük olduğu zaman önemli kabul edildi. 
 
Araştırma Bulguları 
          Aspartik Asit ile Glutamik Asit ve Amidleri ( Asparajin,Glutamin)’nin 

P.turionellae L.  
 Ergin Dişisinin Bıraktığı Toplam Yumurta Sayısı ve Açılım Yüzdesine Etkisi  Şekil 

1’ de  
gösterilmiştir. 

   Şekil 1. Aspartik Asit ile Glutamik Asit ve Amidleri ( Asparajin,Glutamin)’nin 
P.turionellae L. 

                 Ergin Dişisinin Bıraktığı Toplam Yumurta Sayısı ve Açılım Yüzdesine 
Etkisi   

 
Besindeki Amino Asit Miktarı 

(mg/100 ml) 
Toplam Yumurta Sayısı 

(ORT* ± S.H**)† 
Toplam Yumurta Açılımı(%) 

(ORT* ±S.H **)† 
Aspartik Asit   
0,0000 53,13 ±  3,61  a 78,41 ± 1,20 a 
0,3196 § 55,22 ±  5,98  a 74,91 ± 5,14 a 
0,4794 51,89 ± 11,34 a 81,02 ± 1,06 a 
Glutamik Asit   
0,0000 54,05 ±   9,32 a 68,56 ± 5,81 a 
0,5163 § 55,22 ± 10,36 a 74,91 ± 5,14 a 
0,7745 8,25 ±  5,38   c 27,84 ± 4,09 c 
Asparajin   
0,1598 71,03 ± 1,85 d 92,06 ± 2,78 d 
0,3196 § 55,22 ± 5,99 a 74,91 ± 5,14 a 
0,4794 23,13 ± 4,72 b 45,99 ± 4,81 b 
Glutamin   
0,2582 42,22 ± 5,81 a 79,01 ± 0,17 a 
0,5163 § 55,22 ± 5,98 a 74,91 ± 5,14 a 
0,7745 6,67 ± 1,45  b 26,23 ± 6,92 b 

*          : Üç tekrarın ortalaması 
**        : Standart Hata 
†         : Amino asitlerden her birinin istatistik analizleri ayrı ayrı yapılmıştır. Aynı 

sütunda aynı harfi içeren değerler birbirinden farklı değildir, P<0,05 
§         : Kontrol besini 
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           Yumurta elde edilmesinin gerçekleştiği periyot boyunca (10. ve 31. günler 
arası) aspartik asit içermeyen (0.0000 mg) ve bu amino asitin kontrol besinindeki 
miktarının  %50 arttırılmış (0.4794 mg) miktarını içeren besinlerle beslenen dişilerin 
bıraktığı toplam yumurta sayısında ve bu yumurtaların açılımı önemli ölçüde 
etkilenmemiştir. Besinin glutamik asit içermemesi toplam yumurta sayısı ve toplam 
yumurta açılımının kontrole göre önemli bir etkide bulunmadığı halde bu amino 
asitin %50 arttırılmış (0.7745 mg) miktarı toplam yumurta sayısını düşürdüğü gibi 
deney periyodu boyunca bırakılan toplam yumurtaların açılım yüzdesini de 
istatistiki olarak önemli derecede düşürmüştür. 

Kontrol besindeki aspartik asit miktarının baz alınarak %50 eksik 
miktarında ( 0.1598mg ) asparajin içeren besinlerle beslenen dişilerde bırakılan 
toplam yumurta sayısı ve yumurta açılımında istatistiksel bakımdan önemli 
derecede bir artış olduğu halde bu amidin % 50 arttırılmış (0.4794 mg) miktarı 
deney periyodu süresince bırakılan toplam yumurta sayısını ve yumurta açılım 
yüzdesini istatistiksel bakımdan önemli derecede düşürmüştür. Kontrol besindeki 
glutamik asit miktarının baz alınarak %50 eksik miktarında ( 0.2582mg ) glutamin 
içeren besinlerle beslenen dişilerde ne bırakılan toplam yumurta sayısı ne de 
yumurta açılım yüzdeleri üzerinde önemli bir etki göstermediği halde bu amidin % 
50 arttırılmış (0.7745mg) miktarı deney periyodu süresince bırakılan toplam 
yumurta sayısını ve yumurta açılım yüzdesini istatistiksel bakımdan önemli 
derecede düşürmüştür. 

 
Tartışma ve Sonuçlar 

Bu araştırmada bir hymenopter türü olan P. turionellae ergin dişilerinin 
yumurta üretimi ve açılımına besinsel amino asitlerden aspartik asit,glutamik asit 
ve amidleri (asparajin,glutamin)’nin farklı miktarlarının etkileri ele alınmıştır. 

Denenen amino asitlerden aspartik asit ve glutamik asitin besinden tek tek 
çıkarılmaları deney periyodu boyunca (10. ve 31. günler arası) P. turionellae ergin 
dişilerinin yumurta üretimini engellememiştir. Bu durum, böceğin larval evrede 
vücut dokularında biriktirdiği amino asitleri ergin evrede metabolik olaylarında 
kullanmak sureti ile yumurta üretebileceğini göstermektedir. Benzer şekilde, farklı 
beslenme yapılarına sahip olan parazitik hymenopter türleri dahil tüm böceklerin, 
ergin evrede gereksinim duydukları bazı besin bileşenlerini larval evrede depo 
ettikleri besin bileşenlerinden karşılayabilme yetenekleri (House, 1977; Dadd, 
1985) bu durumu desteklemektedir.  

Besinden aspartik asit’in çıkarılması, böceğin deney periyodu boyunca 
bıraktığı toplam yumurta sayısı ve yumurtaların açılma oranı üzerinde herhangi bir 
etkide bulunmamıştır. Benzer şekilde glutamik asit’in de besinden çıkarılması, 
toplam yumurta sayısı ve açılma oranı üzerinde önemli sayılabilecek düzeyde etki 
göstermemiştir. Bu sonuçlar, P. turionellae ergin dişilerinin yumurta üretmeleri için 
kimyasal yapısı bilinen sentetik besinlere bu amino asitlerin mutlak suretle 
katılmasının gerekli olmadığını açıkça göstermekle beraber böceklerin yumurta 
üretmeyi başarabilmeleri, büyük bir olasılıkla bu iki amino asiti 
sentezliyebilmelerinden ileri gelebilir. Hymenoptera takımına ait P.turionellae ve 
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Exeristes roborator gibi böcek türleri larval ve ergin evrede besinlerinde aspartik 
asit ve glutamik asite ihtiyaç duymadığı yani bu iki amino asiti sentezliyebildikleri 
gösterilmiştir (Thompson,1976a;Çelik,1984).Aynı zamanda bu iki amino asitin, 
serbest yaşayan bazı böcek türlerinde besinde bulunması gereken besin 
bileşenleri olmamakla beraber,besine katılmalarının büyüme,gelişme ve yumurta 
verimi üzerine arttırıcı bir etki yaptığı  da bilinmektedir (Friend ve Dadd,1982).     

Gerek aspartik asit gerekse glutamik asitin P.turionellae erginlerinin 
besininde eksik olması toplam yumurta sayısı ve yumurta açılımına etkisinin 
olmaması benzer şekilde bu amino asitlerin besindeki oranlarının %50 fazlası da 
etkili olmamıştır.Böceklerin çoğu türlerinde proteinlerin yapı taşı olarak iş gören 
amino asitlerin farklı oranlarının besinde bulunması konak parazitoid ilişkilerinde 
etkili olduğu (Consolı ve Vınson, 2002; Ferro ve Zucoloto,1991),dişilerin konağı 
kabul etmeleri ve yumurta bırakmalarında alanin,serin,prolin ve glisin gibi amino 
asitlerin nötral çözeltileri tek başlarına etkili olduğu gibi ikili kombinasyonlarının 
nötral çözeltilerinin de etkili olduğu gösterilmiştir (Arthur ve grubu,1972;Fısher ve 
Ganesalıngam,1970).    

Elde edilen sonuçlar aynı zamanda beslenme deneylerinde kontrol besini 
olarak kullanılan besinin böceğin ergin evrede gereksinim duyduğu ve duymadığı 
fizyolojik oranlarının ortaya çıkarılması bakımından önemli bir adım oluşturacaktır. 
Çünkü böceklerde besinsel dengenin önemi dikkate alındığında; her bir besin 
bileşeninin oran ve miktarı da önem kazanmaktadır.Böceklerin ergin evrede 
gereksinim duydukları bazı besin bileşenlerini larval evrede depo ettikleri besin 
bileşenlerinden karşılayabilmeleri (House,1977;Dadd,1985),parazitik hymenopter 
türleri gibi larval ve ergin evrede farklı beslenme yapılarına sahip olan böceklerde 
ergin evredeki besinsel gereksinimlerini önemli ölçüde etkilemektedir 
(Chang,2004;Chang ve ark.,2001).  

Asparajin'in kontrol besinindeki aspartik asit miktarından %50 arttırılması 
böceğin toplam yumurta sayısı ve açılım yüzdesine negatif etki yaptığı halde bu 
amidin aspartik asit miktarından % 50 azaltılması hem toplam yumurta sayısında 
hem de toplam yumurta açılımında önemli bir artışa neden olmuştur. Bu sonuçlara 
göre aspartik asit’in bir amidi olan asparajinin besinsel miktarının böceğin ergin 
beslenmesinde kritik bir öneme sahip olduğunu söylemek mümkündür.Benzer 
şekilde glutamin’in kontrol besinindeki glutamik asit miktarından %50 arttırılması da 
toplam yumurta sayısı ve toplam yumurta açılımında önemli bir düşüşe neden 
olduğu halde,bu amidin %50 azaltılması kontrol besininden farklı bir etki 
yapmamıştır. Bütün bu sonuçlar dikkate alındığında ergin P. turionellae' nın kontrol 
besininde kullanılan amino asit karışımınlarının  en azından bazı amino asitler 
bakımından iyi dengelenmiş bir karışım olmadığını ve besine aspartik asit 
miktarının %50’si kadar kendi amidi olan asparajin’in de ilave edilmesinin gerekli 
olduğunu göstermektedir.Dadd (1978)’in bir sivrisinek türü olan Culex pipiens’in 
besinsel amino asit ihtiyaçlarını incelediği çalışmasında,tüm amino asitleri eşit 
oranlarda içeren bir karışımın böceğin larvalarının gelişmesinde destekleyici rolü 
olduğunu aynı zamanda karışımın glutamin ve asparajin içerdiğinde özellikle 
asparajinin karışımda temel olduğunu da vurgulamıştır. 
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Benzer şekilde Dadd (1978)’in Culex pipiens için asparajinin vazgeçilmez 
bir besin bileşeni olarak saptamış olması,bu amide diğer bir sivrisinek türü olan 
Culiseta incidens’in de ihtiyaç duyduğu Dadd ve grubu (1980) tarafından da 
gösterilmiştir.Bu çalışmalarının verilerine göre; bizim çalışmamızın sonuçları da , 
asparajinin P.turionellae erginlerinin beslenmesinde vazgeçilmez bir besin bileşeni 
olmadığını ancak besinde bulunmasının böceğin yumurta verimi ve açılımı üzerine 
pozitif etki yaptığını açıkça göstermektedir. 

Bununla birlikte, böceğin yumurta üretimi ve açılımının gerçekleşmesi için 
diğer besin bileşenleri ile amino karışımının da dengeli bir şekilde besinde 
bulunması P. turionellae erginlerinde yumurta üretiminde ve açılımında etkili 
olduğu bulgulara dayanılarak söylenebilir. Ergin böcekler için kullanılacak kimyasal 
yapısı belirli sentetik besinlerde, elde ettiğimiz bulguların kullanılmasının yararlı 
olacağı ve böcek tarafından bırakılan yumurta miktarının ele alınmasının bu tür 
çalışmalarda verilerin değerlendirilmesinde iyi bir kriter olacağı görüşündeyiz. 
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∗ADANA VE MERSİN İLLERİNDE BİBER ARAZİLERİNDE ALFALFA MOZAİK 
VİRÜSÜNÜN ARAŞTIRILMASI 

 
Detection of the Alfalfa Mosaic Virus in Pepper Fields in Adana and Mersin 

 
Ayşe Dilara ÇETİNKIRAN                                                Saadettin BALOĞLU 
Bitki Koruma Anabilim Dalı                                               Bitki Koruma Anabilim Dalı 
   
ÖZET 

Bu çalışma, Bölgemize yakın olan Kahramanmaraş ve Şanlıurfa illerinde 
biberlerde yaygın olarak bulunduğu rapor edilen Alfalfa Mozaik Virüsünün (Alfalfa 
Mosaic Virus, AMV) Adana ve Mersin illerinde açık ve örtü altı alanlarda üretilen 
sivri, dolmalık ve salçalık biberlerde varlığını araştırmak amacıyla yapılmıştır. 
Çalışmada AMV’nin biyolojik, serolojik ve moleküler yöntemler kullanılarak mevcut 
olduğu belirlenmiştir. Çalışmada 2010-2011 yılları arasında yürütülen surveylerde 
virüs belirtilerine benzer belirtiler gösteren 327 adet şüpheli biber bitkisi örneği ile 
30 adet şüpheli yonca bitkisi örneği toplanmıştır. Toplanan bitki örnekleri öncelikle 
DAS-ELISA yöntemi ile testlenmiş, toplanan şüpheli örneklerde biberler için 
hastalık oranı % 6.4 yonca için ise % 53.3 olarak saptanmıştır. Mekanik 
inokulasyon çalışmalarında biber yapraklarında parlak sarılık ve mozayik belirtileri 
gözlemlenmiş, infekteli olduğu belirlenen biberlerden alınan tohumlar 
çimlendirildiğinde gelişen bitki yapraklarında herhangi bir belirgin belirti 
gözlemlenmemiş, ancak bitkilerde gelişme geriliği saptanmıştır. Testlerde pozitif 
çıkan örnekler ile bulaşık tohumlardan elde edilen bitkiler PCR ile testlenmiş ve 
çalışmada pozitif örnekler için AMV ile ilgili 351 bp lik bantlar elde edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Yonca Mozaik Virüs, AMV, Biber, DAS-ELISA, RT-PCR 
 
ABSTRACT 

Our region is located close to the widely reported Kahramanmaraş and 
Şanlıurfa pepper growing area where we have inverstigated to see the presence of 
Alfalfa Mosaic Virus (Alfalfa Mosaic Virus AMV) on pepper plants. The research 
was emphaised   on identification of AMV by serological, biological and moleculer 
assays. The study was conducted in 2010 and 2011. samples were collected from 
the infected pepper and clover plants leaves exspressing the virus like  diseases 
symptoms . 327 pepper and 30 alfalfa plant samples were collected and examined 
by DAS-ELISA method, Among the samples tested , the rate of infection was found 
as a  6.4% and 53.3% on pepper and alfalfa plants respectively.  
 The mechanically inoculated pepper plants exspressed as light , calico and 
mosaic types of symptoms on the leaves. The germinated pepper seedlings did not 
give any type of symptoms hovewer the retardation on the pepper plants were 
observed. The infected pepper plants and their seeds samples tested by PCR 
showed a specific 351 bp bands of AMV in agarose gels. 

                                                             
∗ Yüksek Lisans Tezi-MSc. Thesis 
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GİRİŞ 

Doğu Akdeniz bölgesi, toprakları ve uygun iklim koşullarına sahip olması 
nedeni ile sebze tarımına son derece elverişli olup sebze yetiştiriciliği bölge için en 
önemli tarım kollarından birisini oluşturmaktadır. İç pazarda değişik şekillerde 
tüketim imkanlarının olması ve dış pazar açısından da önemli bir ihracat ürünü 
olması nedeniyle biber ekonomik bir ürün durumundadır. Son yıllarda özellikle 
Rusya, Ukrayna ve diğer bazı bölge ülkelerine artan oranda yaş sebze meyve 
ihracatının gerçekleşmesi ülkemizde ve özellikle de bölgemizde diğer sebzeler 
yanında biber yetiştiriciliğinin öneminin artmasına neden olmuştur. 

. Sebzeler içerisinde önemli bir yeri olan biber Solanaceae familyasından 
ve Capsicum cinsine ait Capsicum anuum L. türüdür.  Anavatanının Güney 
Amerika olduğu ve buradan dünyaya yayıldığı kabul edilmektedir. Amerika’nın keşfi 
(1493) sırasında Meksika, Şili ve Peru civarındaki Kızılderililerin biber yetiştirdiği 
bilinmektedir. Güney Amerika, özellikle Brezilya, çeşitli biber tür ve formlarının orijin 
merkezi olarak kabul edilmektedir (Özalp ve ark., 2006). 

Üretimi ve tüketimi yoğun olan biber bitkisinin yetiştiriciliğini sınırlayan 
birçok faktör olup bu faktörler içinde fungal, bakteriyel ve viral hastalık etmenleri 
önemli yer almaktadır. Bu etmenlerden virüsler, etkili bir mücadele yöntemi, 
özellikle kimyasal mücadele yönteminin bulunmaması, polen, tohum, mekanik ve 
vektörler böcekler gibi değişik yollarla etkin olarak taşınıp yayılabilmesi ve 
bitkilerde zararlı virüsler hakkında üreticilerin yeterli bilgiye sahip olmaması gibi 
nedenlerle ayrı bir öneme sahiptir. 

Demir, (2005) Kahramanmaraş ili Merkez, Türkoğlu ve Pazarcık ilçe ve 
köylerindeki 27 kırmızıbiber üretim alanında yapmış olduğu survey çalışmalarında 
171 örnek üzerinde çalışmış, bölgede yaprakbitleri ile taşınan altı virüs hastalığının 
yoğunluk, şiddet ve yayılım oranlarını ortaya koymuştur. Toplanan örnekler DAS-
ELISA testi ile CMV, AMV, PVX, PVY, Biber Hafif Benek Virüsü (PMMoV) ve TEV 
için testlenmiştir. Örneklerin % 52.6’ sının bir veya daha fazla virüsle infekteli 
olduğu saptanmıştır. En fazla infeksiyonun AMV (% 35,7) tarafından 
oluşturulduğunu saptamış ayrıca AMV ve PMMoV’ nin Kahramanmaraş’ta ilk kez 
bu çalışmayla rapor edildiği belirlenmiştir (Demir M., 2005).  

Buzkan ve ark., (2009) Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz Bölgelerinde 
yetiştirilen biberlerde CMV, PVX, PVY, PMMoV, TEV, AMV saptamıştır. 
Araştırıcılar çalışmalarında örneklerin %64,8’ inin en az bir veya birden fazla virüs 
ile infekteli olduğunu saptamışlardır. Bu virüsler içerisinde PVY’nin %26,4 en 
yaygın virüs olarak bulunurken onu PVX (%25,8), AMV (25,2%), TEV (%23), 
PMMoV (%9,1) ve CMV (%8,3)’nin takip ettiğini bildirmişlerdir. 

Yukarıda da söz edildiği gibi biberlerde bulunduğu ve zarar yaptığı 
belirlenen birçok virüs hastalığı olup bunlardan az veya çok yaygın olma yanında 
önemleri de farklıdır. Birçok bitkide zarar yaptığı saptanan Yonca Mozaik Virüsü 
(Alfalfa Mosaic Virus, AMV) de biberlerde yaygın olarak görülmekte ve zararlara 
neden olmaktadır. Özellikle yoncalarda zararlı ve 1960’lı yıllardan beri varlığı 
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ülkemizde bilinen, Güney Doğu Anadolu bölgesi biberlerine yaygın ve zararlı olan 
bu virüs bölgemiz içinde önem taşımaktadır. Bu nedenle AMV’ nün bölgemizde 
açık alanda veya serada yetiştirilen salçalık, dolmalık ve sivri biberlerde biyolojik ve 
serolojik yöntemlerden ELISA testi ile varlığını belirleyip moleküler 
karakterizasyonunu yapmak bu çalışmanın amacını oluşturmuştur. 
  
MATERYAL ve METOD  
Materyal 

Adana ve Mersin illerinde açık alan ve serada yetiştirilen biber bitkilerinden 
AMV simptomlarını gösteren ve göstermeyen bazı örnekler çalışmanın ana 
materyalini oluşturmuştur. Bunun yanı sıra biber üretimi yapılan alanların yakınında 
bulunan yonca alanları da gezilmiştir. 

Mekanik inokulasyon çalışmalarında, indikatör bitkiler, karborandum tozu, 
tampon çözelti, havan ve havan eli, çeşme suyu, Serolojik tanı amacıyla yapılmış 
olan ELISA testlerinde, ticari olarak temin edilecek ELISA kitleri, ELISA pleyti, 
ELISA okuyucusu ve tampon çözeltiler, Moleküler tanı amacıyla yapılacak olan RT-
PCR yönteminde spesifik primerler, enzimler ve diğer RT-PCR kimyasalları ile 
malzemeler kullanılmıştır. 
 
Metod 

Çalışmanın yürütüldüğü bölgede AMV’nin yaygınlık oranının ortaya 
konulması ve toplanan örneklerde AMV varlığının farklı yöntemlerle saptanması 
amacıyla yapılan survey çalışmalarında Adana iline bağlı Karaisalı, Karataş, 
Yumurtalık, Ceyhan, Sarıçam, Çukurova ilçeleri Mersin ilininde Akdeniz, Erdemli, 
Tarsus ilçelerinde örtüaltı ve açık alanda biber ve yonca üretimi yapılan alanlarda 
gerçekleşmiştir. (Çizelge 1 ve çizelge 2) 

Survey çalışmaları 2009-2010 yılları arasında ilkbahar yaz sonbahar ve kış 
aylarında yapılmıştır. 
 
Çizelge 1.Mersin ili Biber Bitkilerinde Alınan Örnek Sayısı 
Mersin Dolmalık Salçalık Sivri TOPLAM 

Erdemli 13 15 20 48 

Akdeniz 30 12 30 82 

Tarsus 12 10 20 42 

TOPLAM 55 37 20 172 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Ç.Ü Fen ve  Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2011  Cilt:26-2 
 

- 92 - 

Çizelge 2 Adana İli Toplanan Örnek Sayısı 
Adana Dolmalık Salçalık Sivri Yonca TOPLAM 

Karaisali 3 20 17 ----- 40 

Yumurtalık 15 7 5 ----- 27 

Sarıçam 3 15 12 ----- 30 

Çukurova 5 5 6 ----- 16 

Seyhan 7 5 10 ----- 22 

Karataş 7 5 8 ----- 20 

Karataş-Çukrova --- --- --- 30 30 

TOPLAM 40 57 58 30 185 

 
AMV ile bulaşık olduğundan şüphelenilen bitkilerin belirlenmesi amacıyla 

öncelikle simptomatolojik gözlemler yapılmıştır. Örnek alınan bitkilerde AMV’nin 
neden olduğu yapraklarda mozaik ve parlak sarılık veya yaprak kenarlarında 
beyazlaşma simptomları ile bitki boyunda bodurlaşma simptomu aranmıştır. 

AMV ile infekteli olduğundan şüphelilen biber ve yonca bitkilerinden alınan 
bitki dokuları naylon poşetlere konulmuş ve poşetler numaralı bir şekilde 
etiketlendirilerek buz kutusu içerisinde uygun koşullarda laboratuvara getirilmiştir. 
Getirilen örnekler yapılacak olan biyolojik, serolojik ve moleküler çalışmalarda 
kullanılıncaya kadar kısa bir süre için buzdolabında +4 °C’de saklanmıştır. 

Test bitkilerinin tohumları, kum, yanmış hayvan gübresi, toprak ve torf 
karışımının (1:1:1) içeren küvetlere ekilmiş ve daha sonra çıkan bitkiler 4-6 yapraklı 
dönemde, aynı karışımın bulunduğu plastik saksılara (12 cm çapında ve 15 cm 
yüksekliğinde )  şaşırtılmıştır. İndikatör bitkiler, 22-25°C sıcaklık, %70 nem, 16/8 
saat (Işık /Karanlık) ve 5000 lüx aydınlatma koşullarına sahip kontrollü klima 
odalarında çimlendirilmiş, yetiştirilmiş ve muhafaza edilmiştir. (Choueiri ve 
ark.,1993). Klima odasında yetiştirilen bitkiler, zararlı- hastalık ve simptom gelişimi 
için araştırma boyunca periyodik olarak her gün kontrol edilmişlerdir. Bitkilerin 
sağlıklı büyümeleri için gerekli makro ve mikro besin elementleri sulama suyuna 
ilave edilerek bitkilere verilmiş ve hastalık, zararlılara karşı gerektiğnde pestisit 
uygulamaları yapılmıştır. Mekanik İnokulasyon çalışmalarında, araziden toplanan 
ve AMV ile bulaşık olduğu düşünülen biber ve yonca bitkilerinden alınan taze bitki 
dokuları materyal olarak kullanılmıştır. 

Serolojik Çalışmalarda ELISA testlerinde, survey çalışmalarında AMV ile 
infekteli olduğu düşünülen biber ve yonca bitkileri ile mekanik inokulasyon yöntemi 
ile inokule edilen indikatör bitkilerden alınan bitki dokuları materyal olarak 
kullanılmıştır. ELISA testi için kullanılan AMV antiserumları BIOREBA AG 
(Almanya) firmasından temin edilmiştir. ELISA testleri, ticari olarak temin edilmiş 
olan, düztabanlı, 96 çukur içeren Maxi sorp mikrotiter ELISA platleri (NUNC-
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Danimarka), Medispec ESR 200 marka ELISA okuyucusu ve okuyucuya bağlı “Star 
LC-100 Colour “marka yazıcı kullanılmıştır. ELISA testleri sonucunda, sağlıklı 
kontrol için 405 nm’ de elde edilen absorbans değerinin en az iki katı değeri veren 
örnekler pozitif olarak kabul edilmiştir.(Barba ve Riccioni, 1993; Helguera ve 
ark.,2002) 

. Moleküler Çalışmalarda ise ELISA testi ile AMV infekteli olduğu saptanan 
arazi örneklerinden ve mekanik inokulasyon yöntemi ile AMV bulaştırılan indikatör 
bitkilerden alınan genç yapraklar kullanılarak yapılan total RNA izolasyon 
çalışmaları, Astruc ve ark.,(1996)’nın önerdiği yönteme göre yapılmıştır Polimeraz 
Zincir Reaksiyonu. Nükleik asit materyali RNA olan bir hedef çoğaltılmak 
isteniyorsa, önce RNA’dan Reverse Transcriptase (RT) enzimi yardımı ile cDNA’lar 
elde edilmekte ve daha sonra bu cDNA’ lar PCR işlemiyle çoğaltılmaktadır. Bu 
aşama RT-PCR aşamasıdır.PCR çalışmaları, örnekleme yapılan bitkilerde AMV 
etmenlerinin moleküler bir yöntem kullanılarak saptanması ve tanılanması 
amacıyla yapılmıştır. 
 
ARAŞTIRMA BULGULARI VE SONUÇLAR 

Çalışmanın yürütüldüğü Adana ve Mersin ilinde AMV’ nün varlığının farklı 
yöntemlerle ortaya konulması amacıyla, Adana iline bağlı Karaisalı, Yumurtalık, 
Ceyhan, Sarıçam, Çukurova ve Karataş ilçeleri ile Mersin ilinin Akdeniz, Erdemli ve 
Tarsus ilçelerinde örtü altı ve açıkta biber üretimi ve yonca üretimi yapılan 10 ayrı 
alanda survey çalışmaları gerçekleşmiştir. (Çizelge 3) 
 
Çizelge 3. Adana ve Mersin İllerinde Gezilen Alan ve Toplanan Örnek Sayısı 

İl İlçe Gezilen Alan  
Sayısı 

Toplanan Şüpheli 
Örnek Sayısı 

Adana Karaisalı 21 40 

Adana Yumurtalık 11 27 
Adana Sarıçam 7 30 
Adana Çukurova 5 16 
Adana Seyhan 9 22 
Adana Karataş 10 20 
Adana (Yonca) Karataş-

Çukurova 
5 30 

  
Mersin Akdeniz 27 82 
Mersin Erdemli 15 48 
Mersin Tarsus 13 42 

TOPLAM  123 357 
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Karataş ve Çukurova ilçelerinde bulunan biber alanlarının yanındaki yonca 
alanları ve tarla sınırlarında bulunan yabancı otlar da survey sırasında dikkatli bir 
şekilde gezilmiş ve AMV benzeri simptom gösteren örnekler toplanmıştır. 

Simptomolojik gözlemlerde virüsü tanılamada yeterli olmadığı için toplanan 
357 biber ve yonca örnekleri ELISA testi ile testlenmiştir. ELISA testleri sonucunda, 
AMV ile infekteli olan örneklerden mekanik inokulasyon, RT-PCR çalışmaları 
yapılmıştır, ELISA testi ile testlenen biber örneklerinden 21 tanesi (%6.4), yonca 
örneklerinden 16 tanesi (%53.3) AMV ile infekteli bulunmuştur.  
 
Çizelge 4.Survey yapılan alanlar, bitki türü, testlenen ve infekteli bulunan bitki 

sayıları ile testlenen örneklerde hastalık oranı 

 

İl 
İlçe Bitki Türü 

Testlenen 

Bitki 

Sayısı 

İnfekteli 

Bitki 

Sayısı 

Hastalık 

Oranı  % 

Adana Karaisalı Biber 40 8 20,00 

Adana Yumurtalık Biber 27 4 14.80 

Adana Sarıçam Biber 30 4 13.30 

Adana Çukurova Biber 16 1 6.20 

Adana Seyhan Biber 22 3 13.60 

Adana Karataş Biber 20 1 5,00 

Adana Çukurova Yonca 30 16 53.30 

Mersin Erdemli Biber 48 - - 

Mersin Tarsus Biber 42 - - 

Mersin Akdeniz Biber 82 - - 
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Çizelge 4’ e göre, Adana iline bağlı Karaisalı ilçesinde açık alanda biber 
yetiştirilen alanda infeksiyon oranının % 20, Yumurtalık ilçesinde % 14.8, Sarıçam 
ilçesinde % 13.3, Çukurova ilçesinde % 6.2, Seyhan ilçesinde % 13.6 ve Karataş 
ilçesinde de % 5 olduğu bulunmuştur. Mersin iline bağlı Akdeniz, Erdemli ve 
Tarsus ilçelerinde örtü altı yetiştiriciliği yapılan biberlerde infeksiyona 
rastlanmamıştır. Toplam infeksiyon oranına bakıldığında biberler için % 6.4 olarak 
bulunmuştur. 

Yapılan ELISA testleri sonucunda, AMV ile bulaşık olduğu saptanan, 
yaprak simptomları gösteren bitki dokuları kullanılarak, indikatör bitkileri üzerine 
yapılan mekanik inokulasyonlar sonucunda Çizelge 5’te verilen sonuçlar elde 
edilmiştir. 
 
Çizelge 5. Farklı AMV izolatları ile Yapılan Mekanik İnokulasyon çalışmalarında 

Test Bitkileri Üzerinde Gözlenen Simptomlar 
Bitkinin latince ismi Türkçe ismi Gözlemlenen simptomlar 

Capsicum annum Biber M,PB, GG 

Chenopodium 

amaranticolor 

Kazayağı LL,S 

C. quinoa  Ak kazayağı LL,S 

N. tabaccum  Tütün S, Ö 

Xanthi N. C. Tütün S,PB 

Lycopersicon esculentum Domates GG 

GG: Gelişme Geriliği LL:  lokal lezyon, KNL: Klorotik ve nekrotik lezyon, S: Solgunluk, M: Mozaik N: 
Nekroz PB: sarı-beyaz renkte parlak beneklenmeler Ö: Ölüm 

 
Mekanik inokulasyonlar sonrası indikatör bitkilerin muhafaza edildiği 

sıcaklığın (22-24 °C) simptom çıkış süresi üzerinde etkili olduğu gözlenmiş, buna 
karşılık simptom şekli ve şiddetinde farklılık saptanmamıştır. İndikatör bitkiler 
üzerinde aşılama tarihinden 7- 13 gün sonra, simptom çıkışı gözlenmiştir. C. 
annum bitkisi yapraklarında 15-20°C sıcaklıkta herhangi bir simptom 
gözlemlenmemiştir. Sıcaklık 24-30°C sıcaklıkta ise yapraklar kenarlarında renk 
açılması ve mozaik simptomu ve yapraklarda parlak sarılık simptomu 
gözlemlenmiştir. Lycopersicon esculantum yapraklarında, klorotik ve nekrotik 
lezyonlara, Solgunluk ve Siyah nekrotik lokal lezyon simptomuna da neden olmuş. 
N. tabacum ‘’Samsun’’ bitkisinde ise solgunluk ve hızlı ölüme neden olmuştur. N. 
tabacum ‘’Xanthi NC’’ ise parlak beyazlıklar ve mozaik simptomu gözlemlenmiştir. 
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Bu simptomlar daha önceden yapılan benzer çalışmalarla (Kudo ve Misawa, 1971; 
Yardımcı ve ark., 1997; Ndunguru ve ark.,1999; Baameur,2005; Özaslan ve Yılmaz 
1995; Demir 2005; Bibsy, 2008; Buzkan ve ark.,2009; Moreira ve ark.,2010) 

RT-PCR işleminde kullanılacak olan total RNA’lar, ELISA testleri 
sonucunda AMV ile bulaşık olduğu saptanan Biber bitkisinin taze yapraklarından 
ve tohumlarından saflaştırılmış ve TBE tampon çözeltisinde hazırlanan % 2’lik 
agarose jel kullanılarak elektroforez yöntemi ile testlenmişlerdir. Yapılan koşum 
işlemi sonunda, ethidium bromid ile boyanan jel üzerinde hastalıklı bitkilerden elde 
edilen total RNA’lar gözlenmiştir. 

Virüslerin tanılanması amacıyla yapılan çalışmalarda en yoğun şekilde 
kullanılan moleküler yöntemlerden biri RT-PCR yöntemidir. AMV’nin saptanması 
amacıyla  primerler sentezlenmiş ve başarı ile kullanılmıştır. 

Bu amaçla ticari olarak sentezlettirilen, AMV F1 ve R1 primer çiftinde 
351bp de bant elde edilmişken AMV F R primer çiftinde ise 669 bp büyüklüğünde 
bant büyükleri elde edilememiştir. Bu çalışmaya göre F1-R1 primeri AMV’ ye 
spesifik primerdir. Bu çalışmada Xu H. ve Nie J. (2006) yılındaki yaptıkları çalışma 
sonuçları ile benzerlik göstermiştir. 
 
Sonuç  
 Sonuç olarak çalışmaya başlama gerekçesinde söz edildiği gibi komşu 
illerde yaygın olan AMV’ nin bölge genelinde var olduğu, ancak yaygın olmadığı 
biyolojik çalışmalar, ELISA ve RT-PCR çalışmaları ile ortaya konmuştur. 

Survey yapılan bölgelerden özellikle salçalık biber alanlarının bulunduğu 
Karaisalı bölgesinde AMV’ ye daha sık rastlanırken örtü altı yetiştiriciliğinin yoğun 
olduğu Mersin ilinden alınan hiçbir örnekte AMV ye rastlanmamıştır. 
Kahrmanmaraş ve Şanlıurfa yöresinde AMV nin yoğun olmasının nedeni tohumla 
taşınan bu virüsün üreticilerin yerel çeşitlerden kendi tohumluklarını kullanımları ve 
sürekli aynı çeşitleri yetiştirmelerindendir. Nitekim Karaisalı yöresi de benzer 
yapıda olup AMV  buralarda daha fazla oranda bulunmuştur.  Mersin ve civarında 
entansif tarım nedeniyle hibrit biber tohumları her yıl yenilenerek kullanılmakta, 
dolayısıyla tohumla taşınan virüslerin yaygınlığı azalmaktadır. 

 Bu hastalığın zararından kaçınmanın en önemli yolu temişz 
tohumluk kullanımıdır. Bu nedenle özellikle salçalık biber üretiminde kullanılan 
yerel çeşitlerin ıslah edilerek temiz tohumluk teminin sağlanması, bu yerel çeşitlerin 
yerine uygun çeşitlerin geliştirilmesi, ve şu anki duruma göre tohum alınacak 
bitkilerin sağlıklı olanlardan seçilmesinin gerektiği, bunun içinde üreticinin  virüsler 
ile ilgili konularda eğitimlerinin sağlanmasının gerektiği söylenebilir 
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NİŞASTA ÜRETİMİ ATIKSULARININ ANAEROBİK ARITIMI* 
 

Anaerobic Treatment of Starch Industry Wastewaters 
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Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı 
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Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı 

 
ÖZET 

Nişasta, başta gıda sektörü olmak üzere pek çok endüstride hammadde 
olarak kullanılır. Nişasta üretimi atıksularının, miktarı ve bileşimi, üretimde 
kullanılan teknolojiye ve hammaddeye göre değişiklik gösterir. Nişasta atıksuları 
yüksek KOİ´ye sahiptirler ve KOİ, nispeten kolay parçalanabilen organik 
maddelerden oluşur. Nisasta üretimi atıksuları arazide arıtma, stabilizasyon havuzu 
ya da diğerlerine nazaran küçük ölçekli (anaerob, aerob, buharlaştırma) 
yöntemlerden biri ile arıtılabilirler. Bu çalışmada temel amaç; nişasta üretimi 
atıksularının anaerobik metotlarla arıtılabilirliğinin araştırılmasıdır.  
Anahtar Kelimeler: Nişasta üretimi atıksuları, anaerobik arıtma, kesikli test, KOİ 
 
ABSTRACT 

Starch is a raw material and was used in many type of industries, mainly in 
food industry. The composition and amount of starch wastewaters varies depends 
on the production technology and raw material. Starch wastewaters has high COD 
which consists partly easy degradable organic substances. Starch production 
wastewaters can be treated with land treatment, stabilization ponds or relatively 
small scaled methods (anaerobic, aerobic, evaporation). The main aim of this study 
is investigation of the treatability of starch production wastewaters with anaerobic 
methods. 
Keywords:  Starch wastewater, anaerobic treatment, batch-test, COD 
 
GİRİŞ 

Nişasta; bütün yeşil bitkilerin tohum (mısır, buğday, pirinç vb.), yumru 
(patates) ve köklerinde katı halde bulunan, neredeyse tamamen α-D-glikozdan 
oluşan bir karbonhidrattır. Bitkinin karbonhidrat sentezi sonucu oluşur; temel 
içeriğini ve enerji kaynağını teşkil eder. Dünyadaki bitkilerin çoğunda, selülozdan 
sonra en fazla bulunan maddedir. Avrupa birliğinde imalatı büyük oranda patates, 
buğday ve mısırdan yapılır. Başta gıda sektörü olmak üzere pek çok endüstride 
hammadde olarak kullanılır (ATV-DVWK-Regelwerk 01/2002). Almanya´da 2008 
senesinde nişasta üretimi yapan 14 fabrika bulunmaktadır ve toplam üretim 1.53 
milyon ton´dur. Üretimin %42´si patatesten, %25´i mısırdan ve %33´ü buğdaydan 
gerçekleşmiştir (Fachverband der Stärke- Industrie, 2010). Türkiye´de ise 2007 
senesi itibarı ile nişasta üretimi yapan 5 büyük firma bulunmaktadır ve üretim 
tamamen mısırdan yapılmaktadır. Yıllık nişasta üretimi 0.5 milyon ton´dur. 

                                                        
* Doktora Tezi-PhD. Thesis 
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Çukurova Bölgesi, Türkiye´de mısır üretimin en fazla yapıldığı bölgedir ve nişasta 
üretiminin %30´u burada gerçekleşmektedir (Sayaslan ve Ataman, 2007).   
1 ton nişasta üretimi için ortalama olarak 6.6 ton patates, 1.85 ton mısır veya 2.35 
ton buğday kullanılır (BREF, FDM, 2006). Üretimde kullanılan su miktarları, her ne 
kadar prosese göre değişse de ortalama olarak kullanılan miktarlar Çizelge 1.´de 
listelenmiştir.  
 
Çizelge 1. Nişasta üretiminde kullanılan su miktarları (BREF, FDM, 2006) 
Hammadde  m³Su/ t Hammadde  

minimum 
m³Su/ t Hammadde  
maksimum 

Mısır 1.7 3 
Buğday 1.7 2.5 
Patates 0.7 1.5 
 
Nişasta üretiminden oluşan atıksular yüksek KOI´ye sahiptirler. KOI, nispeten kolay 
parçalanabilen organik maddelerden oluşur. Çözünmemiş organik materyal, 
ağırlıklı olarak karbonhidrat ve proteinlerden oluşmaktadır. Yağ içeriği çoğunlukla 
%10´un altındadır. Normalde herhangi bir toksik madde içermezler. KOI:N:P oranı, 
biyolojik arıtma için yeterli düzeydedir, ekstra azot ve fosfor ilavesi gerekmez. 
Oluşan atıksuyun miktarı ve bileşimi kullanılan prosese göre değişiklik gösterir 
(Rosenwinkel und Londong, 2007). Çizelge 2.´de buğdaydan nişasta üretimi 
sırasında oluşan atıksuların ortalama bileşimi görülmektedir. 1 ton nişasta unu için 
yaklaşık 2.5 m³ atıksu oluşmaktadır (ATV-DVWK, 2002).  
 
Çizelge 2. Buğdaydan nişasta üretiminde oluşan atıksuların bileşimi (ATV-DVWK, 

2002) 
Parametre  Konsantrasyon 

[mg/L] 
KOI 25000–30000 
N 1000 
P 200 

 
Nişasta atıksuları arazide arıtma, stabilizasyon havuzu ya da diğerlerine 

nazaran küçük ölçekli (anaerob, aerob, buharlaştırma) yöntemlerden biri ile 
arıtılırlar. Stabilizasyon havuzlarına (kesikli işletme koşullarında), sadece patates 
kullanan nişasta firmalarında rastlanır, çünkü yalnızca bu tarz nişasta üretimi 
mevsimsel olarak gerçekleşmektedir. Sürekli olarak işletilen stabilizasyon 
havuzlarına ise, yapay havalandırma sistemlerine ihtiyaç duyduklarından, oldukça 
az rastlanmaktadır. Yüksek arazi ve havalandırma ihtiyacından dolayı, bu yöntem 
yalnızca, son arıtma metodu olarak kullanılmaktadır (Rosenwinkel und Londong, 
2007). Arazide arıtma metodu, büyük araziye ihtiyaç duyduğundan, Almanya´da 
kullanılmamaktadır. Türkiye için ise bir alternatif olarak düşünülebilir.  

Klasik aktif çamur metodunun yanı sıra, anaerobik arıtma çoğu zaman ilk 
arıtma adımı olarak kullanılmaktadır. Nişasta atıksularının arıtımında özellikle 
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UASB ve filtre reaktörlere rastlanmaktadır. Bu reaktörler 7–30 kg KOI/m³*gün 
yükleme değerinde, %70–90 arıtma verimi ile çalışmaktadırlar. Stabil işletme 
koşulları sağlayabilmek için, katı maddelerin önceden ayrılması ve ön asitlendirme 
önerilmektedir (iki kademeli arıtım). Anaerobik arıtma için gerekli N ve P atıksuda 
yeterli miktarlarda bulunmakta, kimi zaman kobalt ve nikel ilavesi gerekmektedir. 
MAP (Magnezyum-Amonyum-Fosfat) çökelmesinin önüne geçebilmek için (buğday 
ve patatesin hammadde olarak kullanıldığı durumlarda) pH değerinin 7´nin üzerine 
çıkması engellenmelidir (Rosenwinkel und Londong, 2007). Eğer tesis atıksularını 
alıcı ortama direk deşarj edecekse, anaerobik aşamayı takiben aerobik arıtma 
uygulanmalıdır. Çalışmada, buğdaydan nişasta üreten bir fabrikanın atıksularının 
anaerobik koşullar altında parçalanabilirliği incelenmiştir.  
 
Tesisin Tanımı 

Fabrikadaki mevcut arıtma tesisi 1988 yılında işletmeye açılmış olup, 
anaerobik arıtma ve akabinde aerobik arıtma adımından meydana gelmektedir. 
Anaerobik kısım iki kademeden oluşmaktadır. İlk olarak hem dengeleme tankı hem 
de ön asitlendirme tankı olarak işletilen, dikey akımlı 400 m³´lük bir reaktör 
bulunmaktadır. Ön asitlendirme tankından sonra atıksular metan reaktörüne 
geçmektedir. Metan reaktörünün  %40´lık kısmı anaerobik filtre şeklindedir. Dolgu 
malzemesi plastik (BIO-NET 150) olup, spesifik yüzey alanı 150 m²/m³´tür. Metan 
reaktöründen sonra, biyokütle tutulmasından sorumlu bir çökeltme tankı 
bulunmaktadır. Atıksular bu çökeltme tankından sonra aerobik arıtma kademesine 
geçmektedirler. Aerobik arıtma, damlatmalı filtre reaktörde gerçekleşmektedir. 
Damlatmalı filtreden sonra, lamelli yapıya sahip son çökeltme tankı bulunmaktadır. 
Atıksular, son olarak fabrikaya ait stabilizasyon havuzuna gönderilmekte, oradan 
da evsel atıksu arıtma tesisine deşarj edilmektedirler (Şekil 1.). 

 
Şekil 1. Nişasta fabrikasının mevcut arıtma tesisi 
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Fabrikadaki arıtma tesisinin son 19 yıla ait verileri incelendiğinde, 
anaerob- aerob arıtmanın genelde, gayet istikrarlı bir şekilde ve yüksek karbon 
giderim verimlerinde gerçekleştiğini göstermektedir. Yalnız, 1999 ve 2005 
yıllarında MAP çökelmesine bağlı olarak hem metan reaktöründe hem de 
damlatmalı filtrede tıkanma problemleri yaşanmıştır, reaktörün yeniden işletmeye 
alınması ise aylar almıştır.  

 
MATERYAL ve METOD  
Materyal 

Çalışmada, anaerobik koşullar altında arıtılabilirliği araştırılan atıksu, 
Almanya´da bulunan bir nişasta fabrikasından temin edilmiştir. Fabrikada 1988- 
2005 yılları arasında nişasta üretimi esnasında oluşan atıksu miktarları ve ortalama 
bileşimi Çizelge 3.´de görülmektedir.  

 
Çizelge 3. Nişasta fabrikasına ait atıksu miktarı ve bileşimi 
Parametre Birim 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2005 

Atıksu 

oluşumu 
m³/TonHammadde  2.8 2.7 2.7 2.1 1.9 1.9 - 

KOI mg/L 37070 39468 32534 31321 26401 30353 42936 

KM mg/L 24000 27750 23600 23980 19252 23843 21204 

NToplam mg/L 924 1133 938 689 697 719 925 

 
Tesiste tıkanma probleminin üstesinden gelebilmek için, bir takım 

yöntemler denenmiştir. Bunlardan biri de atıksuyun asitlendirme tankından 
önce, filtrasyon ve parçalanmaya tabi tutulmasıdır. Bu amaçla arıtma tesisine 
pilot ölçekli bir filtrasyon birimi eklenmiştir. Eklenen filtrasyon biriminin, metan 
reaktörü üzerindeki etkilerini inceleyebilmek adına anaerobik kesikli testler 
yürütülmüştür. Anaerobik kesikli testlerde kullanılmak üzere, fabrikadan atıksu 
ve anaerobik çamur numuneleri alınmıştır, numunelerin alındıkları noktalar 
Şekil 2.´de görülmektedir. İnert KOI analizi için gereken aktif (aerobik) çamur 
(B9C), evsel atıksu arıtma tesisinden temin edilmiştir. 
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Şekil 2. Nişasta fabrikasının mevcut arıtma tesisi 

 
Metod 

Çalışmada kullanılan anaerobik kesikli test düzeneği, sabit hacimde 
basınçtaki değişimin ölçülmesi prensibine göre çalışmaktadır. Test düzeneğinde, 
anaerobik parçalanma adımlarını daha iyi takip edebilmek adına, 5 dakikalık 
aralıklarla, basınçtaki değişimi ölçebilen gaz sensorları kullanılmıştır. Gaz 
sensorları ile şişeler arasına, gerektiğinde oluşan gazın boşaltılabilmesi için ek bir 
kısım eklenmiştir. Bu basınç ölçüm düzeneği, hacmi 100 mL ile 5 L arasında 
değişen şişelere monte edilerek kullanılabilmektedir. Her 5 dakikada bir ölçülen 
basınç, bilgisayara aktarılmakta ve DASYLab programı vasıtasıyla kullanılabilir 
verilere dönüştürülmektedir. Test süresince şişe içeriğinin karışımı, hızı 
ayarlanabilen mıknatıslı karıştırma düzeneği ile sağlanmaktadır. 
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Şekil 3. Anaerobik kesikli test düzeneği 
 

ARAŞTIRMA BULGULARI  
Pilot filtrasyon ünitesinin çıkışından alınan atıksu ile iki farklı asitlendirme 

çalışması yapılmıştır. Bunlardan ilkinde atıksu %10 oranında metan reaktöründen 
alınan çamur ile karıştırılırken, diğerinde gerçek tesisteki ön asitlendirme tankının 
çıkış noktasından alınan numune ile % 10 oranında karıştırılmıştır.  

Ham atıksuyun, gerçek tesisteki asitlendirme tankının çıkış suyunun, pilot 
ölçekli filtrasyon ünitesinin çıkış suyunun ve laboratuarda yapılan asitlendirme 
çalışması neticesinde oluşan atıksuların KOI ve AKM içerikleri Çizelge 4.´de 
görülmektedir. 

 
Çizelge 4. KOI ve AKM analizi sonuçları 

Parametre B1B B2B B3 B4V B4M 
KOI [mg/L] 47780 27880 38830 38580 36280 
KOIfiltre [mg/L] 28000 24380 35350 35500 34750 
AKM [mg/L] 14200 3750 1580 1710 2030 

 
Çizelge 4.´de görüldüğü üzere, pilot filtrasyon ünitesinin AKM giderim 

verimi, mevcut filtrasyon+ asitlendirme ünitesine kıyasla daha iyi durumdadır. 
Ayrıca, mevcut asitlendirme tankında belirgin ölçüde KOI giderimi söz konusudur. 
Tesiste, KOI´nin mümkün ölçüde anaerobik reaktörde arıtımı istenildiğinden, pilot 
tesis avantajlı duruma geçmektedir.  
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Fabrikadaki asitlendirme tankının çıkış suyunun ve laboratuarda yapılan 
asitlendirme çalışmalarının sonucunda oluşan atıksuların uçucu yağ asidi içerikleri 
ve dağılımı Çizelge 5.´de görülmektedir. Tesisteki asitlendirme tankından alınan 
numunenin (B2B); laboratuarda “üretilen” atıksulara kıyasla daha fazla organik asit 
içerdiği görülmektedir. B4M, metan reaktöründen alınan çamur ile asitlendirilme 
sonucunda oluşurken; B4V´de aşı çamuru olarak, gerçek asitlendirme tankından 
alınan numune kullanılmıştır. Elde edilen bu yeni atıksulardan B4V´nin organik asit 
içeriği B4M´den daha fazladır. Asitlerin dağılımları incelendiğinde; B4M ve B4V´nin 
benzer özelliklere sahip oldukları; B2B´nin ise diğerlerine kıyasla daha fazla bütirik 
asit içerdiği görülmektedir. Fazla miktardaki bütirik asit yüzdesi, gerçek tesiste 
asitlendirme safhasının tamamlanmadığının; daha doğrusu asetat oluşum 
safhasının tamamlanmadığının göstergesidir. 

  
Çizelge 5. Asitlendirme atıksuları uçucu asit dağılımları 
Uçucu asit dağılımı Birim B2B B4V B4M 
Toplam  HAC mg/L 3216 2014 1785 
Asetik asit % 86.9 96.6 98.3 
Propiyonik asit % 0.8 0.6 0.9 
Izo- bütirik asit  % 0.0 0.0 0.0 
Bütirik asit % 9.3 2.0 0.8 
Izo- valerik asit % 0.0 0.0 0.0 
Valerik asit % 0.2 0.1 0.1 
Kapronik asit % 2.9 0.7 0.0 

 
Asitlendirme çalışması sona erdikten sonra, B2B, B4V ve B4M ile iki farklı 

yükleme ile anaerobik kesikli test yapılmıştır. Nişasta fabrikası atıksuları ile 
yürütülen bu kesikli testte, atıksuya daha iyi adapte olduğu gerekçesi ile fabrikadaki 
metan reaktöründen alınan çamur kullanılmıştır. Referans substrat olarak ise glikoz 
kullanılmıştır. Substratların ve anaerobik çamurun özellikleri Çizelge 6.´da, testte 
kullanılan miktarlar ise Çizelge 7.´de listelenmiştir.  

 
Çizelge 6. Testte kullanılan substratların ve anaerobik çamurun özellikleri 

 Anaerobik 
Çamur 

Glikoz B2B B4V B4M 

KM 
[g/L] 5.33 - 14.1 28.8 28.3 

OKM 
[g/L] 4.1 - 12.9 22.8 20.7 

KOI 
[g/L] 6.3 165 27.9 38.6 36.3 
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Çizelge 7. Testte kullanılan çamur ve substrat miktarları 
 

Te
m
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Şişe sayısı 3 3 4 4 4 3 3 3 
Çamur yükleme değeri 
[gKOISubstrat/ g OKMÇamur] 

0 0.23 0.21 0.36 0.35 0.52 0.9 0.89 

Çamur -OKM [g] 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 
Substrat- KOI [g] - 0.45 0.41 0.7 0.69 1.02 1.76 1.73 

 
Test yaklaşık 250 saat içerisinde tamamlanmıştır. Her bir test şişesine 

eklenen 1 gram KOI başına oluşan biyogaz miktarları incelendiğinde, substratların 
oldukça kolay parçalandığı, gaz üretiminin gecikmeden gerçekleştiği görülmektedir. 
B2B´nin biyogaz üretim miktarı; B4V ve B4M´e kıyasla bir miktar fazladır. Yapılan 
yüksek yüklemelerin B4V ve B4M için, biyogaz üretim değerini belirli seviyede 
arttırdığı; ancak beklenildiği gibi iki katına çıkarmadığı görülmektedir. B2B için ise 
yapılan yüksek yüklemelerde herhangi bir artış gözlenmemiştir. Mikroorganizmalar 
belirli bir miktara kadar substratı parçalayabilmekte, belirli bir seviyede ise 
doygunluğa ulaşmaktadırlar. Gerçekte yapılabilecek optimum yüklemeyi belirlemek 
için, kesikli testte birden fazla yükleme değeri denemek ve en yüksek miktarda gaz 
oluşumunun sağlandığı yükleme değerini kullanmak gerekmektedir. Bu test göz 
önüne alınırsa, örneğin B4M numunesi için 0.35 ile 0.89 arasında bir değer, 
yükleme değeri olarak kabul edilebilir. Ayrıca, test sonuçları incelendiğinde, yapılan 
yüksek yüklemelerde, her hangi bir inhibisyona rastlanmadığı görülmektedir. 
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Şekil 4. Nişasta üretimi atıksuları kesikli test sonuçları 
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Test sonunda yapılan gaz analizinin sonuçları Çizelge 8.´de görülmektedir. 
Analiz sonuçları incelendiğinde, yapılan yüksek yüklemelerde biyogazın kalitesinde 
bir düşüş olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu durumda, sadece metanojenlerin 
etkilendiği bir inhibisyondan söz edilebilir. Metan üretimi tamamen durmamış fakat 
bir miktar bozulmuştur.  

 
Çizelge 8. Test sonunda yapılan gaz analizinin sonuçları ve üretilen gaz miktarları 
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CH4 [%] 76 70 73 72 72 71 65 65 
CO2 [%] 24 30 27 28 28 29 35 35 
Biyogaz [mlN/g KOI]  495 424 384 365 424 452 433 
Metan [mlN/g KOI]  347 310 277 263 301 294 281 

 
Anaerobik kesikli test sona erdiğinde, hem B2B ve B4V´nin bulunduğu 

şişelerden alınan numuneler; hem de tesisteki metan reaktörünün çıkısından 
alınan numune (B5B) ile inert KOI analizleri (aerobik kesikli testler) yapılmıştır. B2B, 
anaerobik kesikli testten sonra B7B, B4V ise B6V olarak adlandırılmaktadır (bkz: 
Şekil 2.).  

 
Çizelge 9. İnert KOI analizlerinin sonuçları 

Parametre B5B B7B B6V 
KOIhom[mg/L] 2700 - - 
KOIfilt. [mg/L] 490 174 154 
İnert KOI [mg/L] 203 136 127 
İnert KOI [%] 41.4 78.2 82.5 

 
Yapılan inert KOI analizlerinin sonuçları incelendiğinde,  çıkış suyunda en 

yüksek filtre KOI´ye gerçek tesis çıkış suyunda rastlanmaktadır. B5B´nin yaklaşık 
%60´i aerobik olarak parçalanabilir durumdayken, B7B ve B6V için bu değer % 20 
civarındadır.  

Ayrıca Çizelge 9.; ham atıksuyun KOI değerleri (ham atıksu: 
KOIhom.:47780 mg/L, KOIfilt.:28000 mg/L) göz önünde bulundurularak 
yorumlandığında; toplam KOI´nin %95´inin; filtre KOI´nin ise %98´inin anaerobik 
arıtmanın sonuna kadar giderildiği, geri kalan %2´lik kısmın da %60´ının aerobik 
olarak parçalanabilir olduğu görülmektedir.    

 
Tartışma ve Sonuçlar  

Fabrikadaki arıtma tesisinin performansı 1988 yılından itibaren 
incelendiğinde, iki kademeli anaerobik arıtmanın, nişasta üretimi atıksuları için 
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uygulanabilir bir yöntem olduğu görülmektedir. Ancak filtre reaktörlerde tıkanma 
problemleri ile karşılaşılmaktadır. Tıkanmaların önüne geçebilmek ve atıksudan 
daha fazla metan elde edebilmek için atıksudaki partiküler maddelerin asitlendirme 
tankından önce filtre edilmeleri veyahut parçalanmaları gerekmektedir. Bu organik 
maddeler, parçalandıkları takdirde atıksudaki filtre KOI oranı artmaktadir. Bu da 
asitlendirme safhasının daha hızlı ve yüksek verimle gerçekleşmesini 
sağlamaktadır. Metan reaktörüne giren atıksudaki organik madde miktari arttığında 
ise üretilen metan miktarı artmaktadır. Nişasta üretimi atıksuları asitlendirme 
işleminden sonra, anaerobik yollarla tamamen parçalanabilmektedirler.  
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∗BETON AGREGALARINDA TAŞUNU VE KİL MİKTARI ÜZERİNDE 
FORMASYON ÖZELLİKLERİNİN ETKİSİ VE METİLEN MAVİSİ DENEYİNİN 

ÖNEMİ 
 
Effect of Formation Properties on Amount of Dust and Clay At Concrete Aggregates and Importance of 

Methylene Blue Analysis 

 
Aslıhan GÜNEYLİ                 Sedat TÜRKMEN 
Jeoloji Muhendisligi Anabilim Dalı                         Jeoloji Muhendisligi Anabilim Dalı 

 
ÖZ 

Konkasör tesislerindeki işletmeciliğin, tekniğe uygun yapılmaması, kırma 
kum içerisindeki ince madde miktarının artmasına ve agrega kalitesinin 
bozulmasına neden olmaktadır. Kırma kumda karşılaşılan problemlerden bir tanesi 
de çökel kaya tabakaları arasında olabilecek kil bantlarının, kırılan kayalardan 
ayırmadan doğrudan kırıcılara verilmesidir. Kırma agrega içerisinde, taş unu olarak 
adlandırılan ince malzeme, beton kalitesi üzerinde doğrudan etkilidir. Beton kalitesi 
açısından; basınç dayanımı, su emme, rötre çatlakları gibi parametreler üzerinde 
taş unu olumlu etkiler sağlarken kil, betonun fizikomekanik özelliklerini olumsuz 
etkiler. Konkasör tesislerinde ince agrega elek analizlerinde 0.063 mm ‘lik kare 
gözlü elekten % geçen malzeme ‘ince madde’ miktarını belirler. Fakat elek analizi 
sonuçları yalnız fiziksel bir tanımlama yapılmasını sağlar. Betona taşunu eklenmesi 
hem çimento ekonomisi hem de beton kalitesi açısından olumlu etkiler 
sağlamaktadır. Bu bağlamda agrega içerisinde ince madde oranının fazla olması 
durumunda ince maddenin mineralojik yapısı araştırılmadan agreganın 
yıkanmaması önemlidir. Yıkama, kompasite yönünden sonuç ürün olan betonu 
zayıflatacak ve ekonomik yönden pahalı bir ürün ortaya çıkacaktır. Agrega 
içerisindeki ince madde kil değilse bu malzemenin agrega içerisinde belli bir 
oranda bulunmasında fayda vardır. İnce agrega kalitesi (kil içeriği)’nin 
belirlenmesinde “metilen mavisi” [TS EN 933–9] deneyi basit, pratik, ucuz bir 
yöntemdir. Metilen mavisi deney sonuçları 0.063 mm, kare gözlü elekten geçen 
malzemedeki kil içeriği hakkında yorum yapmamızı sağlar. Bu çalışmada Adana 
çevresinde altı farklı agrega ocağından alınan ve hazır beton santrallerinde 
kullanılan ince agregaların alındığı ocakların formasyon özellikleri (özellikle kil 
içeriği), kırma-eleme tesis donanımları ile 0.063mm’lik kare göz elekten geçen ince 
madde miktarı ve metilen mavisi değerleri belirlenmiştir. İnce agregaların alındığı 
ocakların formasyon özellikleri, kırma-eleme tesis donanımı ile ince madde miktarı 
ve metilen mavisi değerleri arasında karşılaştırmalar yapılmıştır. Ayrıca söz konusu 
taş ocaklarında, kırma-eleme tesis donanımının ince agrega içerisindeki kil 
oranının azaltılmasında etkili olduğu belirlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: kırma taş, taş unu, metilen mavisi deneyi, beton 
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ABSTRACT 
The management in Crushing&Screening Plants is not fulfilled in 

compliance with related techniques therefore it causes to increase fine material 
quantity in the crushed sand and it also causes to decrease the aggregate quality. 
One of the problems which is faced in crushed sand is to give the clay layer which 
may be between the sedimentary stone beds, to crusher, before do not separate 
the clay layer from crushed stones. The fine material which is called as stone dust 
in crushed aggregate is directly affects the quality of concrete. According to the 
quality of concrete, when the parameters like compressive strength, water 
absorbing and shrinkage crack provide positive effects on stone dust, clay affects 
the physico_mechanic properties of concrete in a negative way.  The percent pass 
material which is examined by using a 0,0063 mm square mesh sieve in fine 
aggregate sieve analysis at the Crushing&Screening plants determines the 
quantity of fine material. But the results of sieve analysis only supply making a 
physical description. Adding stone dust to concrete, supply positive effect 
according to both cement economy and concrete quality. In this context, if the 
proportion of fine material in the aggregate is too much, it is important not to wash 
the aggregate before research the mineralogical composition of the fine material. 
Washing weakens the result product concrete as to compactness and come out an 
economically expensive product. If the fine material in the aggregate is not clay, 
there is advantage of existing certain amount of this fine material. In the 
determination of fine aggregate quality (clay content) methylene blue test is simple, 
useful and a cheap method. The results of methylene blue test supply making 
comments about the clay content in the sieved material which is sieved by using a 
0,063mm square mesh sieve. In this study the quarries’ formation features(clay 
content), crushing-sieving plant equipment and the amount of materials which are 
sieved by using a 0,063mm square mesh sieve and methylene blue test value 
were determined according to the fine materials which are taken from six different 
aggregate quarries from the region of Adana. A comparison were made between 
the quarries formation features from which the fine materials were taken, crushing-
sieving plant equipment and the amount of fine material, and the methylene blue 
test value. Furthermore, it is determined that in those stone quarries, crashing-
sieving plant equipment is effective to reduce the clay amount in the fine 
aggregate. 
Key words: aggregate, stone dust, methylene blue test, concrete 
 
GİRİŞ 

Günümüzde beton en yaygın kullanılan yapı malzemesidir, bu yüzden 
beton kalitesi büyük önem taşımakta ve kalıcılığı sağlamak amacı ile daha kaliteli 
betonlar üretilmeye çalışılmaktadır. 
Beton üretimine başlamadan önce beton bileşenlerinin uygunluğunu belirlemek 
üzere birçok deney yapılmaktadır. Betonun %70’ini oluşturan agregalarda, kalite 
bakımında belirleyici deneylerin önemi artmıştır. 
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Beton üretiminde kullanılan agregalara yapılan kontroller; elek analizi, su emme, 
özgül ağırlık 0.063 mm elekten geçen malzeme (%) miktarı ve metilen mavisi 
deneyleridir. Bu deneyler içerisinde, özellikle elek analizi deney sonuçları ve çok 
ince malzeme içeriği (0.063 mm elekten geçen % malzeme miktarı) standart veya 
istenilen değerlerin üzerinde olursa malzeme yıkatılarak kullanılmaktadır. 
Agregaların yıkatılarak kullanılmasının nedeni 0.063 mm elekten geçen % 
malzemenin kil olma olasılığıdır. 

Agrega içerisinde bulunan kil, betonda çimento hamuru ile agrega 
arasındaki aderansı zayıflatır ve çimentonun hidratasyonunu geciktirir ve betonun 
hacimsel kararlılığını bozar. Agrega içerisindeki ince madde, kil değil ise bu 
malzemenin agrega içerisinde belli bir miktarda bulunmasında fayda vardır.(1) 
Beton karışımında kullanılacak agregalara uygulanan deneylerde, 0.063 mm 
elekten geçen malzeme miktarı ile metilen mavisi deney sonuçları orantılı olarak 
değişmemektedir. Genel anlamda ince malzeme miktarı, metilen mavisi deney 
sonuçlarının bir fonksiyonu gibi görülmektedir. Ancak metilen mavisi deneyi daha 
çok ince malzeme içerisindeki kil içeriği hakkında bilgi vermektedir; kil kökenli 
malzeme miktarı metilen mavisi değerini arttırmaktadır. 

Agrega içerisindeki kil miktarını belirleyen en önemli unsur malzemenin 
alındığı formasyonun özellikleridir. Formasyon özellikleri, agrega ocağında 
malzeme alımından (patlatma-kanal açma) laboratuar uygulamalarına kadar, 
agrega ile ilgili her aşamayı doğrudan etkilemektedir. 

Formasyon içerisinde agrega olarak kullanılacak birimin petrografik ve 
kimyasal özellikleri doğrudan kaliteyi etkilerken, sertlik ve birim ile temas halinde 
olan kil bantlarının varlığı da kırma-eleme işlemini etkilemektedir. 
Ayrıca “aynı formasyondan” malzeme alımı gerçekleştiren iki farklı agrega ocağının 
sonuç ürünü aynı özellikte ve kalitede olmayabilir. Bu noktada formasyonun yersel 
özellikleri ve ocak özelliklerine uygun donanım seçimi belirleyicidir. 
 
DENEYSEL ÇALIŞMA 

Bu çalışma Adana çevresinde beş farklı agrega ocağından alınan ve hazır 
beton santrallerinde kullanılan ince agreganın formasyon özellikleri (özellikle kil 
içeriği), kırma-eleme tesis donanımı, elde edilen agreganın 0.063 mm elekten 
geçen (ince) malzeme miktarı ve metilen mavisi değerleri belirlenmiştir. İncelenen 
beş agrega ocağı, farklı üç formasyondan malzeme almaktadır. Ocakların ikisinde 
dağ malzemesi kullanılmakta ve Karahamzauşağı formasyonundan 
(Permokarbonifer) malzeme alımı yapılmaktadır. Bunlar A1-A2 sınıfı olarak 
kodlanmıştır. Araştırma konusu olan diğer bir ocak yine dağ malzemesi olup, 
Karaisalı formasyonundan (Alt Miyosen) malzeme alımı yapılmaktadır ve B sınıfı 
olarak kodlanmıştır. Diğer iki ocak dere (alüvyal) malzemesi olup Çakıt çayından 
malzeme alımı yapılmaktadır ve C1-C2 olarak kodlanmıştır. 
 
METİLEN MAVİSİ DENEYİ 

Kil kökenli malzeme miktarı metilen mavisi değerini artırmaktadır. Katyon 
değiştirme yeteneğine sahip olan kil mineralleri sulu çözeltilerinden metilen 
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mavisini soğurabilirler. Killerin bu boyayı aktif yüzeylerine alabilme yeteneği katyon 
değiştirme kapasitesiyle yüzey alanının ölçülmesi ve kil minerallerin varlığının 
ortaya çıkarılması için yapılan test yöntemlerinin temelini oluşturur. Metilen mavisi 
deneyi bu gerçeğe dayanır.Kili ortaya çıkarmak için kullanılan en basit 
yöntemlerden biri metilen mavisi deneyidir.Bu yöntem 1940’lardan beri 
kullanılmaktadır ve birçok şekilde geliştirilmiştir.(2) 

Deney numunesi ve metilen mavisi tozu ile boya çözeltisi hazırlanır. Deney 
numunesi tartılır ve M1 olarak kaydedilir. (500±5) ml’lik damıtık veya demineralize 
su behere koyulur ve kurutulmuş deney numunesi kısmı spatül ile iyice 
karıştırılarak behere ilave edilir. Boya çözeltisi çalkalanır ve iyice karıştırılır. Büret 
boya çözeltisi ile doldurulur. Karıştırıcı 600 devir/dakika hıza ayarlanır ve pervane, 
beher tabanından yaklaşık 10 mm yüksekte olacak şekilde yerleştirilir. Karıştırıcı 
çalıştırılır ve kronometreye basılarak beherdeki malzeme önce 5 dakika süreyle 
(600±60) devir/dakika karıştırılır. Deney numunesinde, bir hale oluşturmaya 
yetecek miktarda ince tane mevcut değilse, boya çözeltisiyle birlikte kaolinit ilave 
edilir. Kaolinitin MBK değeri tayin edilir ve kaolinit tarafından adsorplanan boya 
çözeltisinin hacmi (V’=30 MBKhesaplanarak behere boya çözeltisi ilave edilir. 
Takiben deneyin geriye kalan kısmında sürekli olarak (400±40) devir/dakika hızda 
karıştırılır. Hale oluşturana kadar leke deneyi tekrarlanır ve 5 dakika süreyle 
varlığını sürdüren bir hale meydana getirmek için ilave edilen boya çözeltisinin 
toplam hacmi (V1) belirlenir. Kilogram başına tüketilen boyanın gram cinsinden MB 
= [(V-V’)/M1]*10 “Metilen Mavisi Değeri” hesaplanır.(3)  
 
FORMASYON ÖZELLİKLERİ 
Karaisalı Formasyonu (Tka) (Alt Miyosen) 
Karaisalı formasyonu ilk kez Schmidt (1961) tarafından litostratigrafik birim ayırdına 
dayalı olarak Karaisalı kalkeri olarak adlandırılmıştır. Daha sonra birime; Ergene 
(1972), İlker (1975), Görür (1979, 1980) ile Yetiş ve Demirkol (1984) tarafından 
Karaisalı kireçtaşı; Yalçın ve Görür (1984) ile Yetiş ve Demirkol (1986) tarafından 
ise Karaisalı formasyonu adlaması uygulanmıştır. Karaisalı formasyonu adını, 
çalışma alanının doğu sınırında bulunan Karaisalı ilçesinden almakta olup, tip yeri 
ve kesiti de burada yer almaktadır. Karaisalı formasyonu özellikle inceleme 
alanının doğu ve güney kesimlerinde oldukça geniş yüzleklere sahiptir. Birim genel 
olarak çalışma alanındaki topoğrafik yükseltileri oluşturmaktadır. Bu yükseltiler; 
Kale Tepe, Kessek Tepe, Alaca Tepe dolayları, Kıralan köyü kuzeyi ve kuzeybatısı, 
Kuşçular köyü güneybatısı ve kuzeyi dolaylarıdır. İnceleme alanında birim başlıca 
resifal kireçtaşından oluşmaktadır. Açık sarı-açık gri-kirli beyaz-bej renkli, seyrek 
killi biyoklastik kireçtaşı arakatmanlı, resif kenarları dışında belirgin katmansız, 
bazen belirgin ortakalın, bazen som katmanlı birim; Sert, sağlam, sıkı dokulu, 
keskin köşeli kırıklı, yer yer bol alg, gastropod, ekinid, mercan, lamellibranş 
kapsayan erime boşluklu kireçtaşı yapılışlıdır. Birim bölgede çoğunlukla dik şevler 
oluşturmaktadır Karaisalı formasyonu tabanındaki birimlerle hızlı, yanal ve düşey 
fasiyes değişimleri sunmaktadır. Bunun sebeplerini değerlendiricek olursak; 
İnceleme alanı sınırları içerisinde deniz seviyesindeki alçalıp yükselmeler, bölgenin 
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paleotopoğrafik düzensizlikleri ve havzaya taşınan çökel oranındaki değişimler bu 
fasiyes değişimlerini etkileyen faktörlerdir. Karaisalı kireçtaşı tabanda değişik 
formasyonlar üzerine gelmektedir. Birim tabandaki Yellikaya sırtı dolayında ve 
kuzey kesiminde Paleozoyik'e ait Karahamzauşağı ve Kessek Tepede Mesozoyik'e 
ait Demirkazık formasyonu üzerine uyumsuz olarak gelmekte olan birim, Kale Tepe 
güneyinde Gildirli Formasyonu üzerinde uyumludur. Birimin Kıralan-Yerköprü 
arasında ise Alt-Orta Miyosen yaşlı Kaplankaya formasyonu ile olan yanal ve 
düşey fasiyes değişimleri arazide oldukça belirgindir. Kaplankaya formasyonu, 
Karaisalı formasyonunun resif gerisi-lagün fasiyesini karakterize etmektedir. 
Kaplankaya formasyonunun üzerine gelen Langhiyen-Serrevaliyen yaşlı Güvenç 
formasyonu ile olan dokanağı da genellikle geçişlidir. Keştepe Mahallesi ve Arapali 
köyü civarı dolayında belirtilen geçişli dokanak ilişkisi oldukça belirgindir.  
 
Karahamzauşağı Formasyonu (Pkbk) (Permo-Karbonifer) 

İnceleme alanında ilk kez birime tipik lokaliteyi oluşturan Yellikaya 
Sırtından yararlanarak Lagap (1985) tarafından Yellikaya formasyonu adı 
uygulanmıştır. Daha sonra Ünlügenç (1986) birimi en belirgin bir şekilde 
Karahamzauşağı mahallesi ve yakın dolaylarında ayırtlamış, bunun sonucu olarak 
da birime Karahamzauşağı formasyonu adını uygulamıştır. Birim çalışma alanının 
güneydoğusunda ve kuzeyinde, kuzeydoğu-güneybatı uzanımlıdır. İnceleme 
alanında Karahamzauşağı formasyonunun en belirgin olarak gözlendiği yerler; 
Yellikaya sırtı, Yerköprü dolayı ve Çebiçyatağı mevkiinin doğu kesimleridir. 

Karahamzauşağı formasyonunun Yerköprü formasyonu ile olan taban, 
Demirkazık formasyonu ile olan tavan dokanağı faylıdır. Birimin Yellikaya sırtında 
Tersiyer birimlerinden Gildirli, Kaplankaya ve Karaisalı formasyonları ile olan tavan 
dokanağı faylıdır. Formasyon, çalışma alanında değişik kalınlıklar sunmakta olup 
jeoloji enine kesitlerde ölçülebilen kalınlığı 240-1400 m kadardır (Usta, 1993). 
Karahamzauşağı formasyonu; dolomit, dolomitik kireçtaşı ve killi kireçtaşından 
oluşmaktadır. Yer yer ince şeyl ve kil bandları içermektedir Birim tabanda siyah, 
siyahımsı-gri, koyu mavimsi-gri, gri renkli orta-kalın tabakalı, kil ve şeyl bandlı, yer 
yer fusulinli kireçtaşı ile başlayarak, yukarıya doğru tabaka kalınlığının arttığı 
biyomikritik kireçtaşına geçiş yapmaktadır. Bu seviyeler koyu-gri, sarımsı-gri, kirli 
beyaz renkli olup, mikrit hamurlu, lamellibranşlı, bol fusulinli, yer yer 
limonitleşmelidir. Deformasyon sonucu oluşmuş çatlak ve yarıklar kalsitspar ile 
doldurulmuştur. Dolomitli seviyeye yakın olan kısımlarda siyah, siyahımsı-gri renkli, 
çok ince bitümlü şeyl-kil arakatmanlı kireçtaşı gözlenmektedir. Birim tavanda koyu 
gri, sarımtrak, beyaz ve kirli beyaz renklidir. Birim kalın-çok kalın tabakalı, fosilsiz, 
keskin köşeli kırık ihtiva eden, yer yer kalsit dolgulu dolomitik kireçtaşı ile başlar. 
Daha sonra boz, yeşilimsi-gri, kirli beyaz renkli, kalın-çok kalın katmanlı, sert, 
sağlam, fosilsiz, son derece kristalize, zaman zaman elle ufalanabilen dolomit ile 
son bulur. Karakeh tepe civarında birimin Karaisalı formasyonu ile olan üst 
dokanağında kırmızı, pembemsi kırmızı renkli, som katmanlı dolomitik kireçtaşı 
gözlenmiştir.  
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Çakıt Çayı Alüvyonu; Tüm yıl boyunca akış halinde olan nehir Niğde İli’nden 
başlayıp Pozantı Kazasından geçer ve yaklaşık 380 km. yol kat ederek Seyhan 
Baraj Gölüne dökülür. Membadan Seyhan Baraj Gölüne kadar olan akışı boyunca 
büyük bir yükselti farkına sahiptir. Bu nedenle yüksek enerjili bir akış rejimine 
sahiptir. Bu yüksek eğimli akış beraberinde çok iri malzemeyi (blok) de içeren çok 
değişken taneboyuna sahip tuvenan malzeme taşımaktadır. Çökel alanlarda 
biriken taneler çok farklı kökene sahip kaya türlerinden oluşmaktadır. Alüvyal 
malzeme kullanan agrega ocakları özellikle nehrinin genişlediği alanlarda, özellikle 
enerjinin en aza düştüğü menderesli kesimlerde, tuvenan malzemenin rahatça 
çökelebildiği kesimlerde kurulmuştur. 
 
Çizelge 1. Agrega ocaklarının formasyon adları ve litolojik özellileri 

Agrega Ocağı Formasyon Petrografi 
(TS 10088) 

A1 KARAHAMZAUŞAĞI 
FORMASYONU %100 KİREÇTAŞI 

A2 KARAHAMZAUŞAĞI 
FORMASYONU %100 KİREÇTAŞI 

B KARAİSALI 
FORMASYONU %100 KİREÇTAŞI 

C1 ÇAKIT ÇAYI ÇOK ORJİNLİ MAGMATİK 
ve SEDİMANTER 

C2 ÇAKITÇAYI ÇOK ORJİNLİ MAGMATİK 
ve SEDİMANTER 

 
A1 ve A2 ocakları Karahamzauşağı Formasyonundan malzeme alımı 
yapmaktadırlar ve alım yaptıkları formasyon seviyesi killi kireçtaşlarından 
oluşmaktadır. Ayrıca birçok karstik boşluk bulunmakta ve bu boşluklar kil 
mineralleri ile dolu durumdadır. Patlatma kırma ve eleme işlemlerinde bu 
formasyon özellikleri göz önüne alınmalıdır. 
B ocağı Karaisalı formasyonundan malzeme alımı yapılmaktadır. Alım yapılan 
formasyon seviyesi A1 ve A2 ocaklarının alım yaptığı formasyon seviyesindedaha 
az kil içermektedir. 
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DENEY SONUÇLARI 
 
Çizelge 2. Deney sonuçları 

AGREGA OCAĞI 

0.063mm ELEKTEN % 
GEÇEN 

(TS 706 EN 12620-çok ince 
malzeme içerik sınıfı) 

MB DEĞERİ 

A1 15.2 0.50 
A2 8.7 1,25 
B 6.8 1.50 

C1 2.4 0.50 
C2 1.0 1.0 
 
Çizelge 2 de agrega ocaklarının çok ince malzeme içeriği ve metilen mavisi 

deney sonuçları verilmiştir. Bu deney sonuçlarına göre aynı formasyondan alım 
yapan A1 ve A2 ocaklarının deney sonuçlarının farklı olduğu görülmüştür. A1 
ocağının çok ince malzeme içeriği A2 ocağından daha yüksek ve metilen mavisi 
değeri daha düşüktür. Bu sonuçlara göre A1 ocağının ince madde içeriğinde kil 
miktarı oldukça az ve taşunu miktarı yüksektir, bu nedenle beton için fayda 
sağlayacaktır. A2 ocağında A1 ocağına göre ince madde içeriğinde daha fazla kil 
bulunmaktadır. Aynı formasyondan malzeme alımı yapan bu iki ocağın deney 
sonuçlarının farklı olmasının nedeni, üretim donanımlarının farklı olmasıdır. A1 
ocağı üretimde ilk olarak agregaları kilden ayırmak için kırma sistemine getirilen 
karışık malzemenin kırıcılara gönderilmeden, göz aralıkları 5cm olan ve titreşim 
sistemiyle çalışan ızgaralardan geçirmektedir. .Izgaralardan geçen malzeme çeneli 
kırıcıya verilerek kırılmaktadır. İkinci kırma işlemine girmeden önce malzeme 
elenirken bir ön elek kullanılmaktadır. Bu ön eleğin amacı ızagaralarda 
temizlenmemiş olan(malzeme üzerine yapışmış olan killer) kili temizlemektir.. 
Izgaralarda ayrılmamış olan killer ön elek sisteminde ayrılmaktadır. A2 ocağı ise 
sadece kırma işleminden önce ızgaralarla kili, malzemeden uzaklaştırılmaktadır. 
Bu nedenle A1 ocağının A2 ocağına göre taşunu miktarı yüksek ve kil içeriği daha 
düşüktür. 

A2 ocağı ile B ocağı farklı formasyonlardan malzeme almakta fakat üretim 
için aynı donanımı kullanmaktadırlar. Aynı donanımı kullanmalarına karşın çok ince 
malzeme içeriği ve metilen mavisi deney sonuçlarının farklı olduğu görülmüştür. Bu 
durumda ocakların malzeme alımı yaptıkları formasyonun kil içeriği ve kireçtaşı 
özellikleri etkili olmaktadır.Deney sonuçlarında da görüldüğü gibi A2 ocağının 
metilen mavisi değeri (kil içeriği) B ocağından daha yüksektir.A2 ocağının malzeme 
alımı yaptığı formasyonun kil içeriği B ocağının malzeme alımı yaptığı 
formasyondan daha yüksektir. 
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C1ve C2 ocakları aynı formasyondan malzeme alımı 
yapmaktadırlar.Kaynağı dere olan bu iki ocağın üretim donanımı farklılıklar 
göstermektedir.Dere malzemesinde agreganın kilden arındırılması için yıkama 
işlemi yapılmaktadır.C1 ocağında ikili yıkama sistemi bulunmaktadır ve yıkama 
işlemi esnasında suyun basıncıda malzemenin temizlenmesinde etkilidir.İkili 
yıkama sisteminde malzeme kırıcıya gönderildikten sonra ön elekte yıkanır ve 
buradan boyutlandırma için eleklere gönderilerek bir kez de burda yıkanır.İlk 
yıkama işleminde temizlenmeyen malzeme burada temizlenir.C2 ocağında ise 
yıkama işlemi tek basamakta yapıldığından dolayı metilen mavisi deney sonucu 
daha yüksek çıkmıştır bu sonuç kil içeriğinin daha fazla olduğunu göstermektedir.  
 
Çizelge 3. Metilen mavisi deney sonuçlarına göre ocakların karşılaştırılması 

AGREGA OCAĞI 
0.063mm 

ELEKTEN % GEÇEN 
 

MB 

A1 15.2 0.50 

C1 2.4 0.50 

C2 1.0 1.0 

A2 8.7 1.25 

B 6.8 1.50 
 

Çizelge 3’de agrega ocaklarının metilen mavisi deney sonuçları en az olan 
ocaktan en fazla olana doğru sıralanmıştır. Deney sonuçlarında görüldüğü gibi 
0.063 mm göz açıklıklı elekten geçen malzeme miktarı ile metilen mavisi deneyi 
arasında bir ilişki olmadığı görülmüştür..A1 ocağı en yüksek ince madde miktarına 
ve en düşük metilen mavisi değerine sahiptir. Metilen mavisi değeri A1 ocağı ile 
aynı olan C1 ocağında ise çok ince malzeme miktarı A1 ocağına göre oldukça 
azdır. Bunun asıl sebebi formasyon farklılığı ve üretim donanımıdır. A1 ocağı, 
kaynağı dağ olan bir ocak olup kuru eleme yapmakta fakat C1 ocağının kaynağı 
dere olduğu için ıslak eleme yapmaktadır. Bu nedenle C1 ocağında çok ince 
malzeme kayıp miktarı fazla olmaktadır.  

C2 ocağında ince madde miktarının düşük olmasına rağmen metilen 
mavisi değerinin yükselebildiğini görülmektedir. 
 
SONUÇLAR 

Aynı formasyondan alım yapan fakat aynı donanımı kullanmayan ocakların 
ince agregada ki çok ince malzeme içeriği ve metilen mavisi değerleri farklılıklar 
göstermektedir. Agrega üreticileri malzeme alımı yaptıkları formasyonun agregayı 
etkileyecek dezavantajlarına göre uygun üretim donanımı seçmelidir.Kil içeriği çok 
fazla olan bir ocakta uygun donanım seçimi yapıldığında sonuç üründe kil içeriği 
büyük oranda azalmış ve taşunu miktarının artmış. olduğu görülmektedir. 
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İnce agregaların,ince malzeme içeriği düşük olmasına rağmen,bünyesinde kil 
içermesi metilen mavisi deney sonucunu arttırmaktadır.Bu agregalar beton 
kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir.Agrega içerisindeki ince malzeme 
miktarından çok,bu ince malzemelerin minerolojik kökeni önem taşımaktadır.İnce 
malzemenin minerolojik kökeni araştırılmadan agreganın yıkanmaması 
gerekmektedir. 
İnce agregalarda ki çok ince malzeme içeriği, agreganın beton için uygunluğunu 
tek başına yansıtmamaktadır.Çok ince malzemenin kalitesini belirlemede yardımcı 
olan metilen mavisi deneyinin yapılması gerekmektedir. Hazır beton santrallerinde 
agrega kabulünde çok ince malzeme içeriği ve aynı malzemenin metilen mavisi 
değerleri incelenerek karar verilmelidir. . 
 
KAYNAKLAR 
UĞURLU, A., Taşunu Kullanımının Beton Özellikleri Üzerindeki Etkisi, Mühendislik 

Haberleri, TMMOB yayını Ankara, 1993. 
TOPÇU,İ.,DEMİR,A. Metilen Mavisi Deneyi ile İnce Tanelerdeki Kil İçeriğinin 

Belirlenmesi 4.Ulusal Kırmataş Sempozyumu İstanbul 2006 
TS EN 933–9 Mart 2001, İnce Agregalarda Metilen Mavisi Değerinin Tayini 
ULUÖZ,S.,YAKIT,E. Kırma Agregadaki Taş unu ve Kil Miktarının Beton Kalitesine 

Etkisi,Beton 2004 
EKMEKYAPAR, A. Aşağı Belemedik (Kıralan-Hacıkırı) Dolaylarının Stratigrafik 

Özellikleri 2006 Adana 
 



 
 
 
 
 
 
Ç.Ü Fen ve  Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2011  Cilt:26-2 
 

- 118 - 

∗YUMUŞAK ÇELİĞİN HİDROKLORİK ASİTTEKİ KOROZYONUNA  
RODANİN-N ASETİKASİT’İN KORUYUCU ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

 
The Investigation of İnhibitive Effect of Rhodanine-N-Acetic Acid on The Corrosion 

of Mild Steel in HCl Medium* 
 

Ayşe ONGUN YÜCE                 Gülfeza KARDAŞ  
Kimya Anabilim Dalı                Kimya Anabilim Dalı 
 
ÖZET 
 Bu çalışmada, yumuşak çeliğin (YÇ) 0,1 M HCl çözeltisindeki korozyonuna 
değişik derişimlerde Rodanin-N asetikasit’in (R-NA) inhibisyon etkisi araştırılmıştır. 
Bu amaçla, akım-potansiyel eğrileri, elektrokimyasal impedans spektroskopisi (EIS) 
ve lineer polarizasyon direnci (LPR) teknikleri kullanılmıştır. Elde edilen 
sonuçlardan, R-NA’in 0,1 M HCl çözeltisinde YÇ’nin korozyon hızını yavaşlattığı ve 
inhibitör derişiminin artmasıyla etkinliğinin arttığı belirlenmiştir. İnhibitörün metal 
yüzeyindeki adsorpsiyonu Langmuir adsorpsiyon izotermine uymaktadır. 
Adsorpsiyon denge sabiti (Kads) ve adsorpsiyon serbest enerjisi (ΔGads) gibi 
termodinamik parametreler hesaplanmıştır. 1.0×10−2 M R-NA içeren ortamda en 
yüksek inhibisyon verimi %98 olarak belirlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: İnhibitör, Korozyon, Adsorpsiyon, Rodanin-N Asetikasit(R-NA). 
 
ABSTRACT 

 Corrosion inhibition effect of Rhodanine-N-Acetic Acid (R-NA) on mild steel 
(MS) corrosion in 0.1 M HCl solution was investigated. For this purpose, 
potentiodynamic polarization, electrochemical impedance spectroscopy (EIS), 
linear polarization resistance (LPR) techniques were utilized. The thermodynamic 
parameters, such as adsorption equilibrium constant (Kads) and adsorption free 
energy (ΔGads) values, were calculated and discussed. The results obtained 
showed that R-NA performed good inhibition effect for the corrosion of MS in 0.1 M 
HCl solution. Inhibition efficiency (IE%) increased with increasing concentration of 
organic compound and reached 98% at 1.0×10−2 M R-NA. The results obtained 
suggested that inhibitive action of inhibitor was mainly due to adsorption on steel 
surface. The adsorption of inhibitor on the MS surface follows Langmuir isotherm 
model.  
Keywords: Corrosion, inhibitor; Rhodanine-N-Acetic Acid (R-NA); Adsorption. 
 
Giriş 
 Korozyon, metal ve alaşımların bulundukları ortam ile verdikleri istenmeyen 
reaksiyonlardır. Metallerin korozyona karşı korunmasında organik inhibitörlerinin 
kullanılması en yaygın ve pratik yöntemlerden bir tanesidir. Bu maddeler çoğu 
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zaman ortamda değişmeden kalır. İşlevi metal yüzeyini kapatarak metal/çözelti ara 
yüzeyinin direncini arttırmaktır.  

Asit çözeltileri, yumuşak çeliğin temizlenmesinde, pikling v.b. işlemlerde 
sıklıkla kullanılmaktadır (S.A. Abd El-Maksoud ve ark., 2005). Asitli ortamlarda 
metal yüzeyi genel olarak çıplaktır ve üzerinde herhangi bir oksit ya da hidroksit 
tabakası yoktur. Bu nedenle tüm korozif bileşenler yüzeye kolayca ulaşıp metalle 
etkileşir. İnhibitör olarak kullanılan madde için de aynı durum geçerlidir. 
Kullanılacak maddenin yüzeyle daha sıkı bir etkileşmeye girmesi, yüzeyde ince 
moleküler bir film tabakası oluşturması korozif bileşenlerin yüzeye ulaşmasını 
zorlaştırdığı gibi, ulaşanların elektrokimyasal tepkimeye girmesinde de aktivasyon 
enerjisini arttırıcı etki yapar. Bu tür maddeler genelde organik kökenlidir ve metal 
yüzeyinde koruyucu bir film oluşturarak korurlar (Erbil, M, 1984). Çoğu iyi bilinen 
asidik ortamdaki korozyon inhibitörleri N, S, O, gibi atomları içeren fonksiyonel 
grupları yapılarında bulundurmaktadırlar (I.B Obot ve ark., 2008). Etkili inhibitörler 
π bağlarına, çiftleşmemiş elektron çiftine sahip atomlar içeren (P, S, N, O) organik 
moleküllerdir. Genellikle organik moleküldeki bu tür atomların inhibisyon etkisi 
O<N<S<P sırasıyla arttığı belirtilmektedir. Ayrıca bir inhibitörün verimi, organik 
türün kimyasal yapısına, metalin yüzey yüküne ve organik molekül ile metal yüzeyi 
arasındaki etkileşimin tipine bağlıdır.  

Bu çalışmada, yumuşak çeliğin (YÇ) 0,1 M HCl çözeltisindeki korozyonuna 
değişik derişimlerde Rodanin-N asetikasit’in (R-NA) inhibisyon etkisi araştırılmıştır. 
Bu amaçla, akım-potansiyel eğrileri, elektrokimyasal impedans spektroskopisi (EIS) 
ve lineer polarizasyon direnci (LPR) teknikleri kullanılmıştır. Elde edilen 
sonuçlardan, R-NA’nın 0,1 M HCl çözeltisinde YÇ’nin korozyon hızını yavaşlattığı 
ve inhibitör derişiminin artmasıyla etkinliğinin arttığı belirlenmiştir. 
                         
Materyal ve Metod 
 Çalışma elektrotları silindirik metal çubuklardan 5 cm uzunluğunda 
kesilmiş, taban alanlarından bir tanesi delinerek iletkenliği sağlamak için bakır tel 
geçirilmiştir. Sadece diğer taban alanı (çalışma yüzeyi) açıkta kalacak şekilde 
polyester blok ile kaplanmıştır. Bu şekilde hazırlanan yumuşak çelik elektrodun 
yüzey alanı 0,50 cm2’dir. Çalışma elektrotlarının yüzeyleri bütün ölçümlerden önce 
mekanik parlatıcıda zımpara kâğıtları ile (1200 gritlik) parlatıldıktan sonra saf su ile 
yıkanmış ve filtre kağıdı ile kurutulup farklı derişimlerde R-NA içeren 0,1 M HCl 
çözeltilerine daldırılmıştır. Deneyler YÇ elektrotun bu çözeltiler içerisinde 1 saat 
bekletildikten sonra üç elektrot tekniğinden yararlanılarak Elektrokimyasal Analiz 
Cihazı (CHI 604 Electrochemical Analyzer, Seri No. 64721A) ile atmosfere açık 
koşullarda 298 K’de yapılmıştır. Referans elektrot olarak gümüş-gümüş klorür 
elektrot (Ag/ AgCl, Cl-) ve karşılaştırma elektrotu olarak platin kullanılmıştır. Akım 
potansiyel eğrileri 5 mV/s tarama hızı ile elde edilmiştir. EIS ölçümleri açık devre 
potansiyelinde 100 kHz ile 0,01 Hz frekans aralığında 5 mV genlik uygulanarak ele 
edilmiştir. Korozyon potansiyelinden itibaren ± 10 mV potansiyel aralığında 1 mV/s 
tarama hızıyla elde edilen akım potansiyel eğrilerinden polarizasyon dirençleri 
belirlenmiştir.  Çalışılan inhibitörün kimyasal yapısı Şekil 1’de verilmektedir. 
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Şekil 1. Rodanin-N asetikasit’in (R-NA) kimyasal yapısı. 
 
Araştırma Bulguları  
Akım-potansiyel Eğrileri  

Şekil 2 ve  Şekil 3’te 0,1 M HCl ve farklı derişimlerde (5,0x10-4M; 1,0x10-

3M; 5,0x10-3M; 1,0x10–2 M) R-NA içeren 0,1 M HCl çözeltilerinde YÇ elektrot için 
elde edilen katodik ve anodik akım potansiyel eğrileri verilmiştir. Şekil 2 ve Şekil 
3’ten de görüldüğü gibi, çözeltilerdeki inhibitör derişiminin artmasıyla YÇ yüzeyi ile 
etkileşen inhibitör molekülü sayısı arttığından dolayı anodik ve katodik yöndeki 
akım yoğunluğu değerlerinin giderek azaldığı görülmektedir ve korozyon 
potansiyeli daha pozitif potansiyellere kaymaktadır. Bu sonuç R-NA’nın karma 
inhibitör olduğunu ve metal yüzeyine adsorplanarak etki ettiğini göstermektedir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2. 0,1 M HCl çözeltisi (º) ve 
5.0×10−4 M(□), 1.0 ×10−3 M(■)5.0 
×10−3 M(●) ,1.0×10−2 M (∆) R-NA 
içeren çözeltilerde YÇ için elde 
edilen katodik akım potansiyel 
eğrileri. 
 

Şekil 3. 0,1 M HCl çözeltisi (○) ve 
5.0×10−4 M(□), 1.0 ×10−3 M(■)5.0 
×10−3 M(●) ,1.0×10−2 M (∆) R-NA 
içeren çözeltilerde YÇ için elde 
edilen anodik akım potansiyel 
eğrileri 
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Çizelge 1. 0,1 M HCl+ Farklı derişimlerde R-NA içeren ortamlarda yumuşak 
çelik elektrotun korozyon potansiyelleri (Ecor), korozyon akımları(ikor), 
Tafel sabiti(bc) ve yüzde etkinlik(% IE) değerleri. 

 
0,1 M HCl içerisinde atmosfere açık koşullarda R-NA içeren ve içermeyen 

ortamlarda yumuşak çelik elektrotun korozyon potansiyelleri, korozyon akımları, 
Tafel sabiti ve yüzde etkinlik değerleri Çizelge 1’de verilmektedir. Korozyon 
akımları; katodik yarı logaritmik akım potansiyel eğrilerinin korozyon 
potansiyeline ekstrapole edilmesi ile hesaplanmıştır. Çizelge 1’den görüldüğü gibi 
0,1M HCl içerisinde, inhibitör derişminin artmasıyla metal yüzeyi ile etkileşen 
inhibitör molekülü sayısı arttığından metal yüzeyi daha fazla kapanmaktadır. Bu 
nedenle yumuşak çelik elektrota ait korozyon akımları azalmakta ve buna bağlı 
olarak yüzde etkinlik değerleri artmaktadır. Korozyon potansiyelleri R-NA içeren 
ortamlarda daha pozitif değerlere doğru kaymaktadır. Katodik Tafel sabiti (bc) 
değerlerinin inhibitör içeren ortamlarda içermeyen ortama oranla hemen hemen 
değişmediği görülmektedir. Ortama ilve edilen inhibitörün, proton çıkış 
reaksiyonunun mekanizmasını değiştirmediği kabul edilmektedir (Herrag ve ark., 
2010; Tao ve ark., 2009). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R-NA (M) Ekor (V / Ag/AgCl ) ikor ( mA cm-2 )  -bc (V  dec−1) (%)IE 
0 -0,513 0,497  112  

5,0x10-4 -0,497 0,075  91 85 
1,0x10-3 -0,487 0,049  91 90 
5,0x10-3 -0,470 0,021  96 96 
1,0x10-2 -0,462 0,016  98 97 
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A.C İmpedans Eğrileri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 4. 0,1 M HCl(▲) + Farklı derişimlerdeki R-NA içeren çözeltilerde[5,0x10-4 

M(□), 1,0x10-3 M(■), 5,0x10-3 M(○), 1,0x10-2 M(●)]yumuşak çelik için 
Nyquist (a), Bode (b) ve Faz (c) Açısı eğrileri. 

 
Şekil 4’de 0,1 M HCl ve farklı derişimlerdeki R-NA içeren ve içermeyen 

ortamlarda yumuşak çeliğin atmosfere açık koşullarda elde edilen Nyquist, Bode ve 
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Faz Açısı eğrileri verilmiştir. Elde edilen Nyquist eğrileri basık bir yarım daire 
şeklindedir. R-NA içeren ortamlarda elde edilen Nyquist eğrilerinden hesaplanan 
polarizasyon direnç değerleri sırasıyla 556 Ω, 783 Ω, 1586 Ω, 1736 Ω olarak 
belirlenmiştir. Bu değerlerden R-NA derişiminin artması ile eğrilerden elde edilen 
polarizasyon direnci değerlerinin arttığı görülmektedir. Bu durum ortama eklenen 
inhibitörün derişiminin artmasıyla metal yüzeyi ile etkileşen moleküllerin sayısının 
arttığını ve metal yüzeyinde oluşan koruyucu filmin kapattığı yüzey alanının 
arttığını göstermektedir (Bentiss ve ark., 1999, Lagrenee ve ark., 2002). Oluşan bu 
tabaka metal çözünmesini engellemektedir. Bu nedenle, 0,1 M HCl çözeltisinde en 
yüksek derişimde (1,0x10-2 M R-NA) inhibitör içeren ortamda metal yüzeyinin 
korozif ortamın etkisine karşı korunmasının diğer derişimlere oranla daha fazla 
olduğu görülmektedir. 

Şekil 4.b’de0,1 M HCl ve farklı derişimlerdeki R-NA içeren ve içermeyen 
ortamlarda elde edilen Bode eğrileri, tek bir sabit faz elementi içeren metal/çözelti 
ara yüzeyine ait eğriyi göstermektedir. İnhibitörlü ve inhibitörsüz ortamlarda elde 
edilen ve sabit faz elementinin bir tane olduğu eşdeğer devreyi ifade eden Faz 
açısı-Frekans eğrilerinde, inhibitörsüz ortamda faz açısı değeri 58 dolayında iken 
inhibitörlü ortamda maksimum faz açısı değeri 75 dolayında olmaktadır(Şekil 4.c). 
Bu değerlerden,inhibitör derişiminin artmasıyla metal yüzeyine tutunan inhibitör 
molekülü sayısı arttığından faz açısı değerlerinin de arttığı görülmektedir. İnhibitör 
derişiminin maksimum olduğu 1,0x10-2 M’da faz açısı değerinin diğer derişimlere 
oranla en fazla olduğu görülmektedir. 

Elde edilen impedans verilerine uyan eşdeğer devre Şekil 4.9’da 
verilmektedir. İnhibitörün varlığında Rp değeri, Rct, Rd, Ra dirençlerine ek olarak film 
direncini (Rf) de içermektedir (Erbil, 1987). Deneysel impedans verilerinin eşdeğer 
devre modeline uygunluğu Zview Software programı kullanılarak belirlenmiş ve 
elde edilen sonuçlar Çizelge 2’de verilmiştir. 

 
 

 
 
 

 
 
 
Şekil 5. Yumuşak çelik/çözelti ara yüzeyinin eş değeri olarak kullanılan devre. 

Rp= Rct+ Rd+ Ra +Rf) Rp:polarizasyon direnci, Rct:yük transfer direnci, 
Rd:difüz tabaka direnci, Ra:birikinti direnci, Rf: film direnci Rs:çözelti 
direnci, CPE:sabit faz elementi.  

 
 
 
 
 

Rs CPE 

Rp 
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Çizelge 3. 0,1 M HCl+ farklı derişimlerde R-NA içeren ortamlarda Lineer 
Polarizasyon Dirençleri (LPR)(*Rp), polarizasyon dirençleri(Rp), 
yüzde etkinlik (%E) ve sabit faz elementi (CPE) değerleri. 

 
0,1 M HCl içerisinde R-NA içeren ve içermeyen ortamlarda LPR 

yönteminden belirlenen polarizasyon dirençleri, açık devrepotansiyelinde Nyquist 
eğrilerinden belirlenen polarizasyon dirençleri, yüzde etkinlik ve CPE değerleri 
Çizelge 3’de verilmektedir. Çizelgeden görüldüğü gibi R-NA derişimi arttıkça (*Rp) 
ve (Rp) değerleri metal yüzeyi ile etkileşen R-NA moleküllerinin fazlalaşmasından 
dolayı artmakta ve yumuşak çelik elektrot korozyona karşı dirençli hale 
gelmektedir. Buna bağlı olarak polarizasyon direnci değerlerinden elde edilen 
inhibitör etkinliklerinin de, inhibitörün derişiminin artmasıyla arttığı gözlenmiştir. 
CPE değerlerindeki azalma; metal yüzeyi ile inhibitör moleküllerinin etkileşiminin 
artmasıyla lokal dielektrik sabitinin azalması ve elektriksel çift tabakanın kalınlığının 
artması şeklinde ifade edilmiştir (Bentiss F.ve ark., 2004;Aljourani,J. ve ark., 2009). 
 
Adsorpsiyon izotermi ve Adsorpsiyon Mekanizması  

Adsorpsiyon izotermleri ile elektrokimyasal reaksiyonların mekanizması 
hakkında önemli bilgiler edinilebilmektedir. Sık kullanılan adsorpsiyon izotermleri 
Langmuir, Temkin ve Frumkin izotermleridir. İnhibitör moleküllerinin metal yüzeyine 
adsorpsiyon mekanizmasını için EIS ölçümlerinden her bir derişim için yüzey 
kaplanma kesirleri belirlenmiştir. C’ye karşı grafiğe geçirilen C/θ değişiminin 
doğrusal olması (R2≅1) R-NA’nın 0,1 M HCl çözeltisinde YÇ yüzeyine 
adsorpsiyonunun Langmuir adsorpsiyon izotermine uyduğunu göstermektedir 
(Şekil 6). Aşağıda verilen  eşitlik Langmuir adsorpsiyon izotermi ile 
gösterilmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(R-NA)(M) EIS   LPR 

Rp ( Ω ) CPE ( μF cm-2 ) (%)IE   *Rp ( Ω ) (%)IE  
0 47 1831   42  

5,0x10-4 528 1183 91  556 92 
1,0x10-3 785 575 94  783 95 
5,0x10-3 1363 558 97  1586 97 
1,0x10-2 1783 279 97  1749 98 
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Şekil 6. YÇ’nin 0,1 M HCl çözeltisindeki Langmuir adsorpsiyon izotermi 
 
                                                                                      

(1)      
   
 
 

Bu eşitlik (1)’de  Cinh inhibitör derişimi ve  ∆Gads adsorpsiyon denge sabitini 
göstermektedir. Elde edilen izotermin kaymasından  değeri 1,11x104 olarak 
belirlenmiştir. Adsorpsiyon denge sabitinin yüksek olması inhibitörün metal 
yüzeyine güçlü bir şekilde adsorplandığını göstermektedir .  
Adsorpsiyon serbest enerjisi eşitlik (2) ile hesaplanmıştır; 
 
           (2)  
  
 

∆Gads değeri -33,01 kJmol/1 olarak belirlenmiştir. Bu değerin işaretinin 
negatif çıkması adsorpsiyonun kendiliğinden olduğunu ve değerinin yüksek olması 
inhibitör molekülleri ve metal yüzeyi arasında güçlü etkileşimlerin olduğunu 
göstermektedir .  
 
Tartışma ve Sonuçlar  

0,1 M HCl + farklı derişimlerde R-NA (5,0x10-4; 1,0x10-3; 5,0x10-3; 1,0x10-

2M)  içeren çözeltilerde yumuşak çelik elektrot için elde edilen sonuçlar; 
1) 0,1 M HCl çözeltisi içerisine R-NA’nın eklenmesi, YÇ’in korozyon hızını 
yavaşlatmakta ve inhibitörün etkinliği, derişiminin artması ile artmaktadır. 
2) R-NA, 0,1 M HCl ortamındaki yumuşak çeliğin korozyonuna karma inhibitör 
olarak etki etmektedir. 
3) R-NA’nın metal yüzeyine  adsorpsiyonu Langmuir adsorpsiyon izotermine 
uymaktadır. 

)(
)(

)( 1
inh

ads

inh C
K

C
+=

θ
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4) Adsorpsiyon serbest enerjisi ve adsorpsiyon denge sabiti değerleri, metal 
yüzeyinde adsorpsiyonun kendiliğinden ve  güçlü bir şekilde gerçekleştiğini 
göstermiştir.  
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MİMARİ FOTOGRAMETRİ YÖNTEMLERİNİN RÖLÖVE ÇALIŞMALARI 
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ* 

 
Evaluation of Architectural Photogrammetry Methods in Terms of Survey Studies  
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Mimarlık Anabilim Dalı 

         Mustafa YEĞİN 
         Mimarlık Anabilim Dalı 

 
ÖZET 

 Bu tezin amacı rölöve çalışmalarında mimari fotogrametri yöntemlerinin 
kullanımını değerlendirmek ve uygulamalarda kullanılması gereken doğru 
yöntemlerin seçimini sağlamaktır. Bu çalışma, fotogrametri kavramı ile disiplinler 
arası ilişkileri, mimari fotogrametri yöntemlerinin rölöve çalışmalarında 
değerlendirilmesini, kültür varlıkları tespitinde mimari fotogrametri yöntemleri ile 
geleneksel ve modern tüm yöntemlerin karşılaştırılmasını kapsamaktadır. Bu 
bağlamda yöntemlerin performans değerlendirmeleri yapılmış ve yöntemleri 
kullanacak olan uzmanlar için yöntem stratejileri oluşturulmuştur. Değerlendirme 
sonucunda, rölövelerin hazırlanma aşamalarındaki kalitenin artırılması için mesleki 
çalışma alanlarında ve kurumların değerlendirme aşamalarında mimari 
fotogrametri yöntemlerine daha fazla yer verilmesi gerektiği belirlenmiştir. 
Değerlendirme çalışmasında elde edilen bulgular sonuç bölümünde bir araya 
getirilerek, rölöve çalışmalarında performansı arttıracak çözüm önerileri 
sunulmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Mimari Fotogrametri, Kültür Varlıklarının Tespiti, Belgeleme 
 
ABSTRACT 

The aim of this thesis is to evaluate architectural photogrammetry methods 
in survey studies and to provide selection of proper methods to be applied. In this 
study, inter-disciplinary relationships with the concept of photogrammetry, 
evaluation of architectural photogrammetry methods in survey studies, cultural 
assets and traditional and modern methods of determining the architectural 
photogrammetry involves comparison of all methods. As a result, evaluations of 
performance and strategy were completed for methodology experts.  End of the 
evaluation stage, it is supposed to use more architectural photogrammetry 
methods to increase quality in stages of survey preparation at professional work 
and drawing processes of institutions. The findings of the assessment results 
section of the study brought together, to improve the performance of the solutions 
suggested for survey work.  
Key Words: Architectural Photogrammetry, Determination of Cultural Property,    

Documentation 
 

                                                             
* Yüksek Lisans Tezi-MSc. Thesis 
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GİRİŞ 
Yapıların belgelenmesinde tespit çalışmalarında kullanılan yöntemlerin 

geliştirilmesi, rölöve çalışmalarının sürelerinin kısa, hassasiyetlerinin fazla ve veri 
kayıplarının az olması açısından oldukça önemlidir. Bu bağlamda kullanılabilecek 
en güncel yöntemler bulunmalıdır. Tüm çağdaş yöntemler, maliyet, zaman ve 
doğruluk kriterleri göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir. Geleneksel 
yöntemlerle yapılması çok zor olan ölçme ve değerlendirme çalışmalarının farklı 
disiplinlerden yararlanılarak çözülme yolları araştırılmalıdır.  

Bu çalışmada konu ile ilgili kaynaklar taranmış, kaynak kişi ve kuruluşlarla 
görüşülmüş, uygulama alanları, ekipman ve teknikleri ile ilgili bilgiler 
sınıflandırılmış, rölöve çalışma alanlarının sınırları göz önüne alınarak 
değerlendirmeler yapılmıştır. Rölöve çalışmaları özellikle kültür varlıklarının tespiti 
aşamasında irdelenmiş, örnekler üzerinde yapılan tespit çalışmaları tüm 
aşamalarıyla detaylı bir şekilde gösterilmiştir. Bu sayede çalışmalarda tercih edilen 
yöntemlerin araştırma konuları kapsamındaki diğer geleneksel ve modern 
yöntemlerle karşılaştırması yapılabilmiştir. Bu değerlendirmeler doğrultusunda 
doğruluk oranı yüksek ve hızlı sonuçlar elde edebilmek için kullanılması gereken 
yöntem stratejileri ortaya konmuştur.  

Mimarlık meslek alanında, özellikle kültürel ve mimari mirasın tespiti ve 
belgelenmesi sürecinde mimari fotogrametri yöntemlerinin kullanılması rölöve 
çalışmalarındaki kalitenin arttırılması açısından oldukça önemlidir. Bu yöntemlerin 
kullanılması ile çalışmaları yapan uzmanlar, zamandan kazanım sağladıkları gibi 
doğruluk düzeyi yüksek sonuçlar da elde etmektedirler. Bu çalışmada söz konusu 
tespit çalışmalarının önemi vurgulanmış, güncel yöntemler ortaya konmuş ve bu 
yöntemlerin performans değerlendirmeleri yapılmıştır.  
 
MATERYAL VE YÖNTEM 
Materyal 

Araştırma konusunu mimari fotogrametri yöntemlerinin rölöve 
çalışmalarında değerlendirilmesi oluşturmaktadır. Değerlendirmelerde konu ile ilgili 
daha önce yapılmış çalışmalardan, koordinat sisteminden yararlanma ve tek 
görüntü yöntemleriyle yapılan tespit çalışmalarından, başka örnekler üzerinde de 
3B lazer tarama ve ortophoto yöntemleriyle yapılan tespit çalışmalarından elde 
edilen veriler kaynak olarak kullanılmıştır. Mimari fotogrametri yönteminin daha 
kolay anlaşılabilmesi için uygulama alanları belirtilmiş, kullanılan ekipmanlar ve bu 
teknikle desteklenebilen diğer tespit teknikleri ile ilgili bilgiler sınıflandırılarak 
verilmiştir. 

Çalışmada, literatür taramaları, görüşmeler, fotoğraf makineleri, objektifler, 
Rolleimetric MSR, Pictran, PhoToPlan gibi düzeltim yazılımları, analitik bilgi 
aktarımı sağlayan donanıma sahip Metigomap yazılımı, PhotoModeler, Rolleimetric 
CDW gibi ölçüm yazılımları, Photoshop gibi görüntü işleme yazılımları, ölçüm için 
kullanılan geleneksel aletler, total stationlar, 3B lazer tarayıcılar kullanılan başlıca 
materyalleri oluşturmaktadır.  
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Yöntem 
 Çalışmada kullanılan yöntem; verilerin toplanması, sınıflandırılması, 
karşılaştırılması, değerlendirilmesi ve sonuçların ortaya konması aşamalarını 
kapsamaktadır. İlk aşamada tespit çalışmaları için kullanılabilen geleneksel ve 
modern bütün yöntemler belirlenmiştir. Mimarlık meslek hizmetleri ölçme 
çalışmalarında kullanılan bu yöntemler tüm aşamalarıyla, literatür taraması ve ilgili 
kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler sonucunda sınıflandırılarak bir araya 
getirilmiştir.  Sınıflandırılan bu yöntemler başarılı veya başarısız olduğu sınırlar 
içinde irdelenmiş, alan çalışmalarından elde edilen bilgilerle desteklenmiştir. İkinci 
aşamada sınıflandırılan bütün bu tespit yöntemleriyle elde edilen veriler 
yöntemlerin kendi sınırları içerisinde ve birbirleriyle olan ilişkilerinde, kolaylıkları, 
zorlukları ve alan çalışmalarındaki uygulanabilirlik oranlarıyla kıyaslanarak 
yorumlanmıştır.  

Son aşamada ise değerlendirmeleri yapılan tespit yöntemleri avantaj ve 
dezavantajlarıyla karşılaştırılmışlardır. Bu bağlamda mimarlık meslek hizmetlerinde 
rölöve çalışmaları için kullanılabilecek yöntemlerin farklı yapı gruplarında 
uygulanabilirliği, doğruluk, zaman ve maliyet parametrelerinde değerlendirilmiştir. 
Bu değerlendirmeler sonucunda rölöve çalışması yapacak olan mimarlar için 
yöntem stratejileri oluşturulmuştur.  
 
ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 
Fotogrametri Kavramı ve Yöntemleri 

Hanke ve Grussenmeyer’e (2002) göre mimari fotogrametri, sayısal ve 
analog görüntüler üzerinde var olan, mimari nesneye ait görsel bilgilerin, mimari 
nesnenin geometrik çözümlemesinin yapılması için değerlendirilmesi yöntemlerinin 
bütünüdür. Mimari fotogrametri, yapıya ait fotoğrafların ölçme sisteminden 
yararlanarak kullanılmasıyla yapının mevcut durumunun tespit edilmesini 
sağlamaktadır. Bir belgeleme yöntemi olan mimari fotogrametri ile mimari koruma 
projelerinin rölöve çalışmaları aşamasında kısa zamanda hassas ve güvenilir 
veriler elde edilmektedir. Mimari fotogrametri yöntemiyle yapıya ait konum, boyut 
ve şekil verilerine ulaşılabilmektedir. Aynı zamanda analiz çalışmalarında da yapı 
üzerindeki bozulmalar ve değişimler hassas bir şekilde belirlenebilmektedir. 

Turan’a (2004) göre mimari fotogrametri yöntemleri, tek görüntü, stereo 
görüntü ve ışın demetleri yöntemleri olarak üç alt başlıkta incelenebilir. Tek görüntü 
yöntemi, özellikle yapıların cepheleri ya da nesne yüzeylerinin belgelenmesinde 
kullanılmaktadır. Bu yöntem, derinlik tespiti yapılmasının mümkün olmamasından 
dolayı şekil, boyut ve konumun belgelenmesi için yeterli değildir. Stereo görüntü ve 
ışın demeti yöntemleri ise derinlik ölçümü yapılabildiğinden yapının şekil, boyut ve 
konumunun belgelenebilmesini sağlamaktadır. 

Tek görüntü yönteminde görüntü elde etmekte temel prensip tespiti 
yapılacak nesneye tam karşısından bakmaktır. Elde edilen verilerin doğruluğu 
kullanılan görüntüdeki deformasyona bağlıdır. Yazılımlar yardımıyla fotoğraf 
üzerinde belirtilen noktaların koordinatları girilebilmekte ve bu sayede görüntü 
üzerindeki deformasyonlar otomatik olarak düzeltilebilmektedir. Dikkat edilmesi 
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gereken nokta, farklı düzlemlerin tek bir fotoğraf üzerinde işlenmesiyle elde edilen 
verilerin hata paylarının derinlikten kaynaklanan deformasyonlardan dolayı yüksek 
olmasıdır. Bu deformasyonları engellemek için hareketli cephelere sahip bir mimari 
yapının tespitinde farklı düzlemlerdeki parçalar için farklı çalışma ekranlarında 
işlem yapmak, daha sonra çalışmaları tek bir ekranda birleştirmek gerekmektedir. 
 

           
Şekil 1. Tek görüntü ve ışın demeti yöntemlerinde makinelerin konumlandırılması 

(Hanke ve Grussenmeyer, 2002) 
 

Işın demetleri yönteminde bağımsız birçok noktadan çekilen fotoğraflar 
kullanılarak karmaşık bir yapı hassas bir şekilde ölçülerek geometrisi tespit 
edilebilir. Ancak fotoğrafların farklı açılardan ve kısmi çakışmalar sağlayacak 
şekilde çekilmiş olması zorunludur. Çakışan fotoğrafların ortak noktalarının ölçüm 
yazılımlarında koordinatlarının girilmesi ile modellemeleri yapılabilir. Fotoğraflar 
tüm yapıyı kapsayacak şekilde rastgele seçilmektedir ve çekim esnasında 
makinenin konumlandığı yerlerin belirtilmesi gerekmemektedir. Ancak fotoğrafların 
aynı çekim özelliklere sahip olması gerekmektedir.  
 

        
Şekil 2. Stereo görüntü yönteminde makinelerin konumlandırılması (Hanke ve 

Grussenmeyer, 2002) ve çakıştırılan eşlenik görüntü (www.imagefact.de) 
 

Stereo görüntü yöntemi, insan gözünün çalışma ilkeleriyle benzerlikler 
gösterir. Gözler arasındaki mesafe nedeniyle beyne gönderilen iki görüntü 
birbirinden farklıdır. Bu iki ayrı perspektif görünümden, üç boyutlu mekansal bir 
izlenim elde edilmesi insan beyninin algı sistemindeki bütünleme yeteneği ile 
ilgilidir. Fotogrametri uygulamalarında; üç boyutlu mekansal izlenim elde 
edilebilmesi için, belirli bir mesafenin iki ucundan ve kamera optik eksenleri 
birbirine paralel bir biçimde çekilmiş görüntülerin ilgili gözlere ayrı ayrı 
yönlendirilmesi gerekir. Söz konusu görüntüler, aynı alanı paralel perspektiflerle 
belgeleyen eşlenik görüntülerdir. (Pomaska, 1999) 

http://www.imagefact.de)
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Düzeltim ve Ölçüm Yazılımlarının Karşılaştırılması 
 
Çizelge 1. Düzeltim ve ölçüm yazılımlarının genel özellikleri 

Özellikler 
 

Yazılımlar 

Analitik 
Bilgi 

Aktarımı 

2boyutta 
değerlen

dirme 

3boyutta 
değerlen

dirme 

Veri 
Kullanımı 

.jpeg 

Ekipman 
Fotoğraf 
makinesi 

MSR — ü  — ü  ü  
Pictran — ü  — .btf ü  
PhoToPlan — ü  — ü  ü  
MetigoMAP 

ü  ü  — .bmp.tiff.jpeg    
.dwg.dxf ü  

CDW ü  ü  ü  ü  ü  
PhotoModeler — ü  ü  ü  ü  

 
Rölöve Alma Tekniklerinin Genel Değerlendirilmesi 

Rölöve alma tekniklerinin doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi için, 
kullanılan alım yöntemlerin uygulandığı yapılarla ilişkisi irdelenmiştir. Bu ilişkilerde 
doğruluk (yapılan ölçümlerden elde edilen sonuçlarda hata payının en az olması), 
zaman (tespit çalışmalarının başlamasından tamamlanmasına kadar harcanan 
süre) ve maliyet (yöntem için gerekli olan donanımların alım bedelleri, maliyetin 
tekrar edip etmemesi ve süre ile ilişkisi) temel alınan ölçütlerdir. Bu ölçütlerin tercih 
edilmesinin sebebi, söz konusu kriterlerin kullanılacak yöntemin seçilmesinde etkin 
rol oynamasıdır. Değerlendirme çalışmaları tanımlama, ölçme ve değerlendirme 
açısından zorluk derecelerine göre üç grupta incelenmiştir.  
 
Rölöve Alma Tekniklerinin Sivil Mimarlık Yapılarında Değerlendirilmesi 

Sivil mimari yapılar ile özel detayları bulunmayan, basit planlı yapılar 
kastedilmiştir. Tabloda, sivil mimarlık yapılarında geleneksel yöntemlerin doğruluk 
parametresinin yöntemi kullanan kişinin yetisine bağlı olduğu görülmektedir. Bu 
yöntemin düşük maliyet sağladığı görülmekle birlikte uzun zaman alması 
dezavantaj oluşturmaktadır. Koordinat sistemi, geleneksel yönteme göre yüksek 
maliyet getirmekle birlikte, doğruluğu ölçülen nokta sayısına bağlı olarak 
değişmekte, nokta sayısı arttıkça hassasiyet de artmaktadır. Bu yöntem geleneksel 
yöntemlere göre zamandan kazanç sağlamaktadır. Fotogrametri yöntemlerinde 
doğruluk kullanılan fotoğrafların deformasyonuna bağlıdır. Zaman parametresi 
yöntemi kullanan kişinin yetisine bağlı olarak değişmekle birlikte sivil mimarlık 
yapıları için oldukça kısadır. Yüksek doğruluk ve zamandan kazanç sağlamasına 
rağmen 3B lazer tarama sisteminin oldukça fazla maliyet getirdiği görülmektedir. 
Rölöve alma çalışmalarının sürekli olarak yapılmayacağı öngörülürse lazer tarama 
yönteminin maliyet açısından dezavantajlı olacağı söylenebilmektedir. 
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Çizelge 2. Rölöve alma tekniklerinin sivil mimarlık yapılarında değerlendirilmesi 
Sivil Mimarlık 
Yapıları Doğruluk Zaman Maliyet 

Geleneksel 
Yöntemler 
(Üçgenleme ve 
diğerleri) 

Yöntemi 
kullanan kişinin 
yetisine bağlı 

Diğer yöntemlere 
oranla daha uzun İşgücü maliyeti düşük 

Koordinat 
Sisteminden 
Yararlanma 
(Total Station) 

Ölçülen nokta 
sayısına bağlı 

Geleneksel 
yöntemlere göre 
süre kısa, lazer 
taramaya göre 
uzun 

Ekipman alım 
maliyeti geleneksel 
yönteme göre 
yüksek, lazer 
taramaya göre düşük 

Fotogrametri 
(Dijital 
Düzeltim 
Yazılımları) 

Alınacak 
fotoğrafın 
deformasyonuna 
bağlı 

Diğer 
yöntemlere göre 
süre kısa 

Ekipmanın alım 
maliyeti yüksek 

3B Lazer 
Tarama 
(Nokta Bulutu) 

Yüksek 
doğruluk oranı 

Nokta sayısının 
artmasına rağmen 
süre kısa 

Ekipman alım 
maliyeti yüksek 

 
Rölöve Alma Tekniklerinin Kamu ve Sanayi Yapılarında Değerlendirilmesi 

Kamu ve sanayi yapılarına belediyeler, hastaneler, fabrikalar örnek 
gösterilebilir. Tabloda değerlendirilen yöntemlerde; kamu ve sanayi yapılarında 
geleneksel yöntemlerden yararlanılmasının düşük doğruluk, uzun zaman ve 
yüksek maliyet parametreleri göz önünde bulundurulduğunda tercih edilmemesi 
gereken bir yöntem olduğu görülmektedir. Koordinat sistemlerinden yararlanılarak 
yapılan rölöve çalışmalarında ise zaman parametrelerinden geleneksel yöntemlere 
göre kazanç sağlandığı anlaşılmaktadır. Doğruluk oranı ölçülen nokta sayısına 
bağlı olarak değişmekte, maliyet parametresi ise geleneksel yöntemlere göre 
yüksek olmasına rağmen lazer tarama yöntemine göre düşüktür. Fotogrametri 
yöntemleriyle desteklenen rölöve çalışmalarında ise doğruluk alınacak fotoğrafların 
deformasyonuna bağlıdır. Düzeltilen fotoğraflarda deformasyon ne kadar azsa 
doğruluk oranı o kadar yüksektir. Fotogrametri yöntemi diğer yöntemlere oranla 
daha kısa zamanda sonuç vermektedir. Geleneksel yöntemlerle yapılamayacak 
ölçümlerin sadece fotogrametri yöntemiyle yapılabildiği ve ekipmana bir kez yatırım 
yapılacağı göz önünde bulundurulacak olursa maliyet düşüktür. 3B lazer tarama 
yönteminin ise yüksek doğruluk ve kısa süre avantajına rağmen maliyetli bir 
yöntem olduğu görülmektedir. Ancak çalışma alanlarının olumsuz şartları göz 
önünde bulundurulacak olursa kamu ve sanayi yapılarında fotogrametri ve 3B lazer 
tarama yöntemlerinin kullanılmasının kaçınılmaz olacağı durumlar da 
unutulmamalıdır. Bu gibi durumlarda çoğu zaman doğru sonuca ulaşmak için 
bilinen tüm yöntemlerin bir arada kullanılması zorunluluğu da doğmaktadır. 
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Çizelge 3. Rölöve alma tekniklerinin kamu ve sanayi yapılarında değerlendirilmesi 
Kamu ve 
Sanayi Yapıları Doğruluk Zaman Maliyet 

Geleneksel 
Yöntemler 
(Üçgenleme ve 
diğerleri) 

Ölçüm yapılacak 
yapının 
zorluğuyla 
doğruluk azalır 

Yapının zorluk 
derecesiyle süre 
uzar 

Süreye bağlı olarak 
işgücü maliyeti 

Koordinat 
Sisteminden 
Yararlanma 
(Total Station) 

Ölçülen nokta 
sayısına bağlı 

Ölçülecek 
noktalar arttıkça 
süre atmakta 

Ekipman alım 
maliyeti geleneksel 
yönteme göre 
yüksek, lazer 
taramaya göre düşük 

Fotogrametri 
(Dijital 
Düzeltim 
Yazılımları) 

Alınacak 
fotoğrafın 
deformasyonuna 
bağlı 

Diğer 
yöntemlere göre 
süre kısa 

Ekipmanın alım 
maliyeti yüksek 

3B Lazer 
Tarama 
(Nokta Bulutu) 

Yüksek 
doğruluk oranı 

Ölçülen nokta 
sayısına göre 
süre kısa 

Ekipman alım 
maliyeti yüksek 

 
Rölöve Alma Tekniklerinin Anıtsal Yapılarda Değerlendirilmesi 
 
Çizelge 4. Rölöve alma tekniklerinin anıtsal yapılarda değerlendirilmesi 
Anıtsal Yapılar Doğruluk Zaman Maliyet 
Geleneksel 
Yöntemler 
(Üçgenleme ve 
diğerleri) 

Doğru ölçüm 
yapılması çok 
zor 

Çok uzun süre Süreye bağlı olarak 
işgücü maliyeti 

Koordinat 
Sisteminden 
Yararlanma 
(Total Station) 

Ölçülen nokta 
sayısına bağlı 

Ölçülecek 
noktalar arttıkça 
süre atmakta 

Ekipman alım 
maliyeti geleneksel 
yönteme göre 
yüksek, lazer 
taramaya göre düşük 

Fotogrametri 
(Dijital 
Düzeltim 
Yazılımları) 

Alınacak 
fotoğrafın 
deformasyonuna 
bağlı 

Diğer 
yöntemlere göre 
süre kısa 

Ekipmanın alım 
maliyeti düşük 

3B Lazer 
Tarama 
(Nokta Bulutu) 

Yüksek 
doğruluk oranı 

Ölçülen nokta 
sayısına göre 
süre kısa 

Ekipman alım 
maliyeti düşük 
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Anıtsal yapılara büyük bir arkeolojik sit alanı, sarp yerlerde bulunan kaleler 
gibi sayısal değerlendirme yapılması zor olan kültür varlıkları örnek verilebilir. Bu 
tarz yapıların geleneksel yöntemler kullanılarak rölövelerinin alınması çok zordur. 
Koordinat sistemlerinden yararlanmak geleneksel yöntemlerle göre bir kısım 
zorlukları çözebilse de hassasiyetin artması için ölçülen nokta sayısının arttırılması 
gerekmekte, harcanan zaman artmaktadır. Fotogrametri yöntemleriyle birlikte 
kullanıldığında hızlı ve doğru sonuç verebilmektedir.  Yüksek doğruluk sağlamak 
için 3B lazer tarama yönteminin kullanılması gerekmektedir.  
 
Rölöve Alma Tekniklerinin Tespit Aşamalarına Göre Değerlendirilmesi  

Çizelge 5.’te rölöve alma tekniklerinin, diğer yöntemlere kıyasla daha 
başarılığı olduğu tespit aşamaları belirtilmiştir. Tespit aşamalarından kastedilen 
rölöve çalışmaları için hazırlanan planların çizilmesi, kesitlerin alınması, cephelerin 
çıkarılması, detayların oluşturulması ve modelleme yapılması aşamalarıdır. 
Örneğin; cephe ölçümleri sırasında fotogrametri yöntemlerinden faydalanılmasının 
diğer yöntemlere kıyasla daha avantajlı olduğunu ifade etmektedir. Avantaj olarak 
değerlendirme kısası yüksek doğruluk ve aynı zamanda sonuca ulaşmada 
önceliktir. Bu bağlamda denilebilmektedir ki kültür varlığının modellemesi yapılmak 
isteniyorsa en kısa sürede en doğru sonuca ulaşmak için 3B lazer tarama yöntemi 
kullanılmalıdır. Yöntemlerden birkaçı da bir aşama için tercih edilebilmektedir. Bu 
durumlarda kullanılacak yöntemin belirlenmesinde çizelge 2., 3. ve 4.’ten 
yararlanılarak yöntemi kullanan kişinin önceliklerine göre tercih yapılmalıdır.  
 
Çizelge 5. Rölöve alma tekniklerinin tespit aşamalarına göre değerlendirilmesi 

Tespit Aşamaları 
Yöntemler 

B
as

it 
Pl

an
 

K
ar

m
aş

ık
 

Pl
an

 

C
ep

he
 

K
es

it 

D
et

ay
 

M
od

el
le

m
e 

Geleneksel Yöntemler 
(Üçgenleme ve diğerleri) ü       
Koordinat Sisteminden 
Yararlanma (Total Station)  ü   ü   
Fotogrametri 
(Dijital Düzeltim Yazılımları)   ü   ü  ü  
3B Lazer Tarama 
(Nokta Bulutu)  ü  ü  ü  ü  

 
Hazırlanan çizelgelerde kültür varlıkların tespiti için kullanılan yöntemlerin 

birçok parametrede değerlendirilmesi yapılmış, bu parametrelere bağlı olarak 
avantajları ve dezavantajları ortaya konulmuştur. Tespit çalışmasını yapacak 
uzman, tespitini yapacağı kültür varlığının özelliklerine göre yukarıdaki çizelge 2., 
3.,  4. ve 5.’ten yararlanarak kendi yöntem stratejisini oluşturabilmektedir.  
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SONUÇ 
• Rölöve çalışmalarında kullanılan yöntemlerin uygulama aşamalarında 

genel olarak değerlendirmesi şu şekilde özetlenmiştir. 
Geleneksel Yöntemler: Geleneksel yöntemlerle yapılan tespit çalışmaları oldukça 
zahmetli olmasına karşın elde edilen sonuçların, tespiti yapan uzmanların yetisine 
bağlı olarak değişkenlik gösterdiği görülmektedir. Yapılan tespitlerin güvenilirliğinin 
tartışılması bu yöntemlerin en büyük handikapıdır. Buna karşın sivil mimarlık 
yapılarının rölövelerinin çıkarılmasında pratik ve başarılı sonuçlar elde edilmesi ve 
bu yöntemlerin uygulanmasında maliyetin az olması gibi nedenlerle doğru yerlerde 
kullanımlarının uygun olduğu görülmüştür. 
Koordinat Sisteminden Yararlanma: Modern yöntemlerle koordinat sisteminden 
yararlanılması ile zamandan önemli oranda tasarruf sağlamasının yanında optik 
sistemler kullanıldığı için kişiye bağlı hata payı da oldukça azalmaktadır. Yöntemin 
kullanılabilmesi, gerekli olan ekipmanları sağlayabilmek için maliyet getirse de 
rölöve çalışmalarında çok önemli olan zaman ve doğruluk parametreleri nedeniyle 
tercih edilmesi gereken bir yöntem olduğu görülmektedir. 
Fotogrametri: Fotogrametri yöntemlerinin tercih edilmesini gerektiren en önemli 
özelliği, cephe ve detayların tespit edilmesi çalışmalarında başka herhangi bir 
yöntemle elde edilemeyecek kadar pratik ve doğruluk oranı yüksek sonuçlara 
ulaşılabilmesidir. Ancak üç boyutlu model çalışmaları uzmanlık gerektirmektedir. 
Mimari fotogrametri yöntemlerinin uygulanabilmeleri için, koordinat sisteminde 
ölçüm yapılabilen yöntemlerle desteklenmesi zorunludur. Ayrıca mimari 
fotogrametri programlarını kullanmak ilk etapta maliyeti yükselteceği ancak, uzun 
vadede ekonomik olarak avantaj sağlayacağı söylenebilmektedir. 
3B Lazer Tarama: 3B lazer tarama yönteminin en büyük dezavantajı yüksek 
maliyetli olmasıdır. Buna karşın yüksek doğruluk sağladığı ve tespiti yapılacak 
yapıların direkt olarak üç boyutlu modellemesini verebildiği için devamlı olarak 
rölöve çalışmaları yapan, özellikle de tanımlama, ölçme ve değerlendirme 
açısından zorluk derecesi yüksek yapıların tespitini yapan uzmanlar için kullanım 
oranının yükseltilmesi gereken bir yöntemdir. 

• Rölöve çalışmalarında kullanılan tüm yöntemlerin eser zorluğu-yöntem 
korelasyonu ilişkisi şu şekilde özetlenmiştir: 
Sivil Mimarlık Yapıları: Geleneksel ve modern tüm yöntemlerin kullanılması 
uygun olmakla birlikte, modern yöntemler rölöve çalışmalarının daha kolay 
yapılabilmesini sağlamaktadır. 3B lazer tarama yöntemi yüksek maliyet getirdiği 
için koordinat sisteminden yararlanılarak mimari fotogrametri yöntemlerinin 
kullanılması tespitlerin daha pratik ve güvenilir yapılabilmesi için yeterlidir. 
Kamu ve Sanayi Yapıları: Geleneksel yöntemlerle tespit yapılması oldukça 
zahmetlidir. Modern sistemlerden yararlanılması, özellikle mimari fotogrametri 
tekniklerinin kullanılması pratik ve güvenilir sonuçlar elde edildiğinden önemlidir. 
3B lazer tarama yöntemi yüksek doğruluk sağladığından tercih edilmelidir. 
Anıtsal Yapılar: Anıtsal yapılar tespiti yapılması en zor yapılardır. Bu tür yapıların 
tespitinde kullanılması gereken en başarılı yöntem 3B lazer taramadır. Lazer 
tarama cihazı ile ölçümü gerçekleştirilen yapının elde edilen ortophotolarıyla, 
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mimari fotogrametri yöntemleri kullanılarak tespit tamamlanabilmektedir. Ancak 
yüksek maliyet getirmesi nedeniyle modern yöntemlerle koordinat sisteminden 
yararlanılarak ölçüm yapılması da olasıdır. 

• Kültür varlıklarının belgelenmesinde ve mimari yapıların rölöve 
çalışmalarının yapılmasında mimari fotogrametri yöntemlerinin kullanılması doğru 
ve eksiksiz bir tespit yapılabilmesi için gereklidir. 

• Yapılan gözlem, değerlendirme ve tespitler sonucunda mimarlık 
alanındaki rölöve çalışmalarında teknolojiden kısmen yararlanıldığı görülmektedir. 
Sonuçta ortaya uzun zaman alan ve doğruluk düzeyi tartışılan veriler çıkmaktadır. 
Doğru, hızlı ve kaliteli sonuç için modern yöntemlerin kullanılması gerekmektedir. 

• Kültür varlıklarının tespitinde kullanılan modern yöntemler, başta kamu 
kurumları olmak üzere bu alanda çalışma yapan tüm uzmanlar tarafından iyi 
bilinmelidir. Bu bağlamda meslek içi eğitimler verilmelidir. Hem kamu kurumlarında 
hem de bu konuda çalışma yapan uzmanlar tarafından aynı yöntemlerin 
kullanılması, projelerin değerlendirme aşamasına geldiğinde raportörün de 
müellifin sistemine hakim olmasını sağlayacaktır.  

• Gelişen yöntemlerle birlikte, kurulların teslim koşullarının da değişmesi, 
teslim ve arşivlemenin 3 boyutlu modelleri de kapsaması gerektiği görülmüştür. 

• Teknolojik imkanlar, kültür varlıklarının arşivlenmesinde 3 boyutlu 
modellerin dünya koordinat sistemi üzerindeki konumlarıyla birlikte 
saklanabilmelerini de mümkün kılmaktadır. Bu sayede kültür varlıklarının herhangi 
bir kayıp durumunda rekonstrüksiyonlarının yapılabilmesi mümkün olacaktır. 

• Doğru ölçümlerle hazırlanan rölöve çalışmaları, kültür varlıklarının 
analizinin de doğru yapılmasına yardımcı olacaktır. 

• Restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarının tümünde çağdaş 
yöntemlerin kullanılması, yardımcı disiplinlerin doğru sistemler kurabilmesi için de 
gereklidir. Rölöve çalışmalarında modern tekniklerin kullanılması ile doğru sayısal 
altlıklar ve tespitler yapılabildiğinden, yapı için makine, teçhizat, elektrik, 
aydınlatma gibi yardımcı disiplinlerin daha kolay hizmet vermesini sağlayacaktır. 

• Mimari fotogrametri yöntemleri, yapılmış olan imalatın tekrar 
değerlendirilmesinde ve kontrollük hizmetlerinde de kullanılabilmektedir. 

• Modern tespit yöntemlerine gelişen teknoloji ile birlikte ulaşılması 
kolaylaşacak ve bu sistemler ileride vazgeçilmez olacaktır. Bu sebeple mimarlık 
lisans ve lisansüstü eğitimlerinde de bu yöntemler müfredata dahil edilmelidir.  
 
KAYNAKLAR 
HANKE, K and GRUSSENMEYER, P., 2002. Architectural Photogrammetry: Basic 

Theory, Procedures, Tools. ISPRS Commission V Tutorial, Corfu. 
http://www.imagefact.de/index_gb.html 
POMASKA, G., 1999. Stereoscopic Images for Visualization of Cultural Heritage. 

Photogrametric Measurement, Object Modeling and Documentation in 
Architecture and Industry, Tsessaloniki, 153-159. 

TURAN, M. H., 2004. Mimari Fotogrametri Alanındaki Çağdaş Gelişimlerin 
Değerlendirilmesi. Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Dergisi, Cilt 19, No 1, 43-50. 

http://www.imagefact.de/index_gb.html


 
 
 
 
 
 
Ç.Ü Fen ve  Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2011  Cilt:26-2 
 

- 137 - 

∗DÜŞÜK TENÖRLÜ MANGAN CEVHERLERİNİN  
ZENGİNLEŞTİRİLMESİNİN ARAŞTIRILMASI 

 
Investigation of Low Grade Manganese Ores Enrichment 

 
Sultan ŞİMŞEK                                                      Oktay BAYAT 
Maden Mühendisliği Anabilim Dalı                        Maden Mühendisliği Anabilim Dalı 
 
ÖZET 

Bu çalışmada, Yahyalı-Kayseri bölgelerinden alınan mangan cevherlerinin; 
Kimyasal liç yöntemi uygulanarak zenginleştirilebilirliği araştırılmıştır. Yapılan XRD 
analizleri sonucunda, Kayseri numunesinin başlıca; Kuvars, Hematit, Götit, 
Todorokit, Mangan Oksit minerallerini içermektedir.  

Yapılan kimyasal liç deneysel çalışmasında belirlenen optimum koşullarda 
(1/12 katı oranı, 0,4 M H2O2, 3 M HCl derişiminde, 95 oC sıcaklıkta, 1/12 katı 
oranında ve 120 dk liç süresi) yapılan deneylerin sonucuna göre Mn’ı çözeltiye 
alma verimi %99,18 olarak tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Mangan cevheri, Kimyasal liç  

 
ABSTRACT 

In this study, processing of manganese ores taken from Kayseri Yahyalı 
area was investigated applying Chemical Leaching method. Sample 
characterization by XRD showed that the presence of a variety of minerals mainly; 
Quartz, Hematite, Goethite, Todorokite, Manganosite in Kayseri sample. 

At the optimum conditions (1/12 solid rate, 0,4 M H2O2, 3 M HCl rate, 95 oC 
temperature, 1/12 pulp density and 120 minutes leaching time) of chemical 
leaching for Kayseri manganase ore, leaching yield was 99,18%. 
Key Words: Manganese ore, Chemical Leaching 
 
GİRİŞ 

Mangan (Mn), atom numarası 25, atom ağırlığı 54,94 olan bir elementtir. 
Mangan, doğal olarak oksit, karbonat ve silikat hâlinde dağılmış olarak bulunan, 
metalik bir elementtir. En önemli bileşiği MnO2’dir. Yer kürede ortalama %0,1 
oranında bulunan mangan günümüz teknolojisinin vazgeçilmez 
hammaddelerindendir. Özellikleri; Mangan, gümüş parlaklığında, sert ve kırılgan bir 
metaldir. Toz haline getirilebilir. Bileşiklerinde +1, +2, +3, +4, +5, +6 ve +7 
değerliklerini alabilir. +2 değerlikli oksidi oldukça bazik olup, zayıf asitlerde, 
mangan tuzlarını verecek şekilde çözünür. MnO, daha yüksek oksidasyon 
sayısındaki oksitlerin, indirgen atmosferde, ısı ile kısmen indirgenmesiyle veya 
metalin oksitlenmesiyle elde edilir. Manganın, +2 ve +6 değerlikli tuzları, çözeltiler 
içinde, diğer tuzlardan daha kararlıdır. Mangan’ın Mn2+, Mn3+ ve Mn4+ olmak üzere 
üç önemli iyonu bulunmaktadır. En yaygın iyonu Mn2+ olup derin ortam koşullarında 
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Fe2+ iyonuna, yüzeysel ortam koşullarında ise Ca2+ iyonuna benzer özellikler ve 
dağılımlar göstermektedir. 

Manganez cevheri içerdiği manganez miktarına göre; manganezli demir   
(%5-10 Mn), demirli manganez (%10-35 Mn) ve manganez cevheri (%35’den fazla 
Mn) olarak sınıflandırılırlar. Kullanım alanlarına göre; metalürjik manganez cevheri 
(%46-48 Mn), batarya sanayi manganez cevheri (%78-85 MnO2), kimya sanayi 
manganez cevheri (%74-84 MnO2) ve diğer amaçlarda kullanılan manganez 
cevheri olarak sınıflandırılır (DPT, 1996). 
 Manganez genelde metalürji, kimya ve batarya endüstrisinde kullanılan 
önemli bir cevherdir. Çelik yapımında kullanılan yardımcı metallerin en önemli 
olanıdır; oksijeni ve kükürdü giderme amaçları için çeliğe manganez katılır. 
Böylece çelik haddelenme ve dövülme özelliklerini kazanır. Ayrıca manganez; 
çeliğe yüksek bir çekme mukavemet ve uzama kabiliyeti kazandırır. Bu nedenle, 
özellikle manganezli çelikler; demiryolu raylarında, bağlantılarında, kesişme 
noktalarında, makaslarda ve bunun gibi yerlerde kullanılır. 
 Kimya endüstrisinde manganez önemli bir yer tutar. Kimya 
laboratuarlarında geniş bir şekilde kullanımı olan KMnO4 bunun en güzel örneğidir. 
 Yine, pil endüstrisinde de manganez cevherinin yeri önemlidir. Pilin 
çalışmasında anot karbon kutbun çevresinde sıvanmış olarak bulunan MnO2 bir 
polarizatör görevi görmektedir. Anotta bulunan MnO2, pilde akımın devamlılığını 
sağlar. Doğada doğal olarak bulunup ta O2 verebilen ve MnO2’den daha ekonomik 
olan bir madde bulunamamıştır. 
 Bu çalışmada, Kayseri-Yahyalı mevkiinden temin edilen mangan 
numunesinin kimyasal liç ile (H2O2-HCl) zenginleştirilebilirliği araştırılmıştır. Liç 
işlemleri esnasında H2O2-HCl konsantrasyonu, sıcaklık, katı oranı ve liç süresi 
parametreleri istatistiksel olarak dizayn edilen Anova-Yates’ deneysel düzen 
tekniğine göre belirlenmiş ve test edilmiştir. 
 
DENEYSEL ÇALIŞMALAR 
Materyal 

Kayseri’den temin edilen manganez cevherinden yaklaşık 100 kg alınarak 
Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Maden Mühendisliği, 
Cevher Hazırlama Laboratuarlarına getirilmiş ve iri tanedeki malzeme (-20 cm) 
çeneli kırıcıdan geçirilerek tamamı 1 mm’nin altına indirilmiştir. Daha sonraki 
aşamada ise seramik bilyalı değirmende öğütülerek -106 µm tane boyutuna 
indirilmiştir. Deneylerde kullanılan mangan numunesinin Tübitak-MAM’da yapılan 
mineralojik analizi sonucunda başlıca Kuvars, Hematit, Götit, Todorokit, Mangan 
Oksit, Trikalsiyum Alüminat minerallerinden oluştuğu belirlenmiştir. Tübitak 
MAM’da mastersizer 2000 cihazında Lazer Işık Saçınım Tekniği ile yapılan tane 
boyut analizine göre d50 = 26,3 µm bulunmuştur. Kimyasal analizleri ise yine 
Tübitak-MAM’da yarı-kantitatif element analizine (XRF) göre yaptırılmış ve 
sonuçları Çizelge 1’de verilmiştir.  
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Yöntem 
Liç deneyleri 250 ml’lik erlenmayerlerde 100 ml çalışma hacminde 

yapılmıştır. Deney numuneleri manyetik karıştırıcı kullanılmış karıştırıcı hızı sabit 
tutulmuştur. Her deney için belirlenen H2O2 derişimi (0,2 M; 0,4 M; 0,6 M), HCl 
derişimi (2 M; 3 M; 4 M), sıcaklık (65 oC, 80 oC ve 95 oC), katı oranı (1/10, 1/12, 
1/14) ve liç süresi (90 dk, 120 dk, 150 dk) şartlarında liç (özütleme) işlemleri 
gerçekleştirilmiştir. Liç testleri sonucunda çözelti filtre edilip kalıntı kurutulduktan 
sonra Atomik Absorbsiyon Spektrometresi (AAS) kullanılarak katı maddelerin %Mn 
içerikleri belirlenmiştir.  

Yates deneysel düzen tekniğine göre elde dilen deney sonuçları Anova 
Varyans analizi ile birleştirilerek her bir değerlendirme için fonksiyonlar 
bulunmuştur. Deneysel hatanın (S2) hesaplanması için merkez (orta) noktası 
tekrarlı yönteme başvurulmuş ve deney tekrarlanmıştır. Yates deney düzeneği 
oluşturulurken hesaplama işlemlerinde aşağıdaki sıralama izlenmiştir; 

i. 1. Kolon 25 faktöriyel deney tasarımına göre Yates sıralamasıdır (5 
parametrenin liç işlemine etkisi araştırılmıştır). 

ii. 2. Kolon Yates sıralamasına göre yapılan liç deneylerinin sonuçlarıdır.  
iii. 3. Kolon; 2. Kolondaki sonuçlar sırasıyla çiftlere ayrılır. Yukarıdan aşağıya 

doğru bu çiftler toplanarak üst yarı kolona, alt değer üst değerden çıkarılarak diğer 
yarı kolona yerleştirilir. Deneyler 5 değişkene (parametre) göre yapıldığı için bu 
işlem 5 kez aynı şekilde 4, 5, 6 ve 7. Kolonlar için tekrarlanır.  

iv. 8. Kolon 7. Kolondaki (Toplam Etki) her bir değerin karesinin deney 
sayısına bölünmesi ile elde edilir.  

v. 9. Kolon serbestlik derecesidir.  
vi. 10. Kolon F-hesap kolonudur. 8. Kolonun 9. Kolon ile standart hatanın (S2) 

çarpımına oranıdır.  
vii. 11. Kolon F-tablo kolonudur. F (1,6; 0.05) için F-istatistiğinin değeri 

tablodan bulunur.  
viii. 12. Kolon sonucu oluşturan karar kolonudur. F-hesap değerinin F-tablo 

değerine göre etkin olup olmadığı belirlenir. 
ix. 13, 14, 15, 16 ve 17. Kolonlar (f) fonksiyonundaki kodlanmış değerlerdir. 
x. 18. Kolon oluşturulan modelden elde edilen Y değerleridir (Özensoy, 1982; 

Milton ve ark., 1995).  
Yates tekniğinde modelin tespit edilmesi Yates tekniği ve Anova Varyans 

analizinin birleştirilmesi ile f (X1, X2, X3, ……, Xn) fonksiyonu hesaplama yoluyla 
bulunur. Anova uygulamasının amacı kararları ve modeli basitleştirmesidir. Bu 
yöntemde X değerleri aşağıdaki eşitliğe göre hesaplanmıştır. 

 
X = (a – b) / (c – b)                                                                   (1) 

 
a: Değişkenin sınanma değeri 
b: Değişkenin standart değeri 
c: Düşük veya yüksek değer 
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Çizelge 1. Kayseri numunesi (tüvanan cevher) kimyasal bileşimi  

Element % Element % 
Al 0,660 O 43,936 
As 0,006 P 0,323 
Ba 0,295 S 0,068 
Ca 1,306 Si 24,193 
Cr 0,009 Sr 0,053 
Fe 14,460 Ti 0,029 
K 0,274 Y 0,003 

Mg 0,409 Zn 0,004 
Mn 13,960 Zr 0,013 

 
DENEYSEL BULGULAR VE SONUÇLAR 
  Yates düzenlemesine göre yapılan deneylerde temel etki ve iç etkileşimler 
dikkate alınarak ve etkili sonuçlara bağlı olarak bir model oluşturulur. Oluşturulan 
bu modele göre olması gereken deney sonuçları (Y) hesaplanır. Bu çalışmada 
ANOVA analizi mangan numunesi liç verimlerine göre hesaplanmıştır. Çizelge 2’de 
verilen etkin değerler baz alınarak Eşitlik 2 belirlenmiştir. 
 

Y =  88,099 – 0,635X1 + 0,453X2 - 1,433X3 - 0,512X2X3 - 1,503X4 - 
0,516X5 + 0,426X2X5 - 0,616X3X5 - 0,949X4X5 + 0,726X2X4X5                  (2) 

 
Burada X’ler kodlanmış değerlerdir. Y fonksiyonlarındaki katsayılar toplam 

etki sütunundaki değerlerin toplam deney sayısına (32) bölünmesi ile bulunur. 
Deney ortalaması (nort) ve deneysel hatanın (S2) bulunmasında orta değerler baz 
alınmış ve bu değerler Eşitlik 3’e göre hesaplanmıştır. 
 

Deney Ortalaması (nort) = (n1 + n2 + n3) / 3 
 

S2 = [(n1-nort)2 + (n2-nort)2 + (n3-nort)2] / (n-1)                                              (3) 
 

Deney numunesi için Eşitlik 3 kullanılarak deney ortalaması (nort) ve 
deneysel hata (S2) değerleri bulunmuştur. Bulunan değerler aşağıda verilmiştir; 

 
n1 = 87,177          n2 = 89,045           n3 = 88,645 
 
nort = (n1 + n2 + n3) / 3      nort = 88,289 
 
S2 = [(87,177 – 88,289)2 + (89,045 – 88,289)2 + (88,645 – 88,289)2] / 2 
 
S2 = 0,967 

Yapılan liç deneylerinde elde edilen veriler ışığında (Çizelge 2) H2O2 
derişiminin etkili olmadığı görülmüştür. Liç süresi ise tek başına etkili değildir, HCl 
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asit derişimi ile birlikte etkili parametre olarak görülmektedir. Buna göre optimum 
deney şartları katı oranı: 1/12; HCk asit derişimi: 3 M; H2O2 0,4 M; sıcaklık: 95 oC 
ve liç Süresi: 120 dakika olarak belirlenmiştir.  

Çizelge 2’de verilen deney sonuçları ile model (Eşitlik 2)’e göre hesaplanan 
deney sonuçları (Y) arasındaki ilişki Şekil 1’de gösterilmiş ve aralarında Y = 
0,8245x + 15,415 bağıntısı bulunmuştur. Veriler arasındaki korelasyon katsayısı 
(R2) ise 0,8306 olarak hesaplanmıştır.  
 
Optimizasyon Deneyleri 

Optimizasyon deneyleri steepest ascent metoduna göre gerçekleştirilmiştir 
(Akhanazarova and Kafarov, 1982). Bu metotta Çizelge 3’de belirlenen artış 
miktarı, Yates’ tekniği ile tespit edilen optimum deney şartlarından etkin olan 
parametreye adım adım eklenerek en uygun ve en verimli deney şartları 
belirlenmiş olur. Yapılan deneylerde katı oranı, sıcaklık ve H2O2 
konsantrasyonunun liç işleminde etkili olmadığı sadece HCl asit derişiminin ve liç 
süresinin etkili olduğu belirlenmiştir. Bunun için optimizasyon deneylerinde asit 
derişimi ve liç süresi parametresi arttırılarak ek deneyler yapılmıştır.  
 
Çizelge 3. Optimizasyon Parametrelerinin Belirlenmesi 

Artış Parametreleri HCl (X2) Liç süresi (X5) 

Başlangıç Seviyesi, Zj 4,5 M 180 dk 

Artış Miktarı, ∆Zj 1 M 30 dk 

Katsayı, bj 0,453 -0,516 

∆Zj x bj 0,453 -15,48 

Normal Artış Miktarı 0,5 M 15 dk 
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Şekil 1. Deney sonuçları ile hesaplanan değerler arasındaki ilişki 
 

Optimizasyon deneyi numuneleri AAS ile kimyasal analizleri yapılmış ve 
sonuçları Çizelge 4’de verilmiştir.  
 
Çizelge 4. Optimizasyon Deney Sonuçları   

HCl (M) Liç süresi (dk) Mn (%) 
4,5 180 99,89 
5 210 99,98 

5,5 240 99,94 
6 270 99,95 

 
El Hazek ve ark. (2006), Mısır’ın Sinai bölgesinden alınan düşük tenörlü 

manganez cevherlerinden (%8,52 Mn) indirgeyici olarak H2O2 kullanılmış ve 
hidroklorik asit liçi yapılarak manganın geri kazanılması araştırılmıştır. XRD 
sonuçlarına göre cevher kriptomelan, kalkopanit, pirolisit ve krednerit 
minerallerinden oluşmaktadır. Ayrıca hematit, götit gibi demir minerallerinden ve az 
miktarda pirit bulunmaktadır. Optimum koşullarda; 0,4 M H2O2 ve 2 M HCl 
kullanılarak 60-95oC sıcaklıkta 1/12 katı sıvı oranında deneyler yapılmış ve >%97 
verimle kazanılmıştır. Bunun yanı sıra Fe verimi %14’ü geçmez iken %81 verimle 
Al, %98 verimle Zn kazanılmıştır.  

Bu yapılan çalışmada ise 0,4 M H2O2, 3 M HCl derişiminde, 95 oC 
sıcaklıkta, 1/12 katı oranında ve 120 dk liç süresi) yapılan deneylerin ortalama (3 
adet) sonucuna göre Mn’ı çözeltiye alma verimi %99,18 olarak hesaplanmıştır. 
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SONUÇLAR 
Kayseri numunesi kullanılarak yapılan kimyasal liç deneylerinde katı oranı, 

sıcaklık ve H2O2 konsantrasyonunun liç işleminde etkili olmadığı sadece HCl asit 
derişiminin ve liç süresinin etkili olduğu belirlenmiştir. Bunun için optimizasyon 
deneylerinde HCl asit derişimi ve liç süresi parametresi arttırılarak ek deneyler 
yapılmıştır. Belirlenen optimal deney koşullarında (0,4 M H2O2, 3 M HCl 
derişiminde, 95 oC sıcaklıkta, 1/12 katı oranında ve 120 dk liç süresi) yapılan 
deneylerin ortalama (3 adet) sonucuna göre Mn’ı çözeltiye alma verimi %99,18 
olarak hesaplanmıştır. 

 
Çizelge 5. Yarı kantitatif element analizi sonucunda liç artığından elde edilen 

sonuçlar 

 
 

 
Şekil 2. Liç artığı XRD analizi grafiği 
 

Element % Element % 
Al 0,540 Na 0,025 
As 0,002 O 52,449 
Ca 0,043 P 0,011 
Cl 0,054 S 0,040 
Cr 0,025 Si 44,694 
Fe 1,737 Sr 0,001 
K 0,119 Ti 0,028 

Mg 0,154 Zn 0,004 
Mn 0,072 Zr 0,003 
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ÇEÇİL PEYNİRİNİN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE PASTÖRİZASYON İŞLEMİNİN VE 
SALAMURA TUZ ORANININ ETKİLERİ1 

 
The Effects Of Pasteurızatıon Process And  

Dıfferent Brıne Concentratıons On The Propertıes Of Çeçil Cheese 
 
Ülviye YARDİMCİEL                                Mehmet GÜVEN     
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı                              Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı 
                                                  
ÖZET 

Bu çalışmada, pastörize sütten Çeçil peyniri üretilerek, farklı 
konsantrasyonlardaki salamuralarda (% 10, % 12, % 14’lük) 15 gün boyunca 
bekletildikten sonra vakum ambalajlanarak depolanmıştır. Depolamanın 1., 15., 45. 
ve  90. günlerinde, peynir örneklerinin bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri 
incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; Çeçil peynirlerinin pH değerleri üzerine 
pastörizasyon işleminin etkisi depolamanın 1., 15. ve 45. günlerinde istatistiksel 
olarak önemli bulunurken (p<0.05), titrasyon asitliği değerleri üzerine pastörizasyon 
işleminin etkisi sadece depolamanın 45. gününde önemli bulunmuştur (p<0.05). En 
düşük kurumadde oranı depolamanın 1. gününde % 10 tuz içeren salamurada 
depolanan peynirde belirlenirken, en yüksek kurumadde oranı depolamanın 45. 
gününde   % 14 tuz içeren salamurada depolanan peynirde saptanmıştır. 
Depolama süresinin Çeçil peynirlerinin protein oranları üzerine etkisi sadece % 14 
tuz içeren salamurada depolanan  peynirinde önemli bulunmuştur (p<0.05). 
Anahtar Kelimeler: Çeçil peyniri, salamura tuzlama, vakum ambalajlama, 

pastörizasyon 
 
ABSTRACT 
            In this research, Çeçil cheeses were produced from pasteurized milk and 
brined in different concentrated (10 %, 12 %, 14 %) brine solutions for 15 days, 
vacuum packaged and stored. Some physical and chemical  properties of Çeçil 
cheese were investigated at 1., 15., 45. and 90. days of storage period. According 
to results; the effect of pasteurization on pH values at 1., 15. and 45. days of 
storage was found significant (p<0.05), while the effect of pasteurization on 
titratable acidity values was found significant only at 45. day of storage (p<0.05).  
Key Words: Çeçil cheese, brine salting, vacuum packaging, pasteurization   
 
Giriş 

Sütün bileşimindeki protein, yağ, mineral maddeler ve vitaminleri konsantre 
bir biçimde yapısında bulunduran peynir, beslenme değerinin üstün olması ve 
zevkle tüketilmesinden dolayı toplumun her yaş grubunun beslenmesinde büyük 
öneme sahiptir (Ayar ve ark., 2006). 
                                                
Yüksek Lisans Tezi-MSc. Thesis 
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Olgunlaşma, peynirlerin çeşidine özgü tat, aroma, renk, kıvam, görünüm gibi 
özellikleri kazanabilmesi için belirli şartlar ve sürelerde geçirdiği değişikliklerin 
toplamı olarak değerlendirilmektedir (Çakmakçı, 2008). Olgunlaşma sırasında 
proteinlerin parçalanması, yağların hidrolizasyonu ve ucucu yağ asitlerinin ortaya 
çıkması, laktozun fermantasyonu, suyun buharlaşması, asitlikte ve oksidasyon-
redüksiyon potansiyelinde (O-R) değişme ve gaz üretimi gözlenebilmektedir (Kurt, 
1976). Peynir lezzetinin oluşmasında, laktoz metabolizması ve yağ parçalanması 
direk olarak etkili olmaktadır. Protein parçalanması ise tekstürü oluşturmanın yanı 
sıra olgunlaşma sırasında tat ve aromanın oluşmasına da en büyük katkıyı 
yapmaktadır (Çakmakçı, 2008). 
Türkiye’de peynir üretiminde ve tüketiminde son yıllarda önemli artışlar olmuştur. 
Bu artışta en önemli etkenlerden biri, geleneksel peynirlerin üretildiği bölgenin 
dışında, özellikler büyük şehirlerde de aranır hale gelmesidir. Bu durum, 
geleneksel olarak üretilen peynirlerin endüstriyel ölçekte üretilmesine neden 
olmuştur. Dolayısıyla,  Beyaz, Kaşar ve Tulum peynirleri gibi Çeçil, Dil, Örgü, Otlu 
ve Mihaliç gibi yöresel peynirlerinde popülaritesi artmıştır (Hayaloğlu 2008).  

Peynire işlenecek sütün pastörize edilmesi, üretim sırasında asitliği 
arttıracak ve peynirin olgunlaşmasını sağlayacak olan laktik asit bakterilerini 
olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durumda istenen kalitede peynir üretimi 
güçleşmektedir. Ayrıca, pastörizasyonla öldürülemeyen, ısıl işleme dirençli 
bakteriler ya da üretim aşamalarında yeniden bulaşabilen mikroorganizmalar, 
kolaylıkla gelişerek ortama egemen olmakta ve peynirde çeşitli kusurlara yol 
açmaktadırlar. Bu nedenlerle, alışılagelen tat ve aromada ürün elde edebilmek için 
süte pastörizasyonla yitirilen laktik asit bakterilerinin katılması teknolojik bir 
zorunluluk olmaktadır (Üçüncü, 2004). 

Çeçil peyniri, Doğu Anadolu Bölgesi’nde, özellikle Kars-Ardahan ve 
Erzurum yörelerinde yağsız sütten üretilen bir peynir türüdür. Bu peynirin üretildiği 
yörede asıl amaç; yağsız süttün değerlendirilmesidir. Çeçil peynirinin genel 
özellikleri; kokusuz, beyaz renkte, yarı yumuşak, ağızda kolay dağılabilen ve süt 
tadı vermesidir. Çeçil peyniri yapımında, koyun, keçi ve inek sütleri veya bu sütlerin 
karışımları kullanılmaktadır. Çeçil peyniri taze olarak tüketilebildiği gibi, salamura 
olarak ya da önceden temizlenip, kurutulmuş koyun-keçi veya kuzu derisine 
konularak da tüketilebilir  (Çetinkaya, 2005). 

Bu çalışmada, yöresel bir peynir çeşidimiz olan Çeçil peynirinin özellikleri 
üzerine pastörizasyon işleminin ve farklı salamura konsantrasyonunun etkilerinin 
araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla pastörize sütten Çeçil peyniri üretilerek, 
peyniraltı suyunda 3 gün bekletildikten sonra, farklı tuz konsantrasyonlarındaki (% 
10, % 12, % 14) salamuralarda 15 gün tutulduktan sonra vakum ambalajla 
paketlenerek depolanmıştır. Depolama süresince peynirlerin özellikleri ve meydana 
gelen değişiklikler (1., 15., 45. ve 90. günlerde)  incelenmiştir. 
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Materyal ve Metot 
Materyal 

Çeçil peynir üretiminde, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma 
ve Uygulama Çiftliği Hayvancılık Şubesi’nden sağlanan sabah sağımı çiğ inek 
sütleri kullanılmıştır. Peynir üretimi Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda 
Mühendisliği Bölümü Süt Teknolojisi Araştırma Laboratuvarı’nda yapılmıştır. Ezal 
firmasından temin edilen Ezal MA014 starter kültürü, pıhtılaştırıcı enzim olarak 
Maysa Gıda San. ve Tic. A.Ş firmasının ürettiği ticari adı “ECOSEN 200” olan 
1/16000 kuvvetinde buzağı şirdeninden elde edilen sıvı 1. Sınıf peynir mayası 
kullanılmıştır. Peynirlerin tuzlanmasında kaya tuzunun 95º C’de 5 dakika süre ile 
ısıl işlemden geçirilmesiyle hazırlanan salamuradan, ambalaj materyali olarak da 
vakumlamaya uygun PVC’den yararlanılmıştır. 

 
Metot 
Çeçil Peyniri Üretim 

Çeçil peyniri üretiminde, çiğ sütün yağ oranı % 0.1’e ayarlanmıştır. Çiğ süt 
pastörize edilerek peynire işlenmiştir. Peynirler sırasıyla % 10, % 12, % 14’lük 
salamuralarda 15 gün depolanmıştır. Peynirlerin üretim şemaları Şekil 1’de 
verilmiştir. Deneme 3 tekerrürlü olarak yürütülmüş, peynir analizleri üretimlerin 1., 
15., 45. ve 90. günlerinde yapılmıştır. 

Şekil 1’de görüldüğü gibi; çiğ inek sütü pH, titrasyon asitliği, yağ kontrolleri 
ve yağ standardizasyonu yapıldıktan sonra pastörizasyon işlemi (68°C’de 10) 
uygulanarak 34±1°C’ye soğutulmuş ve starter kültür ilave edilerek asitliğin 
gelişmesi sağlanmıştır. Süt içinde istenilen asitlik (pH 5.30) oluştuktan sonra peynir 
mayası ilave edilip, ısıtılmaya başlanılmıştır. Sıcaklık 55°C ulaşıncaya dek sürekli 
karıştırılmıştır. Peynir kitlesi oluştukça peyniraltı suyu uzaklaştırılmıştır. Oluşan 
peynir kitlesi yoğrulmuş ve şekillendirilmiştir. Suyun uzaklaşması ve peynirin 
soğuması sağlandıktan sonra, peyniraltı suyunda 3 gün bekletilen peynirler farklı 
salamuralarda (% 10, % 12, % 14’lük) 15 gün süre ile depolanmıştır. Bu süre 
sonunda, peynirler salamuradan çıkarılıp vakumlu ambalajlanmış ve buzdolabında 
(4±1°C) muhafaza edilmiştir. 
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Çiğ Süt 
 

Sütün Kontrolü ve Yağ Standardizasyonu 
 

Pastörizasyon (68°C’de 10 dakika) 
 

34±1°C’ ye soğutma 
 

% 1 Starter kültür ilavesi 
 

Asitliğin Gelişmesi (pH 5.30, 4-6 saat) 
 

Peynir mayası ilavesi (% 0.5) 
 

Isıtma ve Karıştırma (55°C’ye kadar) 
 

Peyniraltı suyunun uzaklaştırılması 
 

Yoğurma 
 

Şekillendirme ve soğutma 
 

Peyniraltı suyunda dinlendirme (4±1°C, 3 gün) 
 

Pastörize Peynirler 
 

Kavanozda Salamurada Bekletme 
(% 10, % 12, %14) 

 
Suyun Uzaklaştırılması (Oda sıcaklığında 4 saat) 

 
Vakumlu Ambalajlama 

 
Depolama (4±1°C’de 90 gün) 

 
Şekil 1. Çeçil peyniri üretimi akım şeması 
 
Uygulanan Analiz Yöntemleri 

Araştırmada kullanılan analiz yöntemleri ve uygulanışları konuların birbirine 
yakınlığına göre sıralanarak özetle aşağıda verilmiştir. 
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pH Değeri 
 10 g peynir örneği ile 20 ml saf su karıştırılarak blenderde homojenize 
edilmiştir. Hazırlanan homojen karışımın pH’ı, Hanna HI221 (Romania) marka pH 
metre ile ölçülmüştür (Karaca, 2007). 
 
Kurumadde Oranı 

 Belirli miktardaki örneklerin 100±2°C’ de sabit tartıma gelinceye kadar 
kurutulması ile gravimetrik olarak belirlenmiştir (IDF, 1982). 
Yağ Oranı 

Van Gulik bütirometreleri kullanılarak Gerber yöntemine göre yapılmıştır 
(Kotterer ve Münch, 1978).  
Protein Oranları 
 Protein oranı Mikro Kjeldahl yöntemi ile bulunan toplam azot miktarının 
6.38 faktörü ile çarpılarak hesaplanması yoluyla bulunmuştur (IDF, 1993).  
Tuz  Oranları 

Tuz tayini Mohr Titrasyon yöntemine göre yapılmıştır (TOKB, 1983).  
 

ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 
Çeçil Peynirlerinde Belirlenen Özellikler 
pH değeri 

Depolama süresi boyunca en yüksek pH değeri depolamanın 1. gününde 
4.76 ve en düşük pH değerine ise depolamanın 45. gününde 4.25 ile  % 10’luk 
salamurada depolanan peynirlerde belirlenmiştir.   

Çeçil peynirlerinin pH değerlerinde 90 günlük depolama süresince 
meydana gelen değişimler Şekil 2’de görülmektedir. Çeçil peynirlerinin pH 
değerlerinde depolama süresince azalma meydana gelmiştir.  

 

 
Şekil 2. Çeçil peynirlerinde depolama süresince saptanan pH değerleri  
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Titrasyon Asitliği Değerleri 
 Çeçil peynirlerinin titrasyon asitliği değerleri % LA cinsinden Şekil 4.4’te 
verilmiştir. En düşük titrasyon asitliği değerine % 1.80 ile depolamanın 1. gününde 
% 10’luk salamurada depolanan, en yüksek değere ise % 2.25 ile depolamanın 45. 
gününde % 12’lik salamurada depolanan peynirde belirlenmiştir. Bu sonuçlar pH 
değerleri ile uyumluluk göstermektedir. Hayaloğlu ve Brechany (2007), Malatya 
peyniri üzerine yaptıkları çalışmada pastörize süt kullanılarak yapılan peynirlerin 
titrasyon asitliği değerlerini daha yüksek bulmuşlardır.   

Çeçil peynirlerinin titrasyon asitliği değerlerinde depolama süresince 
meydana gelen değişiklikler Şekil 3’de verilmiştir. Titrasyon asitliği değerlerinde 
genel olarak artışlar meydana gelmiştir. 
 

     
Şekil 3. Çeçil peynirlerinde depolama süresince saptanan titrasyon asitliği değerleri   
 
Kurumadde Oranı 
 Çeçil peynirlerinin en yüksek kurumadde oranı % 35.63 ile depolamanın 
45.gününde % 12’lik salamurada depolanan, en düşük ise depolamanın 1.gününde 
% 28.89 ile % 10’luk salamurada depolanan peynirde tespit edilmiştir. Çeçil 
peynirinde saptanan bu kurumadde oranları, Kurt ve Öztek (1976)’in Civil 
peynirinde tespit ettiği kurumadde oranlarıyla (% 30.89-32.20) paralellik 
göstermektedir.  

Çeçil peynirlerinin kurumadde oranlarında 90 günlük depolama süresince 
meydana gelen değişimler Şekil 4’te verilmiştir. 
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 Şekil 4. Çeçil peynirlerinde depolama süresince saptanan kurumadde 

oranları  
 
Yağ Oranları 

Yapılan yağ tayini sonucuna göre Çeçil peynirlerinde yağ oranı % 0.1’den 
daha az bulunmuştur. 
 
 Protein Oranları 

Çeçil peynirlerinin en yüksek protein oranı depolamanın 45. gününde % 
31.43 ile % 14’lük, en düşük protein oranı ise depolamanın 1.gününde % 21.99 ile 
% 10’luk salamurada depolanan peynirde saptanmıştır.  
 Depolama süresince peynirlerin protein oranlarında meydana gelen 
değişiklikler Şekil 5’te verilmiştir.  
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Şekil 5. Çeçil peynirlerinde depolama süresince saptanan protein oranları 
 
Tuz Oranları 

Çeçil peynirlerinin en yüksek tuz oranı % 1.91 ile depolamanın 15.gününde 
% 14’lük salamurada depolanan, en düşük ise % 1.29 ile depolamanın 1.gününde 
% 12’lik salamurada depolanan peynirde belirlenmiştir.  

Cambaztepe (2006), Civil peynirleri üzerine yaptığı çalışmada % 12’lik 
salamurada 3 ay olgunlaştırılan peynirlerin tuz oranını % 5.54 olarak bulmuştur. 
Çeçil peynirlerinde depolama süresince saptanan tuz oranları Şekil 6’da verilmiştir.  
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Şekil 6. Çeçil peynirlerinde depolama süresince saptanan tuz oranları   
 
Sonuçlar ve Öneriler 

Bu çalışmada süte uygulanan pastörizasyon işleminin ve farklı 
konsantrasyonlardaki salamuralarda depolamanın Çeçil peynirinin özellikleri 
üzerine etkileri incelenmiştir. Bu amaçla, pastörize sütten Çeçil peyniri üretilerek 90 
günlük depolama süresince fiziksel, kimyasal ve duyusal özellikleri araştırılmıştır. 
Bu araştırma sonucunda elde edilen sonuçlar aşağıda özetlenmiştir. 

Çeçil peynirlerinin, % 0.1 yağlı sütten üretildiğinden yağ içeriği yok denecek 
kadar azdır. Ancak peynir örneklerinin protein oranları genellikle yüksek 
bulunmuştur. Peynirlerin depolama süresince toplam protein oranlarında önemli bir 
değişim gözlenmemiştir. Peynirlerinin tuz oranları ise % 1.11 ile % 2.13 arasında 
bulunurken, Çeçil peynirlerinin pH değerleri 4.25 ile 5.26 arasında tespit edilmiştir.  

Peynir örneklerinin kurumadde değerleri % 26.65 ile 35.63 arasında 
bulunurken pastörize sütten üretilen Çeçil peynirlerinin kurumadde oranlarının 
depolama süresince çok fazla değişmediği gözlenmiştir. 

Bu çalışmayla geleneksel olarak starter kültür kullanılmadan çiğ sütten 
üretilen Çeçil peyniri, pastörize sütten starter kültür kullanılarak üretilmiştir. Duyusal 
özellikler bakımından da beğenilen pastörize Çeçil peyniri bu şekilde daha standart 
bir şekilde üretilebilecektir. Bu sayede çiğ sütten üretilen Çeçil peynirinin toplum 
sağlığını tehdit etmesi engellenebilecektir. Depolama süresince Çeçil peynirinin 
özelliklerini koruması bakımından da pastörizasyon salamura tuzlama ve 
arkasından vakum ambalajlamanın olumlu etkileri olduğu belirlenmiştir. 
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THE ANTIOXIDANT ACTIVITY OF SOME OLIVE LEAVES GROWN IN TURKEY1  
 

Türkiye’de Yetiştirilen Bazı Zeytin Yapraklarının Antioksidan Aktivitesi 
 

Fulya HARP    Türkan KEÇELİ MUTLU 
Department Of Food Engineering Department Of Food Engineering 
 
ÖZET 

Bu çalışmada, Gemlik, Domat, Adana Topağı ve Adana Yerli zeytin 
yaprağı antioksidan aktivitesi incelenmiş ve bu aktivite ticari zeytin yaprağı 
ekstraktı ile BHT (Bütillendirilmiş Hidroksi Toluen) ve BHA (Bütillendirilmiş Hidroksi 
Anilin) gibi sentetik antioksidanlar ile karşılaştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, 
tüm derim zamanlarında Domat zeytin yaprağı, diğer zeytin yapraklarının ise bazı 
derim zamanlarında ticari zeytin yaprağı ekstraktı ile karşılaştırıldığında toplam 
fenol içeriğinin daha yüksek olduğu bulunmuştur. Ayrıca Adana Topağı ve Domat 
zeytin yapraklarındaki toplam fenolik madde miktarlarının derim zamanına bağlı 
olarak değiştiği ve azaldığı belirlenmiştir. Ticari zeytin yaprağı ekstraktının DPPH 
serbest radikalini tutma kapasitesine ilişkin ARP değerleri çeşide ve hasat 
zamanına bağlı olmaksızın diğer zeytin yaprağı ekstraktlarından daha yüksek 
olduğu bulunmuştur.  Antioksidan aktivite açısından,  zeytin yapraklarının radikal 
tutma kapasitesinin 100 ve 200 ppm konsantrasyonda ticari zeytin yaprağı 
ekstraktına benzer, BHT’den daha yüksek ve BHA ile benzer veya daha etkili 
olduğu bulunmuştur. Oksidatif stabilite açısından ise, 100 ve 200 ppm 
konsantrasyonda zeytin yaprağı ekstraktları tüm derim zamanlarında ticari zeytin 
yaprağı ekstraktından daha etkili antioksidan aktivite göstermiş ve antioksidan etki 
konsantrasyona bağlı olarak artmıştır. Rafine zeytin yağının oksidatif direncinde, 
zeytin yaprağının ticari zeytin yaprağı ekstraktı kadar veya daha etkili olduğu ancak 
BHT ve BHA’dan daha az etkili antioksidan aktivite gösterdikleri bulunmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Zeytin yaprağı, Toplam Fenol, BHT, BHA, Antioksidan  
 
ABSTRACT 

In this study, the antioxidant activity of Gemlik, Domat, Adana Topağı ve 
Adana Yerli olive leaf extracts were investigated and the results were compared to 
that of commercial olive leaf extract as well as synthetic antioxidants such as BHT 
and BHA. The results showed that Domat olive leaf extract at all harvesting time 
showed higher total phenolic contents than commercial olive leaf extract. The total 
phenolic content of Adana Topağı and Domat olive leaf were signifantly reduced 
depending on harvesting time. The ARP values of commercial olive leaf extracts 
were higher than olive leaf extracts regardless of variety and harvesting time. 
However, the radical scavenging activity of olive leaf extracts at some harvesting 
time and at 100 or 200 ppm were similar to commercial olive leaf extract and 
higher than BHT and similar or higher than BHA. The addition of Adana topağı  and 
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Domat olive leaf extracts to refined olive oil increaesd oxidative stability and 
caused to extracts to show better activity than commercial olive leaf extract. 
However the activity of olive leaf extracts were lower than that of BHT and BHA.  
Key Words: Olive leaf, total phenol, BHT, BHA, antioxidants 
 
Introduction 

In recent years, characterization, biosynthesis, and biotransformation of 
phenolic and other polar compounds in olive oil and olive leaf samples are hot 
topics in natural plants research. Recent epidemiological studies have proved that 
consumption of olive oil rich in phenolic compounds was correlated with reduced 
risk of cardiovascular disease, neuro-degenerative disease and certain types of 
cancer. While most articles were concentrated on the separation and 
characterization of phenolic compounds in olive oil, olive fruit, and olive mill waste, 
only a few studies have been focused on separation and determination of phenolic 
compounds in olive leaves (Fu et al. 2010).   

Interest in the olive leaf and its chemical constituents has recently been 
increasing. Its benefits, however, have been known for centuries, and it has been 
traditionally used to prevent and treat different diseases. Experimental animal 
studies on different total olive leaf extracts (OLE) or their constituents have 
demonstrated hypoglycaemic, hypotensive, antiarrhythmic, anti-atherosclerotic and 
vasodilator effects. OLE ameliorates experimental autoimmune encephalomyelitis. 
Antimicrobial, antiviral and anti-tumour activity were also reported. 
Antihypertensive and cholesterol-lowering actions of OLE EFLA® 943 were 
confirmed in a clinical study and the most well known feature of the olive leaf is 
cardioprotection (Dekanski et al., 2009). Olive leaf extract (OLE) is a dark brown, 
bitter-tasting liquid derived from the leaves of the olive tree (Olea europeae L. 
Oleaceae). OLE contains many different compunds collectively termed olive 
biophenols, which are thought to give the extract its varied therapeutic properties. 
The most abundant biophenol is oleuropein, with other biophenols such as 
verbascoside, apigenin-7-glucoside and luteolin-7-glucoside present in lower 
quantities. Flavonoids are a widely distributed group of polyphenolic compounds 
which have been reported to act as antioxidants in various biological systems 
(Castillo et al. 2010). Like many natural products, variation due to differences such 
as georaphical location, plant nutrition and cultivar can influence the composition of 
the extract (Sudjana et al., 2009).  

Free radical formation is associated with the normal naturel metabolism of 
a aerobic cells. The oxygen consumption inherent in cell growth leads to the 
generation of a series of oxygen free radicals. The interaction of these species with 
lipid molecules produces new radicals: hydroperoxides and different peroxides 
(Benavente et al., 2000). This group of radicals (superoxide, hydroxyl and lipoid 
peroxides) may interact with biological systems in a clearly cytotoxic manner. In 
this respect, flavonoids, phenols and oleuperosides have been shown to possess 
an important degree of antioxidant activity towards these radicals, mainly based on 
the redox properties of their phenolic hydroxyl groups and the structural 
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relationships between the different parts of the chemical structure (Castillo et al., 
2010). The oil industry has to pay special attention in this context, as oils, fats and 
food suffer stability problems. The oils with higher contents of unsaturated fatty 
acids, especially polyunsaturated fatty acids, are more susceptible to oxidation. In 
order to overcome the stability problems of oils and fats synthetic antioxidants, 
such as butylated hydroxyanisole (BHA), butylated hydroxytoluene (BHT), ter-butyl 
hydroquinone (TBHQ) have been used as food additives. However, recent reports 
reveal that these compounds may be implicated in many health risks, including 
cancer and carcinogenesis. Therefore, the most powerful synthetic antioxidant 
(TBHQ) is not allowed for food application in Japan, Canada and Europe. Similarly, 
BHA has also been removed from the genereally recognized as safe (GRAS) list of 
compounds (Bouaziz et al., 2008). Olive oil and olive by products provide a rich 
source of natural antioxidants. These include carotenoids, tocopherols and 
phenolic compounds which may act, by different mechanisms, to confer an 
effective defence system aganist free radical attack. The enrichment of processed 
food with polyphenols protect aganist oxidation and means better keeping quality 
because the formation of toxic oxidation products, such as cholesterol oxides, is 
prevented. Such enrichment also benefits human health (Bouaziz et al., 2008). In 
this study, olive leaves which are obtained from different types in the  different 
harvests  have a potential  for being prepared in a  commercial form. Besides,they  
may be  good alternatives for olive leaves extracts against synthetic antioxidants.It 
has been thought  that Adana Pellet and Domat ,which show similar effect with 
each other ,  might have better antioxidant effect  when they are used with Gemlik 
in the enriching processes in foods. 
 
Materials and Methods 
Materials 

At the research, olive leaves that belong to the varieties of Gemlik, Domat, 
Adana Topağı and Adana Yerli being grown up at the Investigation and Practice 
Farmplace in the University of Cukurova. Being acquired extracts are combined 
with commercial olive leaves extracts being produced by Kale extract firm and 
synthetic antioxidants like BHT and BHA. Chemical and consumable materials 
being used at the research are provided by Sigma, Aldrich and Merck firms. 

 
Methods 

Olive leaves are made by Gemlik, Domat, Adana Topağı and Adana Yerli 
olive varieties on September, October, November, December as 4 harvests. The 
samples gathered by hands from each sides of the tree are put to the refrigerator 
bags. All olive leaves are acquired in 2 parallel way. Olive leaves are waited up to 
being extracted on the deep-freezer (-25 ± 3°C) 
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Gathering Olive Leaf 
  
 
 
 

Drying( 20 days on shadow ) 
  
 
 

Grinding(20 minutes) 
 
 
 
 

Adding ethyl alcohol to 200 g olive leaf powder  %78 
  
 
 
 

Incubation( 24 hours) 
  
 

   
Filtration ( being used by filter paper) 

  
 
 
 

Ethyl Alcohol being sent away with rotary evaporator ( 40°C) 
  
 
 

Acquired Extract 
  
  
 

Diagram 2.1. Acquiring extracts from olive leaf (Jemai et al, 2008) 
 
Acquirying Extract from Olive Leaf  

Phenolic acquired extract from olive leaf are made by modifying according 
to Jemai et al. 2008. Leaves being harvested on shadow are seared for 20 days 
and then are ground on meat grinder to powder. 200 g olive leaf powder % 78 ethyl 
alcohol are mixed and are waited for 24 hours. Then, mixture is filtered with fitler 
paper, ethyl alcohol is sent away with rotary evaporator at 40°C and olive leaf 
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extract is acquired and is stored by analyzing at -25°C. Being acquired extract from 
olive oil is shown at the diagram 2.2. 
 
Determining Phenolic Material Quantity on the Olive Leaves  

Phenolic mixtures concentration of leaf extracts are determined by 
colorimetric analysis (Ferreira et al., 2007). 1 ml olive leaf is diluted in 25 ml water 
and is mixed with 0.5 ml extracts are mixed with 0.5 ml Folin Ciocalteu reactive. 
After 3 minutes, 1 ml % 35 Na2CO3 is added and is completed to 10 ml with 
volumed absolute water. Standard and Olive leaf extracts absorbent kept on dark 
place for 90 minutes are observed at 725 nm by using ʺShimadzu UV 1200ʺ brand 
spectrometer. Results are claimed as caffeic acid equivalent ( CAES). Caffeic 
acid’s Standard is prepared between 20-140 mg/kg concentration (Guttfinger, 
1981).  
 
Being Determined the Activity of Olive Leaves Scavenging DPPH Free 
Radical 

Olive leaf extract is measured by DPPH method being phenolic fraction 
antioxidant activity. On the reaction of phenolic extracts with DPPH, extracts being 
acquired from olives are tested on 2, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200 and 300 
ppm concentrations being calimed with BHT and BHA pilot experiment. 0.1 ml 
extract solutions added to 2.9 ml 6×105 mol/L DPPH solution are waited on dark 
place and at 515 nm absorbents are saved by using ʺ Shimadzu UV 1200 ̏ 
spectrofotometer after 30 m,nutes. Holding radical activity about antioxidant activity 
(RSA) is measured by using following equivalent; 

 
% Radical Scavenging Activity = ( ACONTROL -ASAMPLE ) / ACONTROL ×100    
 

Required sample concentration (EC50) are measured from capacity graph 
holding percentage to the extract concentration to decrease initial DPPH 
concentration and anti radical activity value is measured from (ARP= 1/ EC50) 
equality (Hayes et al. 2010). 
 
DPPH Radical Scavenging Assay 

The 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH radical) scavenging effect was 
evaluated according to the method employed by Bouaziz and Sayadi (2005). Four 
millilitres of each sample extract (or a pure compound) at different concentrations 
(25, 50, 100 and 150 mg/ml) were added to 10 ml DPPH methanol solution (1.5 
×104 M). After mixing the two solutions gently and leaving for 30 min at room 
temperature, the optical density was measured at 520 nm using a Shimadzu UV- 
160 A spectrophotometer. The test samples were tested and positive control BHT 
over a range of concentrations. The antioxidant activity of each test sample and 
BHT was expressed in terms of concentration required to inhibit 50% DPPH radical 
formation (IC50 mg/ml) and calculated from the log-dose inhibition curve. 
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Results and Discussion 
Antioxidant Activity of Olive Leaf Extract  

The EC50  values of the phenolic extracts Commercial Extract, BHT and 
BHA , which are obtained from olive leaves, are given in the table 1. Their ARP 
(1/EC50) values are also given in the table 2. 
 
Table 1. The EC50 values of olive leaves harvested at different times 
 
Olive leaf 

EC50 (µg/ml) 
   1     2    3    4 

Adana Topağı 1.31 b 1.19 c 1.31 bc 0.99 c 
Adana Yerli 1.33 b 1.34 bc 1.28 c 0.97 c 
Domat 0.99 c 1.16 c 1.34 bc 1.26 b 
Gemlik 1.44 b 1.47 b 1.51 b 0.99 c  
C.Extract  0.42 d 0.42 d 0.42 d 0.42 d 
BHT 3.63 a 3.63 a 3.63 a 3.63 a 
BHA 1.45 b 1.45 b 1.45 bc 1.45 b 
a,b, c: Means with the same row with different letters are different (p<0.05) 
 

The lower  EC50  value  which is  fundamental in the evaluation of EC50  
(The necessary quantity in order to decrease % 50  commencing DPPH 
concentration)  values is, the higher antioxidant effect is. According to EC50  values 
in the table 1,it is found  that  the antioxidant effect of commercial extract is higher  
than the other types of olive leaves , BHT and BHA in all the harvests (p<0.05).It is 
found that the antioxidant effect in the first harvest is Commercial Extract < Domat 
≤ Adana Topağı ≤ Adana Yerli < Gemlik ≤ BHA < BHT when the EC50  values in the 
table 2 are analyzed (p<0.05). It is found that the antioxidant effect in the fourth 
harvest is Commercial Extract < Adana Yerli ≤ Adana Topağı = Gemlik< Domat ≤ 
BHA < BHT(p<0.05).   
 
Table 2. The ARP values of olive leaves harvested at different times 
 
Olive leaf 

ARP (Anti radical activity =1/EC50) 
  1    2    3   4 

Adana Topağı 0.76 c 0.83 b 0.75 b 1 b 
Adana Yerli 0.75 cd 0.74 c 0.77 b 1.02 b 
Domat 1.00 b 0.85 b 0.74 bc 0.79 c 
Gemlik 0.69 d 0.67 c 0.66 d 1.01 b 
C.extract 2.35 a 2.35 a 2.35 a 2.35 a 
BHT 0.27 e 0.27 d 0.27 e 0.27 e 
BHA 0.68 d 0.68 c 0.68 cd 0.68 d 
a,b, c: Means with the same row with different letters are different (p<0.05) 
 

It is found that ARP values in the fourth harvest are Commercial Extract  > 
Adana Yerli ≥ Gemlik ≥ Adana Topağı > Domat ≥ BHA > BHT while ARP values in 
the first harvest change as Commercial Extract  > Domat > Adana Topağı ≥ Adana 
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Yerli > Gemlik ≥ BHA > BHT in the table 2 (p<0.05). When the results are 
evaluated, it is found that commercial extract is higher than the ARP value, the 
other olive leaf  extracts, BHT and BHA.It is also found that the ARP values in all 
the harvests of the olive leaf extracts are higher than BHT and they are similar to 
BHA or higher than it (p<0.05). 
 
Conclusions 

At the end of the study it has been thought  that  Adana Topağı, Domat and  
Gemlik  types  are suitable to use according to both  phenolic  content  and 
antioxidant activity.These types  can also be used as a antioxidant source in 
enriching oil and foods including oil in order to prolong  shelf life.They can also be 
used as an alternative functional food instead of BHT and BHA in the food industry. 
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2007 DEPREM YÖNETMELİĞİ’NE GÖRE YAPI DÜZENSİZLİKLERİNİN 
BETONARME BİNALARIN DEPREM DAVRANIŞLARINA OLAN ETKİLERİNİN 

İNCELENMESİ∗ 
  

Study Of The Effects Of Structural Irregularities On The Seismic Behavior Of 
Buildings in Accordance With The Turkish Earthquake Code 2007 

 
Duygu BAŞLI               İsmail H. ÇAĞATAY 
İnşaat Mühendisliği Anabilim                                         İnşaat Mühendisliği Anabilim                                
 
ÖZET 

Bu çalışmada, 2007 Deprem Yönetmeliği’ne göre betonarme binalarda 
meydana gelen yapı düzensizlikleri incelenmiştir. Bunun için, kat sayısı 1-10 kat 
arasında 10 kat da dahil olmak üzere ikişer kat artımlarla değişen yapı modeli, 
perdeli ve dolgu duvarlı farklı kombinasyonlar uygulanarak Eşdeğer Deprem Yükü 
Yöntemi ile SAP2000 programı kullanılarak çözülmüştür. Burulma düzensizliği 
değişiminin incelenebilmesi için farklı konumlarda yapıya ilave edilen perde 
elemanlar, yumuşak kat düzensizliği değişiminin incelenebilmesi için de dolgu 
duvarlar modellenerek analizler yapılmıştır. Duvarlar modellenirken eşdeğer basınç 
çubuğu modeli kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar, depreme dayanıklı yapı tasarımı 
bakımından gerekli olan kontroller yapılarak değerlendirilmiş; tasarlanan tüm yapı 
tipleri için burulma, yumuşak kat, periyot ve deplasman değerlerinin değişimi kat 
sayısının artımına bağlı olarak incelenmiştir. 
Anahtar Kelimeler:  Perdeler, dolgu duvarlar, burulma düzensizliği, yumuşak 

kat düzensizliği, periyot 
 
ABSTRACT 

In this study the Earthquake Code 2007 was studied, and the effect of 
irregularity cases were examined. For that reason, a structural model whose story 
number ranges from 1-10 story solved by using the SAP2000 program with 
different combinations of shear walls and infill walls by applying the Equivalent 
Seismic Load Method. Analysis was conducted with modeled shear walls in 
different locations and modeled infill walls to investigate the variation of torsional 
irregularity and the variation of soft storey irregularity. Equivalent diagonal 
compression strut model was used for the infill walls. The results were analyzed in 
terms of earthquake resistant design of structures with making necessary controls 
and the variation of torsional irregularity, soft storey irregularity, period and 
displacement values were examined depend on increasing the number of stories. 
Keywords : Infill Walls, Shear Walls, Torsional Irregularity, Soft Storey, Period 
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GİRİŞ 
 Ülkemizin büyük bir bölümü 1. derece deprem kuşağı üzerinde 
bulunduğundan, aktif deprem riski altındadır. Bu nedenle, betonarme yapıların 
projelendirilmesi ve inşası sırasında deprem etkisinin mutlak surette göz önüne 
alınması gerekmektedir. 
 Yaşadığımız mekanlar genellikle çok katlı betonarme yapılardır. Mevcut 
analiz ve tasarım tekniklerinde çerçeve sistemli betonarme binaların sadece kolon, 
kiriş ve döşemelerinin sistemde taşıyıcı oldukları, dolgu duvarların yatay yükler 
altında taşıyıcı etkilerinin ihmal edildiği analizler yapılmaktadır. 
 Dolgu duvarlar yapısal olmayan elemanlar olarak düşünülmesine karşın 
deprem yüklerine maruz kaldığında çerçeveyle birlikte çalışmaktadır. Deprem 
sırasında binalarda oluşan hasarlar üzerinde yapılan gözlem ve araştırmalarda 
dolgu duvarlarda büyük kalıcı şekil değiştirmelerin oluştuğu saptanmıştır. Dolgu 
duvar deprem anında ilk çatlayan eleman olmasına rağmen, depremin ilk anında 
büyük oranda depreme karşı koymakta ve çatlayarak enerjinin bir kısmını 
sönümlemektedir. Yapılan araştırmalar dolgu duvarların yapının deprem 
davranışını büyük ölçüde etkilediğini göstermiştir. Periyot, rijitlik, süneklik ve yük 
taşıma kapasitesi gibi taşıyıcı sistem davranış özelliklerine önemli derecede etkileri 
saptanmıştır. Bununla birlikte planda dolgu duvarların düzensiz yerleştirilmesi ve 
binayı kullananlar tarafından keyfi olarak kaldırılması burulmaya ve yumuşak kat 
oluşumuna neden olmaktadır. Geçmişte yaşanan depremlerde de görüldüğü üzere 
zemin katı işyeri ve üst katları daire olarak kullanılan çok katlı betonarme binalarda, 
zemin katta bu sebeple duvarların bulunmaması ve üst katlara oranla rijitliğin bu 
bölgede az olması nedeniyle yumuşak kat durumu meydana gelmiş ve büyük 
hasarlar oluşmuştur. Dolgu duvarların olumlu etkilerinden yararlanmak ve 
oluşabilecek bu tarz olumsuz etkilerinden korunmak için betonarme çerçevelerin 
dolgu duvarda göz önünde bulundurularak modellenmesi ve deprem analizlerinin 
bu şekilde yapılması gerekmektedir. 
 Çağdaş deprem yönetmeliklerinde, yukarıda nedenlerinden bahsedilen 
yumuşak kat düzensizliği dışında en çok göz önüne alınan düzensizliklerden bir 
diğeri de burulma düzensizliğidir. Bu düzensizlik, yapının geometrisine ve plandaki 
rijitlik dağılımına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bilindiği gibi perde elemanları 
düşey yüklerin yanı sıra, perde düzlemi içine etkiyen yatay yükleri taşımak için de 
dizayn edilirler. Bu sebepten dolayı perde yerleşimleri tasarlanırken; perdeler 
olabildiğince simetrik yerleştirilmeli, gerekli perde boyutu ve miktarı aşılmamalıdır. 
  Gerek kısmen veya tamamen dolgulu çerçevelerin yatay yükler altındaki 
davranışına, gerekse perde elemanlarının miktar ve konumlarının yapıda 
oluşturacağı düzensizliklere ilişkin bugüne kadar çok sayıda teorik ve deneysel 
araştırma yapılmıştır. 

Smith (1962-1969), dolgu duvarlı çerçevelerin yatay rijitlik ve dayanımının 
duvar boyutları ve fiziksel özelliklerinin yanı sıra duvar ile kolon arasındaki temas 
uzunluğuna bağlı olduğunu göstermiştir. 
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Mainstone (1974), dolgu duvarlı çerçevelerin analizini kolaylaştırmak 
amacıyla eşdeğer basınç çubuklarını önermiştir. Bu çubukların genişliklerinin 
hesabı için de çeşitli formülasyonlar geliştirmiştir. 

Özmen (2001), burulma düzensizliği katsayısının 2.00 üst sınırını aşması 
için gerekli olan koşulları, parametrik bir araştırma yöntemi ile incelemiştir. Toplam 
kat sayısı azaldıkça burulma düzensizliği katsayılarının arttığını ve maksimum 
burulma düzensizliği değerlerinin, asimetrik konumdaki perdelerin kütle merkezine 
olabildiğince yakın konumda bulunmaları durumunda oluştuğunu gözlemlemiştir. 

Çağatay ve Güzeldağ (2002), Yeni Deprem Yönetmeliği’nde yer alan 
hesap yöntemleri, deprem analizi sırasında yapılması gereken kontroller, yapıda 
düzensizliklerin olması halinde yapılması gerekenler, rijit diyafram modeli ile sonlu 
elemanlar modelinin karşılaştırılması gibi birçok konu üzerinde çalışmalar 
yapmışlardır. Örnekler SAP2000N programı kullanılarak yapılmıştır. 

Doğangün ve Livaoğlu (2002), çalışmalarında rijitlik ya da yumuşak kat 
düzensizliği olarak adlandırılan düzensizliğin oluşmasını engelleyecek olan tasarım 
ilkelerini açıklamayı amaçlamışlardır. Sonuç olarak, perde çerçeve sistemlerde 
doğru yerleştirilen perdenin yumuşak kat düzensizliğinin ortaya çıkmasını 
engellediğini, ayrıca zemin kat yüksekliğinin diğer katların yüksekliğinden fazla 
olması halinde yumuşak kat davranışının oluşacağını gözlemlemişlerdir. 

Sivri (2003), dolgu duvarların yapı rijitliğini arttırdığı için yapı periyodu ve 
yanal yer değiştirmeler rijitliğe bağlı olarak azaldığı sonucuna varmıştır. 

Tetik (2007), dolgu duvarların yapının rijitliğini önemli ölçüde arttırdığını, 
bunun sonucunda da yapı periyodunda azalmaya neden olduklarını saptamıştır. 
Dolgu duvarlardaki boşlukların rijitlikte neden olduğu azalmayı incelemiş ve 
boşluksuz durumunda %56 mertebelerinde olan periyot azalma oranının %37’ye 
düştüğünü hesaplamıştır. İncelenen binalarda, dolgu duvarların yapı periyotlarında 
ortalama %50 - %70 oranında azalmaya neden olduklarını görmüştür. 

Tezcan ve ark (2007), yönetmelikte yer alan yetersiz ve yanıltıcı olan 
kriterlerin düzeltilebilmesi ve zayıf/yumuşak kat düzensizliğinin giderilebilmesi için 
çeşitli önerilerde bulunmuşlardır. 

Beklen (2009), dolgu duvarların rijitlik, periyot, yatay deplasman, taban 
kesme kuvveti gibi değerleri ve bina davranışını önemli ölçüde etkilediğini 
görmüştür. 

 
MATERYAL METOD 

Bu çalışmada, kat sayısı 1-10 kat arasında (10 kat da dahil olmak üzere) 
ikişer kat artımlarla değişen Şekil 1’de verilen yapı modeli, perdeli ve dolgu duvarlı 
(Şekil 2) farklı kombinasyonlar uygulanarak Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi ile 
SAP2000 programı kullanılarak çözülmüştür.  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Ç.Ü Fen ve  Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2011  Cilt:26-2 
 

- 166 - 

 
 
 
 
 
 

 

      NRM           TSLP        TSĞP  SİMP 
                                    
 

 

 
 
 
  TSL2P           TSĞ2P      SİM2P 

Şekil 1. Analizlerde kullanılan perdeli yapı modelleri 
 

 Şekil 1’de görülen planlar için; X yönündeki mesafeler 5.00m, Y yönündeki 
mesafeler ise sırasıyla 4.00m, 3.00m, 3.00m ve yine 4.00m’dir. Yapılar 1.derece 
deprem bölgesinde bulunmaktadır ve tüm kat yükseklikleri 3.00m’dir.  Ayrıca, 
kiriş boyutları tüm yapılarda (50x30)cm2 ve kolon boyutları (50x50)cm2’dir. Tüm 
perde kalınlıkları da hesaplarda 20cm olarak alınmıştır. 

Şekil 2’de verilen plan göz önünde bulundurularak yapıya yerleştirilen 
dolgu duvarlar modellenirken ise, eşdeğer basınç çubuğu modeli kullanılmıştır.  

 

 
Şekil 2. Analizlerde kullanılan duvarlı (DVR) yapı modeli için seçilen kat planı 

 

X
Y
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Dolgu duvarların genişliğinin hesabı için ise; Mainstone ve Weeks (1970)’in 
önerdiği (2.1), (2.2) ve (2.3) eşitliklerinde verilen formülasyonlardan yararlanılmıştır. 

 

 
Şekil 3. Eşdeğer sanal basınç çubuğunun oluşumu 

 
 

  = 0,175(   .ℎ   )  , .                   (2.1) 
 

    =     .    .      .   .    .       ⁄
                (2.2) 

 
  =      (        )                 (2.3) 

 
 Burada; (W) Sanal basınç çubuğunun genişliği,( hcol) kolonun yüksekliği, 
(Linf) dolgu duvar boyu, (hinf) dolgu duvar yüksekliği, (tinf) dolgu duvar kalınlığı, (Eme) 
dolgu duvarın elastisite modülü, (Efe) kolonun elastisite modülü, (Icol) kolonun atalet 
momenti, (φ) sanal basınç çubuğunun yataydaki açısı ve (α) relatif rijitlik 
katsayısıdır. 
 Kapı ve pencere boşluklarının birlikte veya ayrı ayrı dolgu duvarda 
bulunması durumundan dolayı kaybedilen mukavemeti hesaba dahil etmek için 
eşdeğer çubuk genişliği bir azaltma faktörüyle çarpılmaktadır (Çağlayan, 2006). 
 
       ı   =  . (  ) . (  )                (2.4) 
 

 (  ) = 0,6.     ş           − 1,6.     ş          + 1              (2.5) 
    ş     : Dolgu duvarda bulunan boşlukların alanları toplamı           : Dolgu duvarın boşluksuz alanı (  )       : Azaltma faktörü 
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(  )       : Dolgu duvar hasarsız ise değeri 1.00 olarak alınan katsayı 
 

Çizelge 1. B-DVR çözümü için hesaplanan dolgu duvar genişlikleri 

Dolgu Duvar Alanları
 

 

w (m) 
Tuğla Duvar 

W Açıklık (m2) Boşluk (m2) 0.10m’lik 0.20m’lik 
W1 5.00 x 3.00 1.50 x 1.30 - 0.520 
W2 4.00 x 3.00 1.50 x 1.30 - 0.375 
W3 3.00 x 3.00 1.50 x 1.30 - 0.210 
W4 5.00 x 3.00 0.90 x 2.20 0.550 - 
W5 5.00 x 3.00 0.90 x 2.20 0.800 - 
W6 4.00 x 3.00 - 0.820 - 
WB 3.00 x 3.00 0.90 x 2.20 - 0.230 

 
Analizler sonucunda perdeli perdesiz, duvarlı duvarsız tüm yapı tipleri için 

elde edilen burulma, yumuşak kat düzensizliği değerleri ile periyot ve deplasman 
değerleri kat sayısının değişimine bağlı olarak karşılaştırılmış ve çeşitli yorumlarda 
bulunulmuştur. 

Burulma düzensizliği katsayısı, herhangi bir katta en büyük göreli kat 
ötelemesinin o katta aynı doğrultudaki ortalama göreli ötelemeye oranı olarak ifade 
edilir.(2.6) 
 
 ηbi = (∆i)max/(∆i)ort>1.2                (2.6) 
 

Burulma düzensizliği katsayısının, 1.20 ve 2.00 değerleri arasında olduğu 
durumlarda yapıda burulma düzensizliği meydana gelmektedir. Bu durumda, bu 
katta uygulanan ±%5 ek dışmerkezlik, her iki deprem doğrultusu için Di katsayısı ile 
çarpılarak büyütülür (2.7) ve taşıyıcı sistemin daha fazla zorlanması sağlanır. 

 
Di=(ηbi/1.2)2                (2.7) 
 
ƞb katsayısının 2,00 üst sınır değerini aştığı durumlarda ise, DBYYHY’de 

bulunan dinamik hesap yöntemlerinin uygulanması öngörülmektedir. 
Yumuşak kat düzensizliği durumu ise; birbirine dik iki deprem 

doğrultusunun herhangi biri için, %5’lik yatay kuvvet dışmerkezliği altında oluşan, 
herhangi bir i’inci kattaki ortalama göreli kat ötelemesinin bir üst veya bir alt kattaki 
ortalama göreli kat ötelemesine oranı olan ƞki Rijitlik Düzensizliği Katsayısı’nın, 
2.0’den fazla olması durumudur. 

 
ηki = (∆i/hi)ort /(∆i+1/hi+1)ort>2.0  veya  ηki = (∆i/hi)ort /(∆i-1/hi-1)ort>2.0          (2.8) 
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ARAŞTIRMA BULGULARI 
Geometrik bakımdan simetrik bir yapıda olmayan yapı modelleri için kat 

sayısı değişimine bağlı olarak elde edilen burulma ve yumuşak kat düzensizliği 
değerleri ile periyot, deplasman değerleri değişimleri aşağıdaki grafiklerde 
verilmektedir. 

 

 
Şekil 4. Perdeli ve duvarlı yapı modelleri için kat sayısına bağlı y yönü maksimum 

burulma düzensizliği değerleri değişim grafiği 
 

 
Şekil 5. Perdeli ve duvarlı yapı modelleri için kat sayısına bağlı y yönü maksimum 

yumuşak kat düzensizliği değerleri değişim grafiği 
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Şekil 6. Perdeli ve duvarlı yapı modelleri için kat sayısına bağlı y yönü periyot 

değerleri değişim grafiği 
 

 
Şekil 7. Perdeli ve duvarlı yapı modelleri için kat sayısına bağlı y yönü maksimum 

deplasman değerleri değişim grafiği 
 

TARTIŞMA VE SONUÇLAR 
1. Şekil 4’te verilen grafikte de görüldüğü gibi, Y deprem yönünde yapılan 

analizler sonucunda oluşan maksimum burulma düzensizliği değerleri 
tek perdeli olan yapı modellerinde, perdesiz olan normal hale göre artış 
göstermektedir. Simetrik perdeli hallerde ise, SİM (ilk ve son akslarda 
perde bulunması hali) adlı yapı durumunda perdesiz hale göre azalma 
gözlenirken; SİM2 adlı (baştan ve sondan ikinci akslarda perde 
bulunması hali) yapı durumunda perdesiz hale göre artış 
gözlenmektedir. Hatta tek sol perde ilavesi durumunda TSL adlı yapıda 
oluşan burulma düzensizliği değerleri, tek sol 2 perde (baştan ikinci 
aksta perde) ilavesi durumunda TSL2 adlı yapıda daha da artmaktadır. 
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Buradan şu sonuç çıkartılabilir ki; perdelerin konumu yapının kütle 
merkezine yaklaştıkça oluşan burulma düzensizliği değerleri de artış 
göstermektedir. Aynı durum tek sağ ve tek sağ 2 perdeli haller için de 
geçerlidir. Ayrıca; tek perde yerine simetrik perde tercih edilmesi 
gerektiği de elde edilen sonuçlardan anlaşılmıştır. Genel olarak 
bakıldığında ise; TSL perde halinde oluşan burulma düzensizliği 
değerleri normal hale göre %56.90-88.00 oranında artış göstermiştir. 
Ayrıca; TSL2 perde halinde oluşan değerler normal hale göre %75.86-
129.00 oranında, TSĞ perde halinde oluşan değerler normal hale göre 
%57.76-91.00 oranında, TSĞ2 perde halinde oluşan değerler normal 
hale göre %111.21-184.00 oranında ve SİM2 perde halinde oluşan 
değerler ise normal hale göre %70.69-134.00 oranında artış 
göstermiştir.  

2. Şekil 5’te verilen grafikte de görüldüğü gibi, duvarların modellenmesi 
yumuşak kat değerlerini arttırmamış aksine duvarsız hale göre 
azaltmıştır. Tek perdeli yapılarda da herhangi bir olumsuz durum 
oluşmazken; simetrik perdeli tasarlanan yapılarda sınır değer olan 2.00 
değeri aşılarak yumuşak kat düzensizliği oluşmuştur. Kat sayısının 
artmasıyla oluşan değerlerde artarak maksimum 2.13 değerine kadar 
ulaşmıştır. 

3. Şekil 6’da verilen grafikte de görüldüğü gibi, Y deprem yönünde 
yapılan analizler sonucunda oluşan periyot değerleri kat sayısı arttıkça 
artış göstermektedir. Maksimum periyot değerleri perdesiz ve duvarsız 
sadece kolon-kiriş çerçeve sistemden oluşan yapı modeli için yapılan 
analizler sonucunda meydana gelmiştir. Yapıya değişik konumlarda 
ilave edilen perde elemanları ise oluşan periyot değerlerinin 
azalmasına neden olmuştur. Yapı rijitliğini arttıran her durum oluşan 
periyot değerlerinin de azalmasına sebep olmaktadır. En fazla azalma 
ise dolgu duvar etkisinin de modellemede göz önüne alındığı durumda 
olmuştur. Periyot değerlerindeki bu düşüş olumlu olarak algılanabilir 
ancak rijitliğin tek yönlü ve kontrolsüz olarak artmasını sağlayan bazı 
durumlar (özellikle tek perdeli durumlar) yapılarda istenmeyen burulma 
etkilerinin oluşmasına da neden olabilecekleri için olumsuz bir etki de 
oluşturabilmektedirler. Bu nedenlerle, grafikten de görüleceği gibi, en 
olumlu sonucun elde edildiği; duvarların modellenmiş olduğu, perde 
elemanlarının ise simetrik şekilde yapıda en dış kısımlara yerleştirildiği 
yapı durumları depreme dayanıklı yapı tasarımı açısından çok daha 
doğru bir tercih olacaktır. 

4. Şekil 7’de verilen grafikte de görüldüğü gibi, Y deprem yönünde 
yapılan analizler sonucunda oluşan maksimum deplasman değerleri 
yine yapıda kat sayısı arttıkça artış göstermektedir. Bunun nedeni; 
yapının ağırlığının artması dolayısıyla katlara gelen deprem 
kuvvetlerinin de aynı oranda artış göstermesidir. Deplasman değerleri 
tek perdeli durumlarda artış gösterirken simetrik perdeli durumlarda 
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azalma göstermiştir. Ayrıca dolgu duvarların modellendiği durumda da 
modellenmediği NRM duruma göre yine beklenildiği üzere azalma 
göstermiştir. Bu da bize dolgu duvarların aslında yapıya gelen yatay 
deprem kuvvetlerini az da olsa sönümleme etkisine sahip olduğunu ve 
dolayısıyla deplasmanları azalttığını kanıtlamaktadır.  
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GEÇİŞ METALİ Dy KATKILI Zn0.80-4yDyyOx BİLEŞİKLERİNİN YAPISAL VE 
MANYETİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI∗ 

 
Investigation of Structural and Magnetic Properties of Transition Metal Dy 

Substituted Zn0.80-4yDyyOx Compounds 
 

Mustafa AKYOL   Kerim KIYMAÇ   Ahmet EKİCİBİL 
Fizik Anabilim Dalı  Fiziki Anabilim Dalı  Fizik Anabilim Dalı 
 
ÖZET 

Bu çalışmada Zn0.80-4yDyyOx (0.05≤y≤0.10) seyreltilmiş manyetik yarı 
iletkenler katıhal tepkime yöntemi ile sentezlendi. Numunelerin yapısal ve manyetik 
özellikleri, X-Işını Kırınımı (XRD), Taramalı Elektron Mikroskopisi (SEM) ve Enerji 
Dağılımlı X-Işını Spektrometresi (EDX), farklı ölçüm sıcaklıklarında Histeresis 
ölçüm teknikleri kullanılarak çalışıldı. SEM sonuçları Dy iyonlarının ZnO yapısı 
içerisinde herhangi bir problem olmadan yerleştiğini göstermektedir. Numunelerin 
tanecikleri birbirleriyle iyi bir şekilde bağlanmış ve sıkı paketlenmiştir. Numunelerin 
XRD ve EDX spektrumlarından katkılamanın ZnO’un hegzagonal-wurtzite 
yapısında herhangi bir değişikliğe neden olmadığı sonucu çıkarıldı. 10 ve 300 K 
sıcaklıklarında yapılan histeresis ölçümlerinden tüm numunelerin paramanyetik 
fazda olduğu gözlendi.  
Anahtar Kelimeler: ZnO, XRD,SEM, DMS, Manyetik histeresis. 
 
ABSTRACT 

In this study, Zn0.80-4yDyyOx (0.05 ≤ y ≤ 0.10) diluted magnetic 
semiconductors were synthesized by the solid state reaction method. The 
structural and magnetic properties of the samples have been studied by using the 
X-Ray Diffraction (XRD), Scanning Electron Microscopy (SEM) and Energy 
Dispersive XRay spectroscopy (EDX), Hysteresis technique at different 
masurement temperatures. The SEM results clearly demonstrate that Dy ions 
integrate into the ZnO structure without any problem. The grains of the samples 
are very well connected to each other and tightly packed. From the XRD and EDX 
spectra of the samples, it has been concluded that the doping causes no change in 
the hexagonal wurtzite structure of ZnO. Paramagnetism has been observed for all 
the samples at temperatures between 10 K and 300 K.  
Key Words: ZnO, XRD, SEM, DMS, Magnetic hysteresis,  
 
Giriş 
 Seyreltilmiş manyetik yarı iletkenler spintronikteki aygıtlardaki umut verici 
uygulamalarından dolayı son yıllarda yoğun bir şekilde araştırılmaktadır (Ueda ve 
ark., 2001). Manyetik iyonların malzemeye katkılanması spintronik malzemelerin 

                                                        
∗ Yüksek Lisans Tezi-MSc. Thesis 
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manyetik ve yarı iletken özelliklerinin birleşmesiyle optoelektronik aygıtlarda, 
rasgele veri seçen manyetik kaydedicilerde ve bilgi kaydedicilerde potansiyel 
uygulamaları arttırabilir (Mandal ve ark., 2006., Wolf ve ark.,2001). DMS 
materyalleri içerisinde ZnO geniş bant aralığına (Eg=3.2eV) sahip olmasından 
dolayı en vaat verici materyaldir. Geniş bant aralığından dolayı mavi, mor, UV ışık 
yayan diyotlar (LED) gibi optik aletler ile laser diyotlar için ilgi çekici bir bileşiktir. 
Ayrıca ZnO, güçlü bir piezoelektriktir. Bu nedenle geçiş metali katkılı ZnO, 
manyetik, yarı iletken, elektrokimyasal ve optik özellikleri bir arada barındıran çok 
fonksiyonlu bir madde olma özelliğine sahiptir (Sharma ve ark., 2007). 
 Geçiş metali katkılanan ZnO malzemelerin manyetik karakteristikleri ve 
yapıları teorik ve deneysel olarak oldukça geniş bir şekilde çalışılmıştır (Liu ve ark., 
2009). ZnO’ya farklı oranlarda Co katkılayarak elde ettikleri numunelerin 
analizlerinden tüm numunelerin paramanyetik fazda olduğunu gözlediler 
(Bouloudenine ve ark., 2005).  Başka bir makalede yine Co katkılaması farklı 
sentezleme ve ortamlarında elde edilmiş ve numunelerde konsantrasyon 
değişimine bağlı olarak ferromanyetik ve paramanyetik fazlar gözlediler (Peng ve 
ark., 2007). Çökelti yöntemiyle farklı Ni konsantrasyonunda hazırlanan bir başka 
çalışmada numunelerin düşük Ni konsantrasyonunda Ferromanyetik, yüksek Ni 
konsantrasyonunda ise paramanyetik fazın olduğunu belirttiler. Bunun sebebinin 
ise birbirine yaklaşan Ni-Ni atomların manyetik momentlerinin birbirleriyle 
etkileşmesi sonucu antiferromanyetik etkileşim oluşturacağı ve bu nedenle 
mıknatıslanma azalıp malzemenin paramanyetik hale geçtiğini belirttiler (Sharma 
ve ark., 2009).  Bunlara ek olarak sol-gel yöntemi ile hazırlanan bulk polikristal 
Ni:ZnO örneklerinde  de oda sıcaklığı ferromanyetizması tespit edilmiştir (Singh ve 
ark., 2008). Ayrıca katıhal tepkime yöntemi ile hazırlanan Ni katkılı ZnO örneklerde 
oda sıcaklığı ferromanyetizması gözlenmiş ancak ferromanyetizmanın orjininin 
kalsinasyon sırasında NiO’in nano boyutlarda çökelti oluşturması olduğu 
söylenmiştir (Mao ve ark., 2008). Oda sıcaklığı ferromanyettizmasının sebebi 
tartışmalı bir konu olarak belirtilmektedir (Liu ve ark., 2009). Bir başka çalışmada 
ZnO’ya Dy geçiş metali çökelme yöntemi ile katkılanarak farklı sıcaklıklarda 
tavlamanın etkilerini araştırılmış. Bu çalışma sonucunda numunelerin hepsinin 
paramanyetik fazda olduğu ve tavlama sıcaklığının artışıyla mıknatıslanmada 
azalma olduğunu belirttiler (Bandyopadhyay ve ark., 2009).   

Çalışmamızda, ZnO içerisine katıhal tepkime yöntemi ile katkı miktarını 
diğer çalışmalardan farklı konsantrasyonlarda (y=0.05 - 0,10) tutarak Dy ile 
gerçekleştirdik. Malzemelerin yapısal ve manyetik özelliklerini inceledik. 
 
Materyal ve Metod 

Malzemelerin hazırlanmasında birçok yöntem kullanılır.   Bu yöntemlerden birisi 
de katıhal tepkime yöntemidir. Katı hal tepkime yöntemi kolaylığı ve ucuzluğu 
bakımından en geniş kullanım alanına sahip yöntemlerden biridir.   Bu yöntemde 
bileşikler oksit, karbonat, nitrat gibi başlangıç maddeleriyle hazırlanır. Başlangıç 
maddelerinin saflığı uygun sonuçlar elde edebilmek için şarttır.  Başlangıç maddeleri 
uygun oranlarda karıştırılır ve ince tozlar haline getirilmek için öğütülür.  Daha sonra  
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tozlar kalsine edilir.  Karıştırma, öğütme ve kalsine işlemleri birkaç kez tekrar  
edilir.  Bu işlemler sürecinde örneklerde renk değişimi gözlenir.  Son olarak, toz  
numune tablet haline getirilerek farklı sıcaklık ve sürelerde tavlanır. 
 Örneklerin hazırlanmasında %99.999 ZnO (Çinko Oksit) ve Dy2O3 
(Disprosiyum Oksit) toz bileşikleri kullanıldı. Bileşikler Zn0.80-4yDyyOx sağlayacak 
şekilde y’nin değişik değerleri ((0.05≤y≤0.10) için denklem dekleştirmeleri 
yapıldıktan sonra uygun stokiyometrik oralarda ZnO ve Dy2O3 hassas terazide 
tartıldı. Daha sonra bu  tozlar bir havan içerisine yerleştirilip, “ Restch ”  marka 
öğütücüde homojen bir karışım elde edilinceye kadar  öğütüldü. Elde edilen karışım 
alümüna potaya konularak kalsine edilmek üzere fırına yerleştirildi. Kalsinasyon 
işlemi toz karışımının ilk ısıl - kimyasal işlemini oluşturmaktadır. Kalsinasyon işlem 
sayesinde toz karışımının içindeki yabancı maddelerin sıcaklıkla ayrışması 
sağlanır.Bu işlem, malzemeler fırında 300 C0 de 1 saat bekletilerek gerçekleştirilmiştir.  
 Kalsinasyon işleminden sonra elde edilen toz karışımı öğütücüde yeterli 
incelikte olana kadar öğütüldü.   Öğütme işleminden sonra bu tozların her biri, 18 bar 
basınç altında presleme işlemi ile tablet haline getirildi.   Hazırlanan tabletler fırına 
yerleştirilerek 950 C0 de 24 saat sinterlendi. Sinterleme sırasında malzemenin 
buharlaşma yoluyla kaybını önlemek için potaların ağzı almüna potayla kapatıldı. 
Sinterleme, malzemenin erime sıcaklığının hemen altındaki bir sıcaklıkta uzun süre 
ısıtılma işlemidir.  Sinterleme sayesinde karışımı oluşturan atomlar arasındaki 
bağlar kuvvetlendirilerek kristal kusurlar ortadan kaldırılmaya çalışılır. 

Malzemelerin yapısal analizi için XRD, EDX ve SEM analizleri gerçekleştirildi. 
Magnetizasyon ölçümleri için PPMS cihazı kullanılarak 10 ve 300K sıcaklıklarında M-
H analizleri gerçekleştirildi. 
 
Araştırma Bulguları ve Tartışma 
XRD Analizleri ve Sonuçları 

Malzemelerin içyapısının morfolojik özelliklerinin tanımlanması aşamasında 
ve kristal yapının incelenmesinde X-ışınları analizleri (XRD) oldukça önemli 
bulgular sağlar. Numunelerin uygulanan sıcaklıkla sinterlenme işleminde ilk 
çekirdeklenmeden başlayarak son kristalleşme safhasına kadar olan tüm 
kristallenme olayları yani bu süreçteki yapısal değişimler XRD ile takip 
edilebilmektedir. Bu analizler, işlem süresince numunelerde değişik kristal fazların 
ortaya çıkmasındaki ardışıklığın belirlenmesinde ve uygun sıcaklık şartlarını 
tanımlamakta da büyük faydalar sağlar. 

Katkısız ZnO ve Dy katkılı Zn0.80-4yDyyOx (0.05≤y≤0.10) yarı iletken 
numunelerine ait X-ışını kırınım desenleri poli-kristal difraktometresinde 2θ = 20–70 
açı aralığında elde edildi. Şekil 1’de katkısız ZnO’ya ait XRD grafiği verilmiştir. 
Ayrıca Dy katkılı numunelerin (y=0.05 ve y=0.10 için) de XRD grafikleri Şekil 2’de 
verilmiştir.    
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Şekil 1. Katkısız ZnO’ya ait XRD grafiği. 

 

       
                                  a)                                                                  b) 
Şekil 2. a) y=0.05 ve b) y=0.10 Dy katkılı Zn0.80-4yDyyOx örneklerine ait XRD 

grafikleri. 
 
Numuneye yapılan Dy3+ katkılaması sonucu, katkısız ZnO’nun 

yansımalarına ek olarak yeni fazları temsil eden yeni pikler oluşmuştur. Katkılanan 
Dy3+ miktarındaki artışa bağlı olarak piklerde 2θ açı değerinde çok az da olsa 
kaymalar ve şiddet değerlerinde değişimler gözlenmiştir. Piklerin şiddetindeki artma 
ve azalmaların yapılan katkı miktarlarına bağlı olarak daha önce oluşan bazı 
fazların bozularak yeni fazlar ortaya çıkışından kaynaklandığı düşünülmektedir. 
Aynı nedenlerden dolayı piklerde meydana gelen kaymalarda yine çok az da olsa 
numunede oluşan safsızlık fazlarıyla ve örgü parametrelerindeki değişimle 
bağlantılıdır. Elde edilen kırınım desenlerindeki ilgili düzlemlerin (hkl) Miller indisleri 
belirlenerek düzlemler arası mesafe (d), örgü parametreleri (a, c), u parametresi ve 
birim hücre hacmi hesaplandı. Dy3+ katkı miktarının artışı katkısız ZnO’ya göre a 
örgü parametrelerinde artışa, c parametrelerinde ise azalmaya neden olmaktadır. 
ZnO’ya yapılan katkılamanın sonucunda a ve c örgü parametrelerinde oluşan 
küçük değişimlerin nedeni olarak Dy3+’nın iyonik yarıçapının (0.97Å), Zn2+’nın 
iyonik yarıçapından (0.74Å) farklı oluşu düşünülmektedir. Örgü parametrelerinde 
az da olsa değişme birim hücre hacminde artmaya neden olmuştur. Bu da Dy3+ 

iyonlarının kısmen de olsa ZnO yapısına girdiğini göstermektedir.  
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SEM Analizleri ve Sonuçları 
Amorf yapıdaki malzemelerin kristal dönüşümü atomlar arasındaki bağların 

kırılmasını gerektirir. Bu durum dışarıdan numuneye verilecek termal enerji ile 
mümkün olmaktadır. Bu ısı malzemeye rasgele değil belirli sürelerde ve miktarlarda 
yani, kontrollü olarak verilir. Bu ısıyla ve gerekli ısıl işlem süresince malzemede faz 
dönüşümü gerçekleşirken, içyapıda boyutsal ve hacimsel dönüşümler de 
gerçekleşmektedir. 

Belirli miktarlardaki ısıl uygulama esnasında meydana gelen bu faz 
dönüşümleri, malzemenin içerisinde atomik anlamda farklı merkezlerde gerçekleşir. 
Malzemenin kristalleşmesi ilk olarak çekirdekler halindeki küçük kristaller biçiminde 
oluşur. Bu nedenle kristalleşme işlemi; çekirdeklenme ve kristalleşme olarak iki 
şekilde gerçekleşir. Çekirdeklerin oluşumu esnasında kritik büyüklüğe erişildiğinde 
kararlı fazların gerçekleştiği bölgeler oluşur. Sonuçta ısıl işlem sırasında kristaller 
bu çekirdekler üzerinde büyürler. Bu esnada ana fazın bütün elemanları kimyasal 
enerji ve yapısal anlamda özdeş yani homojen ya da yapıları boşluk veya 
safsızlıklar içeren heterojen bir şekilde olabilir.  

SEM analizleri bize malzemelerde ısıl işlem süresince meydana gelen 
değişiklikleri yani çekirdeklenme, kristal büyümesi, atomik oranlar ve kristal yapısı 
gibi özellikler hakkında ayrıntılı bilgi sağlamaktadır. ZnO’ya değişik oranlarda 
Dy2O3 katkılanmasından sonra uygulanan ısıl işlemin kristal yapıda oluşturduğu 
değişiklikler bu bölümde incelenmektedir. 

Katkısız ZnO örneğinin wurtzite yapısına sahip olduğu bilinmektedir. Bu 
yapıyı içeren bölgelerde parçacıklar, sıkı paketlenmiş, hemen hemen homojen 
olarak dağılmış, yaklaşık küresel ve oval şekillerde olup mikrometre 
boyutlarındadır. Bu tanecikler arasındaki mesafeler oldukça dardır ve tanecik 
boyutları yaklaşık olarak 0.35µm civarındadır.  

Katkısız ZnO örneğine  ait SEM fotoğrafında ZnO’nun bilinen Würtzite 
yapısında olduğu görülmektedir (Şekil 3). 

 

 
Şekil 3. Katkısız ZnO’ya ait SEM fotoğrafı. 
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Farklı konsantrasyonlarda hazırlanan Zn0.80-4yDyyOx (0.05≤y≤0.10) yarı 
iletken numunelerin her birinin farklı iki bölgesinden alınan SEM fotoğraflarındaki 
en belirgin ortak görünüm, parçacık boyutlarındaki homojen olmayan durumlardır. 
Zn0.80-4yDyyOx (0.05≤y≤0.10) kompozisyonunda y değeri arttırıldıkça değişik 
morfolojiler gözlenmektedir. Yine küresel ve dar aralıklarla yerleşmiş parçacıklar 
mevcut olup yer yer yaklaşık kare görünümlü parçacıklar da görülmektedir. 
Taneciklerin boyutları ~ 0.2 - 6 µm aralığında değişmektedir (Şekil 4).  

SEM fotoğraflarında rastlanan diğer bir hususta farklı boyut ve şekillerdeki 
bu taneciklerin yine farklı tonlarda olmasıdır. Kimi parçacıklar koyu siyah 
görünümlü iken bazı bölgelerde açık gri ve beyazımsı renklerdeki parçacıklar da 
göze çarpmaktadır. SEM fotoğraflarındaki bu görünüm, literatürde de yer alan, 
ZnO’ya yapılan katkılamalara ait elde edilen tipik bir şekil yapısıdır. Yer yer 
homojen olmayan durumlar gözlense de Dy3+ kristal yapıya iyi bir şekilde entegre 
olmuştur. Numunelerin SEM fotoğraflarından görüldüğü gibi taneciklerin sıkı bir 
formda olması ve aşırı boşluk ve iri taneciklere rastlanılmamış olması bu durumun 
bir kanıtıdır. 
 

           
                           a)                                                                      b) 
Şekil 4. a) y=0.05 ve b) y=0.10 Dy katkılı Zn0.80-4yDyyOx örneklerine ait SEM 

fotoğrafları. 
 
SEM fotoğraflarında kimi parçacıklar koyu görünümlü iken bazı bölgelerde 

açık gri ve beyazımsı renklerdeki parçacıklarda göze çarpmaktadır. SEM 
fotoğraflarındaki bu görünüm, literatürde de yer alan, ZnO’ya yapılan katkılamalara 
ait elde edilen tipik bir şekil yapısıdır. Ni2+ kristal yapıya çok iyi bir şekilde uyum 
sağlamıştır. Bunun en büyük göstergesi taneciklerin sıkı bir formda olması, aşırı 
boşluk ve iri taneciklere hiç rastlanılmamış olmasıdır. 

 
EDX Analizleri ve Sonuçları 
 Bir malzemedeki element miktarları EDX analizi ile tespit edilir. EDX analizi 
ile oluşturulan veri spektrumunu gösteren pikler analiz edilen numunenin 
kompozisyonunu oluşturan öğelere karşılık gelir. Bu çalışmada kullanılan 6 farklı 
Dy konsantrasyonlu Zn0.80-4yDyyOx (0.05≤y≤0.10) bileşikleri için yapılan EDX analiz 
spektrumları şekil 5’deki gibidir. EDX spektrumlarından da görüldüğü gibi yapıda 
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Zn, Dy ve O dışında başka bir elemente ait pik gözlenmemiştir. Zn0.80-4yDyyOx 
kompozisyonunu elde etmek için kullanılan başlangıç karışımlarının tamamının 
yapıda var olduğu görülmektedir. Bunun dışında bileşik içerisinde herhangi başka 
bir elementin bulunmaması belirgin düzeyde safsızlık fazlarının oluşmadığını 
göstermektedir. Bu olgulardan yola çıkarak açıkça ifade edebiliriz ki Dy3+ elementi 
ZnO matrisinde hemen hemen homojen bir şekilde dağılmıştır. Ayrıca Dy3+, ZnO ile 
bağ yaparak matris formunu oluşturmuştur.  
 

      
                             a)                                                           b) 
Şekil 5. a) y=0.05 ve b) y=0.10 Dy katkılı Zn0.80-4yDyyOx örneklerine ait EDX 

spektrumları. 
 
Manyetik Analizler ve Sonuçları 

Manyetik olmayan bir malzemedeki atomların bir kısmının manyetik 
atomlarla rastgele yer değiştirerek oluşturduğu yarı iletkenlere seyreltilmiş manyetik 
yarı iletkenler (Diluted Magnetic Semiconductors, DMSs) denir. IIB – VIA 
gruplarındaki bileşikler (CdTe, ZnSe, ZnO…) ile 3d – geçiş ve 4f – lantanit 
metallerinin oluşturdukları bileşikler en yaygın seyreltilmiş manyetik yarı 
iletkenlerdir. Bu çalışmada, lantanit metallerinden olan Dy elementi ve IIB – VIA 
grubundan olan ZnO bileşiği kullanılarak oluşturulan seyreltilmiş manyetik yarı 
iletken numunelerin manyetik özellikleri incelendi. Üretilen numunelerin manyetik 
analizleri için PPMS (Fiziksel Özellik Ölçüm Sistemi) kullanılarak; 10 ve 300 K 
sıcaklıkları ve ±5000 Oe manyetik alan aralığında M-H ölçümleri gerçekleştirildi. 
 En az (y=0.05) ve en fazla (y=0.10) Dy katkılı Zn0.80-4yDyyOxörneklerine ait 
10K ve 300K sıcaklıklarında gerçekleştirilen M-H analiz grafikleri sırasıyla şekil 6.a- 
b ve şekil 7.a-b’de görülmektedir. Her durumda numunelerin paramanyetik fazda 
olduğu görülmektedir.   

10K sıcaklığında yapılan M-H ölçümlerden görüldüğü gibi Dy katkılama 
oranı artarken mıknatıslanma değeri de artmıştır. Benzer şekilde 300K sıcaklığında 
yapılan M-H ölçümlerinde de Dy katkı oranı artarken mıknatıslanmada artış 
gözlenmiştir. Saf Dy elementi doğada paramanyetik fazdadır. Zn elementi 
diamanyetik bir faza sahipken ZnO bileşiği paramanyetik fazdadır. Dy katkı 
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miktarının artması Zn atomlarının yerine geçen Dy atomlarının sayısının artması 
anlamına gelmektedir. Dolayısı ile katkı miktarı artışının paramanyetik durumu 
kuvvetlendirmesi beklenmektedir. Ancak 10K’e göre 300K’de mıknatıslanma 
değerinin azaldığı görülmektedir. Sıcaklık arttığında mıknatıslanma değerinin 
azalması dışarıdan uygulanan alan (H) yönüne yönelen net manyetik momentlerin 
(M) azaldığını göstermektedir. Net manyetik momentin azalması, örnek içerisinde 
bulunan her bir manyetik momentin sıcaklık etkisiyle farklı yönlere geçmesi ve 
manyetik alanın yöneltme etkisinin azalması demektir. Sıcaklık artışı malzeme 
içerisindeki atomların elektronlarının enerjisini arttırmış ve bu elektronların yörünge 
hareketini değiştirmiş ve bundan dolayı da manyetik momentlerin yönelimleri de 
değişmiş olabileceği düşünülmektedir. Yönelimleri değişen manyetik momentlerin 
alana paralel olan toplam değeri de azalmıştır. Bu durum beklendiği gibi sıcaklık 
arttıkça termal enerjinin manyetik potansiyel enerjiyi azaltması demektir. 

Grafiklerden de görüldüğü gibi (Şekil 6.1-b ve Şekil 7.a-b) malzemelerde 
5000 Oe’de bile mıknatıslanma manyetik alanla doğru orantılıdır ve doyum 
mıknatıslanması gerçekleşmemiştir. Bu koşullar altında doyum mıknatıslanmasının 
gözlenememesi, malzeme içerisinde alan yönünde yönelmemiş hala çok miktarda 
manyetik momentlerin bulunmasıyla açıklanabilir. Daha yüksek manyetik alan 
değerlerinde (>5000 Oe) alan yönünü alabilen manyetik moment sayısı artacağı, 
dolayısıyla malzemenin mıknatıslanmasının artabileceği ve nihayet doyum 
mıknatıslanmasının gözlenebileceği beklenmektedir.     

 
 

            
                                a)                                                          b) 
Şekil 6. 10K sıcaklığında ölçülen a) y=0.05 ve b) y=0.10 Dy katkılı Zn0.80-4yDyyOx 

örneklerine ait M-H analiz grafikleri. 
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                                 a)                                                          b) 
Şekil 7. 300K sıcaklığında ölçülen a) y=0.05 ve b) y=0.10 Dy katkılı Zn0.80-4yDyyOx 

örneklerine ait M-H analiz grafikleri. 
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∗MİKROMETEOROLOJİK VE LİZİMETRE YÖNTEMLERİYLE BELİRLENEN 
BUĞDAY BİTKİ SU TÜKETİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

 
Comprahansion Of Wheat Evapotransprations Measured By Micrometeorological 

And Lysimeter Methods 
 

Ayşegül AKPOLAT                                  Mustafa ÜNLÜ 
Tarımsal Yapılar Ve Sulama Anabilim Dalı     Tarımsal Yapılar Ve Sulama Anabilim Dalı  
 
ÖZET 

Bu çalışma 2009-2010 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü deneme alanında yürütülmüştür. 

Araştırmada doğal yağış koşullarında yetiştirilen buğday bitkisinin su 
tüketimi mikrometeorolojik ve lizimetre yöntemleri kullanılarak ölçülmüştür. Doğal 
yağış koşullarında yetişen buğdayın mevsimlik su tüketimi Bowen oranı enerji 
dengesi yöntemiyle 321 mm, lizimetre yöntemiyle 376 mm olarak belirlenmiştir. 

Çalışmada dane verimi 480 kg/da, kuru madde miktarı 2489 kg/da ve hasat 
indeksi (HI) değeri 0.19 olarak hesaplanmıştır. Çalışmada kuru madde miktarları ile 
lizimetre ve Bowen yığışımlı su tüketimleri arasında R=0.97 olan doğrusal ilişkiler 
elde edilmiştir. 

Lizimetre ve Bowen yöntemlerine göre ölçülen bitki su tüketim değerleri 
arasında istatistiksel olarak %99 güvenle yakın ilişkiler elde edilmiştir (R=0.93). 
Anahtar Kelimeler: Buğday, Bowen, Lizimetre, Su Tüketimi 

 
ABSTRACT 

This study was carried out in the research and application area of 
Department of Agricultural Structures and Irrigation, Faculty of Agriculture, 
University of Çukurova between 2009 and 2010. 

The actual evapotranspiration of  rainfed wheat was measured by using 
Bowen ratio energy balance and lysimeter methods. The evapotranspiration of 
rainfed wheat was 321 mm and 376 mm for the Bowen ratio energy balance and 
lysimeter methods, respectively.  

In this study the value of grain yield was determined as 480 kg/da and the 
amount of dry matter was determined as 2489 kg/da. Harvest index (HI) was 
calculated as a value of 0.19. The linear relationships were obtained between 
cumulative evapotranspiration values of Bowen and lysimeter with dry matter as 
regration coefficient R= 0.97. 

There was obtained statistically close relationships between Lysimeter and 
Bowen Evapotranspiration values as a confidence 99% (R=0.93). 
Key Words: Wheat, Bowen, Lysimeter, Evapotranspiration 
 

                                                             
∗ Yüksek Lisans Tezi-MSc. Thesis 
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GİRİŞ 
Doğal kaynakların her geçen gün biraz daha azalması, su ve toprak 

kaynaklarının en ekonomik ve en verimli bir şekilde kullanılmasını zorunlu kılmıştır. 
Bir bölgede kurulacak tarımsal sulama projelerinin temelini oluşturan ve toprak-
bitki-atmosfer döngüsü içerisinde çok önemli bir yere sahip olan bitki su tüketimi, 
gerek tarım gerekse diğer çok amaçlı projelerin planlanması, yapımı ve 
işletilmesinde vazgeçilmez bir öğedir. 

Su, yenilenebilir ve tükenmeyen doğal bir kaynak sayılsa bile, bölgesel 
olarak sonlu bir kaynak durumundadır. Dünyadaki suyun yaklaşık %97.5’i 
okyanuslarda ve denizlerde bulunmaktadır. Yüksek oranda tuz konsantrasyonu 
içermesi nedeniyle okyanus ve deniz sularından tarım endüstri ve içme-kullanma 
suyu olarak faydalanmak mümkün değildir. Bu tip tuzlu suların kullanılabildiği 
alanlar çok sınırlıdır. Belirtilen rakamlara göre tatlı su kaynakları dünya su 
kaynaklarının sadece %2.5’ini oluşturmaktadır. Bu miktarın da %70 gibi önemli bir 
oranı kutuplarda buzullar halinde, kalan %30’luk kısmı da yer altında olduğundan 
kullanıma uygun tatlı su kaynakları çok sınırlıdır. 
 
MATERYAL ve METOD  
Materyal 

Araştırma, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve 
Sulama Bölümü deneme alanında, 2009-2010 yılı buğday yetişme mevsiminde 
yürütülmüştür. Deneme alanı, 36°59' kuzey enlemi; 35° 18' doğu boylamında yer 
almakta olup, denizden 20 m yükseklikte bulunmaktadır (Şekil 1). 

 

 
Şekil 1. Deneme alanın genel görünümü 
 

Toprak Özellikleri:Deneme alanı toprakları, Mutlu serisinde yer almaktadır; düz ve 
düze yakın topografyadadır. Bütün profil yüksek oranda şişme özelliği gösteren kil 
içerir. Kireç bakımından orta derecede zengin ve koyu kırmızımsı kahverengindedir 
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(Özbek ve ark., 1974). Deneme alanı topraklarının sulama yönünden kimi fiziksel 
ve kimyasal özellikleri Çizelge 1’de verilmiştir. 

 
Çizelge 1. Deneme Alanının Toprağının Fiziksel Özellikleri 

Derinlik 
(cm) 

Toprak Dane Büyüklük 
Dağılımı Bünye 

Hacim 
Ağırlığı 
(g cm-3) 

Tarla 
Kapasitesi 

(g/g);% 

Solma 
Noktası 
(g/g),% Kum 

(%) 
Silt 
(%) 

Kil 
(%) 

0-30 27.6 21.2 51.2 Kil 1.19 34.4 17.5 
30-60 27.5 19.1 53.4 Kil 1.16 36.7 18.2 
60-90 28.4 18.1 53.5 Kil 1.15 38.4 19.1 
90-120 27.4 19.1 53.5 Kil 1.25 37.8 19.4 
120-
150 

25.3 21.3 53.4 Kil 1.24 37.0 18.7 

 
Fiziksel ve kimyasal analizlerde kullanılan bozulmuş toprak örnekleri, 

Petersen ve Calvin (1965), Benami ve Diskin (1965) tarafından verilen sistematik 
örnek alma esasına göre, önceden belirlenmiş toprak profillerinin 120 cm 
derinliğine kadar 30 cm’lik katmanlardan alınmıştır. Bozulmamış toprak örnekleri 
için, arazinin farklı noktalarında 150 cm derinliğe kadar açılan 1x2 m ölçülerinde 
profil çukurları kullanılmıştır. Örneklerin alınmasında USSLS (1954)’de verilen 
esaslara göre 100 cm3’lik çelik silindirler kullanılmıştır. 
İklim Özellikleri:Araştırmanın yapıldığı yörede Akdeniz iklimi hüküm sürmekte 
olup, yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. Çalışmanın yürütüleceği alana 
ait uzun yıllık iklim verileri Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı Adana Bölge 
Müdürlüğü kayıtlarından; araştırma yıllarına ait veriler ise deneme alanında 
bulunan Bowen sisteminde bulunan otomatik kaydedici iklim gözlem istasyonundan 
alınmıştır  
Bitki Çeşidi:Denemede, 2009 yılında, ekmeklik Vorana-CNO79/Kauz buğday 
çeşidi kullanılmıştır. Kışlık bir buğday çeşidi olup, 38 g. bin dane ağırlığında boy 
olarak 144 cm yükselliğe ulaşabilen morfolojik özelliklere sahiptir (Sharma ve ark., 
2009). Vorana-CNO79/Kauz, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından 
tescillenmiş, yöreye uygun, kuraklığa ve pas hastalığına dayanıklı, dane verim 
oranı yüksek ekmeklik buğday çeşididir. 

 
Araştırmada Kullanılan Aygıtlar 
Bowen Sistemi:Çalışmanın amacı doğrultusunda tartılı lizimetre üzerine Bowen 
sistemi Şekil 2’de gösterildiği gibi konumlandırılmıştır. 
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Şekil 2. Bowen sisteminin genel görünümü 
 

Metod 
Bitki Su Tüketiminin Belirlenmesi  

Çalışmada buğday bitkisi yüzeyinden atmosfere aktarılan su buharı 
akısının ya da başka bir deyişle gerçek su tüketiminin belirlenmesi amacıyla 
Bowen oranı enerji dengesi ( BREB ) yöntemi kullanılmıştır. 

BREB yöntemi buharlaşma yüzeyi üzerine gelen ve kaybolan enerjinin 
dengesine dayanır. Bowen (1926) tarafından geliştirilen Bowen oranı eşitliği 
aşağıdaki eşitlikle hesaplanmıştır. 

 

LE
H

=β         ………  (1) 

 
Eşitlikte; 
β: Bowen oranı 
H: Duyumsanır ısı akısı (W.m-2) 
LE: Buharlaşma gizli ısı akısı (W.m-2) 
 
Toprak, bitki, atmosfer sisteminin enerji dengesi aşağıdaki gibi yazılabilir. 
 

LEHGRn ++=                   ……….  (2) 
 
Eşitlikte; 
Rn: Net radyasyon (W.m-2) 
G: Toprak ısı akısı (W.m-2) 
H: Duyumsanır ısı akısı (W.m-2) 
 

Tarla Hazırlığı:Buğday çalışmasının yürütüleceği deneme yeri, sonbaharda derin 
sürümden sonra kültivatör ve tapan çekilerek tohum yatağı hazırlanmıştır. Toprak 
10 gün sonra gobre-disk ile sürülmüş, kultivatör ve tapan çekilerek tohum yatağı 
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hazırlanmıştır (Şekil 3). Ayrıca Lizimetrenin üzeri elle temizlenerek tohum yatağı 
hazırlanmıştır. 

 

 
Şekil 3. Buğday bitkisi için tapan çekme 
 

Gübreleme:Lizimetre üzeri ve tarlada yürütülen buğday çalışmasında uygulanan 
gübre miktarları saf madde olarak 8.2 kg/da P2O5 ve 3.2 kg/da N (DAP, 18-46-0) 
gübresi fırfırla ve ekimle birlikte uygulanmıştır. Ayrıca, kardeşlenme döneminde 17 
kg/da Azot (%33’lük Amonyumnitrat) üst gübre olarak verilmiştir. 

 
BULGULAR VE TARTIŞMA 
Buğday Bitkisinin Gelişme Dönemleri 

Çalışmada 2009-2010 buğday yetiştirme mevsiminde yürütülen 
denemenin, kimi fenolojik gelişme dönemleri ve tarihleri: 19.11.2009 tarihinde 
ekilen buğday, 187 günlük yetiştirme süresine sahip olup, 06.12.2009 tarihinde 
çimlenmeye, 18.03.2010 tarihinde başaklanmaya, 13.05.2010 tarihinde fizyolojik 
olgunluğa erişerek 25.05.2010 tarihinde de hasat edilmiştir. 
Toprak Su Kapsamı Değişimi:Denemede gravimetrik yöntemle belirlenen 
toprak suyu kapsamının zamanla değişimi verilmiştir. Büyüme döneminin büyük bir 
bölümünde toprak su içeriği 120 cm toprak profiline göre hesaplanan tarla 
kapasitesi (TK) ile solma noktası (SN) değerleri arasında kalmıştır. Bitki büyüme 
döneminin büyük bir bölümünde toprakta bitkinin yararlanabileceği elverişli nem 
miktarı mevcut kalmıştır. Ekimden sonra nem değişimleri artan ve azalan bir eğilim 
göstermekte iken, ekimden 120 gün sonra (başaklanma dönemi) ile azalan bir 
eğilim göstererek 430-325 mm arasında değişmiştir.  
İklim Parametrelerinin Değişimi:Araştırma süresince Bowen sistemiyle 2 
metredeki hava sıcaklığı, rüzgar hızı ve oransal nem değerleri ölçülmüştür. Anılan 
ölçüm değerleri ile Rosenborg ve ark. (1983) ve Jones (1983) yaklaşımları 
kullanılarak havanın buhar basıncı açığı (VPD) değerleri hesaplanmıştır. Sözü 
edilen iklim öğelerinin zamansal değişimi Şekil 4 ve Şekil 5'de gösterilmiştir. 

Şekil 4a'da görüldüğü gibi mevsim boyunca günlük ortalama sıcaklık değeri 
2.95 °C ile en düşük Ocak ayında, 26.80 °C ile en yüksek Mayıs ayında görülmüş 
olup, mevsim boyunca ortalama sıcaklık 15.4  °C olarak hesaplanmıştır. Şekil 
4b’de mevsim boyunca ortalama RH değerinin yaklaşık olarak %65 olarak 
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hesaplandığı, bu değerlerin %31.5 ile Nisan ayında, %89.5 ile Ocak ayında 
görüldüğü saptanmıştır. 

 
  

 
Şekil 4. Bowen sistemiyle ölçülen ortalama günlük hava sıcaklıkları (a), ortalama 

günlük oransal nemin (b) zamana bağlı olarak değişimleri 
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Şekil 5. Bowen sistemiyle ölçülen ortalama günlük rüzgar hızı (a), buhar basıncı 

açıklığının (b), zamana bağlı olarak değişimleri 
 
Ayrıca Şekil 5 a ve b'de görüldüğü üzere mevsim boyunca ortalama rüzgar 

hız değerleri 0.2 m/s ile 3.4 m/s arasında, buhar basıncı açığı değerlerinin ise 1.7 
mb ile 18.8 mb arasında değiştiği anlaşılmıştır. En düşük rüzgar hızı değerine 
Şubat ve Mart aylarında, en yüksek rüzgar hızı değeri ise Ocak ayı içerisinde 
gözlemlenmiş olup, yetiştirme mevsim boyunca ortalama rüzgar hızı değeri 0.9 m/s 
olarak hesaplanmıştır. Mevsim boyunca ortalama buhar basıncı açığı değerleri 6.3 
mb olarak hesaplanmış olup, buhar basıncı açığının belirli bir artış eğilimi içerisinde 
olduğu söylenebilir. 

 
Bitki Su Tüketimi 
Bowen Oranı Enerji Dengesi (BREB) Yöntemi 
Enerji Dengesi Bileşenlerinin Değişimi:Çalışmada Bowen sistemiyle elde edilen 
enerji dengesi bileşenlerinin mevsim boyunca değişimleri Şekil 6’da gösterilmiştir. 
Şekil 6’da görüldüğü gibi net radyasyon miktarı (Rn) hava durumuna bağlı olarak, -
0.1 ile 15.5 MJ/m2gün arasında değişimler göstermiş olup, mevsim boyunca 
yaklaşık ortalama değeri 6 MJ/m2gün olarak hesaplanmıştır. Buharlaşma gizli ısı 
akı  değerleri (LE) net radyasyona bağlı olarak benzer bir tavır sergilemiş olup, 
Ocak ve Şubat aylarında küçük değerlerdeyken, daha sonra giderek artmış ve 
Nisan ayında oldukça yüksek değerlere ulaşmıştır. 
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Şekil 6. Enerji dengesi bileşenlerinin mevsim boyunca değişimleri 
 

Bitki Boyu:Denemede bitki boyları ekimden 141 gün sonraya dek hızla artmış; 
daha sonra hasada dek yaklaşık 113 cm dolaylarında sabit kalmıştır. 
Yaprak Alan İndeksi (LAI):En yüksek LAI değerine 91 gün sonra başaklanmadan 
önce ulaşılmış ve 8.1 olarak belirlenmiştir. Benzer şekilde Koç (2004), en yüksek 
LAI değerine sulamaların başlamadığı  
Yaprak Alan İndeksi ile Su Tüketim İlişkisi:Araştırmada saptanan yaprak alan 
indeksi değerleri ile ETa_Bowen, ETa_Lizimetre, değerleri arasında çok yakın doğrusal 
bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir (R=0.97). Şekilde yaprak alan indekslerinin 
artmasıyla bitki su tüketimlerinin de buna bağlı olarak arttığı görülmektedir. 
Bitkilerde terlemenin oluştuğu temel organlar olan yaprakların, kuramsal olarak 
yüzey genişliğinin artması terleme ile kaybedilen suyun da artmasına neden 
olmuştur (Steduto ve Hsiao, 1998: Ünlü 2000'den). 
Kuru Madde Miktarı (Biyokütle):Denemede yığışımlı kuru madde miktarı 2489 
kg/da olarak belirlenmiştir 
Dane Verimi Ve Hasat İndeksi:Çalışmada buğday bitkisinin dane verimi yaklaşık 
480 kg/da olarak bulunmuştur. 

Birim alandan elde edilen dane ağırlığının, toprak üstü toplam kuru madde 
miktarına oranı olarak tanımlanan hasat indeks (HI) değerleri 0.19 olarak 
bulunmuştur. 

 
Sonuç  

Çalışmada mevsim boyunca ortalama rüzgar hızı değerleri 0.2 m/s ile 3.4 
m/s arasında, buhar basıncı açığı değerleri ise, 1.7 mb ile 18.8 mb arasında 
değişmiştir. Ayrıca, mevsim boyunca ortalama RH değerleri %31.5 ile %89.5 
arasında değişme göstermiş olup, ortalama RH değeri yaklaşık olarak %65 olarak 
hesaplanmıştır. Günlük ortalama sıcaklıklar ise, 2.95 °C ile 26.80 °C arasında 
değişmiş olup, bitki büyüme dönemi boyunca gravimetrik yöntemle belirlenen 
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toprak su içerikleri değerleri ise, 325-468 mm arasında, bitkinin yararlanabileceği 
elverişli nem miktarlarında ölçülmüştür. 

Çalışma boyunca ölçülen net radyasyon (Rn), duyumsanır ısı akısı (H) ve 
toprak ısı akısı değerleri enerji dengesi eşitliğinde yerine koyularak BREB 
yöntemine göre buğday su tüketimi belirlenmiştir. BREB yöntemi ile belirlenen 
mevsimlik su tüketimi 321 mm, Lizimetre yöntemi kullanılarak elde edilen buğday 
bitkisinin yığışımlı mevsimlik su tüketim değeri 376 mm olarak hesaplanmıştır. 

Araştırmada bitki boyları ekimden sonra hızla artmış, 141 gün sonra 113 
cm olarak hasada dek sabit kalmıştır. En yüksek LAI değerine başaklanmadan 
önce, ekimden 91 gün sonra ulaşılmış ve 8.1 olarak belirlenmiştir. Yaprak alan 
indeksi değerleri ile ETA-BR değerleri arasında çok yakın doğrusal bir ilişkinin 
olduğu belirlenmiştir (R=0.97) 

Yığışımlı kuru madde miktarı 2489 kg/da olarak belirlenmiştir. Dane verimi, 
yaklaşık 480 kg/da olarak bulunmuştur. HI değerleri ise 0.19 olarak hesaplanmıştır. 

Kuru madde miktarları ve lizimetre ve Bowen yığışımlı su tüketimleri 
arasında R=0.97 olan çok yakın doğrusal ilişkiler elde edilmiştir. 

Lizimetre ve Bowen yöntemlerine göre ölçülen bitki su tüketim değerleri 
arasında istatistiksel olarak %99 güvenle yakın ilişkiler elde edilmiştir (R=0.93). 
 
Öneriler: Çalışmada lizimetre ve Bowen yöntemlerine göre ölçülen bitki su tüketim 
değerleri arasında istatistiksel olarak %99 güvenle yakın ilişkiler elde edilmiştir. Bu 
durumda, oldukça pahalı ve sabit sistemler olan tartılı lizimetreler yerine daha ucuz 
ve taşınabilir nitelikte olan Bowen sisteminin bitki su tüketim ölçümlerinde güvenle 
kullanılması önerilebilir. 
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DEGRADATION of AFLATOXIN B1 in VARIOUS FOODS by Nocardia 
corynebacteriodes (Flavobacterium aurantiacum) NRRL B-184 ∗ 

 
Çeşitli Gıda Maddelerinden Nocardia corynebacteriodes (Flavobacterium aurantiacum) 

NRRL B-184 ile Aflatoksin B1’in Degradasyonu  
 

Bülent ZORLUGENÇ        İ. Bülend EVLİYA 
Gıda Müh. Anabilim Dalı        Gıda Müh. Anabilim Dalı 
 
ABSTRACT  

In this study, the ability of Nocardia corynebacteriodes NRRL B-184 strain to 
remove aflatoxin B1 in PB solution and dry red pepper, corn, black olive, soy bean, dry fig 
and also hazelnut, was investigated. The activated N. corynebacteriodes strain was 
incubated in TSB at 30°C for 95 h and growing curve was obtained. According to non-
linear regression analysis, Modified Gompertz model was fitted best with experimental 
data. The µmax and λ were found as 0.073 h-1 and 5.244 h-1, respectively. It was observed 
that N. corynebacteriodes strain increased by 2.7 log and reached to the stationary 
phase within 45 h. The bacteria were still in that phase at 95 h. First order reaction 
kinetics was fitted best with the degradation kinetics in PB and food mediums. In PB 
medium, the “k value” was found higher and followed by milled dry fig and whole black 
olive. At the end of incubation, the reduction of aflatoxin B1 content were resulted in the 
range of 84.28% and 98.84% at soy bean and hazelnut, respectively. After incubation, 
aflatoxin content of milled red pepper, dry fig and hazelnut that contain 500 ng g-1 
aflatoxin B1 and whole hazelnut (1000 ng g-1 aflatoxin B1) was decreased to permitted 
level of this toxin in Turkish Food Codex.  
Key Words: F. aurantiacum, Aflatoxin B1, Detoxification, Kinetic 
 
ÖZET 

Bu çalışmada, Flavobacterium aurantiacum NRRL B-184 suşunun potasyum 
fosfat tamponu (PFT) ortamında ve sıklıkla aflatoksin sorunu yaşanan kırmızı biber, mısır, 
zeytin, soya fasulyesi, kuru incir ve fındıkta aflatoksin B1 (AFB1)’i ortamdan uzaklaştırma 
yeteneği araştırılmıştır. Aktifleştirilmiş F. aurantiacum NRRL B-184 suşunun triptik soy 
broth (TSB) besiyerinde ve 30oC inkübasyon sıcaklığındaki gelişimine ait gelişme eğrisi 
elde edilmiş ve doğrusal olmayan regresyon analizi sonuçlarına göre gelişme eğrisini 
tanımlamada Modifiye Gompertz modelinin daha uygun olduğu sonucuna varılmıştır. 
Modelden elde edilen verilere göre, F. aurantiacum NRRL B-184 suşunun µmax 0.073 
saat-1, λ ise 5.244 saat olduğu hesaplanmıştır. F. aurantiacum NRRL B-184 suşunun 45 
saatte 2.7 log’luk bir artışla durgun faza geçtiği ve 95. saat sonunda hala durgun fazda 
olduğu belirlenmiştir. PFT ve gıda ortamlarındaki azalmanın “Birinci Dereceden 
Reaksiyon Kinetiğine” uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu modele göre, “k” değeri en 
yüksek PFT ortamlarında bulunmuş ve bunu öğütülmüş ürünlerde genel itibariyle incir, 
bütün ürünlerde ise zeytin izlemiştir. İnkübasyon süresi sonunda ürünlerin AFB1 
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içeriğindeki azalma 1000 ng g-1 AFB1 içeren bütün haldeki soya fasulyesinde %84.28 ile 
en düşük ve 500 ng g-1 AFB1 içeren öğütülmüş fındıkta %99.84 ile en fazla olarak 
gerçekleşmiştir. 72 saatlik inkübasyon sonunda 500 ng g-1 AFB1 içeren öğütülmüş kırmızı 
biber, 500 ng g-1 AFB1 içeren öğütülmüş kuru incir ile 500 ve 1000 ng g-1 AFB1 içeren 
öğütülmüş fındık örnekleri Türk Gıda Kodeksinde bu ürünlerin insan gıdası olarak 
kullanılması durumunda izin verilen AFB1 düzeylerine inebilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: F. aurantiacum, Aflatoksin B1,Detoksifikasyon, Kinetik 
 
INTRODUCTION 

Mycotoxins are extremely toxic chemical substances produced by certain 
filamentous fungi growing naturally in many agricultural commodities especially in corn, 
various nuts, oilseeds, dry red pepper and dry fig in the field and also during harvest, 
storage, transportation and processing into food or animal feed (D’souza and Brackett, 
2000; Smith, 2001). Aflatoxins, a group of secondary metabolites produced by A. flavus 
and A. parasiticus, are among the most potent of all mycotoxins (Hao and Brackett, 
1989). These compounds are highly toxic, carcinogenic, mutagenic, teratogenic and 
immunosupressor (Line and Brakett, 1995; Stark, 2001). Aflatoxin B1 is considered the 
most potent carcinogen of all the aflatoxins. Due to high incidence of aflatoxin in 
agricultural commodities, it poses major health and economical problems. Aflatoxin B1 is 
carcinogenic to many organs and primary liver cancer is one of the most prevalent 
human cancers in developing countries. Very strong correlation exists between the daily 
dietary intake of aflatoxin B1 and the incidence of primary liver cancer in humans. 
Although, it is believed that there are combined actions of aflatoxins and hepatitis B virus 
infection leading to hepatocellular carcinoma (Van Genderen, 1997; Stark, 2001). 
Physical segregation, solvent extraction and inactivation by physical, chemical or 
biological methods are presently used to reduce aflatoxin content in food and feedstuffs 
(Hao and Brackett, 1988; D’souza and Brackett, 2000). The use of many available 
physical and chemical methods for the detoxification is restricted due to limited efficacy, 
losses of nutritional value and high cost. Therefore, detoxification by biodegradation 
should be the best solution for removal of mycotoxins under mild conditions without using 
harmful chemicals and significant nutritional losses and also retaining the palatability of 
decontaminated food and feed (Bata and Lasztity, 1999). Ciegler et al. (1966) screened 
approximately 1000 microorganisms for their ability to degrade aflatoxins. They 
concluded that Flavobacterium aurantiacum NRRL B-184 was the only bacterium 
capable of removing aflatoxins irreversibly from test substrates. Except of F. aurantiacum, 
some of the bacteria, yeasts and molds have an absorption or degradation ability of 
aflatoxin B1 (Doyle et al., 1982; Teniola et al., 2005). In this study, growth characteristics 
of N. corynebacteriodes NRRL B-184 (formerly erroneously classified as Flavobacterium 
aurantiacum) in tryptic soy broth were determined and the ability of this bacterium to 
degrade aflatoxin B1 from PB and some of the agricultural commodities was investigated. 
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MATERIALS and METHODS 
 
Preparation of food products 

Corn, black olive, soybean, dry fig and hazelnut were purchased from local 
markets in Adana and dry red pepper in Kahramanmaraş, Turkey. Milled and whole 
forms of the products were sterilized in autoclaved at 121°C for 15 min. and then used. 
The products were prepared just before using.  
 
Reagents 

All solvents (HPLC grade), all reagents (analytical grade), tryptic soy broth (TSB) 
and tryptic soy agar (TSA) were purchased from Merck (Germany). Standard of aflatoxin 
B1 from Sigma (Germany) and immunoaffinity columns (IAC) Aflaprep (R-Biopharm 
Rhόne, Glasgow, Scotland) were used.  
 
Cell Culture 

Nocardia corynebacteriodes NRRL B-184 was obtained from D.P. Labeda 
(USDA, National Center for Agricultural Utilization Research, Microbial Genomics & 
Bioprocessing Research Unit, Peoria, Illinois) in lyophilized form. The cells were activated 
in TSB at 30°C for 48 h and stock culture was maintained on TSA. Cells were activated 
by three successive transfers in TSB and incubated at 30°C for 48 h with no agitation. 
 
Growth of N. corynebacteriodes NRRL B-184 in TSB 

Activated N. corynebacteriodes culture about 107 (CFU mL-1) cells was 
transferred into a flask containing 100 ml of culture medium. The inoculated flasks were 
incubated at 30°C in a water bath with a shaker and continuously agitated at 50 rpm for 
95 h. Populations of N. corynebacteriodes were determined periodically during 95 h 
incubation. Microbial growth was monitored by measuring the optical density (OD) at 540 
nm of the culture suspensions (Lillehoj et al. 1967). In order to convert OD values to CFU 
mL-1, serial dilutions were made from stock culture solution. The OD values for the 
dilutions were measured with UV-Vis spectrophotometer (Shimadzu) and also bacterial 
enumeration by surface spreading on TSA was performed. Calibration curve was drawn 
by plotting OD versus number of N. corynebacteriodes (log CFU mL-1).  
 
Harvest of stationary phase cells of N. corynebacteriodes 

Approximately 107 (CFU mL-1) cells N. corynebacteriodes were inoculated into 
flask containing 50 ml of TSB and incubated at 30°C for 72 h in a water bath with a 
shaker and continuously agitated at 50 rpm. After incubation, TSB containing N. 
corynebacteriodes was centrifuged at 3500 rpm for 20 min. and the supernatant was 
discarded. The pellet washed with 0.067 M PB (pH 6.7) and recentrifuged. The bacterial 
cell pellet was resuspended in buffer and used in the experiments. 
 
Determination of AFB1 degradation in PB and food mediums 

Different concentrations (500, 1000 and 2000 ng mL-1) of AFB1 were added into 
flasks and the solvent was evaporated by nitrogen (N2) gas at 30°C. Sterilized PB (50 mL) 
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and then stationary cells (107 CFU mL-1) of N. corynebacteriodes was supplemented. 
After the addition of sterilized food samples (50 g) into flask different concentrations (500, 
1000 and 2000 ng mL-1) of AFB1 were added. According to Das and Mishra (2000) test 
samples were waited for about 2h in a cool and dark place to penetration of the toxin. 
Stationary cells (107 CFU mL-1) of N. corynebacteriodes were inoculated and sterilized 
PB (50 mL) was added later. Controls containing AFB1 but no cells were also prepared. 
All samples were incubated at 30°C in a water bath with shaker and continuously 
agitated at 50 rpm for 72 h. AFB1 contents were determined by taking duplicate samples 
after 0, 6, 12, 24, 36, 48 and 72 h. Experiment were replicated triple. Triple replication 
was made in all trials. 
 
Determination of AFB1  

Preparation of AFB1 standard and phosphate buffered saline solutions and also 
extraction and clean up procedure were determined by AOAC (2000). AFB1 was 
determined by AOAC Official Method 999.07. 100 μL of the sample was injected into 
HPLC. Determinations of AFB1 levels were carried out by HPLC using the following 
equipment: A Hewlett Packard HPLC system (Hewlett Packard, Agilent 1100, Palo Alto, 
USA) equipped with an auto sampler Agilent 1100 Series and a HP Agilent 1100 
fluorescence detector; excitation and emission wavelengths were 360 and 440 nm, 
respectively. The HPLC column was Ace 5 C18 (25 cm-4.6 mm i.d.) (Advanced 
Chromatography Technologies, Aberdeen, Scotland). The mobile phase was the mixture 
of acetonitrile–methanol–water (2:3:6, v/v/v) with the addition of 120 mg L-1 potassium 
bromide and 350 μ L-1 nitric acid. The flow rate was 1 mL min-1. For the post column 
derivatization a Kobra cell (Rhone Diagnostics, Glasgow, UK) was used. The 
determination coefficient of the standard curve was 0.9998. Samples were artificially 
contaminated with AFB1 at two levels (10-50 ng mL-1). Based on results for spiked 
samples, the mean recoveries (n=12) were found to be 87±4.33 % for dry red pepper, 
92±3.52 % for corn, 93±3.66 % for black olive, 93±4.95 % for soy bean, 90±3.26 % for 
dry fig and 95±4.12 % for hazelnut. 
 
Model equations fitting 

For describing the bacterial growth curve, Gompertz and Logistic models were 
used. The growth parameters were calculated according to the modified Gompertz and 
modified Logistic function indicated by Zwietering et al., 1990. All the models were fit to 
the data using SigmaPlot (10.0) non-linear regression procedure. The goodness of fit 
was evaluated by means of the residual sum of squares (RSS), mean square error (MSE) 
and determination coefficient (R2). 
 
Statistical Analysis  

Three repetitions were made in all experiments and each data was a mean of 
six analyses. The data was evaluated by analysis of variance using SPSS 10.0. 
Duncan’s multiple range test was used at a significance level of 0.05. 
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RESULT AND DISCUSSION 
Predictive modeling is a promising field of food microbiology. In describing the 

behavior of microorganisms under different conditions, the use of mathematical models is 
receiving great attention (Zwietering et. al, 1990; Giannuzzi et al., 1997). Therefore, there 
are several sigmoid functions describing a bacterial growth curve such as Gompertz and 
Logistic models. In this study, the activated N. corynebacteriodes NRRL B-184 strain was 
incubated in TSB at 30°C for 95 h and growing curve was obtained. The modified 
Gompertz and modified Logistic equations were fitted to microbial counts of N. 
corynebacteriodes strain. The values for the model parameters and results of the 
statistical analysis are summarized in Table 1. In both models, a good agreement 
between experimental data and predicted values was obtained. In both models the value 
of A and µmax were found similar in both models. However, λ was lower in modified 
Gompertz model. Modified Gompertz model gave slightly better descriptions (low RSS, 
MSE and high R2 values) of the growth curves than the modified logistic model. It was 
observed that N. corynebacteriodes strain increased by 2.7 log and reached to the 
stationary phase within 45 h. The bacteria were still in that phase at 95 h. Hao ve 
Brackett (1989) were indicated that the stationary phase of growth was reached after 36 
h incubation at similar conditions. In another study, µmax was 0.085 h-1 and λ was found 
unreliable (Özkaya, 2001). 
 
Table 1. The Values for the Model Parameters and Results of the Statistical Analysis 

Model A µm (hour-1) λ (hour) SEE RSS MSE R2  
Modified Gompertz 2.693 0.073 5.244 0.120 0.201 0.012 0.987 
Modified Logistic 2.651 0.072 6.393 0.125 0.218 0.013 0.985 
 
In PB 

Aflatoxin B1 content of the PB mediums were shown in Fig.1. During incubation, 
aflatoxin B1 contents of control samples were not changed significantly. However in PB 
mediums, the level of aflatoxin B1 was decreased continuously. This situation was 
indicated that, the reduction of aflatoxin B1 content was relevant to the activity of N. 
corynebacteriodes cells. Except for controls, aflatoxin B1 content of the samples was 
reduced approximately 52, 94 and 99 % at the end of the 8, 36 and 72 hours, 
respectively. The effect of toxin concentration and incubation time on reduction of 
aflatoxin B1 were found statistically important in PB medium and all food products 
(p<0.05). Degradation rate constants were obtained by fitting experimental data to zero 
and first order reaction. In PB, first order reaction kinetics was fitted best with the 
reduction kinetics. The determination coefficients were changed in the range of 0.990-
0.995. Line and Brackett (1995a) and Özkaya (2001) were indicated that reduction 
kinetics of aflatoxin B1 were fitted well with first order kinetics. The reduction rates of 
aflatoxin B1 in the PB solutions (500, 1000 and 2000 ng ml-1 aflatoxin B1) were 0.093, 
0.085 and 0.091 h-1, respectively.  
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Fig 1. PB Reduction of Aflatoxin B1 Content of the PB Mediums (C:Control). 

 
Smiley and Draughon (2000) observed that about 74.5% AFB1 degradation by 

cell-free extract of F. aurantiacum was obtained at 24 h. Teniola et al. (2005) indicated 
that crude cell-free extracts of Nocardia corynebacteriodes DSM 12676 were showed 60% 
degradation of AFB1 after 24 h.  
 
Dry red pepper 

The dry red peppers that contain 500, 1000 and 2000 ng g-1 aflatoxin B1 were 
incubated with stationary cells of N. corynebacteriodes and alteration of aflatoxin B1 
contents was shown in Fig.2. Reductions of 99.17, 98.65 and 96.52 % in aflatoxin B1 
level of milled samples were observed at the end of the incubation. In whole form of dry 
red peppers, the reduction ratios were lower than the milled ones. However, this diversity 
was statistically insignificant. In a study, red peppers that contain approximately 300, 500 
and 1500 ng g-1 natural aflatoxin B1 were degreased by F. aurantiacum cells at a ratio of 
92.8, 99.9 and 98.3 %, respectively (Özkaya, 2001). It could be thought that the 
differences between reduction ratios were the result from the counts of the cells. The 
determination coefficients of the milled and whole samples that contain 500, 1000 and 
2000 ng mL-1 aflatoxin B1 were changed in the range of 0.973-0.984. As is observed in 
other food samples, the degradation kinetics were fitted well with first order kinetics in red 
peppers. The determination coefficients of the milled and whole samples that contain 500, 
1000 and 2000 ng mL-1 aflatoxin B1 were changed in the range of 0.973-0.984. The 
reduction rates of aflatoxin B1 in milled dry red peppers (500, 1000 and 2000 ng mL-1 

aflatoxin B1) were 0.062, 0.051 and 0.044 h-1 and 0.044, 0.043 and 0.038 h-1 in whole 
samples, respectively. After incubation (72 h), aflatoxin content of milled dry red pepper 
that contain 500 ng g-1 aflatoxin B1 was decreased to permitted level of this toxin in 
Turkish Food Codex. 
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Fig 2. The Reduction of Aflatoxin B1 in Red Pepers by N. corynebacteriodes (C:Control; 

M:Milled; W:Whole) 
 
Corn 

The reduction of aflatoxin B1 in corn samples was shown in Fig.3. After 72 hours, 
a reduction of 97.44, 96.09 and 95.96 % in milled and 95.25, 94.01 and 94.15 % in whole 
corns was observed at 500, 1000 and 2000 ng g-1 aflatoxin B1 concentration, respectively. 
Ciegler et al. (1966) notified that viable cells of F. aurantiacum (1013 CFU mL-1) were 
added to aflatoxin contaminated corn and after 72 h at 28°C, all of the aflatoxin B1 (16 ng 
g-1) was removed. The determination coefficients of the milled and whole corns that 
contain 500, 1000 and 2000 ng mL-1 aflatoxin B1 were changed in the range of 0.986-
0.997. The reduction rates of aflatoxin B1 in milled corns (500, 1000 and 2000 ng mL-1 

aflatoxin B1) were 0.050, 0.051 and 0.046 h-1 and 0.043, 0.044 and 0.040 h-1 in whole 
samples, respectively. After incubation, none of the samples were decreased to 
permitted level of this toxin in Turkish Food Codex. 

 

Fig 3. The Reduction of Aflatoxin B1 in Corn by N. corynebacteriodes 
 
Black Olive 

After incubation (72 h), reductions of 98.69, 98.14 and 99.14 % in aflatoxin B1 
level of milled black olive were observed. Degradation of aflatoxin B1 in black olives by N. 
corynebacteriodes was shown in Fig.4. The reduction ratios of whole form samples were 
lower than the milled ones. However, this diversity was statistically insignificant. The 
determination coefficients of all samples were changed in the range of 0.983-0.988 
inmilled and 0.979-0.985 in whole olives. In milled black olives (500, 1000 and 2000  
ng mL-1 aflatoxin B1) the reduction rates of aflatoxin B1 were 0.055, 0.052 and 0.051 h-1 
and also 0.053, 0.047 and 0.045 h-1 in whole samples, respectively. End of the incubation, 
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none of the samples were decreased to permitted level of this toxin for human 
consumption in Turkish Food Codex. 

 

  
Fig 4. Reduction of aflatoxin B1 in Black Olives by N. corynebacteriodes. 

 
Soybean 

After incubation process, approximately 12 % and 15 % of the initial 
concentration of aflatoxin B1 were remained in milled and whole soybean samples, 
respectively (Fig.5). Ciegler et al. (1966) indicated that 8 mg g-1 aflatoxin B1 was 
decreaded to 2 mg g-1 in 12 h at 28°C by F. aurantiacum NRRL B-184. The remained 
toxin was also completely removed at the end of the incubation time. In milled and whole 
samples, the determination coefficients were changed between 0.995-0.996 and 0.994-
0.999, respectively. The reduction rates of aflatoxin B1 (500, 1000 and 2000 ng mL-1) 
were 0.055, 0.052 and 0.051h-1 and 0.053, 0.047 ve 0.045 h-1 in milled and whole 
soybeans, respectively. The lowest degradation rate constant was found in soy bean 
samples. Whereas the highest rate constant was in hazelnuts. None of the samples were 
decreased to permitted level of aflatoxin B1 for human consumption in Turkish Food 
Codex after incubation (72 h). 

 

  
Fig 5 The Reduction of Aflatoxin B1 in Soy Bean by N. corynebacteriodes 

 
Dry Fig 

The reduction of aflatoxin B1 concentrations in dry figs was shown in Fig.6. After 
72 hours, a reduction of 99.34, 98.30 and 97.83 % in milled and 98.17, 95.80 and  
95.25% in whole dry figs was observed at 500, 1000 and 2000 ng g-1 aflatoxin B1 
concentration, respectively. The differences between reduction ratios of milled and whole 
samples were statistically insignificant. The determination coefficients of all samples were 
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changed in the range of 0.990-0.997 in milled and 0.988-0.996 in whole samples. The 
reduction rates of AFB1 in milled dry figs were 0.054 h-1 and same in all toxin 
concentrations. In whole samples, degradation rate of AFB1 were 0.048, 0.046 and 0.042 
h-1 at the concentrations of 500, 1000 and 2000 ng mL-1, respectively. After incubation 
(72 h), aflatoxin content of milled dry figs that contain aflatoxin B1 (500 ng g-1) was 
decreased to permitted level of this toxin for human consumption in Turkish Food Codex. 

 

  
Fig 6. The Reduction of Aflatoxin B1 in Dry Fig by N. corynebacteriodes 

 
Hazelnut 

After 72 hours, a reduction of 99.84, 99.47 and 99.04 % in milled and 97.69, 
98.11 and 96.48 % in whole hazelnuts was observed at 500, 1000 and 2000 ng g-1 
aflatoxin B1 concentration, respectively. The determination coefficients of the milled and 
whole samples that contain 500, 1000 and 2000 ng mL-1 aflatoxin B1 were changed in the 
range of 0.986-0.997. The highest rate constant was found in hazelnuts. The reduction 
rates of aflatoxin B1 in milled hazelnuts (500, 1000 and 2000 ng mL-1 aflatoxin B1) were 
0.067, 0.053 and 0.048 h-1 and 0.052, 0.044 and 0.040 h-1 in whole samples, respectively. 
After incubation, aflatoxin contents of milled hazelnut that contain 500 and 1000 ng g-1 
aflatoxin B1 were decreased to permitted level for human consumption in Turkish Food 
Codex. 

 

  
Fig 7. The Reduction of Aflatoxin B1 in Hazel Nut by N. corynebacteriodes 
 

CONCLUSION 
Whenever an agricultural commodity has been contaminated with aflatoxins 

there are only two approaches that can be used. The contaminated product can be 
discarded or the toxin can be degradated into less toxic or non-toxic products. Especially 
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in developing countries, the contaminated products are usually consumed by humans 
and animals. The consumption of these crops could be caused major health and 
economical problems. Therefore, the development of safer, rapid and cost-effective 
degradation methods is essential. The ability of N. corynebacteriodes to detoxify aflatoxin 
without the need for exogenous sources could be important in the usage of this organism 
at various crops. Prevention of nutritional value in detoxified commodities was quite 
significant. A better understanding of the AFB1 degradative pathway is necessary for the 
practical application of this biological method. In this research, identification of AFB1 
degradation products and toxicity analysis were not examined. Degradation products of 
AFB1 should be determined and identified with advanced analysis techniques. However, 
the absence of toxicity would need to be confirmed for the detoxification method to be 
acceptable.  

Researches should be continued to detect the degradation mechanism of AFB1 
and optimise this method to detoxify contaminated agricultural crops to produce safe 
products. 
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