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ÖZET 

Bu çalışmada sırası ile üç, dört ve beş aromatik halkaya sahip AO-II, AB-I 
ve RR198 boyar maddelerinin UV-H2O2 ve Fenton oksidasyon yöntemleri ile 
giderimi incelendi.  UV-H2O2 yönteminde boyaların en etkin parçalandığı pH’lar 
araştırıldı. UV-H2O2 yönteminde AO-II için pH 3,0, AB-I için pH 7,0 ve RR198 için 
pH 10,0 optimum pH olarak seçildi. UV-H2O2 ve Fenton yöntemlerinde optimum 
dozdaki H2O2 sisteme, başlangıçta birden ve dört farklı akış hızında eklendi. En iyi 
sonuç 2,0 mL dk-1 ekleme hızında elde edildi. Optimum [Fe2+]/[H2O2] (mM/mM)  
oranı Fenton sistemi için 0,25 ve UV-H2O2 sistemi için 25 olarak hesaplandı. 
Uygulanan iki sistemde de bozunma hızı, AO-II>AB-I>RR198 şeklinde en küçük 
molekülden en büyük moleküle doğru azaldı. Antibakteriyel aktivite analiz 
sonuçlarına göre de kullanılan iki ileri oksidasyon yönteminde, boyaların renk 
giderimi ile boyaların parçalanma ürünlerinin herhangi bir toksik ürüne dönüşmediği 
gözlendi.  
Anahtar Kelimeler: Boya, Fenton,  Antibakteriyel aktivite. 
 
ABSTRACT 

In this study, oxidation of three dyes of AO-II, AB-I and RR198 with 3,4 and 
5 aromatic rings, respectively, in water was investigated by UV-H2O2 and Fenton 
advanced oxidation processes. In UV/H2O2 methods, the most effective pH values 
to degraded dyes effectively were investigated. pH 3.0 for AO-II, pH 7.0 for AB-I 
and pH 10.0 for RR198 was decided as optimum decolorization pH values. On UV-
H2O2 and Fenton process, the optimum value of H2O2 was added to system three 
different dropped rates 0.5-1.0-2.0 mL dk-1 and at once at the beginning of the 
reaction. The best result was obtained with 2.0 mL dk-1 drop rate. The optimum 
ratio of [Fe2+]/[H2O2] (mM/mM) on Fenton process as 0.25 and [H2O2]/[Dye]  on   
UV-H2O2 process  as 25 were calculated. The oxidation ratio was decreased AO-
II>AB-I>RR198 from small molecule to big molecule in two oxidation methods. 
According to antibacterial analysis results, any toxic matter was not seen on 
oxidizing reactive dyes by these two methods. 
Key Words: Dye, Fenton,  Antibacterial Activity 
 
 

                                                 
ê Doktora Tezi – Phd. Thesis 



 
 
 
 
 
 
 
 
Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl 2015 Cilt: 33-3 
 

2 

Giriş 
Çevre kirlenmesi denilince genellikle hava, su ve toprağın kirlenmesi 

düşünülür. Bunlardan en kolay ve çabuk kirleneni sudur. Çünkü her kirlenen şey 
genelde su ile yıkanarak temizlenir, bu da kirliliğin son mekânının su olması 
anlamına gelir. En önemli su kirliliği sebeplerinden birisi boyar madde içeren tekstil 
atık sularıdır. Hacmi ve kompozisyonu göz önüne alındığında tekstil endüstrisinden 
kaynaklanan atık sular diğer endüstriyel sektörlere oranla daha fazla kirletici 
özelliğe sahiptir (Vandervivere ve ark. 1998). Boyar maddeler, başta tekstil, boya, 
kâğıt, kimya, otomotiv ve baskı endüstrileri olmak üzere hemen hemen tüm 
endüstri ürünlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Tekstil atık suları, içerdikleri 
çok değişik kimyasallardan ve özellikle boyar maddelerden dolayı arıtılması zor 
atıksular sınıfına girmektedir. Boyar madde çeşitleri ve uygulama tipleri göz 
önünde tutulacak olunursa, en çok kullanılan boyar maddeler azo-reaktif boyar 
maddelerdir. Çünkü %20-30’luk market payı vardır. Kullanılan bu boyar maddelerin 
%15’i yıkama gibi işlemler sonrasında çevreye karışmaktadır (Carliell ve ark., 1995; 
Phillips, 1996; Swamy, 1998). Tekstil endüstrisinde ürünlerin her kilogramı başına 
yaklaşık olarak 40-65 L atıksu meydana gelmektedir (Manu ve Chaudhari, 2002). 
Boyar maddelerin, çeşitli endüstrilerde kullanım alanlarının artması, oluşan 
atıksuların renk yükünün artmasına neden olur. Bu atıksuların arıtılmadan deşarj 
edilmesi, alıcı su ortamının estetik görünümünü bozar ve sucul yaşamda tahribata 
neden olur. Alıcı su ortamlarıyla insan bünyesine ulaşabilen bu atıksuların insanlar 
üstünde de kanserojenik ve toksik etkileri vardır. Mevcut atıksu deşarj 
standartlarına göre renk sınırlayıcı bir parametre değildir ancak çevre ve insan 
sağlığı açısından ele alındığında arıtılması önem taşımaktadır. 

 Günümüzde, tekstil atıksularında mevcut olan boya moleküllerinin  tam 
parçalanmasını sağlayan yeni arıtma teknolojilerinin geliştirilmesine 
odaklanılmıştır. İleri oksidasyon prosesleri  (Fenton (H2O2/Fe2+), Fenton-benzeri 
(H2O2/Fe3+), foto-Fenton (UV/H2O2/Fe2+), ozon türleri (O3/H2O2, O3/UV) ile homojen 
ve heterojen fotokatalizörlü oksidasyon prosesleri tekstil atıksularından renk, KOI 
ve TOK gideriminde başarılı bir şekilde kullanılmaktadır (Lin ve Lai, 2000; Chen ve 
ark., 2003). Günümüzde, toksik organik kirleticilerin giderimi için ileri oksidasyon 
yöntemlerinin kullanımı büyük ilgi uyandırmaktadır. İleri oksidasyon yöntemleri 
verimli olmaları, seçici olmamaları ve geniş kullanıma sahip olmaları nedeniyle, 
ümit verici bir yöntem olarak görünmektedir. İleri oksidasyon prosesleri ile toksik ve 
biyolojik parçalanmaya dayanıklı organik maddelerin zararsız formlara dönüşmesi 
yoluyla giderilmesi sağlanmaktadır.  

İleri Oksidasyon yöntemlerinden biri olan Fenton prosesi (Fe2+/H2O2), kirlilik 
yükü fazla ve oldukça renkli olan atıksulara uygulanabilmektedir (Arslan ve ark. 
2001; Alaton 2003).   
  Fenton Prosesi asidik şartlar altında Fe2+ iyonunun hidrojen peroksit ile 
reaksiyonuna dayanmaktadır. Bu reaksiyon sonucu hidroksil radikalleri 
oluşmaktadır. 
 

H2O2  +   Fe2+  → Fe3+ + OH- + •OH   (k = 76 M-1s-1 )    (1) 
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UV/H2O2 yönteminde, UV (l= 200–280 nm; en çok kullanılan 254 nm)    
Radyasyonu kullanılarak H2O2 deki O-O bağının kırılarak •OH radikallerinin 
oluşması prosesin temelini oluşturur.  

 
H2O2 + hv → 2 • OH        (2) 
 
Bu çalışmada hedef kirletici olarak seçilen üç boyanın Fenton ve UV/H2O2 

yöntemleri ile bozunma süreçlerinde optimum koşullar belirlendi. Bu yöntemlerin 
etkinlikleri kıyaslandı. İşlem sonrası oluşan ara ürünlerin toksisitesi ölçüldü. 
 
Materyal ve Metot 
Materyal 
Azo Boyar Maddeler Acid orange II(% 97), Acid black I (%98) ve Reactive red 198 
(%98) Dyestar marka kullanıldı. Işın kaunağı olarak 254 nm Pen-Ray marka UV 
lambası kullanıldı.  Diğer kullanılan tüm kimyasallar Merck marka olarak seçildi.  
 
Metod 
Analitik Metodlar 

Parçalanma deneyleri sırasında boya miktarındaki azalmayı takip 
edebilmek için Shimadzu marka UV-2101 PC kullanıldı. Renk (Absorbans) 
ölçümleri AO-II için 483 nm, RR198 için 516 nm ve AB-I için 616 nm de yapıldı. 
 
Antibakteriyel Aktivite Analizleri  

UV-H2O2 ve Fenton deneyleri ile AO-II, RR198 ve AB-I boyalarının 1,0 mM 
konsantrasyonunda yapılan denemelerde parçalanma ürünleri farklı zaman 
aralıklarında antibakteriyel aktiviteleri disk diffüzyon tekniği ile Bacillus subtilis 
(NRRL B-354), Escherichia coli K-12 (ATCC), Staphylococcus epidermidis (NRRL 
B-4268) test suşları kullanılarak belirlendi. 

Çalışmada kullanılan bakteriler Nutrient Buyyon’a aşılanarak 37ºC’ de 24 
saat inkübe edildi. Mikroorganizma kültürleri besi yerinin yüzeyine steril eküvyonla 
yayıldı. Besiyerine yerleştirilen 6 mm çapındaki boş disklere bitki ekstraktları steril 
olarak 5-10 μL emdirildi. Kontrol olarak amfisilin (Am), tetrasiklin (Te) hazır 
antibiyotik diskleri kullanıldı. Oluşan inhibisyon zonları milimetrik olarak ölçüldü. 

Yapılan analizlerde standart antibiyotiklerin bakterilere karşı gösterdiği 
inhibisyon etkisinde elde edilen zon çapları  şu şekildedir: Bacillus subtilis (NRRL 
B-354) Te: 21 mm, AM 21 mm, Escherichia coli K-12 (ATCC); Te: 12 mm, AM 16 
mm,, Staphylococcus epidermidis (NRRL B-4268); Te: 13 mm, AM 13 mm 
 
İleri Oksidasyon Metodlarının uygulanması: 
UV/H2O2 deneyleri: 0,1 M H3PO4’ün pH= 3, 7 ve 10 tamponları kullanılarak her bir 
pH için RR198, AB-I ve AO-II boyalarının 0,1 mM’lık çözeltileri hazırlandı. Bu 
çözeltilerden, t=0 anını temsilen 1 mL alındı. Üç farklı pH da, hazırlanan boya 
çözeltilerinden 400 mL alınarak 500 mL’lik cam reaktöre aktarıldı.  UV lambası 
çözeltinin merkezinde dik olarak daldırıldı. Boya çözeltileri konsantrasyonu sabit 
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tutularak (0,1 mM ), farklı derişimde H2O2 (1,0 mM, 2,5 mM, 5,0 mM) kullanıldı, 
başka bir ifadeyle H2O2/Boya oranları (mM/mM)   10, 25, 50 olacak şekilde 
ayarlandı. H2O2 eklendikten sonra UV lambası çalıştırılarak deney başlamış kabul 
edildi. Deney süresince çözelti karıştırıldı. Çeşitli zamanlarda (10, 20, 30, 40, 50, 
60 ve 70.  dk) çözeltiden 1’er mL örnek alınarak, UV-Vis ile renk giderimi izlendi. 
H2O2 farklı Damlatma Hızı: İstenen pH’da hazırlanan 0,2 mM Boya çözeltisine, 
H2O2/Boya = 25 oranında  (mM/mM), H2O2 damlatma hızı 0,5-1,0-2,0 mL dk-1 
olacak şekilde ilave edildi belirli sürelerde örnekler alınarak UV-Vis ile renk giderimi 
izlendi. 
Fenton deneyleri: Fenton oksidasyon deneyleri, 500 mL hacimli cam reaktörde ve 
400 mL reaksiyon çözeltisi ile oda sıcaklığında, farklı Fe2 +/ H2O2  ve  Fe2+/ Boya  
oranlarında gerçekleştirildi. Fenton oksidasyonu sırasında fosforik asit tamponu 
içerisinde hazırlanan boya çözeltilerinin derişimi 0,1 mM,    H2O2 derişimi 2,5 mM 
olarak sabit tutulurken Fe2+ derişimi 0,025 mM - 0,125mM - 0,25mM -0,625mM - 
1,25 mM olacak şekilde ayarlandı. Böylece dolaylı olarak Fe2+/Boya =0,25-1,25-
2,5-6,25-12,5 ile Fe2+/H2O2 0,01-0,05-0,1-0,25-0,5 oranları elde edilerek deneyler 
gerçekleştirildi.   
H2O2 Farklı Damlatma  Hızı: Boya çözeltilerinin Fenton oksidasyonu sırasında, 
H2O2  sisteme iki türlü     eklendi; i) Sabit boya konsantrasyonunda  Fe2+/H2O2 = 
0,25 oranını sağlayacak H2O2 sisteme deney başlangıcında birden eklendi, ii) 0,5- 
1,0 ve 2,0 mL dk-1

 olacak şekilde üç farklı damlatma hızı ile  çözeltiye eklendi. 
 
Araştırma Bulguları ve Tartışma  
UV/H2O2 Oksidasyon Deneyleri 
 pH’nın Etkisi ve Spektrum taramaları. 

Hedef bileşik olarak seçilen AB-I, RR198 ve AO-II boya çözeltilerinin 
UV/H2O2 sistemi ile oksidasyonu sırasında belirli zamanlarda alınan örneklerin UV-
Vis spektrumları Şekil 1 de verilmiştir. Deneyler üç boya için belirlenen optimum pH 
değerlerinde gerçekleştirildi; AB-I için pH 7, RR198 için pH 10 ve AO-II için pH 7. 
Şekil 1a’da AB-I çözeltisinin 100 dakika fotooksidasyonu süresince UV absorbans 
değerlerinin değişimi görülmektedir. 616 nm’de (n-π*  geçişleri) gerçekleşen 
absorbans azalışı, boyanın yapısında bulunan azo (-N=N-) kromofor grubunun 
okside olduğunu göstermektedir. Bunun yanında 318 nm dalga boyunda konjüge 
aromatik gruplara ait absorpsiyon bandındaki azalmalar, bu gruplarında okside 
olduğunu gösterir.  Şekil 1b’de RR198 boyası için maksimum absorbansın 
görüldüğü 518 nm’deki n- π*  geçişleri azo kromafor grubuna (-N=N-) karşılık gelir, 
absorpsiyon bandındaki azalış H2O2-UV sisteminde oluşan aktif oksidant yapıların 
bu kromofor gruplarla etkin bir şekilde reaksiyona girdiğini göstermektedir. Şekil 
1c’de AO-II boyasının azo kromofor grubuna ait n-π*  geçişi 483 nm de 
gözlenmiştir. Diğer iki boya ile karşılaştırıldığında aynı kromofor grubunun yaptığı 
absorbans değerinin daha kısa dalga boyuna kaydığı tespit edilmiştir. Tüm boyalar 
kendi içerisinde değerlendirildiğinde maksimum absorbansın gerçekleştiği dalga 
boyu ile boya moleküllerinin büyüklükleri arasında doğrusal bir ilişki gözlenmiştir. 
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Buna göre molekül büyüklüğü azaldıkça maksimum absorbansın daha küçük dalga 
boyuna kaydığı tespit edilmiştir. 

 

 
Şekil 1. AB-I, RR198 ve AO-II boyalarının UV/H2O2 sisteminde oksidasyonu 

sırasında UV/VIS spektrumları ([Boya]=0,12mM, [H2O2]/[Boya] =25) 
 
Üç reaktif boya için de n- π*  geçişine ait pikin şiddetinin hızlı azaldığı buna 

karşın aromatik yapıdan kaynaklanan piklerin şiddetinin ise daha yavaş azaldığını 
görülmektedir (Şekil 1).  Bu durum ·OH radikalinin öncelikli olarak azo grubuna 
saldırarak uzun konjuge  π sistemini kopardıktan sonra renk giderimi sağladığı 
şeklinde açıklanabilir.   
 
UV/H2O2  Oksidasyonunda H2O2/Boya Oranının Etkisi 

Şekil 2’de [H2O2]/[RR198]oranları 10, 25 ve 50 olarak gerçekleştirilen 
fotolitik oksidasyon deneylerinin sonuçları verilmiştir. Boyaların konsantrasyonu 
belirlenen çalışma pH’larında sabit tutulmuştur. [H2O2]/[Boya] oranının artırılması 
ile renk giderim oranlarında artış gözlenmiştir. Örneğin [H2O2]/[RR198] oranı 10 
olduğu durumda 70 dakika sonunda renk giderim oranı  % 89 olarak gerçekleşirken 
aynı sürede [H2O2]/[RR198] oranı 5 kat artırıldığında renk giderimi %99 olarak 
gözlenmiştir. [H2O2]/[Boya] oranı 5 kat artırıldığında renk giderim oranları AB-I ve 
AO-II için sırasıyla % 84’ten % 100’e ve % 97’den % 99 değerlerine artmıştır. 

H2O2 konsantrasyonunun artmasına paralel renk giderimin artması en üst 
limit olarak kullandığımız H2O2 konsantrasyonunun radikal tutucu etkisi 
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yaratmayacak düzeyde kaldığını göstermektedir. Bununla birlikte oranın 25’ten 50 
değerine çıkarılması önemli bir fark yaratmadığından ve H2O2, oksidasyon 
prosesleri için maliyeti fazla olan bir girdi olduğu için çalışmalarda [H2O2]/[Boya] 
oranı 25 olarak seçilmiştir.  

UV-H2O2 sisteminde her üç boya için renk giderim hızı hesaplamalarının 
yalancı-birinci dereceden hız denklemine uyar: 

 
[ ] [ ][ ]
Boya

k Boya OH
t

·¶
= -

¶
      (3) 

 
Ortama eklenen H2O2 miktarı yeterli düzeyde olduğundan UV ile etkileşimi sonucu 
açığa çıkan ·OH radikalleri miktarı oksidasyon reaksiyonun büyük bir bölümünde 
sabit olacağından [·OH] miktarı da sabit kabul edilebilir. Buna göre; 
 

' [ ]k k OH·=          (4) 
 

eşitliği yazılabilir. Eşitlik 4.  eşitlik  3. ’de yerine yazılırsa 
 

[ ] '[ ]
Boya

k Boya
t

¶
= -

¶
      (5) 

 
şeklini alır. Eşitlik 5 tekrar düzenlenirse 

0 0

[ ] '
[ ]

C t

C

Boya k t
Boya

¶
= - ¶ò ò  elde edilir.  Gerekli işlemler yapıldığında 

 

0

ln 'C k t
C

- =         (6) 

 
eşitliği elde edilir.    

Hız sabitlerinin başlangıç boya konsantrasyonunun artışı ile ters orantılı 
olarak değiştiği gözlenmiştir (Çizelge 1). 
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Şekil 2. [H2O2]/[Boya] oranının etkisi: [Boya]=0,1 mM,  [H2O2]= 1,0 mM-2,5mM-5,0 

mM 
 
Çizelge 1. UV-H2O2 sisteminde başlangıç boya konsantrasyonlarına göre bozunma 

hızlarının değişimi ve yarılanma süreleri. 

 

Boya Konsantrasyon (mM) k' (dk-1) t1/2 (dk-1) 
RR198 0,20 0,0100 69,31 
 0,12 0,0149 46,52 
 0,08 0,0208 33,32 
 0,04 0,0357 19,42 
 0,02 0,0438 15,83 
AB-I 0,20 0,0217 31,94 
 0,12 0,0324 21,39 
 0,08 0,0339 20,45 
 0,04 0,0530 13,08 
 0,02 0,1000 6,93 
AO-II 0,20 0,0435 15,93 
 0,12 0,0522 13,28 
 0,08 0,0539 12,86 
 0,04 0,0752 9,22 
  0,02 0,1530 4,53 
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UV/H2O2  Oksidasyonunda H2O2 Dozajlama Hızının Etkisi 

Hedef bileşik olarak seçilen boyaların konsantrasyonları 0,2 mM olacak 
şekilde sabit tutulurken, [H2O2]/[Boya] oranı 25 olacak şekilde 0,5; 1,0 ve 2,0 mL 
dk-1 dozajlama hızlarında H2O2’in sisteme eklenmesi her üç boya için 
gerçekleştirildi. 

Şekil 3’de boyaların üç farklı dozajlama hızındaki oksidasyon yüzdeleri 
görülmektedir. Şekil 3b incelendiğinde RR198 boyası oksidasyonun dozajlama 
hızının artmasına paralel olarak artış görülmektedir. En yüksek oksidasyon 2,0 mL 
dk-1 dozajlama hızında gerçekleşdi. [H2O2]/[Boya] oranın 25 olacak şekilde 
peroksidin birden eklenmesi sonucu elde edilen sonuçların oksidasyon hızı 0,5 ve 
1,0 mL dk-1 dozajlama hızları arasında bir yer aldı. RR198’in aksine diğer iki boya 
için en etkin oksidasyon peroksidin birden eklenmesi durumunda gerçekleşti (Şekil 
3a ve 3c). RR198 boyasının molekül büyüklüğü nedeni ile yapısında bulunan 
aromatik yapıların ·OH radikalleri ile yarışmalı etkiye girme olasılığı diğer iki boyaya 
göre oldukça yüksektir. Bunun yanında RR198 molekülünün ·OH radikalleri ile 
reaksiyona girmesi sonucu oluşmuş olan ara ürünlerinde ·OH radikalleri ile tekrar 
reaksiyona girme olasılığı diğerlerine göre oldukça yüksektir.  

 

 
Şekil 3. H2O2’in birden veya belli hızlarda eklenmesinin bozunmaya etkisi: 

[Boya]=0,2 mM, [H2O2]/ [Boya] =25.  
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Her ne kadar diğer iki boya için peroksidin ·OH radikallerini engelleyici 
etkisi gözlenmese de RR198 boyasında bu etki daha net ortaya çıkmaktadır. Hem 
yarışmalı etki hem de engelleme etkisi nedeni ile peroksidin birden eklenmesi 
durumunda gerçekleşen oksidasyon 0,5 ve 1,0 mL dk-1 dozajlama hızları arasında 
bir oksidasyona neden olmuş olabilir.      
 
Boya Çözeltilerinin Fenton Deneyleri 
[Fe2+] /[H2O2]  ve [Fe2+] /[boya ]  Oranlarının Etkisi 

Şekil 5’de her üç boyanın 0,1 mM’lık sulu çözeltisinin pH 3’de farklı, 
[Fe2+]/[H2O2] oranlarında (0,01-0,05-0,1-0,25-0,5) gerçekleştirilen Fenton 
oksidasyonlarının ilk 5 dakikalarındaki bozunma grafiği verilmiştir. Oran 0,01’den 
0,25 e kadar arttıkça uzaklaştırılan boyanın (mM) arttığını ve burada sabitleştiğini 
görülmüştür.  [Fe2+]/[H2O2] oranı 0,5 olduğunda ise giderimde çok fazla değişiklik 
olmamıştır. [Fe2+] konsantrasyonu 0,625 mM, [H2O2] konsantrasyonu 2,5mM ve 
[Boya] konsantrasyonu 0,1 mM olarak sabit tutulduğunda, [Fe2+]/[H2O2]  oranı 0,25 
iken ilk 5 dakikada AB-I için bozunmadan geriye kalan boya 0,02 mM, RR198 için 
0,03mM, AO-II için ise 0,01mM olmuştur. 

 

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

Uz
ak

la
şt

ırı
la

n 
Bo

ya
 

(m
M

)

Fe2+/H2O2

 AB-I
 RR198
 AO-II

 
Şekil 5. AB-I, RR198 ve AO-II için farklı, [Fe2+]/[H2O2] oranlarındaki Fenton  uygulamasında 

uzaklaştırılan boya konsantrasyonu ([Boya] =0,1 mM, pH=3).      
 
 [Fe2+] konsantrasyonu 0,025 mM -0,125mM-0,25mM-0,625mM -1,25 mM 

olarak çalışıldığında durumlarda ise;  [Fe2+] konsantrasyonunun 0,025 mM’dan 
0,625 mM’a kadar bozunma yüzdesinin arttığını, 0,625 mM’da giderimin en yüksek 
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düzeye geldiğini ve 1,25 mM a kadar sabit kaldığını görülmüştür. Bunun nedeni 
demir miktarı arttıkça oksidasyonun artmış olmasıdır.  
·OH + Fe2+ → Fe3+ + OH-        
Elde edilen bu sonuçlar bu reaksiyonunun baskın gerçekleşmediğini göstermiştir. 
 
Fenton Oksidasyonunda H2O2 Besleme Hızının Etkisi. 

Fenton yönteminde, [H2O2]/ [Boya] oranı 25 iken gerekli H2O2 miktarı üç 
farklı akış hızında boya çözeltilerine eklenmiştir. Üç boya için, üç farklı akış hızında 
elde edilen değerler ve H2O2’nin başlangıçta birden eklenmesi ile elde edilen 
değerler Şekil 7’de grafiğe geçirildiğinde,  her üç boya için de H2O2’nin damla 
damla boya çözeltisine eklendiği durumun boya giderim yüzdesini artırdığı 
gözlenmiştir. 

 

 
Şekil 7. Fenton sisteminde H2O2’nin birden veya farklı hızlarda eklenmesinin boyanın 

bozunmasına etkisi ([Boya]=0,2 mM, [Fe+2]/[H2O2] =0,25, pH=3).  
 
Her üç boya için Fenton sisteminde farklı hidrojen peroksit ekleme hızına 

bağlı elde edilen hız sabitleri Çizelge 2’de verilmiştir. Hidrojen peroksitin 2,0 mL dk-

1 hızla verildiği sistemlerde en etkili bozunmaya uğrayan AO-II boyasının bozunma 
hız sabiti 1,051 dk-1 olarak elde edilmiştir. 
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Çizelge 2. Peroksitin 3 farklı hızda sisteme eklendiği Fenton oksidasyon sisteminde 
elde edilen k değerleri 

H2O2 Damlatma hızı mL dk-1 
kgözlenenRR198  

dk-1 
kgözleneAB-I 

dk-1 
kgözleneAO-II 

dk-1 

2,0 0,6069 0,7000 1,051 

1,0 0,1906 0,3326 0,5342 

0,5 0,1176 0,1427 0,2479 

 
UV-H2O2 ve Fenton İleri Oksidasyon Sistemlerine Tabi Tutulan RR198, AB-I ve 
AO-II Reaktif Boyaların Toksisite Testleri 

Boyaların parçalanma ürünleriyle yapılan analizde boyanın kendisi ve farkı 
zaman aralıklarında ürünlerin disk difizyon tekniğine göre herhangi bir 
antibakteriyel zon çapı oluşturacak ürünlere parçalanmadığı görülmüştür. 

Boyaların parçalanma ürünlerinin kullanılan bakteriler üzerine antibakteriyel 
aktivite göstermemesinin nedeni bakterilerin eğer toksik ürün varsa bu tarz toksik 
ürünlere karşı dirençli olması veya bu ürünlerin çok düşük konsantrasyonlarda 
olmasından ileri gelen bir durum olabilir. 

Sonuç olarak, kullanılan üç ileri oksidasyon yönteminde, boyaların renk 
giderimi ile boyaların parçalanma ürünlerinin herhangi bir toksik ürüne dönüşmediği 
bu üç yöntemin çevreci bir yöntem olabileceği söylenebilir. 
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DESIGN AND IMPLEMENTATION OF AN AUTOMOTIVE REMOTE 
DIAGNOSTIC ELECTRONIC UNIT FOR ROAD VEHICLES* 

 
Ticari Araçlar için bir otomotiv uzaktan arıza tespit ünitesi tasarımı ve uygulaması 

 
Emrah YİRİK                                                            Murat AKSOY  
Elektrik Elektronik Anabilim Dalı                              Elektrik Elektronik Anabilim Dalı 
 
ÖZET 

Bu proje ile araç üzerinde bulunan motor, şanzıman, fren sistemleri ve 
elektrik aksam gibi donanımlara ait bilgilerin ve bu donanımlarla ilgili oluşabilecek 
hataların araç üzerinde toplanmasını sağlayacak, toplanan bilgilerin uzakta 
bulunan bir merkez üzerine iletilebilmesini ve gerektiği durumlarda uzaktan araca 
müdahale edilmesini sağlayacak bir merkezden veri ve arıza yönetimi sistemi 
geliştirilip ticari araçlarına entegre edilerek hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.Bu 
proje kapsamında araç CAN (Controller Area Network) ile haberleşip bilgi ve 
arızaları okuyabilen bir elektronik kart ve gömülü yazılım tasarımı çalışması, GPS 
(Global Positioning System) üzerinden araç lokasyonunu alabilecek bir kart ve 
yazılım tasarımı çalışması, bu bilgileri GPRS üzerinden uzaktaki bir merkeze 
iletecek bir kart ve yazılım tasarımı çalışması yapılacaktır. Tasarlanan elektronik 
kartların entegrasyonu ve araca adaptasyonu çalışılacaktır. 
Anahtar Kelimeler : Hata tespiti, CAN, GPS & GPRS, hata mesajı gönderimi 
 
ABSTRACT 

The aim of this project is to design and improve a Centrically Acquisited 
Data and Fault Management System. The system will provide to collect and store 
the data and faults on the vehicle, to send these data to a remote centre, to 
response to vehicle from the remote centre when required and to integrate this 
system to road vehicles. An electronic card and a firmware which can communicate 
with the vehicle CAN (Controller Area Network) and read the faults of the vehicle, 
an electronic card which can get the location of the vehicle through GPS (Global 
Positioning System), an electronic card and a firmware which can send these data 
to a remote centre through GPRS is designed. These electronic cards are 
integrated and adapted to the vehicle. 
Key Words : Centrically Controlled Data, Fault Management System, CAN, GPS & 

GPRS, Remote Fault Code Sending  
 
Introduction 

Development of the electronics in automotive industry is increasing very 
fast. Engine control unit, transmission control unit, brake control unit and vehicle 
body controller have already been used in the automotive industry. Nowadays, air 
conditioner control unit, motor fan control unit, door control unit have been also 
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added to electronic control units. These increases about the automotive electronics 
makes it difficult maintain, fault analysis and repair of the vehicle. As an example 
case; if a scenario has been written that a bus driver driving on a highway with over 
fifty passengers onboard. While driving the vehicle’s red stop lamp is activated and 
starts to blink. Although instrument cluster gives limited information, without a 
diagnostic tool which is different for every model, understanding the situation and 
the cause of the error is nearly impossible. At this point a repair call service must 
be notified, the vehicle must be towed or the service must come to the bus to solve 
the problem. In any case not all the warnings the vehicle must be stopped or not 
used. In the case of an active error with a remote diagnostic tool the repair service 
department can connect to a vehicle and in most cases the problem can be solved 
without causing customer discomfort and dissatisfaction. The aim of this study is to 
determine the fault codes such as described in the scenario above. If a personnel 
of technical service knows active error, the personnel will help to the driver. In this 
study, following items are considered as important points for remote diagnosis of 
the vehicles: 

 
· Real time vehicle tracking and determine fault diagnosis, which are 

possible to happen in the future. 
· Warning the driver to save the dangerous faults that are not 

determined. 
· To determine the faults from remote center and to decrease the repair 

costs. 
· Minimizing the customer victimization and to increase the satisfaction. 
· Storing a data from the running vehicles to use in future development. 
· To make a unique diagnostic tool for electronics. 
· To save the data of repairing. 
·  

The results of this work are applicable to the other vehicles in automotive industry.   
  
Material and Method 

In automotive industry, a data network called “CAN (Controller Area 
Network)” is used to communicate the electronics. Each electronic control unit, 
used in the vehicle, is adaptable to the CAN network. ECU receives the signals via 
CAN, and it transmits the signals via J1939 based CAN data link. For example 
Engine ECU (Electronic Control Unit) transmits the accelerator pedal position via 
CAN according to the SAE (Society of Automotive Engineers) J1939 automotive 
standard. J1939 is an automotive data bus standard package. It contains seven 
layers like, an application layer and a diagnostic layer. Diagnostic layer defines the 
failure code information of electronic control units on the CAN bus. Each ECU 
transmits the diagnostic messages to the CAN network. A diagnostic message 
defines failure code, parameter number of the part, and type of the fault. In current 
application, different diagnostic tools are needed to determine the failure codes 
from different ECUs. A CAN bus node is needed to determine fault codes, which 
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are transmitted by ECU’s. In this work, the diagnostic messages of the each 
different ECU have been investigated. A failure code list has been prepared for 
engines, transmissions, brake systems, and door system. Also a CAN matrix for 
the diagnostic messages has been investigated. A CAN bus network 
communication hardware has been designed to read diagnostic messages by 
using the literature.  This hardware consists of ARM (Advanced RISC Machines) 
processor, CAN transceiver, GPS (Global Positioning system) module and GPRS 
(General Packet Radio Service) modem system. A CAN network software; GPS 
and GPRS network software has been developed in this work.  This study is called 
as the REDI (Remote Diagnostics) project, consists of the following items;  

 
· Real time position, height, velocity information is read via GPS. 
· Fault code of the ECU is read from the CAN network. 
· Fault code is sent to the remote center via GPRS. 
· Some parameters (brake level, temperature, speed, etc.) is sent via 

GPRS. 
 
Some functions of the vehicle will be controlled via GPRS remote control. 

       
Figure 1. Topology of the REDI System 
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General system structure of the REDI project is shown in Figure 1.1.  The 
developed electronic hardware gets the data from electronic control units like the 
engine, transmission, and also it is connected to body controller unit. This REDI 
system has been connected to the vehicle CAN network called PCAN (Powertrain 
CAN) and KCAN (Body CAN).  Development steps of the REDI system are; 

 
· Hardware to receive and to transmit data from the CAN network. 
· GPS and GPRS communication hardware design. 
· CAN communication software development 
· Software design to determine the CAN diagnostic messages. 
· Software development for the remote communication 

 
Liu, Wu, and Chu, are from the Jilin University (2011), are also worked for 

this electrical vehicle industry. They have thought that the feedback data and 
quality reports are very important for growing of the electrical vehicles. They have 
started with very important part of the electrical vehicles. 

Quanqi, Jian and Yanyan from Beijing University (2011) proposed a design 
and method to monitoring system and faults. They have read error messages from 
the CAN-BUS according to the SAE J1939 standards. They got about 400 faults. A 
LCD (Liquid Crystal Display) screen added to the system to monitor the faults. 

Liyuan, Guihe from Jilin University (2010) are also studied remote fault 
monitoring system for the vehicles. They have got the fault messages and video 
camera records from the vehicle and the data are sent to remote service using 
telematics. They chose the 3G networks for the remote service connection. 

Bin, Jiansen, Konghui, Haito and Jianwei (2010) have studied about the 
J1939 in city bus vehicles. They have developed a network that consists of an 
Eelectronic Control Unit, a Hardware Monitor Interface, an on board computer and 
electronic control units (Engine, EBS (Electronic Brake System), Transmission, 
etc). 
 
Results and Discussion 

As a result of this study, a remote vehicle diagnostic code determination 
project has been achieved successfully. Several ECUs were investigated to get the 
error codes of the ECUs. And several vehicle CAN bus lines were investigated to 
check the different vehicle configurations. The REDI was run on microcontroller to 
get the CAN bus line of the vehicles. Simulation was done by using CAN analyzer 
software. Nearly ten ECU message matrix has been investigated and a CAN bus 
diagnostic message map has been prepared. Microcontroller has read the data bus 
according to the message map and it produced a diagnostic trouble code which is 
special for the user and this code has been sent via mobile system to the remote 
help center. The simulated system has been tested on the different vehicles. An 
overload on CAN bus has been never seemed.  

With this study, performance of the ARM microcontrollers on the CAN bus 
has been tested. Detailed studies have been done related with the ARM 
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architecture. J1939 CAN bus standard has been investigated and a sofware was 
designed to read/write to the CAN bus of the vehicle. And also microcontroller 
software has been prepared to determine the failure code of the vehicle and to 
send the error code to the remote user.  

Determined vehicle diagnostic code from the vehicle is shown below in 
Figure 4.1. According to the configurations of the ECUs, the diagnostic standarts 
which are KPW2000, SAE J1939-73 and SAE J2012, has been investigated and 
SPN and FMI information’s are learnt.  An example of SPN and FMI information’s 
of the vehicle is shown in Figure 4.2.  
 
Table 1. Vehicle diagnostic message 
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Figure 2. Example Error Sending to Mobil Phone 
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R-PEAK DETECTION WITH WAVELET TRANSFORM* 
 

Dalgacık Dönüşümü İle R-Tepesi Belirlemesi 
 
Cem SAKARYA 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği  

 
Sami ARICA 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği  

 
ABSTRACT 

Electrocardiography is a technique of recording bioelectric currents 
generated by the heart muscles. The graphical representation of this recording is 
called ECG. In an ECG signal, P, Q, R, S, T, U waveforms are generated in turn at 
every heartbeat. The Q, R, S waves, together, forms a QRS complex. The time of 
its occurrence and its shape provide rich information about the current state of the 
heart and the time occurrence of the peak value of the R wave corresponds to the 
time occurrence of the heartbeat.  

The objective of this work is to detect R-peaks in an ECG signal by using 
wavelet transform. A custom a multi-resolution system was designed that is 
suitable for detecting QRS wave. A scaling function resembling the shape of the R 
wave and its wavelet counterpart are designed. The wavelet coefficients are 
computed. A global threshold which is determent from the first 30 seconds of the 
ECG is applied to the coefficients to extract the coefficients addressing the R 
peaks. The algorithm was also executed for common wavelets. The results show 
that the custom wavelet can be alternative to the common wavelets in analyzing of 
ECG signals and for QRS detection. 
Key Words: ECG, multiresolution analysis, orthogonality, wavelet, QRS  
 
ÖZET 

Elektrokardiyografi kalp kasları tarafından üretilen biyoelektriksel 
akımların kayıt tekniği olup bu kayıtların grafiksel gösterimi EKG olarak adlandırılır. 
EKG de her kalp atımının karşılığı olarak sırasıyla P,Q,R,S,T,U dalga şekilleri 
üretilir. QRS dalgaları birlikte QRS kompleksini oluşturur. Oluşma süresinin yanı 
sıra şekli kalbin o andaki durumu hakkında zengin bilgiler içerir ve R dalgasının 
tepe değerinin oluşma süresi kalp atımının oluşma süresine tekabül eder. 
Bu çalışmanın amacı, EKG sinyallerinin analizi ve sınıflandırılması özellikle QRS 
dalgası tespit için uygun çoklu çözünürlük sistem tasarlamaktır. R dalgasının 
şekline benzeyen bir ölçekleme fonksiyonu ve onun dalgacık karşılığı 
tasarlanmıştır.  

Bu çoklu çözünürlüklü sistem kullanılarak yakınlık ve detay katsayıları 
hesaplanmıştır. EKG’nin ilk 30 saniyelik kısmından tanımlanan yerel bir eşik 
seviyesi yakınlık katsayılarına R tepelerinin adresleyen katsayıları ayırmak 
amacıyla uygulanmıştır. Algoritma ayrıca genel dalgacıklara da uygulanmıştır. 
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Sonuçlar göstermiştir ki, özel dalgacık EKG sinyallerinin analizi ve QRS tespiti için 
genel dalgacıklara bir alternatif olabilir. 
Anahtar Kelimeler: EKG, çoklu çözünürlüklü analiz, diklik, dalgacık, QRS                                 
                               
Giriş 

An ‘electrocardiogram (ECG)’ signal is an outcome of an electrical activity 
of the heart and contains information about circularity system. Heart rate variability 
is one of useful information and is the reciprocal of the time interval between R 
peaks in an ECG. To compute the heart rate variability R peaks should be 
detected. 

In this study we employ wavelet transform to detect R waves. In our 
algorithm we decompose ECG with the wavelet transform and the wavelet 
coefficients are thresholded with a global threshold determined from the initial 30 
seconds of the data. The remaining coefficients are then used to extract R peaks. 
At the final stage, the detected R peaks are examined and false R peaks are 
eliminated. As an alternative to common wavelets we also generate a custom 
wavelet with a scaling function similar to R wave in shape to improve R peak 
detection success.  
 
Material and Method 
Material 

We know that wavelet transform measures the similarity between the basis 
function and the analyzed signal, so it is important to find the appropriate basis 
function that is suitable for the signal of interest that provides the strong 
resemblance index. Therefore this motivates us to build a wavelet with a scaling 
function similar to R wave.   

We first model R wave by the following function of time. 
 

( )( )2( ) atr t a te u t-=                             (1) 
 

 
where a=2 and u(t) is the unit step function.  
 

 
 

 
Figure 1.Plot of the r(t) function resembling R peak for a=2 
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We orthogonalized this function because orthogonality is necessary to preserve 
the energy in transform domain (Dinh et al., 2001). Below we recall multiresolution 
analysis and orthogonalization procedure (Mallat, 1999) (Soman, 2008) (Strang, 
1996). 

From the multiresolution analysis we know that any signal can be approximated 
by the following expansion.  
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where j is the scale index, ak  is expansion coefficient and bl,k is detail coefficient, ϕ(2jt-k) and ψ(2lt-k) are expansion or basis functions. We can compute the 
expansion coefficients in an orthogonal system by 
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It is clear that if ϕ(t) resembles R peak waveform, a good approximation is 

obtained in terms small number of efficient coefficients. 
The following characteristics of the scaling and wavelet function can easily 

be deduced from the properties of multiresolution spaces. At scale j=0 we rewrite 
orthogonality of the scaling function to its translates 
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Fourier transforming both sides of equation 4 we get 
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Consequently, using this condition it is possible to generate an orthogonal 
scaling function from an arbitrary function. The orthogonal scaling function ϕ(t) and 
r(t) are related and this relation in the frequency domain is as follows. 

( ) ( ) ( )K Rw w wF =                                                           (6) 
Equation 6 is satisfied when 
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The dilation equation in the frequency domain is  
1
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( )H w  in this equation can be easily deduced by combining equation 8 in 
equation 6.   

( )
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Inverse Fourier transform of  ( )H w  provides low pass filter coefficient 

( )h k and the high pass coefficient ( )g k   is computed from;  

( ) ( 1) (1 )kg k h k= - -                 (10) 
 

The wavelet function in frequency domain is obtained found using the two 
scale equation; 

 
1

( ) ( ) ( )
2 22

G
w w

wY = F                     (11) 

The sequence ( )h k  is infinitely long and therefore we limit its length by 
removing relatively small coefficients; we keep the coefficients with indices k=-
15…16 (32 samples) and remove the others. But the cropping violates the 
orthogonality. So we apply fine tuning to the filter coefficients ( )h k ; we employ non-
linear constrained optimization to hold the orthogonality: 
 

( ) ( ) ( )2h k h k n n
k

d- =å                                (12) 

Mean square error between cropped and tuned coefficients is -52, 22 ×10 . 
The optimization does not change the coefficients much since the removed 
coefficients do not contribute much energy in the sequence.  

Since we have the low pass and high pass filter coefficients we can 
construct the corresponding orthogonal scaling function and wavelet function. The 
plots of scaling function and the dilation equation coefficients are given in Figure 2 
and wavelet function and the two-scale equation coefficients are given in Figure 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(a)                                                          (b) 

Figure 2. Custom scaling function (a) Dilation equation coefficients   (b) Orthogonalized 
               scaling function 
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Method 
The scheme of R peak detection algorithm is illustrated in Figure 4.  

 
 
In the first stage a FIR low pass filter with order 20 and cutoff frequency of 

50 Hz is employed. The filter attenuates muscular noise which resides in the high 
frequencies and 50 Hz power line interference and its harmonics. 

In the windowing stage, we specified a window which is wide enough to 
cover an R peak in the ‘ECG’ signal; the width is chosen as 100 samples which 
correspond to 0.1 second. It is shifted by 10 samples to cover all R peaks. 
Illustration of the windowing procedure is given in Figure 5. 
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Figure 4. The  QRS detection procedure 
 

  
(a)                                                        (b) 

Figure 3. Custom wavelet function (a)   Two-scale equation coefficients 
               (b) Orthogonal wavelet function 
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After windowing we compute the approximation and detail coefficients of 

each window by using equation 13 and equation 14 respectively. For each window 
the wavelet coefficients at scale j;  

( ),  (2 0.01 2 ),
j ja x t tj f= - × ll l                                                   (13) 

 

( ) ,  (2 0.01 2 ),
j jb x t tj y= - × ll l                            (14) 

 
and magnitude measure from these coefficients are computed as described below. 

      

       
2 2mag , , ,a bj j j= +l l l                                          (15) 

 
 Here, ( ) ( ) ,      0.01 0.01 0.1x t x t t= £ < +l ll  is the  thl  segment of ECG signal 

x(t). Note that a signal segment obtained by windowing is represented by only one 
approximation or detail or magnitude coefficient. Our sampling frequency is 1000 
Hz and most concentrated part of the ECG signal is between 1 Hz and 50 Hz, so 
we computed the scale for decomposition as; 

 
( )log 1000 / 50 3,122 =                                              (16) 

 
Hence we have chosen the scale as 3.  

These features are then used for detecting R peaks (correspondingly QRS 
complexes). R peak detection algorithm is run by using approximation coefficient, 
detail coefficient and magnitude measure separately and the performances are 
then reported and compared.  

 
Figure 5.  Illustration of windowing for an ECG signal.  
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Since R peaks are sharper than Q and S peaks, the features (wavelet 
coefficients) related to R peaks will be higher in magnitude than the features 
related to Q and S peaks. Therefore, in order to extract the R peaks, thresholding 
is done after computing the features. A threshold level is determined and the 
features higher than this threshold assigned as the features corresponding to the R 
peaks. The threshold level is determined from the first 30 seconds data. First we 
exclude the 1/3 part of the least values of the coefficients because we assume that 
they are related to the noise component of the signal and they do not contribute 
much to the signal energy. Then, we compute the mean of remained 2/3 part for 
determining the threshold level. Experimentally observed that the obtained 
threshold level is not sufficient to eliminate P and T peaks so we update it. First, 
wavelet coefficients of the reference data (first 30 seconds) is thresholded with the 
computed threshold and then from the remaining coefficients we obtain updated 
threshold level; we again exclude the lowest 1/3 features and compute the mean of 
other coefficients. This new threshold level is applied to whole signal and the 
features that do not represent R peaks are eliminated. 

Post-processing stage makes sure that incorrect R-peaks are eliminated; T 
waves, Q waves and S waves have not been incorrectly labeled as R peaks. A 
QRS wave interval is approximately 60 ms which correspond to 60 samples. At the 
scale three the number of samples are reduced to 60/8=7.5. Therefore about 8 
samples represent QRS and distance between Q and R and S and R peaks is 
about 8/2=4. Accordingly, we calculated the differences between adjacent indices 
of the coefficients. If the difference is less than or equal to 5, we expect a QRS 
complex in this group of samples and the index holding the highest absolute value 
of the coefficients in that group is the coefficient of the R peak potentially.  

The algorithm was realized by using Matlab (Mathworks Inc.) together with 
wavelet, signal processing and optimization toolboxes.  

 
Experimental Results 

  We have applied the procedure on the ECG data mentioned above. We 
tested R peak detection performances on the recorded ECG signals by using the 
custom and the common wavelets; Daubechies, Symlet, Coiflet and Meyer 
wavelets individually and compared the results. The algorithm is executed offline. 

Two measures are employed for quantifying the performances; R1 and R2. 
R1 and R2 are formulated as follows; 
 

# detected R peaks
R1 = x 100

# total R peaks
                (17) 

  
# R peaks after post processing

R2 = x 100
# R peaks before post processing

                                                 (18) 

R1 indicates the success of the whole algorithm while R2 provides the 
performance of the post processing stage. Figure 6 illustrates detected R peaks by 
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using the custom wavelet for a sample ECG data before and after the post 
processing stage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
In Table 1 the wavelets used for experimenting the algorithm and their 

performances; mean value of R1 and R2 measures for the ECG data are given. 
The daubechies and symlet wavelets with 2N-1 support and N vanishing moments 
for pi are denoted by dbN and symN respectively and similarly the coiflet wavelet 
with 6N-1 support and N vanishing moments for pi is designated by symN. The 
ratios of the successfully detected R peaks obtained with the custom wavelet are 
nearly the same for all features. Since there are many false R peaks detected 
before post processing stage R2 values are quite small. The post processing stage 
eliminated false R peaks and improved the performance. Custom wavelet has the 
best performance according to R1 coefficients and has the fourth best performance 
according to R2 coefficients. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(a) 

 

 
(b) 

Figure 6. QRS detection results. (a) Before post processing stage (b) After post 
               processing stage 
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Table 1. R-peak detection performances obtained by using custom wavelet and  
             some well-known wavelets 

 
In Table 2 the correlation coefficients computed by pairing custom wavelet 

low pass filter and the low pass filters of the common wavelets that are used in this 
study are provided. When we investigate this table we find that the correlation of 
custom wavelet with dB5, dB4 and Sym5 wavelets are higher than the correlation 
between the other wavelets.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusion 

In this work, we detected R peaks in an ECG by using wavelet 
decomposition with common wavelets; Daubechies, Symlet, Coiflet and Meyer and 
a custom designed wavelet. We developed an orthogonal multi-resolution system 
which is suitable for detecting QRS wave. We modeled R peak and from this model 

       
 Data type 
 
Wavelet 

Coefficient type 
Approximation 
coefficient 

Detail coefficient Magnitude 
coefficient 

R1 R2 R1 R2 R1 R2 
Custom wavelet 99,3 19,1 98,8 21,7 99,0 15,5 
dB3 84,6 20,1 98,3 23,7 94,1 18,4 
dB4 96,9 19,7 99,6 24,3 99 24,7 
dB5 98,7 19,2 96,3 17,4 97,7 16,9 
dB6 98,6 23,7 95,3 17,1 94,5 14,0 
dB7 96,5 20,0 94,8 19,1 97,5 18,8 
dB8 94,6 16,6 95,4 21,0 95,6 16,2 
Sym3 98,4 23,0 99,0 23,3 98,8 23,4 
Sym4 97,8 18,5 98,6 20,0 98,3 18,9 
Sym5 99,0 15,6 98,6 20,6 98,1 18,7 
coif3 97,9 19,3 98,6 20,3 97,9 19,3 
coif4 98,7 21,0 98,8 21,5 98,7 21,0 
coif5 98,7 18,4 98,4 20,5 98,7 18,4 
Meyer 90,9 14,1 90,6 15,3 90,6 14,7 
Average 96,5 19,2 97,2 20,4 97 18,5 

Table 2. Correlation coefficients between custom wavelet and some common  
             wavelets 

 
Wavelet 

Correlation 
coefficient 

Lag 

dB3 0.8288 11 
dB4 0.9273 10 
dB5 0.9474 8 
dB6 0.9059 6 
dB7 0.8232 5 
dB8 0.8962 3 

Sym3 0.8288 11 
Sym4 0.8535 13 
Sym5 0.9263 11 
Coif3 0.8644 4 
Coif4 0.8689 0 
Coif5 0.8573 -4 
Meyer 0.8515 -36 
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we generated an orthogonal scaling and wavelet function pair. Low pass and high 
pass FIR filters are obtained from dilation and two-scale equations. The low pass 
and high filters are tuned to present the orthogonality; PR conditions are 
maintained by non- linear optimization.  

Initially, ECG is segmented by using overlapping windows and 
approximation and detail coefficients of scale 3 for each segment are computed. 
Three features; approximation, detail and the magnitude are employed individually 
for identifying R-peaks. Note that using scaling and wavelet coefficients of one 
scale result in filtering the high frequency noises in an ECG signal. Overlapping 
windows causes false R-peak detection and this problem is solved by post 
processing the results; if the time difference of neighborhood R-peaks is less than 
0.4  second the one with lower absolute value is eliminated.  

The presented algorithm finds R-peak from time-scale coefficients of a 
wavelet transform. Obviously, there are other studies employing wavelet transform 
for detecting QRS and R peak in ECG signal. Most of these studies employ 
classical wavelets. The difference of our algorithm is mainly specifying custom of 
scaling and wavelet function pair. The scaling function is derived from a function 
that resembles the R-wave. So it contains the characteristics of the R-peak and it 
provides strong resemblance index.  

The results obtained by employing approximation coefficients are 
satisfactory; it is approximately 99.1% which is a satisfactory success as it is seen 
from the Table 1. The correlation between custom wavelet and the common 
wavelets was computed to find reasoning about performances of the wavelets. The 
custom wavelet is quite similar to dB4, dB5 and Sym5 wavelets in terms of shape. 
This explains why the success of these wavelets is very close to the success of the 
custom wavelet.  

The performance of the algorithm shows that it is reliable and can 
successfully be used for R-peak and/or QRS detection provided that the algorithm 
have been tested with much bigger and different databases to support and improve 
the credibility of the results of this study. 
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CLASSIFICATION OF HAND MOVEMENTS WITH ELECTROMYOGRAM 
SIGNALS OBTAINED FROM ARM MUSCLES: GENERATING CONTROL 

SIGNALS FOR HAND PROSTHESIS* 
 

Kol Kaslarından Okunan Elektromıogram İşaretlerinden El Hareketlerinin 
Sınıflandırılması: Protez El  İçin Kontrol İşaretleri Oluşturma 

 
Rouhollah DIZBARI GHARAJEHDAGHI                 Sami ARICA 
Elektrik-Elektronik Anabilim Dalı                              Elektrik-Elektronik Anabilim Dalı 
 
ÖZET 

Elektromiyografi (EMG) işaretleri kas aktivitelerinin bir sonucudur. Bir EMG 
işareti kasa iğne elektrodu batırarak yada hedef kaslara karşılık gelen cilt yüzeyine 
elektrot yerleştirilerek harici olarak (yüzey EMG - SEMG) okunur. Biyolojik sinyeller 
üzerinde calışmalar, EMG işaretlerinin yorumlanması ve el hereketlerinin 
modellemeleri ve sınıflamaları için yeni yöntemler bulmasını sağlamıştır.  Bu 
çalışmada dört kastan; Extensor carpi radialis, Palmaris longus, Pronator teres, 
Flexor digitorum superficialis  okunan SEMG işaretlerininden bir protez eli 
yönlendirecek kontrol işaretleri oluşturmak amaçlanmaktadır. SEMG işaretleri beş 
el hereketi; parmak bükme, bilekten içe bükme, bilekten dışa bikme, aşağı bükme 
ve yukarı bükme, için alınmıştır. Her kastan (kanaldan); ortalama güç, zarfın tepe 
değeri, Fourier dönüşümünün ortalama frekansı ve sinyal altuzay medodu ile 
kestirilmiş frekans özellikleri elde edilmiştir.  Bu özelliklerin farklı kombinasyonları 
üç farklı sınıflayıcı; doğrusal Bayes sınıflayıcı, Fisher doğrusal ayrıştırıcı ve destek 
vektör aracı, kullanılarak sınıflandırılmıştır.  Sınıflamalar üç grup için yapılmıştır; 
denek –içi (eğitim ve test verileri aynı denekten), denekler-arası (eğitim ve test 
verileri farklı denekten), sağ el verisinin sol verisinden tahmini yada tersi ve özellik 
kombinasyonlarının ve sınıflayıcıların performansları rapor edilmiştir.  
 Denek-içi en yüksek ortalama başarı doğrusal Bayes sınıflayıcısı  ile  
%99.61 ve denekler-arası en yüksek ortalama başarı doğrusal SVM sınıflatıcı ile 
%71.8 olmuştur. SVM sınıflayıcı ile sol ele karşı sağ el (yada sağ ele karşı sol el) 
sınıflama başarısı en az %36.7, en çok %82.7 dir.  
Anahtar Kelimeler : Protez el, EMG, doğrusal Bayes sınıflayıcı, Fisher doğrusal 

ayrıştırıcı, destek vektör aracı 
 

ABSTRACT 
Electromyography (EMG) signals are outcomes of muscle activities. An 

EMG signal  is read by prickling needle electrode to the muscle or is read non-
invasively from the skin surface by placing electrodes on the skin over the target 
muscle (surface EMG - SEMG). Activities on the biological signals during the times 
helped to find new methods and technics to both how to use EMG signals and 
modeling of hand movements. In this study we aim to generate control signals from 

                                                           
* Yüksek Lisans Tezi-MSc. Thesis 
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SEMGs measured from four hand muscles; Extensor carpi radialis, Palmaris 
longus, Pronator teres, Flexor digitorum superficialis to navigate a prosthesis hand. 
The SEMGs for five hand movements; finger flexion, wrist flexion, wrist extension, 
pronation, supination have been acquired. From each muscle (channel), the mean 
power, peak value of the envelope, the mean frequency of discrete Fourier 
transform and the estimated frequency by signal subspace method are extracted 
as features. The different combination of these features have been classified with 
three different classifiers; linear Bayes classifier, Fisher’s linear discriminant and 
support vector machine. The classifications have been done for three groups; inter-
subject (training and testing data are from the same subject), intra-subject (training 
and testing data are from different subject), classification of right hand data from 
the left hand data and vice versa and the performances of the feature combinations 
and the classifiers have been reported. The highest average performance for inter-
subject classification and intra-subject classification have been 99.61% with linear 
Bayes classifier and 71.8% with linear SVM repectively. The success of the left 
hand versus right hand (and right versus left) classification with SVM classifier has 
been at least 36.7% and at most 82.7%. 
Key Words : Prosthetic hand, EMG, linear Bayes classifier, Fisher’s LDA, SVM 
 
Introduction 

The majority of upper limb amputations are related to injuries because of 
accidents, wars, and natural disasters and little are related to vascular diseases 
and congenital defects. Loss of hand may give negative consequences on the 
individual's quality of life and specifically on  human ability to fully participate in 
many work environments, those that involve hands. Although the hand is missing, 
remain can be flexed. This muscle activity can be read from the skin surface as 
electromyography (EMG) signals by placing electrodes on the forearm (SEMG). 
Activities on the biological signals during the times helped to find new methods and 
technics to both how to use electromyography (EMG) signals and modeling of 
hand movements. It opened the door to work and life opportunities previously 
unavailable to the upper limb amputees (Al-Assaf, 2006). 

A successful myoelectric control system is defined by three subjects are 
acceptable: accurate, intuitive control, and acceptable response time; the 
probability of rejection of prosthesis by the user is strongly influenced by these 
factors. The control system must obviously aim to function such that the prosthesis 
performs the task desired by the user with nearly 100% accuracy. A measure of 
intuitive control has not yet been successfully quantified, though more natural 
control has been achieved with user-specific training on control systems (Al-Assaf, 
2006), (Zardoshti-Kermani, Wheeler, Badie, & Hashemi, 1995). The response time 
of a myoelectric control system should not be perceptible by the user (Englehart, 
Hudgins, & Chan, 2003). 

The main goal of our research is to employ EMG signals to successfully 
identify which type of hand movements is done. The identification of the movement 
type or the features to identify the movement type can be used to generate control 
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signals for a robotic arm by considering this goal the algorithm is realized with a 
minimum run time and maximum accuracy as possible. 

 
Matherial and Method 

In this study we chose five hand movement; finger flexion, wrist flexion, wrist 
extension, pronation, supination. We have four channels and five different hand 
movement. First for  every hand movement biggest value of the four channels is 
chosen. The biggest value of a chosen channel  is the reference point. The 
reference point indicates by . All four channels follows reference point in the 
same segmentation. In the next step sample is chosen around the reference point 
as defined below: 

 
 ]         for odd L                                                     

 
 ]                for even L                                                    

 
Where  is the length of the segment that is chosen 512, 256 and 128.  

Then every interval around  are segmented as follows: 
 

  
 

In this interval each of every feature extraction is used. 
 

 
 
In part one and part two each of every feature extraction is used as some 
of them are shown below: 
 
1) (Mean Power, Mean Power) 
2) (Peak value, Peak value) 
3) (Mean Frequency, Mean frequency) 
4) (Frequency estimation, Frequency Estimation) 
5) (Mean Power, Mean frequency) 
6) (Peak Value, Frequency Estimation) 

 

 
 
Every interval around  is divided into the four parts. For each parts 
features are calculated as some of them are shown below: 
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1) (Mean Power, Mean Frequency, Mean Power, Mean Frequency) 
2) (Peak Value, Mean Frequency, Peak Value, Mean Frequency) 

 
Feature Extraction 

Below the feature extraction methods employed in this study are reported: 
 

1. Mean – Power 
 

It is average of the square EMG signal. It shows the strength of the 
EMG signal. 

(1) 
 
Where N is the length of the signal. 

2. Peak – Value 
 

To compute the envelope Hilbert transform is employed (S. Haykin 1994): 
 

(2) 
 

Where is Hilbert transform of   and is Pre-envelope of  
X (n) and   is the envelope of X(n). 

 

3. Mean – Frequency 
 

The mean frequency is also computed. It is related to the power generated 
by the muscle and the weariness of the muscle. 
 

(3) 
 

(4) 

 
Where   is frequency index and  
 
4. Frequency Estimation By MUSIC Method 

 
Frequency estimation is the process of estimating the complex 
frequency components of a signal in the presence of noise, given 
assumptions about the number of the components. There are methods 
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involve identifying the noise subspace to extract these components. 
These methods are Pisarenko’s Method, Multiple signal classification 
(MUSIC), the eigenvector solution, and the minimum norm solution.  
The used method of frequency estimation is Music method. In 1979, 
the MUSIC algorithm as a frequency estimation technique, was 
presented by Schmid. The dominant frequency can alternatively be 
obtained by the music frequency estimation method. In this method the 
covariance of the matrix of x (n) needs to be computed. Next 
eigenvalues and eigenvectors of the covariance matrix are extracted. 
To see how the MUSIC algorithm works, assume that x (n) is a random 
process consisting of p complex exponentials in the presence of 
Gaussian white noise and let  be the M * M autocorrelation matrix of 
x(n) with M > p+1. If the eigenvalues are sorted in decreasing order, 

, and if v1, v2,…,  are the corresponding 
eigenvectors, then we may divide theses eigenvectors into two groups: 
the p signal eigenvectors corresponding to the p largest eigenvalues, 
and the M – p noise eigenvectors that, ideally, have eigenvalues equal 
to  Note that for  M =  p + 1, MUSIC is identical to Pisarenko 
harmonic decomposition. The general idea is to use averaging to 
improve the performance of the Pisarenko estimator. The frequency 
estimation function for MUSIC is (HAYES 1996): 
 

(5) 

 
Where  are the noise eigenvectors and 
 

(6) 
 
The locations of the p largest peaks of the estimation function give the 
frequency estimates for the p signal components (HAYES 1996). 
 

The Classifiers 
1. Bayes Classifier: 

 
Bayes’ theorem is a theorem of probability theory originally stated by the 
Reverend Tomas Bayes. This theorem is a simple mathematical formula 
used for calculating conditional probabilities. It allows us to calculate the 
probability of an earlier event, given the result of a later event. The 
theorem provides a way to revise existing predictions or theories given 
new evidence. Bayes’ theorem shows the relation between a conditional 
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probability and its reverse form. The minimum error rate discriminant 
function for multiple category is (Alpaydin 2004): 
 

(7) 

 
(8) 

 

In case    (covariance of all classes is identical)  
 

(9) 
Where: 

 
 = (10) 

 

 + Ln P( ) (11) 
 

2. LDA (Linear Discriminant Analysis) Classification: 
 

This method also helps to better understand the distribution of the 
feature data.  
Within-class scatter and between-class scatter can be calculated by: 

  
(12) 

 
(13) 

 
Suppose we have  N data and c class. In these equations m is the 
average of the whole of the data and is the average of within classes 
of i.  represents number of data within class i. To  minimize within-
class scatter and maximize between-class scatter in the same time 
equation (3.30)  that called Fisher index have to be maximized (Harandi 
2009)(Balakrishnama and Ganapathiraju n.d.). 
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                                            (14) 

 
If   .x + b > 0,          class1 

 
If   .x + b < 0,          class2 

 
3. Support Vector Machines For Classification: 

 
SVM is never designed as multiclass classifier. So Matlab like its basic 
principle supports only two classes. In this study we have five hand 
movements and classes. For solving this problem we made an array by 
five columns for every class and  compared classes one by one as two 
classes and the largest value of the classes determined. 
 

RESULTS 
In this part the classification results are reported. For window lengths; 512, 

256, 128 and feature types; Mean power, Mean frequency, Peak value, Frequency 
estimation  the experiment is realized. Inter-subject  and intra-subject movement 
prediction and estimation of right hand movements from left hand movements (and 
vice-versa).  

We divided every subject into two parts. One part for training and another 
part for testing and inverse (2-fold cross validation). In inter-subject we chose 
random data from per index for 20 times. In intra-subject the average of the every 
subject is obtained.  

 
Table 1. Inter-subject classification performances of subject1 obtained by 2-fold 

cross validation with Bayes classifier 
          Window size 
        Features 

512  
 

256 
 

128 
 

P %88.57 %86.94 %84.29 
 %81.58 %80.02 %77.22 
 %81.57 %75.93 %66.89 

( , ) %82.20 %80.29 %79.44 
 %77.29 %74.58 %70.21 

 %76.21 %66.68 %54.09 
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Table 2. Average classification performances of subject1, subject2 and subject3 
obtained by 2-fold cross validation for the window size 512 

 

Features 

Inter-sub Intra-sub 

Bayes SVM Bayes SVM 

 %81.4 %70 %58.9 %54.7 

 %85.4 %74 %58.8 %53 

 %78.2 %71.7 %58.6 %57.2 

 %81.4 %76 %59.1 %52 

 

Classification performance is validated by using four-fold cross validation 
method. In this part we divide per subject  into a, b, c, d parts as called 4-fold 
validation method. Then we chose 3/4 for training and 1/4 for testing as is shown:  

 
1. a, b, c for training and d for testing (A). 
2. a, c, d for training and b for testing (B). 
3. a, b, d for training and c for testing (C). 
4. b, c, d for training and a for testing (D). 

 
Table 3. Inter-subject classification performances of subject1, subject2 and 

subject3 obtained by 4-fold cross validationfor the window size 512 
Features      
A Bayes %82 %89 %80 %86 %90 

LDA %80 %88 %80 %86 %89 

B Bayes %85 %93 %88 %95 %98 

LDA %84 %92 %88 %94 %97 

C Bayes %81 %88 %80 %86 %89 

LDA %80 %87 %80 %86 %88 

D Bayes %81 %88 %79 %87 %89 

LDA %80 %87 %78 %87 %88 

Average Bayes %82.25 %89.5 %81.75 %86 %91.5 

LDA %81 %88.5 %81.5 %88.25 %90.5 
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DISCUSSION AND CONCLUSION 
SEMGs acquired from four muscles for five hand movements; finger 

flexion, wrist flexion, wrist extension, pronation, supination have been classified. 
SEMGs are segmented such that the center of the segment is the peak location of 
the SEMG channel with the highest average power. The three classifiers; linear 
Bayes classifier, Fisher’s linear discriminant and support vector machine are 
employed to distinguish the movements from the several combinations of features; 
the mean power, peak value of the envelope, the mean frequency of discrete 
Fourier transform and the estimated frequency by signal subspace method. Apart 
from the classical features, the use of the peak value and the estimated frequency 
by MUSIC method are introduced in this study. The Bayes classifier and peak 
value of the envelope feature set appear to be best in classification performance.  

Because of the covariance problems in Bayes classifier when 2-fold cross 
validation method is used for classification we couldn’t investigate the accuracy for 
( , ) segmentation; So we decided to use an SVM classifier. The best 
accuracies are %93.76, %91.9, %88.15 for 512, 256 and 128 samples 
respectively. 

we observe that by SVM classifier and using right hand data of a subject 
for training and left hand data of a same subject for testing, best and worst 
accuracies are %82.7 and %36.7 respectively. We also found that intra right hand 
subject and intra left hand subject classification performance has been quite poor 
(lower than 50%). 
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SEACRH FOR DARK MATTER AND LARGE EXTRA DIMENSIONS IN 
MONOJET EVENTS IN pp COLLISIONS AT √� = 8 TeV * 

 √� = 8 Tev Pp Çarpışmalarında Tek-Jet Olaylarında Karanlık Madde Ve Ekstra 
Boyut Araştırmaları 

 
Evrim Ersin KANGAL                             İsa DUMANOĞLU 
Physic Department        Physic Department   
 
ABSTRACT 

We present a search for new physics in the final state containing a single 
jet and missing transverse energy using pp collision data at 8 TeV at the LHC. The 
data sample is collected by the Compact Muon Solenoid (CMS) detector, 
corresponding to an integrated luminosity of 19.5 fb-1. The number of observed 
events is in agreement with the Standard Model prediction. Limits are set on 
parameters of models of dark matter and large extra dimensions. 
Key Words: Dark Matter, Extra Dimension, ADD Model, LHC, CMS, Mono-Jet. 
 
ÖZET 

Büyük Hadron Çarpıştırıcısında (BHÇ) 8 TeV kütle merkezi enerjisinde pp 
çarpışmalarından alınan veri ile yüksek enerjili bir jet ve bunu dengeleyen dik 
momentum içeren olaylar araştırılmıştır. Işıklılık değeri 19.5 fb-1 olan veriler CMS 
detektörü tarafından kaydedilmektedir. Gözlenen olay sayıları Standart Modelin 
öngörüsü ile uyumludur. Karanlık madde ve ekstra boyut modellerinin 
parametrelerinin limitleri belirlenmiştir.   
Anahtar Kelime: Karanlık Madde, Ekstra Boyut, LHC, CMS, Tek-Jet. 
 
Introduction 

This article describes a search for new physics in the missing transverse 
energy plus single jet  final state with proton-proton collisions at a centre-of-mass 
energy of 8 TeV provided by the Large Hadron Collider (LHC) at CERN. The data 
were collected by CMS detector and correspond to an integrated luminosity of 19.5 
fb-1. Because if some of the particles which are coming from collisions not interact 
with detector, they cannot recorded by CMS and would be seen as a missing 
energy. There are lots of models to explain this missing energy like Extra 
Dimension (N. Arkani-Hamed, S. Dimopoulos, and G. Dvali, 1998), Dark Matter(V. 
Trimble, 1987)  and Unparticles(H. Georgi, 2007). In this article, we try to set a limit 
for ADD model. This model gives answer to the question of “why there is large 
difference between the electroweak and Planck scales?”. For this aim it introduces 
a number of extra spatial dimensions which is presented by d and all these extra 
dimensions are compactified over a multidimensional torus of common radius R in 
the simplest scenario. According the this scenario the SM particles and gauge 
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interactions are confined to the ordinary 3 + 1 space-time dimensions. But gravity 
is free to propagate through the entire multidimensional space as shown in Fig. 1. 
But in 3+1 dimensions where we leave, the strength of the gravitational force is 
effectively diluted. The fundamental scale ��of this 4+d-dimensional theory is 
related to the apparent four-dimensional Planck scale ��� and this relation is given 
by  ���� = �������. The production of gravitons could be greatly enhanced due to 
increased phase space available in the extra dimensions. If produced, graviton 
escapes into extra dimensions without leaving any sign in the detector and its 
existence must be inferred from ������ (CMS Collaboration, 2011).  
  

 
Figure 1. Gravitons escape into the bulk(ATLAS Collaboration, 2011).  
 
Material and Method 
 

 
Figure 2. A transverse slice view from the CMS detector. 
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The CMS (see Fig. 2) detector uses a huge solenoid magnet. The magnet 
constructed in the form of a cylindrical superconducting coil and generates a 
magnetic field of 3.8 T. CMS uses a a steel 'yoke'  to confine the magnetic field. 
CMS has many sub detectors. They are designed to measure 
the energy and momentum of various different particles such 
as photons, electrons, muons, and others which are products of the pp collisions. 
The innermost layer is a silicon-based tracker. The tracker is surrounded by 
a scintillating crystal electromagnetic calorimeter which aims to measure 
electromagnetically interacting particles. The electromagnetic calorimeter is 
surrounded by a sampling hadron calorimeter which aims to measure the energy of 
both neutral and charged hadrons. The tracker and the calorimetry are compact 
enough to fit inside the CMS Solenoid. Outside the magnet there are the large 
muon detectors, which are placed inside the return yoke of the magnet and aimed 
to measure the muons which is the only charged particle capable to traverse such 
a huge materials(CMS Outreach, 2012).  

The analysed data were collected by CMS detector. pp were collided at the 
center of energy of 8 TeV and 19.5 fb-1 data were collected. To compare the data 
with the existing models a sample of montecarlo events were generated using 
Madgraph(J. Alwall et al. , 2007), Pythia((T. Sjostrand, S. Mrenna and P. Skands, 
2006)) and Powheg (Simone Alioli, Paolo Nason, Carlo Oleari, Emanuele Re, 
2011). 

Our aim is to compare collision data with simulated data and investigate 
whether data can be explained in standard model (SM) frame work. If we see 
significant difference, this will be signature of new physics. Therefore, the number 
of SM events should be investigated accurately. To able to that we need to 
estimate the remaining SM events after applied monojet selection. The next step  
is to determine the signal acceptance and its uncertainty for signal events. In case 
of not finding any signature of new physics, the last step is to set limits for 
parameters of models which were compared with the data.        
 
Results and Discussion 

The dominant backgrounds remaining after the monojet event selection are 
electroweak backgrounds from “invisible Z” decays and W+jets. Both of these 
backgrounds are estimated from data by selecting a control sample of � + jets 
events, where Z(��)+jets is used to predict the invisible Z background and W(��) 
+jets is used to predict the remaining W+jets background. This muon control 
sample is derived from the same dataset as the signal. Other SM samples give a 
small contribution into total background and were not taken into account. 
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Table 1. Total estimated background and data. ������ > W+j Z+j Z(νν)+j ttbar qcd t       Total BG Data 250 17625± 681 127 30600±1493 470 177 156 49154±1681 50419 300 6042 ± 236 43 12119±640 175 76 52 18506±696 19108 350 2457 ± 102 18 5286±323 72 23 20 7875±343 8056 400 1044 ± 51 8 2569±188 32 3 7 3663±197 3677 450 516 ± 31 4 1394±127 13 2 2 1931±132 1772 500 269 ± 20 2 671±81 6 1 1 949±85 894 550 128 ± 13 1 370±58 3 0 0 501±60 508 

   
Summary of the SM background (BG) predictions and their corresponding 

uncertainties are compared and given at Table 1. According to Table 1, when E����� 
increases the uncertainty on the number of  invisible Z events increase since 
statistical error is getting larger when the number of dimuon events in data 
decreases. Anyhow remaining number of events for data and estimated BG 
becomes closer. This behavior shows that our E����� cut works properly.  

 

 
Figure 3. Expected limit as a function of the cut for ADD. 
 

The main point is to determine optimal missing energy threshold for best 
limit. To able to find the optimal  E����� cut, the acceptance was calculated and 
plotted as a function of E����� in Fig. 3.  According the Fig. 3, the optimal value for 
missing energy threshold is almost 300 GeV/c for different number of dimensions 
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or different �� and this value is used for setting the best limit for parameters 
calculated for this study.  

After setting the optimal E����� value, acceptances are calculated for various 
parameters of the ADD model and tabulated in Table 2. Also the total uncertainty 
with contribution from jet energy scale and parton distribution function  were given 
for ADD signal points. Using this total error, expected and observed limit of �� for 
leading order (LO) and next leading order (NLO) are calculated and presented in 
Table 3 and plotted in Fig. 4. Also results of the other experiments also included for 
comparison.   
 
  Table 2. Acceptance of the ADD signal points and the uncertainty on the 

acceptance from the Jet Energy Scale and PDFs. 
Signal (%) A  JES PDF Total Error �� = 3, � = 2 3.008 -6.209 /+ 5.878  -3.345 /+ 4.215 -8.295 /+ 9.090 �� = 4, � = 2 2.933    -6.102 /+ 5.130 -3.439 /+ 4.357 -8.321 /+ 8.813 �� = 2, � = 3 3.403    -6.325 /+ 5.024 -1.744 /+ 2.164 -6.945 /+ 6.157 �� = 3, � = 3 3.845    -5.376 /+ 5.029 -1.960 / + 2.446 -6.269 /+ 6.440 �� = 4, � = 3 3.907    -5.188 /+ 5.328 -2.377 /+ 3.046 -6.497 /+ 7.314 �� = 2, � = 4 3.613    -6.281 /+ 5.879 -1.155 /+ 1.181 -6.562 /+ 6.191 �� = 3, � = 4 4.365    -4.633 /+ 5.538 -1.380 /+ 1.385 -5.159 /+ 5.989 �� = 4, � = 4 4.450    -5.063 /+ 5.267 -1.611 /+ 1.807 -5.715 /+ 6.047 �� = 1, � = 5 1.817   -6.267 /+ 6.752 -1.620 /+ 1.995 -6.810 /+ 7.507 �� = 2, � = 5 3.574    -5.553 /+ 5.326 -1.653 /+ 1.534 -6.183 /+ 5.893 �� = 3, � = 5 4.450   -5.301 /+ 6.494 -1.714 /+ 1.612 -6.004 /+ 7.014 �� = 4, � = 5 4.536   -5.430 /+ 5.998 -1.720 /+ 1.634 -6.123 /+ 6.573 �� = 1, � = 6 1.969   -5.886 /+ 6.812 -1.726 /+ 2.139 -6.535 /+ 7.667 �� = 2, � = 6 3.615    -5.527 /+ 5.722 -2.064 /+ 1.907 -6.487 /+ 6.526 �� = 3, � = 6 4.253 -5.582 /+ 5.436 -2.683 /+ 2.609 -7.116 /+ 6.926 �� = 4, � = 6 4.647    -5.220 /+ 5.468 -2.210 /+ 2.098 -6.361 /+ 6.466 
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Table 3. ADD Model Limits on �� observed and expected limits in TeV/c� as a 
function of � at NLO, with K-factors of 1.5 for δ = {2,3} and 1.4 for δ = 
{4,5,6}. 

 � 
LO 

Exp. Limit                   Obs. Limit 
NLO 

  Exp. Limit              Obs. Limit 

2 5.12 5.10 5.70 5.67 

3 3.96 3.94 4.31 4.29 

4 3.46 3.44 3.72 3.71 

5 3.11 3.10 3.32 3.31 

6 2.95 2.94 3.13 3.12 

 

 
 Figure 4. Comparison of the limits on �� as a function of � from CMS, LEP and 

the Tevatron experiments (LEP Collaboration, 2004), (CDF 
Collaboration, 2008), (D0 Collaboration). 
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Conclusion 
A search has been performed for finding signatures of new physics in the 

monojet and ������channel using 19.5 fb�� of pp collisions at √�=8 TeV. 
Contributions from ��̅ and QCD multijet processes are reduced to a negligible level 
using topological selections. The dominant backgrounds after the complete 
selection has been applied are from Z(��) and W+jet events. “These are estimated 
from data samples of Z(��) and W(��) events. The data are found to be in good 
agreement with expected contributions from SM processes” (CMS Collaboration, 
2011). Limit are set on the ADD model parameter �� as a function of the number 
of extra dimensions (see Fig. 4). This constraints are an improvement over 
previous results. 
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ATIMLI LAZER YIĞILIMI (PLD) TEKNİĞİ KULLANILARAK ÜRETİLEN BSCCO 
İNCE FİLMLERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI* 

 
Investigation of Physical Properties of Bscco Thin Films Produced Via Pulsed 

Laser Deposition 
 

Onur NANE                  Bekir ÖZÇELİK 
Fizik Anabilim Dalı                 Fizik Anabilim Dalı 
 
ÖZET 

Bu çalışmada, Atımlı Lazer Yığılma Tekniği (PLD) ile MgO (100) altlıklar 
üzerine büyütülen Bi2Sr2Ca1Cu2O8+∂ süperiletken ince filmlerin yapısal ve 
süperiletken özellikleri araştırıldı. İlk olarak katıhal tepkime yöntemi ile uygun 
Bi2Sr2Ca1Cu2O8+∂ hedef malzeme üretebilmek için, üretim teknikleri araştırması 
yapıldı. En uygun hedef üretim tekniği seçilerek farklı PLD parametreleri ile 
Bi2Sr2Ca1Cu2O8+∂ kompozisyonuna uygun stokiyometri araştırması yapıldı. En 
başarılı PLD parametreleri kullanılarak üretilen ince filmler, kaplama sonrasında 
argon ve oksijen (Ar:93, O2:7) atmosferinde farklı sıcaklıklarda (800-880 0C) 10 
dakika tavlanarak, Bi2Sr2CaCu2O8+∂ ince filmlerini üretmek için optimum ısıl işlem 
sıcaklığı araştırması yapıldı. Sonra Polimer yöntemi ile üretilen Bi2Sr2Ca1Cu2O8+∂ 
hedef malzeme kullanılarak üretilen Bi2Sr2Ca1Cu2O8+∂ ince filmler 860 0C’de farklı 
sürelerde tavlanarak Bi2Sr2CaCu2O8+∂ ince filmleri üretmek için optimum ısıl işlem 
süresi araştırması yapıldı. Üretilen filmlerin yapısal ve süperiletkenlik özellikleri 
XRD, SEM, AFM, EDX, M-T, R-T ve M-H ölçümleri ile analiz edilerek 
yorumlanmıştır. Bi2Sr2CaCu2O8+∂ ince filmleri üretmek için optimum tavlama 
sıcaklığı 860 0C ve optimum tavlama süresi 30 dakika olarak tespit edilmiştir. 
Katıhal tepkime yöntemi ile üretilen hedef malzeme ile üretilen Bi2Sr2Ca1Cu2O8+∂ 
film 82 K’de diyamanyetik, 89 K’de sıfır direnç özelliği göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler : Bi-2212, Süperiletken İnce Film, Atımlı Lazer Yığılma Tekniği 

(PLD). 
 
ABSTRACT 

In this study, we have investigated the structural and superconductivity 
properties of the Bi2Sr2Ca1Cu2O8+∂ thin films deposited on MgO (100) substrates by 
pulsed laser deposition (PLD).In first place, the production techniques of solid state 
reaction method were investigated to synthesize the Bi2Sr2Ca1Cu2O8+∂ target with 
optimum conditions. We have tried the various parameters of PLD technique to 
obtain the best stoichiometry in accordance with Bi2Sr2Ca1Cu2O8+∂ phase. The films 
which were deposited with optimum conditions were post-annealed in an 
atmosphere of a gas mixture of Ar (%93) and O2 (%7), at temperatures ranging in 
800ºC-880ºC for 10 minutes to investigate the optimal the post-annealing 
temperature. After these studies, a target was produced via polymer method to be 
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use in investigation of optimal post-annealing time to produce Bi2Sr2Ca1Cu2O8+∂ 
thin films. The structural and superconductivity properties of the films were 
investigated by XRD, SEM, AFM, EDX, M-T, R-T, and M-H measurements, than 
the results have been commuted. According to our results, the temperature of 
8600C was found as the optimal value for the post-annealing temperature and 30 
minutes was the optimal time. The critical temperature, TC, of the film was 
measured as 82 K (M-T) and 89 K (R-T) for the film produced by target prepared 
via solid state reaction technique and annealed at 860 0C. 
Key Words : Bi-2212, Superconductor Thin Films, Pulsed Laser Deposition (PLD). 
 
Giriş 

Süperiletkenlik yaşantımıza bir sürpriz olarak girdi. Her şey tam yüz yıl 
önce Leiden de K. Onnes un cıva elementinin 4.2 K civarında sıfır direnç özelliğini 
keşfetmesiyle başladı. Beklenmeyen bu durum mevcut teori ve modellerle 
açıklanamamıştı. Daha henüz oturmuş bir düşünce sistemi dahi yokken 1933 
yılında Meissner ve Ochsenfeld ikinci süperiletken özellik olan diyamanyetik 
davranışı keşfetti. 1950 li yıllar süperiletkenliğin doğasını kuramsal olarak 
açıklayacak fizik teorilerinin gün ışığına çıktığı yıllar olmuştur. 1957 de Bardeen, 
Cooper ve Schrieffer oluşturdukları kuantum teorisi ile süperiletkeliğin oluş 
mekanizmasını açıkladılar. Aynı yıl sonuçları daha sonra anlaşılacak ve 
süperiletkenlerin manyetik özelliklerini açıklayacak bir çalışma Abrikosov tarafından 
ileri sürülmüştür. 1961 yılında Josephson daha sonraları deneysel olarak 
ispatlanacak ve adı ile anılacak çok önemli bir etkiyi açıklayan teoriyi ileri sürerek, 
süperiletkenliğin kayda değer üçüncü bir özelliği Josephson etkisini keşfetmiştir. Bu 
keşif sonrasında süperiletkenliğin, zamanına göre büyük ve yüksek donanımlı 
laboratuarlardan, dünya çapında büyüklü ve küçüklü grupların çalışma konusu 
konumuna gelmesi tam 25 yıl aldı. Çünkü 1986 yılında Zürih de Bednorz ve Müller 
yüksek sıcaklıklarda süperiletkenliğin mümkün olabileceğini kanıtladılar. Bu keşfin 
hemen sonrasında dünya çapındaki yüzlerce grup kendini bir yarışın içerisinde 
bulmuştu. Bakır-oksit tabanlı yüksek sıcaklık süperiletkenleri bir yemek ve periyodik 
tablo ise baharat çeşidine dönmüştü. Tüm bu karmaşanın ortasında güzel haber 
gecikmedi ve 1987 yılında YBCO süperiletken ailesi keşfedildi. O zamana kadar 
yüzlerce süperiletken malzeme keşfedilmişti, fakat esas güzel haber, bu 
malzemenin 90 K de süperiletken duruma geçmesiydi. Seramiklerden 
beklenmeyen bu durum çok önemliydi, zira 77 K sıvı azot sıcaklığının üzerindeki, 
bu sıcaklık, mümkün ve yaygın teknolojik gelişmelerin sözünü vermekteydi. Daha 
sonraki çalışmalarda keşfedilmiş BSCCO ailesi 110 K de bir üyeye sahip oldu. Yine 
devam eden çalışmalarda 125 K de TlBCCO ve 133 K de HgBCCO süperiletkenleri 
keşfedildi. 
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Materyal ve Metot 
Materyal 

Katıhal tepkime yöntemiyle hazırlanan Bi2Sr2CaCu2O8+∂ hedef malzemeyi 
hazırlamak için ilk olarak % 99 saflıktaki Bi2O3, SrCO3, CaO ve CuO başlangıç 
tozları 15 gram, 2212 yapısına uygun stokiyometrik oranlarda hassas terazi ile 
tartıldı ve SiO2 tabanlı agat havan içine dökülerek iyice karıştırıldı. Oluşturulan toz 
karışım kroze kaba alınarak 750 0C de 24 saat kalsine edilmek için fırına koyuldu. 
Kalsinasyondan çıkan tozlar tekrar agat havanda dövülerek, 800 0C de 24 saat 
tekrar kalsinasyona alındı. İkinci kalsinasyondan çıkan tozlar tekrar agatda dövüldü 
ve 3-4 gram hassas terazide tartılarak 1 inçlik pelete 14 ton basınçta basıldı. 820 
0C sıcaklığa bırakılan pelet 24 saat boyunca sinterlendi. Çıkarılan pelet agat 
havanda iyice dövülerek tekrar toz haline getirildi ve sonrasında tekrar 14 ton 
basınçla 1 inçlik pelet haline getirildi. 820 0C sıcaklıkta 24 saat ikinci kez 
sinterlendi. İkinci sinterlemeden alınan pelet agat havanda iyice dövülerek toz 
haline getirildi. Sonra son kez 1 inçlik pelete 14 ton basınçta preslendi. Bu ana 
kadar her ısıl işlemde sıcaklık 5 0C/dakika hızla arttırılarak, quench etkisiyle aniden 
oda sıcaklığına alınarak düşürüldü. Son olarak 1 inçlik pelet tavlama işlemine tabi 
tutuldu. Sıcaklık, 5 0C/dakika ile 800 0C ye ordan 1 0C/dakika hızla 860 0C ye 
çıkarıldı. 60 saat 860 0C de beklemeden sonra 1 0C/dakika ile 800 0C ye soğutuldu 
ve burada da 12 saat bekletilerek quench yapıldı. Üretilen bu pelet daha sonra 
PLD sisteminde hedef malzeme olarak kullanıldı. 
 Bi2Sr2CaCu2O8+∂  hedef malzeme kullanarak PLD tekniği ile MgO (100) tek 
kristal altlıklar üzerine kaplanan filmler, kristal büyütme işlemi için ex-situ tavlama 
işlemine tabi tutulmuştur. Tavlama işlemi, tüp fırın içerisine yerleştirilen ve oksijen 
ile argon gaz bağlantıları yapılmış, kuvartz boru içerisinde yapılmaktadır. Oksijen 
ve argon gazı için kalibre edilmiş debimetreler yardımıyla, ısıl işlem esnasında 
ortam atmosferi, % 7 oksijen ve % 93 argon olacak şekilde ayarlanmıştır. Optimum 
tavlama sıcaklığı araştırmasında, tavlama için kuvartz boru içerisine yerleştirilen 
ince filmler 20 0C/dakika hızla 800, 820, 840, 860 ve 880 0C tavlama sıcaklıklarına 
çıkarılarak burada 10 dakika bekletilmiştir ve sonrasında 500 0C sıcaklığına kadar 
soğuması beklenerek, oda sıcaklığına alınmıştır. Oksijen ve argon akışı sıcaklık 
500 0C yükseldiğinde açılarak, sıcaklık tekrar 500 0C ye düştüğünde 
kapatılmaktadır.  
 
Metot 

PLD tekniği ile kaplanarak, tavlanan ince filmlerin ve Bi2Sr2CaCu2O8+∂  
hedef malzemelerin kristalografik analizleri x-ışını kırınım yöntemi ile Rigaku 
MiniFlex bilgisayar kontrollü CuKα  ( λ= 1.5405 A0 ) x-ışını difraktometresi 
kullanılarak yapılmıştır. Üretilen filmler özel cam örnek tutucular kullanılarak ölçüm 
için difraktometrenin içine yerleştirilmiştir. Ölçümler, tarama hızı tüm örnekler için 
standart 10/dk olacak şekilde 2ϴ =100’den 700’ye kadar alınmıştır. Elde edilen 
verilerin analizleri, XRD cihazının PDF katalogları ve Xpowder programı ile 
yapılmıştır. Bu analizler ile elde edilen ince filmlerde yabancı fazlar kontrolü, kristal 
örgü parametreleri ve düzlem analizleri yapılmıştır. 
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Üretilen bulk ve ince film süperiletken malzemelerin manyetik alan 
altındaki, süperilteken davranışlarını karakterize etmek için laboratuarımızda 
bulunan 7304 model LakeShore VSM titreşimli örnek manyetometresi 
kullanılmıştır. Bu VSM sistemi 8-300 K sıcaklık ve 0-1 Tesla manyetik alan 
aralığında, sıcaklık ve alan bağımlı manyetik duygunluk ölçümleri yapabilmektedir. 
Bulk ve ince film malzemelerin kritik süperiletken geçiş sıcaklıklarını belirlemek için 
sıfır alan soğutmalı (ZFC) modda 50 Oe alan altında sıcaklık bağımlı manyetik 
duygunluk M(T) ölçümleri yapılmıştır. Yine örneklerin manyetik alan altındaki 
davranışlarını gözlemleyebilmek için bulk örnekleri 0-1 Tesla, alan bağımlılığı 
yüksek ince filmlerde eğriler daraldığı için 0-0.5 Tesla aralığında alan bağımlı 
manyetik duygunluk (Histerisiz) ölçümleri yapılmıştır. Bulk örnekler için histerisiz 
ölçümleri 10, 15, 20 ve 25 K de, ince filmler için 10, 15 ve 20 K de yapılmıştır. 

Taramalı elektron mikroskobu yüksek voltaj ile hızlandırılmış elektronların 
malzeme yüzeyine çarptırılıp yansıması prensibine dayanmaktadır. Bu yansıyan 
elektronlar ve buna bağlı olarak ortaya çıkan x-ışınları kullanılarak değişik mikro 
yapı analizleri gerçekleştirilebilmektedir. Farklı PLD parametreleri ile 
Bi2Sr2CaCu2O8+∂ yapısına uygun atomik sitokiyometri araştırmasında üretilen 
filmlerin yüzey morfolojisi ve elementel analizleri İnönü Üniversitesi IBTAM merkez 
laboratuarında bulunan LeO Evo-40xVP marka taramalı elektron mikroskobu ve 
Quantax marka Bruker 125 eV detektörlü enerji dağılımlı x-ışını EDX 
spektrometresi kullanılarak yapılmıştır. Nihai filmlerle yapılan, optimum tavlama 
sıcaklığı ve süresi araştırmasında elde edilen filmlerin yüzey morfolojisi ve 
elementel analizleri İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü IYTEMAM merkez araştırma 
laboratuarı bünyesindeki QUANTA 250 FEG marka çift detektörlü SEM ve EDX 
cihazında yapılmıştır. 

Sıcaklık bağımlı direnç ölçümleri süperiletken malzemelerin kritik geçiş 
sıcaklığını belirlemede yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir ve genel olarak dört 
kontak tekniği ile yapılmaktadır. Gümüş pasta yardımı ile örnek üzerine tutturulan 
iletim telleri yardımıyla, örneğin sabit bir akım değerine karşılık voltaj değerleri 
ölçülür. Sonra V/I değerinden direnç değerleri hesaplanarak, sıcaklık bağımlı 
direnç değerleri ölçülmüş olur. Tez kapsamında yapılan R-T ölçümleri İzmir Yüksek 
Teknoloji Enstitüsü Fizik bölümünde bulunan sıvı helyum kapalı sistem soğutmalı 
direnç ölçüm sisteminde yapılmıştır. Teknis firması tarafından kurulan bu sistem 5-
300 K sıcaklık aralığında çalışabilen kapalı sistem sıvı helyum kompresörüne, 
LakeShore sıcaklık kontrol ünitesine ve KEITHLY 2400 marka nanovoltmetreye 
sahiptir. İnce film R-T ölçümleri örnek minimum sıcaklığa soğutulup tekrar ısıtılırken 
10 µA sabit akım değerinde yapılmıştır. 

AFM metodu numune yüzeyi hakkında üç boyutlu görüntü elde edilmesine 
olanak sağlamaktadır. Bu metotta bir uç (tip) numune yüzeyi ile temas halinde 
olacak şekilde konumlandırılmakta ve bu tip yardımıyla numune yüzeyi sistematik 
olarak taranmaktadır. Tarama esnasında uç, yüzey üzerinde bir değişime rastlarsa 
ideal konumundan sapmakta ve ucun arkasına odaklanan bir lazer demeti bu 
yükselti farkını fotodiyota (üzerine düşen ışığın şiddeti ile iletkenliği değişen bir 
yarıiletken devre elemanı) göndermektedir. Elde edilen veriler bir yazılım 
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yardımıyla yüzey görüntüsü olarak çizdirilmektedir. Tez kapsamındaki AFM 
ölçümleri, Üniversitemiz fizik bölümü bünyesinde bulunan ince film laboratuarında 
bulunan AFM cihazı ile yapılmıştır. 
 
Araştırma Bulguları ve Tartışma 

PLD tekniğinin avantajlarından en önemlisi sitokiyometrik transfer 
yapılabilmesidir. Bu sebepten dolayı hedef malzemenin sitokiyometrik oranının 
(Bi:2, Sr:2, Ca:1, Cu:2, O:8+x) ve homojen yapısının önemi büyüktür. Bu fikirden 
yola çıkarak Bi2Sr2CaCu2O8+∂ fazını en iyi şekilde elde edebilmek için katıhal 
tepkime yöntemi ile farklı ısıl ve mekanik işlemlerin, malzemenin süperiletken 
özellikleri üzerindeki etkisi araştırıldı. Kullanılan üç farklı teknikle üretilen 
malzemeler, karakterize edildi. Sonuçlar değerlendirilerek en uygun teknik seçildi 
ve bu teknik kullanılarak Bi2Sr2CaCu2O8+∂ hedef malzeme hazırlandı. 

 

 
Şekil 1. A, B ve C bulk örneklerinin x-ışını kırınım desenleri. 
 

 
Şekil 2. A, B ve C bulk örneklerinin sıcaklık bağımlı manyetizasyon eğrileri. 
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Şekil 3. A, B ve C örneklerine ait 10 K sıcaklığında histerisiz eğrileri. 
 

 
Şekil 4. A, B ve C örneklerine ait 10 K sıcaklığında kritik akım yoğunluğu değerleri. 

 
Şekil 1, 2, 3 ve 4 de verilen ölçümler sonucunda, A örneğinin daha iyi 

süperiletken parametrelere sahip olduğu tespit edildi ve böylece PLD tekniğinde 
kullanılmak üzere Bi2Sr2CaCu2O8+∂ hedef malzemesini üretmek için A örneğine ait 
üretim tekniği tercih edildi. Bu çalışmadaki amacımız kaplama sonrasında 
Bi2Sr2CaCu2O8+∂ fazını elde etmeye yetecek stokiyometrik konsantrasyonu doğru 
oranda elde etmeye çalışmaktı. 
 
Çizelge 1. PLD Parametreleri 

Altlık Konumu OFF-AXIS 
Altlık Devri 57 derece/saniye 
Hedef Devri 40 derece/saniye 
Hedef Tarama -10, +10 derece 
Lazer Enerji Yoğunluğu 1.3 j/cm2 
Lazer Gücü 14 kV 
Lazer Spot Boyutu 3 mm2 
Başlangıç Vakumu 2.5x10-6 Torr 
Hedef-Altlık Mesafesi 3.5 cm 
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Şekil 5. Deneme örneğine ait PLD parametreleri. 
 

Bi2Sr2CaCu2O8+∂ hedef malzemesi kullanılarak Atımlı Lazer Yığılımı (PLD) 
tekniği ile MgO altlıklar üzerine kaplanan ince filmler üzerinde, argon ve oksijen 
atmosferinde ve farklı sıcaklıklarda, ex-situ tavlama işleminin etkisi araştırıldı. PLD 
tekniği kullanılarak, aynı şartlarda kaplanan ince filmler, Argon ve Oksijen gazları 
karıştırılarak elde edilen atmosfer ortamında (Ar:93, O2:7) quartz boru içerisinde 
800, 820, 840, 860 ve 880 0C sıcaklıklarda tavlandı. Üretilen örnekler üzerinde 
XRD, SEM ve M-T, ölçümleri yapılarak analiz edildi. 

Şekil 6 da verilen XRD sonuçları incelendiğinde, tavlama sıcaklığının 800 
0C den 880 0C ye kadar arttırılmasıyla, ana faz karşılaştırmalı şiddetlerinin 
yükseldiği yani kristallizasyonun arttığı görülmektedir. Sıcaklık artışı ile kristal 
büyümenin artması beklenen bir durum olmakla beraber, (2212) ana faz yapısı, 
880 0C de az miktarda materyal kaybına rağmen bozunmamıştır. 820 0C ve üzeri 
tavlama sıcaklıkları için ince filmlerde, (2212) tek faz olarak elde edilmiştir ve yine 
bu tavlama sıcaklığı değerleri için safsızlık ya da düşük sıcaklık fazları tespit 
edilememiştir. 800 0C de tavlanan ince filmin XRD ölçümlerinde, az miktarda 
(2201) düşük sıcaklık fazı görülmektedir. Tüm kristal düzlem piklerinin (00) indis 
sistemine ait olduğu yani kristal büyümenin, sadece MgO (100) düzleminde (2212) 
[100]//MgO [100] paralel yapısında ve c-ekseni yönelimli gerçekleştiği tespit 
edilmiştir. 

 
Şekil 6. MgO altlık üzerine, farklı sıcaklıklarda büyütülen filmlerin XRD deseni. 
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Şekil 7 de verilen SEM görüntüleri incelendiğinde, ana fazların tabakalı bir 
yapıya sahip olduğu görülmektedir. Bu yapılanma BSCCO yüksek sıcaklık 
süperiletken ailesinin genel kristal büyüme şeklidir. Her iki sıcaklık değeri içinde 
ana matris geniş kristal tabakaları ve üst üste teras yapılanmalardan oluşmaktadır. 
Filmlerin yüzeyinde düzensiz tanecik sınırlarına sahip partükülasyon tarzında 
kristal büyüme ve poroziteler görülmektedir. 

 

 
Şekil 7. 860 0C de tavlanmış Bi2Sr2CaCu2O8+∂ ince filmine ait 25000 SEM fotoğrafı. 
 

M(T) eğrileri incelendiğinde, 800, 820, 840, 860 ve 880 0C de tavlanan ince 
filmlere ait süperiletken geçiş sıcaklıkları sırasıyla 42, 75, 76, 82 ve 80 K olarak 
tespit edilmiştir. 800 0C üzerindeki tavlama sıcaklıkları için kritik geçiş sıcaklıkları 
civarında filmler keskin süperiletken geçişler göstermektedir. 800 0C de tavlanan 
filmin 42 K geçiş sıcaklığı ile düşük sıcaklık ana fazına sahip olduğu görülmektedir. 
82 K süperiletken geçiş sıcaklığı ile 860 0C de tavlanan Bi2Sr2CaCu2O8+∂ ince film, 
hedef malzemenin 85 K geçiş sıcaklığından 3 K altında bir değere sahiptir. 
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Şekil 8. MgO altlık üzerine, farklı sıcaklıklarda büyütülen filmlerin 50 Oe alan 

altında, sıcaklık bağımlı manyetizasyon eğrileri. 
 
Atımlı Lazer Yığılım (PLD) tekniği ile MgO (100) tek krital altlıklar üzerine 

Bi2Sr2CaCu2O8+∂ (2212) ince filmleri üretilmesi amaçlanmıştır. İlk olarak, en uygun 
Bi2Sr2CaCu2O8+∂ hedef malzemeyi, katıhal tepkime yöntemi ile üretebilmek için 
üretim teknikleri araştırması yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar ışığında yaklaşık %97 
(2212) hacimsel faz yoğunluğuna ve 85 K (M-T) de süperiletken geçiş sıcaklığına 
sahip olan bir hedef malzeme üretilmiştir.  

İkinci aşamada, üretilen Bi2Sr2CaCu2O8+∂ hedef ile MgO (100) tek krital altlık 
üzerine PLD tekniği kullanılarak, farklı lazer parametreleri, oksijen basıncı ve altlık 
sıcaklıkları için ince film yapısında, (2212) fazı için uygun sitokiyometri araştırması 
yapılmıştır. Sonrasında uygun atomik yoğunluğun elde edildiği PLD parametreleri 
tercih edilerek, aynı koşullarda nihai ince filmler kaplanmıştır.  

PLD tekniği ile tek kristal altlıklar üzerine büyütülen ince filmler zayıf 
süperiletken özellikler göstermekteydi (Pfuch, 1997-Marechal, 1998-Yavuz, 2003). 
Son yıllarda yapılan çalışmalarda, kaplama işlemi sonrasında ex-situ tavlama 
işleminin (2212) ince filmlerin süperiletken özelliklerini oldukça geliştirdiği 
görülmüştür (Kaide, 2002-Ishii, 2002- Kume, 2004-Mua, 2008). Bu sebeple PLD ile 
üretilen filmler, kaplama sonrasında Argon ve Oksijen (Ar:93, O2:7) atmosferinde 
farklı sıcaklıklarda 10 dakika tavlanarak, Bi2Sr2CaCu2O8+∂ ince filmlerini üretmek 
için optimum ısıl işlem sıcaklığı araştırması yapıldı. Üretilen ince filmlerin XRD, 
SEM ve M-T ölçümleri yapılarak, sonuçlar analiz edildi. Değerlendirmeler 
sonucunda, Bi2Sr2CaCu2O8+∂ ince filmler için en uygun tavlama sıcaklığının 860 0C 
olduğu tespit edildi. 
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* Co KATKISININ BSCCO SÜPERİLETKENİNİN YAPISAL VE FİZİKSEL 
ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI1 

 
The Effect of Cobalt Substıtutıon on the Structural And Pyhsıcal Propertıes of 

BSCCO Superconductor 
 

Anıl DOĞRU                                                                                  Bekir ÖZÇELİK 
Fizik Anabilim Dalı                                                                         Fizik Anabilim Dalı 
   
ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, polyethyleneimine metodu ile üretilen ve LFZ methodu 
ile büyütülen BSCCO süperiletken sistemine yapılan kobalt katkısının bu sistemi 
nasıl etkilediğini incelemektir. Bu amaçla çalışmada ilk olarak süperiletkenlik 
teorileri daha sonraki bölümlerde ise BSCCO yüksek sıcaklık süperiletkenlerinin 
yapısal, iletkenlik ve fiziksel özellikleri deneysel olarak incelendi. Bu amaçla 
BSCCO süperiletkenlerin XRD, SEM, R-T ve M-H analizleri yapıldı. Sonuçlar 
BSCCO sistemine yapılan kobalt katkılanmasının süperiletkenlik özellikleri olumsuz 
etkilediğini gösterdi. 
Anahtar Kelimeler: BSCCO, LFZ, XRD, SEM, R-T 
 
ABSTRACT 

The purpose of this work is the investigation of cobalt substitution effects on 
BSCCO superconductors which are prepared with polyethyleneimine method and 
grown by LFZ. In the first part of this thesis, the physical properties of Bi-based 
superconductors have been summarized. In the second part, the structural, 
electrical and magnetic properties have been experimentally investigated. For this, 
superconducting samples have been analyzed by using the XRD, SEM, R-T and 
M-H analyses. According to the results of these analyses, it can be say that cobalt 
substitution were slightly degrades superconductivity 
Key Words: BSCCO, LFZ, XRD, SEM, R-T 
 
GİRİŞ 

Yüksek sıcaklık süperiletkenlerinden BSCCO örneklerinde 3 farklı faz 
bulunmaktadır. Bu fazların kimyasal gösterimleri Bi₂Sr₂Can-1CunO4+2n formundadır. 
Gösterimdeki n, sistemdeki CuO2 düzlemlerinin sayısı olup her fazın farklı 
süperiletken geçiş sıcaklığı bulunmaktadır. Örneğin, n=1 geçiş sıcaklığı Tc=20 K 
olan 2201 faz durumu, n=2 geçiş sıcaklığı Tc=80 K olan 2212 faz durumunu ve n=3 
geçiş sıcaklığı Tc= 110 K olan 2223 faz durmunu ifade etmektedir. Bugüne kadar 
üretilen malzemelerde genellikle tek başına malzemeyi saf olarak sentezlemek 
hemen hemen mümkün olmamakta, üretilen malzemelerin büyük oranda 2212 fazı 
ile beraber 2201 düşük sıcaklık fazı ile 2223 yüksek sıcaklık fazı içerdiği 
bilinmektedir. Dolayısıyla gerek n=2 gerekse n=3 fazlarına tek başına sahip 

                                                           
*Yüksek Lisans Tezi-MSc. Thesis 
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örneklerin sentezlenmesi bilimsel ve teknolojik yönden büyük önem arz etmektedir. 
Bu malzemeler diğer tip-II süperieltkenlere göre daha esnek olduğundan 
teknolojide teli ince film kaplama, süperiletken mıknatıs yapımı gibi uygulamaları 
bulunmaktadır. n=3 yüksek sıcaklık faz oranını arttırmak için yapılan ilk 
çalışmalarda BSCCO örneklere katkı maddesi olarak kurşunun kullanılmasıdır. 
Stokiometrideki Bizmut elementi belirli bir oranda azaltılmış ve yerine kurşun 
eklenerek 2223 fazı önemli ölçüde arttırılmış ve  atomları CuO2 düzlemleri 
içerisinde sadece deşik (hole) konsantrasyonunu arttırmakla kalmayıp, +2 
oksidasyon derecesine sahip oksijen atomları için boşluklar açılmasını sağladığı 
saptanmıştır. Bu şekilde 2223 fazının oluşumuna yol açıldığı düşünülmektedir. 
Kurşun atomları nominal katkılama değerinin, 0.4 atomik yüzde olduğu rapor 
edilmiştir . BSCCO örneği içerisindeki Pb'nin 2223 fazı oluşumundaki ikinci önemli 
rolü; faz oluşma sıcaklığını aşağıya çekerek, diğer oksitlerin kurşun içeren eriyik 
içerisindeki çözünülebilirliğini arttırmasıdır. Zira, Pb katkılanması sonucunda 
malzeme içerisinde erime noktası 800 oC olan Ca2PbO4 ara fazı oluşur. Bu faz 800 
oC civarında eriyerek sıvı hale geçer, Ca ve Cu gibi diğer elementlerin reaksiyona 
girebilmesi için bir ortam oluşturur. Bu şekilde 2223 faz oluşum hızı artarak tek fazlı 
sentezlenmiş malzeme elde edilir. Yüksek sıcaklık fazının oluşmasına engel teşkil 
eden nedenlerden de bahsetmek yararlı olacaktır. Birincisi; BSCCO 
süperiletkeninde Sr, Ca, Cu, Bi, ve Pb gibi 5 adet katyon bulunmaktadır. Tüm bu 
katyonları reaksiyon hızı ve mobiliteleri birbirlerinden farklı olduğundan sistem 
içerisine homojen olarak dağılmaları oldukça zor olmaktadır. Birden fazla elementin 
yüksek sıcaklıklarda birbirleriyle reaksiyona girmesi sonucunda 2223 fazının 
azalmasına neden olan safsızlık fazlarının oluşumuna neden oluşur. İkincisi; 2223 
fazının oluşabilmesi için gerekli sıcaklık aralığının oldukça sınırlı ve malzemenin 
stokiometrisine bağlı olmasıdır. 

Bugüne kadar süperiletken bulk malzeme hazırlamak için başlangıç 
numunelerinin hazırlanmasında kullanılan en yaygın yöntemler arasında 
geleneksel katıhal tepkime yöntemi, eritme-döküm yöntemi kullanılmakta idi. Ancak 
sol-gel ve polimer teknikleri [PEI] uzun yıllardır dünyada bilinmesine karşın birkaç 
grup tarafından kullanılmış ve bildiğimiz kadarıyla da ülkemizde kullanılmamıştır. 
Sol-gel tekniği kalın film üretmek amacıyla kullanılmış olup, polimer tekniği hiç 
kullanılmamıştır. Bu metotların homojen, ince tane ve kısa ısıl işlem süresi gibi 
avantajları vardır. Ayrıca bu metotlarla üretilen materyallerin oksitlenmesi ve tam 
reaksiyon sağlanması için sisteme ekstra oksijen sağlanmaktadır. Diğer taraftan 
ticari uygulamaların gelişimi, kritik akım yoğunluklu, hacimli (bulk) malzemelerin 
şekillendirilebilir homojen yapı kullanımını gerektiren yüksek sıcaklık 
süperiletkenlere dayalıdır. 

Tüm bunların yanı sıra yukarıda özetlediğimiz düşük/yüksek sıcaklık 
fazlarından arındırılmış tek 2212 fazlı ya da çoğunluğu 2212 fazının teşkil ettiği 
BSCCO süperiletken örnekleri bilinen geleneksel yöntemlerin dışında bizim içinde 
yeni olacak yöntemlerle sentezlemeyi amaçlamaktayız. Bu nedenle BSCCO 
süperiletkeninin Bi ve/veya Cu elementlerine uygun miktarda Co (Kobalt) katkısı 
yaparak üretilecek malzemelerin 2212 faz oranı incelenecektir ve bu fazın en 
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yüksek oranda oluştuğu koşullar belirlenecektir. Bu amaçla X-ışınımları kırınımı 
yöntemi ile üretilen malzemelerin yapısı, Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ile 
malzemenin yüzeyi ve grain oluşumları, Elektriksel ve Magnetik ölçümler ile geçiş 
sıcaklığı (Tc) ve kritik akım yoğunlukları incelenecektir. 

 
MATERYAL ve METOD  
Materyal 

Bi(CH3COO)3 (≥ 99.99%, Aldrich), Sr(CH3COO)2.1/2H2O (99%, Panreac), 
Ca(CH3COO)2.H2O (98%, Alfa Aesar), Cu(CH3COO)2.H2O (98%, Panreac) ve 
Yb(CH3COO)3.H2O (99.9%, Alfa Aesar) ticari tozları kullanılarak malzeme 
hazırlanır. Hazırlanan malzemeler asetik asit ve saf sudan oluşan karışımda (PA, 
Panreac) çözülür. Elde edilen açık mavi karışıma, polietilenimin (PEI) (Aldrich, 50 
wt% su) eklenir ve polimer katyonların nitrojen atomları ile etkileşime girerek 
solüsyonun hemen koyu mavi rengi alması sağlanır. Su ve asetik asitli karışımın 
ısıtma özellikli manyetik karıştırıcıda kısmi olarak buharlaştırılmasından sonra çok 
koyu ısıl plastik bir hamur gözlenene kadar 50 oC sıcaklıktaki elektrikli ocağa 
konsantre olan çözelti konulur. İleriki ısıtma süreci esnasında yavaş bir yanma ile 
birlikte kahverengi bir is ortaya çıkar. Bu is nitrojen oksitlerin varlığından meydana 
gelmektedir. 
Metod 

Bi2Sr2Ca1Cu2-xCoxOy  örnekleri x=0.0, 0.05, 0.1 ve 0.25 oranlarında 
Cokatkılaması yapılarak Bi(CH3COO)3 (≥ 99.99%, Aldrich), Sr(CH3COO)2.1/2H2O 
(99%, Panreac), Ca(CH3COO)2.H2O (98%, Alfa Aesar), Cu(CH3COO)2.H2O (98%, 
Panreac) ve Co(CH3COO)3.H2O (99.9%, Alfa Aesar) ticari tozları kullanılarak 
hazırlandı. Hazırlanan örnekler asetik asit ve saf sudan oluşan karışımda (PA, 
Panreac) çözüldü. Elde edilen açık mavi karışıma, polietilenimin (PEI) (Aldrich, 50 
wt% su) eklendi ve polimer katyonların nitrojen atomları ile etkileşime girerek 
solüsyonun hemen koyu mavi rengi alması sağlandı. Su ve asetik asitli karışımın 
manyetik karıştırıcıda kısmi olarak buharlaştırılmasından sonra çok koyu ısıl plastik 
bir hamur gözlenene kadar 50 oC sıcaklıktaki elektrikli ocağa konsantre olan çözelti 
konuldu. İleriki ısıtma süreci esnasında yavaş bir yanma ile birlikte kahverengi bir is 
ortaya çıktı. Bu is nitrojen oksitlerin varlığından meydana gelmektedir. Bu işlem 
sonucunda çok iyi bir toz elde edildi. Elde edilen bu toz agat havanda 1 saat 
dövüldü ve karıştırıldı, 750 oC ve 800 oC’ de 12 saat boyunca iki kez ara öğütme 
yapılarak kalsine edildi. Elde edilen bu tozlar silindirik numuneler için, yaklaşık 
olarak 120 mm uzunluğunda ve 3 mm çapında soğuk isostatik basınç altında 
yaklaşık bir dakika boyunca 200 MPa basınç şiddeti kullanılarak hazırlandı. 
Hazırlanan yeşil seramik silindirler akabinde LFZ eriyik sisteminde feed (besleme) 
olarak kullanıldı (8). Büyütme hızı olarak seed (tohum) ve feed (besleme) arasında 
15 mm/h ve dönme hızı olarak da 18 rpm kullanıldı. Hava ortamında yapılan bu ısıl 
işlem iki adımdan oluşmaktadır. İlk ısıl işlem 860 oC’ de 60 saat, ikinci ısıl işlem ise 
800 oC’de 12 saatlik tavlama işlemidir. Bu ısıl işlemden sonra elde edilen 
malzemelere oda sıcaklığında quenched işlemi uygulandı. 
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ARAŞTIRMA BULGULARI VE SONUÇLAR 
Bi2Sr2CaCu2-xCoxOyÖrneklerinin Elektriksel Direnç Ölçüm Sonuçları 

Polietilenimin ve LFZ yöntemiyle hazırlanan örneklerin iletkenlik analizleri 
sıcaklığın fonksiyonu olarak direnç değerlerinin ölçülmesi ile elde edildi. Katkısız 
Bi2Sr2CaCu2-xCoxOy örneğine ait R-T eğrisi Şekil 4.1’ de gösterilmiştir. Şekilde 
gösterilen katkısız örnek normalize edilerek çizilmiştir. Şekilde görülebileceği  gibi 
katkısız örneğin süperiletkenliğe geçiş sıcaklığı Tc.onset değeri yaklaşık olarak 101K 
civarında iken, Tc.offset sıcaklığı 95 K’dir. Ayrıca süperiletken hale geçiş aralığı olan 
ΔT(Tc.onset - Tc.offset)= 6 K’dir. 

 

 
Şekil1. A, B, C ve D örneklerine ait direnç-sıcaklık eğrileri 

 
Bi2Sr2CaCu2-xCoxOyÖrneğinin X-Işınları Difraksiyonu Sonuçları  

Süperiletken malzemelerin kristal yapısını incelemek için X-ışınları 
difraksiyon analizini kullanmak kolaylık sağlamaktadır. Hazırlamış olduğumuz 
numunelerin tüm kristalleşme olaylarını XRD ile analiz edebiliriz. Bu analizler, işlem 
süresince numunelerde değişik kristal fazların ortaya çıkmasındaki ardışıklığın 
belirlenmesinde ve uygun sıcaklık şartlarını tanımlamakta da büyük yararlar sağlar. 
Şekilde katkısız Bi2Sr2CaCu2-xCoxOysüperiletken örneğine ait XRD sonuçları 
verilmiştir. 
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Şekil 2. x=0.0 (A örneği), x=0.05 (B örneği), x=0.1 (C örneği) ve x=0.25 (D örneği) 

örneklerinin XRD sonuçları. 
 
Bi2Sr2CaCu2-xCoxOyÖrneğinin D.C. Magnetik Ölçümleri  

Co katkılı örneklere ait magnetik histeresiz ölçümleri; A, B, C ve D  
örnekleri için 10K, 15K, 20K ve 25K olmak üzere dört farklı sıcaklıkta yapıldı. Bu 
örneklere ait histeresiz eğrileri, sırasıyla gösterilmiştir. M-H eğrileri sıfır alan 
soğutmalı olarak elde edilmiştir. Ölçümler sırasında örneklerin boyutları 
hesaplanarak emu/cm3 cinsinden manyetizasyonun uygulanan alan ile değişimleri 
çizilmiştir. Artan sıcaklık değerleri ile birlikte magnetizasyon değerlerinde azalma 
gözlenmiştir. Bu durum yüksek sıcaklık süperiletken malzemelerindeki genel 
karakteristik bir özelliktir. Tüm histeresiz eğrileri 0-1T manyetik alan aralığında 
ölçülerek yapılmıştır. 
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Şekil 3. A, B, C ve D  örneklerine ait 10 K’ de elde edilen histeresiz eğrileri 
 

Pozitif ve negatif bölgedeki mıknatıslanma büyüklüğü yani 
)(),( +- -=D MMTHM  artan sıcaklıkla birlikte daha da küçülmüştür. Burada M+ 

ve M- sırasıyla, uygulanan Ha magnetik alanın sabit değerinde mıknatıslanmadaki 
pozitif ve negatif manyetizasyon değerlerini göstermektedir.  

Bean kritik durum modeline göre, mıknatıslanma ΔM (H, T)’deki bu fark, 
süperiletken malzemenin Jc (H, T) kritik akım yoğunluğuyla doğrudan orantılıdır 
(Bean, 1947). M-H eğrileri kullanılarak kritik akım yoğunluğunu Bean Modeli ile 
hesaplamak mümkündür.  
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Şekil 4. A, B, C, D örneğine ait kritik akım yoğunluğu-magnetik alan eğrileri. 
 
Sonuç  

Polyethyleneimine yöntemiyle üretilen ve daha sonra Lazer Floating Zone 
(LFZ) metoduyla büyütülen malzemelerin Bi2Sr2CaCu2-xCoxOysüperiletken örneğine 
ait R-T, XRD, Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM), M-H ölçümleri yapılmıştır. Bu 
ölçümler sonucunda numunelerin yapısal özellikleri, tanecik büyüklükleri, geçiş 
sıcaklıkları belirlenirken aynı zamanda M-H ölçümleri yardımıyla numunelerin kritik 
akım yoğunlukları hesaplandı. 
 Co katkılı örnekler üzerindeki çalışmalara ek olarak Bi2Sr2CaCu2-xCoxOy 
süperiletken örneklerine Geçirmeli Elektron Analizi (TEM) yapılabilir. Böylelikle 
daha yüksek çözme gücüne sahip olan TEM sayesinde kristal yapı hakkında daha 
ayrıntılı bilgi alınabilir. Ayrıca bu tez çalışması sırasında hazırladığımız 
Bi2Sr2CaCu2-xCoxOy süperiletken örneğimizin sertlik ve genleşme ölçümleri de 
araştırılabilir.  
 Bi2Sr2CaCu2-xCoxOy süperiletken numuneleri farklı sinterleme sıcaklıkları 
kullanılarak hazırlanabilir. Bu yöntemle de numunenin kristal yapısındaki oluşum 
için gerekli olan optimum sinterleme süresi belirlenebilir. 
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MERSİN İÇME SULARINDA TRİTYUM AKTİVİTESİNİN ANALİZİ* 
 

Determination of Tritium Aktivity at Drinking Waters in Mersin  
 

Muhammet KARATAŞLI 
Fizik Anabilim Dalı 

Zehra YEĞİNGİL 
Fizik Anabilim Dalı 

 
ÖZET 

Su Numunelerinde, Packart-Tri Carb 2900 TR Sıvı Sintilasyon Sayıcı 
(LSC) kulanılarak, Mersin İli Merkez İlçe ve Mahallerinde içme sularında trityum 
aktivitesi tespit edilmiş ve sonuçları Dünya Sağlık Örgütü, Uluslar arası Atom 
Enerjisi Kurumu ve Sağlık Bakanlığının kabul edilen limit değerleri ile 
kıyaslanmıştır. Trityum seviyesi bu örneklerde <MDC ve 14,061 Bq/l değerleri 
arasında değişdiği gözlenmiştir. Bu sonuçlar litrede 839 TU (100Bq/L) olan kabul 
edilen limit değerin altında olduğu görülmüştür. 

Tüm ölçümler, Çukurova Üniversitesi, Gülten GÜNEL nükleer fizik 
araştırma laboratuarında gerçekleştirilmiştir 
Anahtar Kelimeler: Trityum, Radyoaktivite,  Sıvı Sintilasyon Sayıcı, Su 
 
ABSTRACT 

For the analysis of water samples, Packart-Tri Carb 2900 TR Liquid 
Scintillation Counter (LSC) was used.  The tritium activity in tab water samples 
from different places in various  suburbs were investigated. We compared the 
obtained results of the analysis with the regulatory limits of the World Health 
Organization, International Atomic Energy Agency and the Turkish Republic 
Ministry of Health. The average tritium activity values observed  were ranged  
between <MDC and 14,061 Bq/l indicating tritium content was being under the 
accepted limit of 839 TU (100Bq/l). 

All measurements were carried out in the Gülten GÜNEL nuclear physics 
research laboratory, Çukurova University. 
Keywords:  Tritium, Radioactivity, Liquid Scintillation Counter, Water 
 
Giriş 

Canlıların yaşamlarını sürdürebilmesi için gerekli olan en önemli 
elemanlarından biri sudur. En küçük canlı organizmadan en büyük canlı varlığa 
kadar, bütün biyolojik yaşamı ve bütün insan faaliyetlerini ayakta tutan sudur. 
Dünyamızın dörtte üçünü kaplayan su, insan vücudunun da dörtte üçünü su 
oluştur. İnsanlar başta içme olmak üzere çeşitli amaçlar için kullandıkları suyu 
yüzey ve yeraltı suları gibi çeşitli kaynaklardan sağlamaktadır Ancak yeryüzündeki 
su kaynaklarının yaklaşık %0.3’ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir.  

Günümüzde birçok etken yüzey sularının kirlenmesine neden olmakta ve 
gittikçe kullanım alanlarını sınırlandırmaktadır. Yüzey sularından yeterince 
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faydalanamamak insanları yer altı sularını daha fazla kullanmaya yöneltmiştir. 
Yeryüzündeki sular güneş enerjisi sayesinde sürekli bir döngü halindedir (Hidrolojik 
çevrim). İnsanlar gereksinimleri olan suyu bu döngüden alırlar ve kullandıktan 
sonra bu döngüye iade ederler. Yeraltı suları hidrolojik döngü ile yağmur sularının 
yeraltına süzülmesiyle oluşmaktadır. Yağmur suları yeraltına süzülürken 
içerisinden geçtikleri jeolojik formasyonlara ve bu yapıların bileşiminde bulunan 
kimyasal bileşiklerin suda eriyebilme derecelerine göre, bazı element ve mineralleri 
bünyelerine alarak farklı özellikler kazanırlar. Bu hidrolojik döngü sırasında, suların 
yapısına çözünmüş olarak çeşitli katı maddelerin yanı sıra, geçtikleri veya 
bulundukları ortama bağlı olarak radyoaktif maddeler de katılabilmektedir (Varol, 
2011). 

Ancak, bu radyoaktif maddeler radyasyon sağlığı bakımından önemli 
sayılabilecek konsantrasyonlarda değillerdir. Sulardaki doğal radyoaktivite 
araştırmalarına dair yapılan çalışmalar, başlangıçta sadece kaplıca sularında 
bulunan bazı mineralleri kapsamıştır. Daha sonraki yıllarda yapılan çalışmaların 
neticesinde içme sularında bile bazı doğal radyonüklitlerin bulunduğu ortaya 
çıkmıştır. Yer altı sularının, yüzey sularına göre daha radyoaktif olmasının nedeni, 
yeraltında bulunan radyoaktif kütlelerle ya da minerallerle temas etmesinden 
kaynaklanmaktadır. Volkanik kütlelerle temas eden sular, tortul kütlelerle temas 
eden sulara göre radyoaktivite konsantrasyonu daha yüksektir (Küçükönder, 2009). 

Yeraltı suları, içerisinden geçtikleri kayalardan radyoaktif maddeleri 
çözündürerek radyoaktif özellik kazanmaktadırlar. Yeraltı Sularında en çok 
rastlanan radyoaktif elementler 40 K , 87 Rb , 235 Th , 235 U  ve 238 U ’dir. Ayrıca, 
238 U ’in bozunumu sonucunda ortaya çıkan 222 Rn  (radon), 226 Ra  ile beraber 
kozmik ışınların etkisiyle radyoaktif özellik kazanan 14 N , 16 O  ve 40 Ar  da yer altı 
sularında bulunabilmektedir. Doğal radyoaktivite olan alfa radyoaktivitesi, suların 
uranyum ve toryum elementini içeren ortamlarla teması sonucu yüksek seviyelere 
ulaşmaktadır. Uranyum, toryum, radyum ve radonun zengin olarak bulunduğu 
kayaç grupları ise metamorfik kayaçlar, granit turu kayaçlar, organik madde içeren 
tortullar, kumtaşları ve karbonatlı tortul kayaçlardır. Ayrıca, bu tür kayaçlardaki fay 
zonlarının ayrışmanın yoğun olarak gözlendiği ve suların depolanmasına elverişli 
yerler olmasından dolayı bu bölgelerde depolanan suların bünyesine radyoaktif 
elementlerin geçmesi kolaylaşmaktadır (Varol, 2011). 

Sularda en fazla uranyum ailesi elemanlarından radyum ve radon 
bulunmaktadır. Radyum suda kolay erir ve yer altı sularına kadar ilerleyemeden 
toprak tarafından çok hızlı bir şekilde soğrulur. Bu nedenle yeraltı sularında radyum 
konsantrasyonu, Radon konsantrasyonuyla karşılaştırıldığında çok daha azdır. 
Radyum vücuda alındığında kemiklerde birikerek omuriliği sürekli ışınlamaktadır 
(Lucas, 1991).  

Radon, kokusu, rengi olmayan ve diğer elementlerle hemen hemen hiç 
tepkimeye girmeyen yani normal yollar ve duyularla fark edilmesi imkânsız bir 
gazdır. Atmosferde bulunan toz ve partiküllerdeki doğal radyo çekirdekler ve yapı 
malzemelerinden çıkan 222 Rn gazı sindirim ve solunum yoluyla gıda, içecek ve 
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teneffüsle vücuda alındıklarında iç ışınlamalara sebep verir. İçme suyu yoluyla 
radona maruz kalınması iki şekilde olmaktadır; ilki, açığa çıkan radonun havayla 
vücuda alınması (genellikle kaplıcalarda) şeklindedir. Evlerde içme suyunda 
radonla karşılaşılması, banyo ve duş sırasında çok yüksek düzeyde çok yüksek 
düzeylerde olduğundan içe çekilme olmasına karşın, temelde solunma yoluyla 
alınır. Radona maruz kalınmasının ilk zararlı etkileri radonun ve radon bozunma 
ürünlerinin ortaya çıkardığı alfa parçacıklarına bağlı olan hücre tahribidir. Olası 
etkiler radona maruz kalınma düzeyine bağlıdır. Yüksek düzeylerde radona maruz 
kalınması ve vücuda alınmasıyla radonun büyük ölçüde akciğer kanseri riskine 
neden olduğu düşünülmektedir.  
 Sularda uranyum ailesi elemanlarından başka, toryum ailesi 
elemanlarından toryumun kendisi 232 Th  ve 228 Ra da bulunur. Diğer bozunma 
ürünlerinin yarı ömürleri düşük olduğundan insan sağlığına etkileri önemsizdir. Yine 
toprakta doğal olarak bulunan 40 K  ve 87 Ru ’da yayınlandıkları beta ışınlarıyla, 
suların toplam beta radyoaktivite konsantrasyonuna katkıda bulunurlar. 

Radyum ve radona ek olarak, içme ve kullanma sularında bir başka 
radyoaktif katkıda radyoaktif yağışlardır. Havada yapılan ve geçmişte yapılmış 
nükleer testler nedeni ile atmosfer ve strosfere yerleşmiş 90Sr , 137 Cs  gibi 
radyoaktif fisyon ürünleri ile, kontamine olmuş toz bulutlarının radyoaktif yağışlar 
halinde yavaş yavaş yeryüzüne inerek çevrenin özellikle sularının kirlenmesine yol 
açmaktadır.  

İçme sularının radyoaktivite değerlerinin tespiti son derece önemlidir. Bu 
nedenle son yıllarda içme sularındaki radyoaktivitenin bilinmesi zorunlu olmuştur.  
 
Materyal ve Metot  
Sıvı Sintilasyon Dedektörü Sıvı Sintilasyon Sayma (LSC) tekniği yaygın olarak 
düşük enerjili beta yayıcılarının ölçülmesi ve radyasyonun varlığının araştırılması 
için kullanılan bir tekniktir. Bu ölçüm tekniği çevre radyoaktivitesinin izlenmesi, 
herhangi bir nükleer kaza anında radyoaktif kirlenmenin boyutunun tespit edilmesi 
ve halk sağlığı için gerekli önlemlerin alınması amacıyla 3H, 14C, 90Sr gibi alfa ve 
beta yayan spesifik radyoizotopların nitel ve nicel analizinde kullanılan en yeni, en 
hızlı ve en geçerli yöntemdir. ROB’da gelişmiş özelliklere sahip düşük zemin 
sayımlı sıvı sintilasyon spektrometresi ile rutin olarak içme sularında trityum analizi 
ve su, süt, gıda ve çevresel örneklerde de 90Sr analizi yapılmaktadır (TAEK, 
Radyoaktivite ölçme ve analiz birimi).  
  Örnekler saydam yada yarı saydam (cam, plastik) küçük vialler içine 
konulur ve sıvı sintilasyon sayıcı içine yerleştirilir. Sayıcılar 2 adet fotoçoğaltıcı tüpe 
sahiptir  
 Sıvı sintilasyon sayıcısının ideal şartlardaki sayım verimi düşük enerjili beta 
yayıcı olan trityum için yaklaşık %30, yüksek enerjili beta yayıcı olan fosfor-32 için 
yaklaşık olarak %100 oranındadır. Bazı kimyasal bileşikli ve yüksek oranda renkli 
(boyalı) örnekler sayım işlemini (sürecini) engelleyebilir.  
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Fotoçoğaltıcı Tüp (PMT) 
Dedektörde nükleer radyasyonun madde ile etkileşmesi sonucu oluşan 

şarj, R direnci üzerinde ani bir voltaj düşüşü meydana getirir. Bu ani voltaj 
değişikliğine darbe (puls) denir. Darbenin yükselme zaman sabiti dedektörün 
cinsine, geometrisine ve yükün anotda toplanma zamanına bağlıdır. Alçalma 
zaman sabiti önyükseltgecin devre elemanları tarafından belirlenmiştir ve değeri 
birkaç nano saniye ile birkaç mikrosaniye arasında değişir (Top, 2008). 
Fotoçoğaltıcı tüpler, düşük ışık sinyallerini ölçülebilecek yüklere çevirirler ve 
sintilatörden uyarılma sonucu yayınlanan fotonların dedeksiyonunda kullanılırlar. 
Fotoçoğaltıcı tüpler; fotokatot yüzey, dinodlar (katot elektrotlar), toplama elektrotu 
(anot elektrot) gerilim kaynağına sahip bir devreden (RL devresi) oluşur. 
 
Sönüm (Quenching) 

Bir örnek kabı içine konulan sintilasyon kokteyli, örnek içinde bulunan 
radyoizotoptan gelen radyasyon emisyonlarını ışığa çevirir. Bu ışık, dedektörün 
fotoçoğaltıcı tüpüne ulaştığı anda sıvı sintilasyon sayıcısı tarafından dedekte edilir. 
Fotokatotda üretilen fotoelektron sayısı (puls yüksekliği) gelen foton sayısıyla 
orantılıdır (örneğin 3H için 30 ve 14C için 300). Quench olayı fotokatoda ulaşan 
fotonların sayısında azalmaya neden olur, bu nedenle elektriksel puls yüksekliği 
azalır (Top, 2008).  

Quench, kimyasal, optik (renk) ve fiziksel quench olmak üzere üç çeşitte 
gerçekleşir. Bazen safsızlık olarak adlandırılan kimyasal quench çözücüden 
çözünene enerji transferindeki enerji kaybına neden olur. Optik ya da renk quench 
çözünende üretilen fotonların azalmasına neden olur. Fiziksel quench, örneğin 
fiziksel formu nedeniyle gerçekleşir (Örn. numunenin çökelti ya da parçacık 
içermesine bağlı olarak ışığın dağılması) (Charles,1994). 
 
Sayım Kapları (Vialler) 

Radyoaktif analizlerde kullanılan sıvı sintilasyon vialleri genel olarak 
borsilikat camdan (40K, 226Ra içermeyen) veya plastikten yapılmaktadır. Plastik 
vialler ise yüksek yoğunluklu polietilen ya da polipropilenden üretilir. Borosilikat 
camdan yapılmış vialler verim ve ortam saymaları yapılarak seçilmelidir. Özel 
vialler ise kuvars, teflon veya plastikten imal edilmektedir. Bakır-teflon vialler, düşük 
background için uçucu çözücülerde kullanılır. Plastik vialler, rutin analizlerde cama 
göre daha düşük background’a sahip olması ve çok daha ucuz olması nedeniyle 
tercih edilirler (Top, 2008). 
 
Araştırma Bulguları  
İçme Suları İçin İzin Verilen Radyoaktivite Değerleri 

Bu çalışmada, içme sularındaki radyoaktivite analizlerinde Sağlık 
Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 17/02/2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki 
Yönetmelik’’ te verilen içme suyuna ilişkin radyolojik parametre ve sınır değerler 
dikkate alınmıştır (Çizelge 1) (TAEK Raporu, 2009 ). 
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Çizelge 1: Su Radyoaktivite Analizinde Kullanılan Radyolojik Parametreler Ve  
Limitler (TAEK  Raporu, 2009)                       

Parametre Parametrik Değer Birim 
Trityum (3H1) ≤ 100 Bq/L 
Toplam gösterge dozu 
(TGD) 

≤ 0,10 mSv/yıl 

Alfa yayınlayıcılar (α) ≤ 0,1 Bq/L 
Beta yayınlayıcılar (β) ≤ 1 Bq/L 

 
Trityum limit değeri 100 Bq/L olarak tanımlanmıştır. Bu amaç için analiz 

talepleri ağırlıklı olarak işletme belgelerini devam ettirmek isteyen içme suyu 
şişeleme tesislerinden gelmektedir. 

Bu standart, insani tüketim amaçlı suları kapsar. Maden suyu (TS 9130), 
içme suyu ve kaplıca suyu gibi şifalı suları, gıda maddesi ile doğrudan teması 
olmayan sanayide kullanılan suları, tıbbi amaçlarla kullanılan suları ve analitik 
laboratuarında kullanılan suları (TS EN ISO 3696) kapsamaz (Top, 2008). 

 
Numune ve Standartlara Ait Sayımlar 
 Bir sayım turunda her bir örnek 50’şer dakikalık 10 defa sayıma tabi 
tutulmuştur. Bir grup örneğin analizin tamamlanabilmesi için sayım 3 tur tekrar 
edilmiştir. Böylece her bir örnek 1500 dakika süre ile sayılmış olmaktadır. Akkuyu-
Gülnar arasındaki sayımlarımızdan elde edilen sonuçlar cpm (dakikadaki sayma) 
olarak Çizelge 2’de Mersin İli Merkez İlçe ve Mahallerindeki sayımlarımızdan elde 
edilen sonuçlar verilmiştir 
 
Çizelge2. Mersin İli Merkez İlçe Ve Mahallelerinden  Alınan Çeşme, Kuyu           
                Ve   Pınar Suyu Trityum Seviyeleri                                            

Numunenin Kodu Trityum 
Aktivitesi(Bq/L) 

Belirsizlik 
(±Bq/L) 

İsmet İnönü Bulvarı Çeşme Suyu <MDC <MDC 

Eğriçam Mah. Çeşme Suyu <MDC <MDC 

Mezitli Beled.  Çeşme Suyu 9,039 1,429 

Bahçelievler Mah. Çeşme Suyu 12,555 1,637 

Toroslar Beled. Çeşme Suyu 12,053 1,437 

Selçuklar Mah. Çeşme Suyu 14,061 0,095 

Güneş Mahallesi Çeşme Suyu 10,713 1,372 

Yenitaşkent Beled. Çeşme Suyu 7,031 1,865 
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Tartışma ve Sonuçlar  
Packart-Tri-Carb 2900 TR Sıvı Sintilasyon Sayıcısının çalışma prensibi ve 

sıvı sintilasyon sayım tekniği ile içme sularında trityum analizinin nasıl 
gerçekleştiğine dair yapılan bu çalışmada Mersin İli Merkez İlçe ve Mahallelerinden  
su örneği toplanmıştır. 

Çevresel numunelerin trityum seviyesinin çok düşük olması nedeni ile 
numunelerin trityum aktivite seviyeleri belirlenmeden önce destilasyon (damıtma) 
ön işlemi uygulanmıştır. Ön işlem yapılırken numune içine asitliğin giderilmesi için 
sodyumhidroksit (NaOH), örnek içindeki olabilecek kimyasalları ayırmak için 
potasyum permanganat ( KMnO4) çözeltileri eklenmiştir.  

Bu çalışmada; su numunelerindeki trityum değerleri <MDC ve 14,06 Bq/l 
değerleri arasında değişmektedir. Bu sonuçlar litrede 839 TU (100Bq/l) olan kabul 
edilen limit değerin altındadır.  Dünya Sağlık Örgütü (10.000 Bq/l), ABD Çevre 
Koruma Ajanı (740 Bq/l), Türk Standartları Enstitüsü (100 Bq/l) ve T.C. Sağlık 
Bakanlığı’nın (100 Bq/l) belirlediği üst limit değerlerinden çok düşük olduğundan bu 
su numunelerinin içme suyu olarak kullanılmalarında sakınca olmadığını 
göstermektedir. 
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Na KATKILI BSCCO SÜPERİLETKENİNİN AKTİVASYON ENERJİSİNE 
SİNTERLEME SICAKLIĞI ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI* 

 
The Effect of Sintering Temperature on the Activation Energy of the Sodium 

Substituted BSCCO Superconductor 
 
Mehmet GÜRSUL                                                                       Bekir Özçelik 
Fizik Ana Bilim Dalı                                                                     Fizik Ana Bilim Dalı 
 
ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, polimer metodu ile üretilen BSCCO süperiletken 
sistemine yapılan sodyum katkısının, bu sistemin aktivasyon enerjisine etkisini 
incelemektir. 850oC, 860oC ve 870oC gibi üç farklı sinterleme sıcaklığında 
hazırlanmış olan BSCCO süperiletkenlerin XRD, SEM, EDX ve R-T analizleri 
yapılarak sonuçlar TAFF modeli ile yorumlandı. 
Anahtar Kelimeler: BSCCO, Polimer, R-T, TAFF 
 
ABSTRACT 

The purpose of this study is the investigation of sodium substitution effects 
on the activation energy of BSCCO superconductors which are prepared by 
polymer method. XRD, SEM, EDX, and R-T analyses of BSCCO samples which 
were sintered at 850oC, 860oC, and 870oC have been studied and the results have 
been interpreted by TAFF model. 
Key Words: BSCCO, Polymer, R-T, TAFF 
 
Giriş  

II.Tip süperiletkenlerde Hc1 kritik alanın üzerinde malzeme sıfır direnç 
özelliği göstermeye devam eder ancak malzeme içerisinde manyetik vorteks 
çizgileri (akı-çizgisi örgüleri) mevcuttur. Eğer malzeme içerisinde bir I akımı 
geçerse vortekslere Lorentz kuvveti (FL=JxB) etki eder. Bu kuvvetten dolayı 
vortekslerin hareket etmesi (akı hareketi) malzeme içerisinde elektrik alan 
üretilmesine sebep olur. Bu durum da enerji kaybına ve dirence yol açar. Vorteks 
hareketini engellemek için Lorentz kuvvetini yenecek malzeme içerisinde çivileme 
merkezleri oluşturmak gerekir. Çivileme merkezleri malzeme içerisindeki homojen 
olmayan mikro yapılar, dislokasyon bölgeleri, tanecikler arası sınır bölgeleri 
tarafından oluşturulur.  Fp çivileme kuvvetini ve FL Lorentz kuvvetini göstermek 
üzere,  FL< Fp ise akı-çizgisi örgüsü hareketsiz, FL> Fp olduğunda ise akı-çizgisi 
örgüsü hareket edecektir. FL= Fp anında malzeme içerisinde geçen akım yoğunluğu 
kritik akım yoğunluğu Jc’ye eşittir.                                                                                                                  

Eğer malzeme içerisinde oluşturulan çivilemeler yeterince kuvvetliyse 
vorteks hareketi çok az olur ve malzeme iyi derecede süperiletkenlik özelliği 
gösterir. Ancak malzeme içerisinde güçlü akım geçerse her zaman için termal 
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aktiviteli akı sürüklenmesi olur ve vorteksler çivileme merkezlerinden birinden 
diğerine atlayabilir. Özellikle sıcaklığın artırılıp kritik geçiş sıcaklıklarında, J<<Jc 
değerlerinde bile akı hareketi olur. 
Bu çalışmada, Bi2Sr2Ca0.9Na0.1Cu2Oy sistemi için, 850 oC, 860 oC ve  870 oC olmak 
üzere  üç farklı sinterleme sıcaklığında hazırlanan süperiletken malzemelerin 
yapısal ve fiziksel özellikleri XRD difraktogramları, farklı sıcaklıklardaki M-H eğrileri, 
M-T eğrileri, değişen manyetik alan altında elektriksel direnç R-T ve bu verilerin 
kullanılmasıyla  çivileme aktivasyon enerjileri hesaplanacaktır. 
 
Materyal ve Metot 
 Bi2Sr2Ca1-xNaxCu2Oy örnekleri x=0.1 oranında Na katkılaması yapılarak 
Bi(CH3COO)3 (99.99%, Aldrich), Sr(CH3COO)2.1/2H2O (%99.99 Johnson-Matthey), 
Ca(CH3COO)2.H2O(%99 Aldrich), Cu(CH3COO)2.H2O(%98,Aldrich) ve Na 
(CH3COO)2.H2O (99.9 Alfa Aesar) ticari tozlarının kullanımı ile hazırlandı. 
Hazırlanan örnekler asetik asit ve damıtılmış su içerisinde çözülerek açık mavi bir 
çözelti elde edildi. Daha sonra bu çözeltiye polietilemin eklendikten sonra çözeltinin 
koyu mavi rengi alması sağlandı. Çözücünün ortamdan uzaklaştırılması için 
öncelikle dönel ısıtıcıya alındıktan sonra hava ortamında bekletilerek koyu gri toz 
elde edildi. Elde edilen bu toz agat havanda öğütüldükten sonra 750 oC’de 12 saat 
boyunca kalsinasyon ve öğütme işlemi yapılarak siyah tozlar elde edildi. Bir sonraki 
adımda bu tozlar agat havanda karıştırıldıktan sonra 800oC’de 12 saat boyunca 
kalsine edildi. Kalsine edilen tozlar agat havanda bir saat boyunca öğütüldükten 
sonra 6 ton basınç altında 0.86 mm kalınlığında ve 13 mm çapında tabletler haline 
getirildi. Hazırlanan tabletler programlanabilir “Protherm” fırına konuldu. Fırın oda 
sıcaklığından 5oC/dak. hızla 800 oC ‘ye kadar ısıtıldıktan sonra hiç beklemeden 
1oC/dak. hızla 860 oC’ye kadar ısıtılıp 60 saat boyunca bu sıcaklıkta tutuldu. Daha 
sonra 1oC/dak. hızla 800 oC’ye kadar soğutuldu. Bu sıcaklıkta 12 saat boyunca 
tutulduktan sonra örnekler aniden fırından çıkarılarak soğutularak ölçümler için 
hazır hale geldi. 
 
Araştırma Bulguları 
 X-ışını analizleriyle düzlemler arası mesafe, kristal yapı ya da taneciklerin 
yönelimleri, bilinmeyen bir malzemenin kristal yapısı ve küçük kristalleşmiş 
bölgelerin boyutu, şekli gibi birçok özelliği belirleyebiliriz. Bu açıdan bakıldığında 
hazırladığımız malzemelerin kristal yapılarının incelenmesinde X-ışını analizleri 
büyük bir öneme sahiptir. Şekil 1’de A, B ve C numunelerinin XRD sonuçları 
verilmiştir.   
 XRD sonuçlarına bakılırsa her üç numune için de Bi-2212 fazı baskın 
fazdır. Bi-2212 fazının karakteristik 2θ=5.7o, 24.8o, 27.5o, 31.1o ve 35o’de piklerine 
rastlanılmıştır. Ancak 850oC sinterleme sıcaklığına sahip A numunesinde Bi-2201 
ve Na-içerikli safsızlık piklerine rastlanılmıştır. 
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Şekil 1. A,B ve C örneklerinin XRD sonuçları 
 
 Malzemelerin değişik manyetik alanlar altındaki direnç ölçümleri akı 
hareketleri hakkında önemli bilgiler sağlar. Bu çerçevede 0T,1T,3T,5T,7T ve 9T 
manyetik alan altında A,B ve C numunelerin direnç sıcaklık ölçümleri yapılmıştır. 
 Şekil 2.’de A,B ve C örnekleri için farklı alanlar altındaki direnç-sıcaklık 
eğrileri verilmektedir. Bütün örneklerin manyetik alan altında direnç sıcaklık 
eğrilerinin davranışını birbirine benzemektedir. Örneklerin dirençleri normal 
durumda sıcaklığın azalmasıyla lineer olarak azalması, metallik özellik 
gösterdiklerini belirtir. Her örnek için manyetik alanın artışıyla  birlikte Tc.onset ve 
Tc.offset değerlerinde azalma meydana gelmiştir. Artan manyetik alanla birlikte itici 
Lorentz kuvveti arttığı için daha fazla direnç oluşup enerji harcanması artmaktadır. 
Çivileme kuvveti düşük sıcaklıklarda daha güçlü olduğundan, yüksek manyetik alan 
değerlerinde artan itici Lorentz kuvvetini yenmek için daha düşük sıcaklıklara 
ihtiyaç duyulur. Bunun sonucu olarak da manyetik alanın artmasıyla sıfır direnç 
sıcaklığı düşük sıcaklıklara doğru kayar. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl 2015 Cilt: 33-3 
 

76 

 
Şekil 2. A,B ve C örneklerinin farklı alanlar altındaki direnç sıcaklık grafikleri 
 

A,B ve C örneklerinin farklı manyetik alan altındaki direnç-sıcaklık grafikleri 
incelendiğinde, A örneğinin manyetik alan altındaki Tc.onset ve Tc.offset 
sıcaklıklarındaki kaymanın diğer örneklere göre daha az olduğu gözlenmiştir. Özel 
olarak 9T’da A örneği için Tc.onset=89,80K ve Tc.offset=43,93K, B örneği için 
Tc.onset=87,85K ve Tc.offset=42,40K , C örneği için Tc.onset=87,77K ve Tc.offset=41,54K 
’dır. 
 Çizelge 1’de A,B ve C örnekleri için farklı alanlardaki Tc.onset ve Tc.offset 
değerleri verilmektedir. Her örnek için manyetik alanın artmasıyla Tc.onset ve Tc.offset 
değerleri azalmaktadır. Bu azalmalar örneklerde süperiletken olmayan fazların ve 
tanecikler arasındaki porozitelerin varlığından kaynaklanan zayıf bağlar 
sebebiyledir. Alan örneklerin içerisine zayıf bağların olduğu sınırlardan girip 
süperiletkenliği olumsuz etkileyerek sıfır direnç sıcaklıklarında kayma oluşturur. 
Örneklerin  Tc.onset değerleri Bi-2212 fazının yapıya hakim olduğunu göstermektedir. 
Bu durum XRD sonuçlarıyla da uyumludur. 
 
Çizelge 1. A,B ve C örnekleri için farklı alanlardaki Tc.onset ve Tc.offset değerleri 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl 2015 Cilt: 33-3 
 

77 

Farklı alanlardaki magneto-direnç eğrilerinden yola çıkarak tersinmezlik 
alanlarının sıcaklığa bağlılığını belirleyebiliriz. Bunun için Tc.onset ve Tc.offset 
değerlerini farklı alanlar altında belirleyerek tersinmezlik grafiği elde edilir. Şekil 
3.’de A, B ve C örneklerinin Tc.onset ve Tc.offset değerleri için tersinmezlik grafikleri 
verilmiştir. Bu grafiklere bakıldığında A örneğinin tersinmezlik alan çizgisi 
diğerlerinden daha yüksektir. Bu da A örneğindeki çivilemenin diğer örneklere göre 
daha iyi olduğunu gösterir. 

 

 
Şekil 3. A,B ve C örneklerine ait Tc.onset ile Tc.offset  tersinmezlik grafiği. 

 
Alanla birlikte Tc.onset değerleri fazla değişmemekle birlikte Tc.offset değerleri 

artan manyetik alanla birlikte düşük sıcaklıklara doğru genişlemeye başlamıştır. Bu 
durum uygulan manyetik alanın daha çok tanecikler arası bağlantıları etkilediğini 
gösterir. 

Alan artışıyla birlikte süperiletkenlik geçiş sıcaklıklarındaki genişlemeyi 
Termal Aktiviteli Akı Akışı  ya da kısaca TAFF modeli (Thermally Activated 
(Assisted) Flux Flow) ile açıklayabiliriz. Yüksek sıcaklık süperiletkenlerinde yeterli 
manyetik alan olduğu takdirde malzeme içerisinde geçen düşük akım 
durumlarında, Tc.onset sıcaklıklarının altında sıcaklığın düşmesiyle birlikte direnç 
değerlerinde eksponansiyel bir düşüş meydana gelir ve sıfır direnç sıcaklığına 
doğru bir genişleme meydana gelir. Bu genişleme vorteks hareketinden dolayı 
meydana gelen enerji harcanmasından kaynaklanmaktadır.  TAFF bölgesinde 
direnç sıcaklık grafiği Arrhenius tipi bir denklemle verilir. 
 

ρ(H,T)=ρ0 exp [ -U(H) / kBT ]                                                                     (1) 
 
Burada ρ0 eksponansiyel faktör, kB Boltzman sabiti ve U ise akı çivileme 

aktivasyon enerjisidir. U değerini, ln(ρ/ ρ0)-1/T grafiklerinin eğim değerlerini 
Boltzman sabitiyle çarparak bulabiliriz. Şekil 4.’de ln(ρ/ρ0)’ın 1/T’ye grafikleri 
verilmiştir. 
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Şekil 4. A,B ve C örneklerinin ln(ρ/ρ0)’ın 1/T’ye karşılık grafiği. 
 
 LnR’nin 1/T’ye karşılık grafiklerinin eğimi Boltzman sabitiyle çarpılarak elde 
edilen çivileme aktivasyon enerjilerinin manyetik alana göre grafikleri A,B ve C 
örnekleri için Şekil 5’de verilmiştir. Çivileme aktivasyon enerjileri artan manyetik 
alanla birlikte azaldığı görülmektedir. U değerleri 0,02 ve 0,17 eV değerleri 
arasında bulunmuştur. Her üç örneğin çivileme aktivasyon enerjileri birbirine yakın 
olmakla birlikte A örneğinin çivileme aktivasyon enerjisi diğerlerine göre biraz daha 
yüksek bulunmuştur.  
 

 
Şekil 5.  A, B ve C örnekleri için çivileme aktivasyon enerjileri. 
 
Tartışma ve Sonuçlar 
 BSCCO sisteminde polimerizasyon yöntemiyle Bi2Sr2Ca1-xNaxCu2Oy 
örneklerine x=0,1 oranında Na katkılaması yapılarak oda sıcaklığından 5oC/dak. 
hızla 800 oC ‘ye kadar ısıtıldıktan sonra hiç beklemeden 1oC/dak. hızla 860 oC’ye 
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kadar ısıtılıp 60 saat boyunca bu sıcaklıkta tutuldu. Daha sonra 1oC/dak. hızla 800 

oC’ye kadar soğutuldu. Bu sıcaklıkta 12 saat boyunca tutulduktan sonra örnekler 
aniden fırından çıkartıldı. Aynı yöntem 850 oC ve 870 oC sinterleme sıcaklığında 60 
saat bekletilerek malzemeler hazırlandı. Daha sonra hazırlanan süperiletken 
örneklerin analizi için 0T, 1T, 3T, 5T,7T ve 9T alan altında direnç sıcaklık ölçümleri, 
XRD desenleri çivileme aktivasyon enerjileri hesapları yapıldı. 
 XRD sonuçlarına göre  her üç numune için de Bi-2212 fazı baskın fazdır. 
Bi-2212 fazının karakteristik 2θ=5.7o, 24.8o, 27.5o, 31.1o ve 35o’de piklerine 
rastlanılmıştır. Ancak 850oC sinterleme sıcaklığına sahip A numunesinde Bi-2201 
ve Bi3Sr4Cu2O, Na2O2 ve NaO2 safsızlık piklerine rastlanılmıştır. 

Her örnek için 0T, 1T, 3T, 5T, 7T ve 9T manyetik alanlarda özdirenç-
sıcaklık ölçümleri yapılmıştır. Tüm örneklerde artan manyetik alan değerleri ile 
birlikte Tc.onset ve Tc.offset değerlerinde azalma meydana gelmiştir. Alan değeri artıkça 
magnetik momentler alan yönünde yönelmeye çalışacak ve maddenin iç alanın 
artışıyla birlikte malzemelerin süperiletkenlik davranışı olumsuz etkilenecektir. 
Manyetik alanın artması Lorentz kuvvetinin artmasına sebep olacak ve vorteks 
hareketlerinin artması malzeme içerisinde enerji kaybına ve direnç artışına sebep 
olacaktır. Bu durum her örnek için Tc.onset değerlerinin altındaki sıcaklık 
değerlerinde manyetik alanın artmasıyla birlikte direnç değerlerinin artışıyla 
gözlenmiştir. 

Farklı alanlardaki magneto-direnç eğrilerinden yola çıkarak tersinmezlik 
alanlarının sıcaklığa bağlılığını belirleyebiliriz. Bunun için Tc.onset ve Tc.offset 
değerlerini farklı alanlar altında belirleyerek tersinmezlik grafiği elde edilir. Tüm 
örneklerin  Tc.onset ve Tc.offset değerleri için elde tersinmezlik grafikleri birbirine yakın 
olmakla birlikte A örneğinin tersinmezlik alan çizgileri diğer örneklerden yüksektir. 

Alan artışıyla birlikte süperiletkenlik geçiş sıcaklıklarındaki genişleme TAFF 
modeli ile açıklandı. Buna göre Yüksek sıcaklık süperiletkenlerinde yeterli manyetik 
alan olduğu takdirde malzeme içerisinde geçen düşük akım durumlarında, Tc.onset 
sıcaklıklarının altında sıcaklığın düşmesiyle birlikte direnç değerlerinde 
eksponansiyel bir düşüş meydana gelir ve sıfır direnç sıcaklığına doğru bir 
genişleme meydana gelir. TAFF bölgesinde direnç sıcaklık grafiği Arrhenius tipi bir 
denklemle verilir. Çivileme aktivasyon enerjisi, Arrhenius eşitliğini kullanarak ln(ρ/ 
ρ0)-1/T grafiklerinin eğim değerlerini Boltzman sabitiyle çarpmak suretiyle bulundu. 
0,02 ve 0,17 eV değerleri arasında bulunan her üç örneğin çivileme aktivasyon 
enerjileri birbirine yakın olmakla birlikte A örneğinin çivileme aktivasyon enerjisi 
diğerlerine göre biraz daha yüksek bulunmuştur. A örneğinin çivileme aktivasyon 
enerjisinin kısmen yüksek bulunması XRD sonuçlarında görülen Bi-2201 ve 
sodyum içerikli safsızlık piklerinin bulunmasına bağlanabilir. 
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*TUNGSTEN KATKILI BSCCO SÜPERİLETKEN MALZEME ÜRETİMİ VE 
ÜRETİLEN MALZEMENİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

 
Production of superconductors wolfram doped BSCCO materials and  

researching the physical properties 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, katıhal tepkime metodu ile üretilen BSCCO 
süperiletken sistemine yapılan tungsten katkısının bu sistemi nasıl etkilediğini 
incelemektir. Bu amaçla çalışmada ilk olarak süperiletkenlik teorileri daha sonraki 
bölümlerde ise BSCCO yüksek sıcaklık süperiletkenlerinin yapısal, elektriksel ve 
manyetik özellikleri deneysel olarak incelendi. Bu amaçla BSCCO süperiletkenlerin 
XRD, SEM, EDX, R-T ve M-H analizleri yapıldı. Sonuçlar BSCCO sistemine 
yapılan tungsten  katkılanmasının süperiletkenlik özellikleri olumsuz etkilediğini 
gösterdi. 
Anahtar Kelimeler: BPSCCO, XRD, SEM, Kritik Sıcaklık, R-T 
 
ABSTRACT 

The purpose of this work is the investigation of wolfram co-doping effects 
on BSCCO superconductors which are prepared with solid state reaction method. 
In the first part of this thesis, the physical properties of Bi-based superconductors 
have been summarized. In the second part, the structural, electrical and magnetic 
properties have been experimentally investigated. For this, superconducting 
samples have been analyzed by using the XRD, SEM, EDX, R-T and M-H 
analyses. According to the results of these analyses, it can be say that wolfram co-
doping were slightly degrades superconductivity. 
Key Words: : BPSCCO, XRD, SEM, Critical Temperature, R-T 
 
GİRİŞ 

Yüksek sıcaklık süperiletkenlerinden BSCCO örneklerinde üç farklı faz 
bulunmaktadır. Bu fazların kimyasal gösterimleri Bi2Sr2Can-1CunO4+2n formundadır. 
Bu makale kapsamında 2223 fazı kullanılmaktadır. n= 3 için geçiş sıcaklığı Tc 110 
K olarak ifade edilmektedir. Üretilen malzemelerde genellikle 2223 fazını tek 
başına sentezlemek mümkün olmamaktadır. Büyük oranlarda 2212 fazı içerdiği 
bilinmektedir [1, 2]. Yüksek sıcaklık faz oranını arttırmak için yapılan çalışmalarda 
BSCCO örneklerine katkı maddesi olarak Pb eklenmiştir. Stokiyometrideki Bi 
elementi belirli bir oranda azaltıllmış ve yerine Pb eklenerek 2223 fazı önenli 
ölçüde arttırılmış ve böylece malzemenin süperiletken özelliklerinin iyileşmesi 

                                                 
* Yüksek Lisans Tezi-MSc. Thesis 
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sağlanmıştır [3, 4]. Kurşun atomlarının nominal katkılama değerinin, 0.4 atomik 
yüzde olduğu rapor edilmiştir [5, 6]. 
 
MATERYAL METOD 

Bi1.6Pb0.4Sr2Ca2Cu3-xWxO10+y, Bi1.6Pb0.4Sr2-xWxCa2Cu3O10+y ve 
Bi1.6Pb0.4Sr2Ca2Cu3WxO10+y ( x= 0.05, 0.10 ve 0.15) örneklerini hazırlamak için %99 
saflıktaki Bi2O3, PbO, SrCO3, CaCO3,CuO ve WO3 uygun stokiyometrik oranlarda 
tartıldı. Her katkı için 10 gr’ lık örnek hazırlandı. Bütün tozlar bir havan içine 
yerleştirilip, homojen bir karışım elde edebilmek için yaklaşık bir saat karıştırıldı. 
Daha sonra bu karışım 715 °C’ de 12 saat kalsine edildi. Bunun sonucunda elde 
edilen tozlar öğütücüde yaklaşık bir saat öğütüldü. Öğütülen tozlar tekrar 735 °C’ 
de 12 saat kalsine edildi. Kalsine edilen tozlar yaklaşık 80 dakika öğütüldü. Toz 
bileşikler iyice öğütüldükten sonra yaklaşık 6 ton basınç altında 0.86 mm 
kalınlığında ve 6 mm yarıçapında tabletler haline getirildi. Hazırlanan tabletler, 3 
°C/ dak. hızla 840 °C’ ye kadar ısıtıldı ve bu sıcaklıkta 185 saat sinterlendi. Daha 
sonra 5 °C/ dak. hızla oda sıcaklığına kadar soğutuldu. Böylece numunelerimiz 
deneysel ölçümler için hazır duruma geldi. 

 
ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 
XRD Analizleri ve sonuçları 
 
Bi1.6Pb0.4Sr2Ca2Cu3-xWxO10+y (x= 0.05, 0.10, 0.15) Örneklerinin XRD Sonuçları 

Numuneler, farklı konsantrasyonlarda hazırlandı. Farklı 
konsantrasyonlardaki örneklere bakıldığında, (Bi,Pb)-(2223) fazı tek faz olarak elde 
edilmek istensede W miktarının arttırılmasıyla çok fazlı bir durum gözlenmektedir. 
Kristal boyutları katkılama miktarının artmasıyla birlikte artmıştır. Yapı içerisinde 
(2212) ve (2223) fazları bir arada bulunmaktadır. Ana fazın (2223) yüksek sıcaklık 
fazı olduğu görülmektedir. Katkılama oranı arttıkça (2212) düşük sıcaklık fazının 
piklerinin şiddetinde artış gözlenmiştir. Bu sonuçlar bizmutlu yapıların çok fazlı 
yapısıyla uyumludur. 
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Şekil 1. Bi1.6Pb0.4Sr2Ca2Cu3-xWxO10+y (x= 0.05, 0.10, 0.15) örneklerinin XRD 

sonuçları ( + 2223 , * 2212 , O Ca2PbO4 ) 
 
Bi1.6Pb0.4Sr2-xWxCa2Cu3O10+y (x= 0.05, 0.10, 0.15) Örneklerinin XRD Sonuçları 

Örnekler çok fazlı bir yapı sergilemektedir. Yapı içerisinde (2212) ve (2223) 
fazları bir arada bulunmaktadır. Ana fazın (2212) düşük sıcaklık fazı olduğu 
görülmektedir. Bu sonuçlar elektriksel direnç ölçüm sonuçları ile uyuşmaktadır. 
Katkı miktarının artmasıyla birlikte kristal büyüklüğü x= 0.05 tungsten katkılı 
örnekte 166.36 Å, x= 0.10 tungsten katkılı örnekte 191.79 Å ve x= 0.15 tungsten 
katkılı örnekte 152.71 Å olarak hesaplandı. Katkılama oranının artmasıyla (2223) 
fazına ait piklerin şiddetinde bir azalma olduğu görülmektedir. 

 

 
Şekil 2. Bi1.6Pb0.4Sr2-xWxCa2Cu3O10+y (x= 0.05, 0.10, 0.15) örneklerinin XRD 

sonuçları ( + 2223 , * 2212 , O Ca2PbO4 ) 
 
Bi1.6Pb0.4Sr2Ca2Cu3WxO10+y (x= 0.05, 0.10) Örneklerinin XRD Sonuçları 

XRD desenlerinden, tüm örneklerde çok fazlı bir yapı görülmektedir. Tüm 
örnekler düşük sıcaklık fazları, yüksek sıcaklık fazları ve safsızlık fazı içermektedir. 
Ama genel olarak bütün örneklerde düşük sıcaklık fazı (2212) baskındır. 
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Katkılama oranının artmasıyla (2212) fazının pik şiddetlerinde artış gözlenmektedir. 
x= 0.05 tungsten katkılı örnekte 183.66 Å ve x= 0.10 tungsten katkılı örnekte 
162.99 Å olarak hesaplandı. 
 

 
Şekil 3. Bi1.6Pb0.4Sr2Ca2Cu3WxO10+y (x= 0.05, 0.10) örneklerinin XRD sonuçları ( + 

2223 , * 2212 , O Ca2PbO4 ) 
SEM Analizleri ve Sonuçları 
 
Bi1.6Pb0.4Sr2Ca2Cu3-xWxO10+y (x= 0.05, 0.10, 0.15) Örneklerinin SEM Sonuçları 

Cu tarafına katkılama yapılan örneğe ait SEM fotoğraflarında yapının 
tabakalı biçimde olduğu açıkça görülmektedir. Tabakalı yapılanma BSCCO 
sisteminin genel yapısıdır. Katkılama yapılan örneklerde, katkılama miktarının 
artmasıyla homojenliğin bozulduğu ve iğnemsi yapının arttığı görülmektedir. 

 

 
Şekil 4. Bi1.6Pb0.4Sr2Ca2Cu3-xWxO10+y  a) x= 0.05 b) x= 0.10 c) x=0.15 örnekleriinin 

SEM fotoğrafları 
 
Bi1.6Pb0.4Sr2-xWxCa2Cu3O10+y (x= 0.05, 0.10, 0.15) Örneklerinin SEM Sonuçları 

SEM fotoğraflarından, tabakalı bir yapının oluştuğunu ve katkı oranının 
artmasıyla homojenliğin azaldığını, poroziteye (gözenek) sahip olduğunu ve az 
miktarda iğnemsi yapı oluştuğunu gözlenmektedir. Katkılanma miktarının 
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artırılmasıyla tanecik boyutunun küçüldüğünü ve bununla birlikte tanecikler arası 
bağlantının bozulmuş olduğunu ve iletimin zayıfladığını göstermektedir. 

 

 
Şekil 5. Bi1.6Pb0.4Sr2-xWxCa2Cu3O10+y a) x= 0.10 b) x=0.10 c) x=0.15 örneklerinin 

SEM fotoğrafları 
Bi1.6Pb0.4Sr2Ca2Cu3WxO10+y (x= 0.05, 0.10) Örneklerinin SEM Sonuçları 
Örneklerin SEM fotoğraflarından, karemsi ve oval yapıların olduğunu 
görülmektedir. Sinterleme sıcaklığının uygun olmamasından dolayı yer yer erimeler 
oluşmuştur. SEM fotoğraflarından, farklı boyut ve şekillerdeki tanecikler farklı 
tonlardadır. Bunun sebebi farklı türden elementlerin o bölgelerde zengin olması 
yada o elementlerce eksik olmasındandır. 
 

 
Şekil 6. Bi1.6Pb0.4Sr2Ca2Cu3 WxO10+y  (x= 0.10) örneğinin SEM fotoğrafı 
 
Elektriksel Direnç Ölçüm Sonuçları 
 
Bi1.6Pb0.4Sr2Ca2Cu3-xWxO10+y (x= 0.05, 0.10, 0.15) Örneklerinin Elektriksel 
Direnç Ölçüm Sonuçları 

Tungsten katkı miktarının artmasıyla süperiletkenliğe geçiş sıcaklığı Tconset 
ve direncin sıfır olduğu Tcoffset sıcaklığı azaldığı şekil 5.1’ den açıkça görülmektedir. 
Aksine süperiletken hale geçiş aralığı ΔT artmaktadır. Elektriksel direnç ölçüm 
sonuçları bize katkılama yapılmasının süperiletken özellikleri kötüleştirdiğinin en 
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belirgin göstergesidir. Elektriksel direnç ölçümleri XRD ve SEM analizleri ile uyum 
içerisindedir.  

 

 
Şekil 7. Bi1.6Pb0.4Sr2Ca2Cu3-xWxO10+y (x= 0.05, 0.10, 0.15) örneklerine ait R- T eğrisi 
 
Tablo 1. Bi1.6Pb0.4Sr2Ca2Cu3-xWxO10+y (x= 0.05, 0.10 ve 0.15) örneklerinin Tconset, 

Tcoffset, ΔT ve hol sayısı değerleri 
KONSANTRASYON Tconset (K) Tcofset (K) ΔT (Tconset- Tcoffset)(K) Hol Sayısı(p) 
x= 0.05 110.94 102.10 8.84 0.130 
x= 0.10 109.91 100.53 9.38 0.127 
x= 0.15 109.70 99.58 10.12 0.126 
 
Bi1.6Pb0.4Sr2-xWxCa2Cu3O10+y (x= 0.05, 0.10, 0.15) Örneklerinin Elektriksel 
Direnç Ölçüm Sonuçları 

Hazırlanan bütün örneklerde iki tane Tconset geçiş sıcaklığı görülmektedir. 
Bu durum iki fazlılığın bir göstergesidir. Bu fazlar ise, (2223) yüksek sıcaklık fazı ve 
(2212) düşük sıcaklık fazıdır. Tungsten katkı miktarının artmasıyla süperiletkenliğe 
geçiş sıcaklığı Tconset değerleri x= 0.10 katkılamaya kadar artmakta, x= 0.10 
katkılamasından sonra tekrar düştüğü görülmektedir. Bu durum Tcoffset değerleri için 
de aynıdır. Süperiletken hale geçiş aralığı ise bütün değerler için çok büyüktür. 
Ama yine ΔT içinde aynı durum söz konusudur. 

 

 
Şekil 8. Bi1.6Pb0.4Sr2-xWxCa2Cu3O10+y (x= 0.05, 0.10, 0.15) örneklerine ait R- T eğrisi 
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Tablo 2. Bi1.6Pb0.4Sr2-xWxCa2Cu3O10+y (x= 0.05, 0.10, 0.15) örneklerinin Tconset, 
Tcoffset, ΔT ve hol sayısı değerleri 

KONSANTRASYON Tconset (K) Tcoffset (K) ΔT (Tconset- Tcoffset) Hol Sayısı(p) 
x= 0.05 109.28K-

63.47K 
53.63K 55.65K 0.081 

x= 0.10 112.93K-
66.90K 

56.40K 46.03K 0.083 

x= 0.15 110.19K-
64.24K 

55.90K 54.29K 0.082 

 
Bi1.6Pb0.4Sr2Ca2Cu3WxO10+y (x= 0.05, 0.10) Örneklerinin Elektriksel Direnç 
Ölçüm Sonuçları 

Tüm yapıya katkılama yapılmış bütün örneklerde iki tane Tconset geçiş 
sıcaklığı göstermektedir. Sr tarafına yapılan katkılamada olduğu gibi bu örneklerde 
de iki faz gözlenmektedir. Bu fazlar (2212) düşük sıcaklık fazı ve (2223) yüksek 
sıcaklık fazıdır. Tungsten katkı miktarının artmasıyla süperiletkenliğe geçiş sıcaklığı 
Tconset değerleri ve Tcoffset değerlerinin arttığı görülmektedir. Süperiletken hale geçiş 
aralığı ise bütün değerler için çok büyüktür. Katkı miktarı arttıkça ΔT değerleri 
azalmaktadır. 

 

 
Şekil 9. Bi1.6Pb0.4Sr2Ca2Cu3WxO10+y (x= 0.05, 0.10) örneklerine ait R- T eğrisi 
 
Tablo 3. Bi1.6Pb0.4Sr2Ca2Cu3WxO10+y (x= 0.05, 0.10) örneklerinin Tconset, Tcoffset, ΔT 

ve hol sayısı değerleri 
KONSANTRASYON Tconset

 (K) Tcoffset (K) ΔT (Tconset- 
Tcoffset) 

Hol Sayısı(p) 

x= 0.05 110.05K-
61.80K 

52.93K 57.12K 0.080 

x= 0.10 111.73K-
64.31K 

56.07K 55.66K 0.082 
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D.C. Manyetik Ölçüm Sonuçları 
 
Bi1.6Pb0.4Sr2Ca2Cu3-xWxO10+y (x= 0.05, 0.10, 0.15) Örneklerinin D.C. Manyetik 
Ölçüm Sonuçları 

Ölçüm sıcaklığı 10 K’ den 15 K, 20 K ve 25 K’ e çıkarıldığı zaman histerisiz 
eğrilerinin içindeki alan ve maksimum manyetizasyon değeri azaldığı 
görülmektedir. Ölçülen her sıcaklık için M- H eğrilerinin bir simetri göstermesi 
örneklerin kristal özellikleri açısından kaliteli olduğunu gösterir. 

 

 
Şekil 10. Bi1.6Pb0.4Sr2Ca2Cu3-xWxO10+y (x= 0.05, 0.10, 0.15) örneklerine ait 10 K’ 

deki M- H eğrisi 
 

Katkılama miktarının artmasıyla histerisiz eğrilerinin içindeki alan ve 
maksimum manyetizasyon değeri azalmıştır. Katkılama miktarının artmasıyla 
birlikte kritik akım yoğunluklarında bir azalma meydana gelmektedir. 

 

 
Şekil 11. Bi1.6Pb0.4Sr2Ca2Cu3-xWxO10+y (x= 0.05, 0.10, 0.15) örneklerine ait 10 K’ 

deki Jc- H eğrisi 
 
Bi1.6Pb0.4Sr2-xWxCa2Cu3O10+y (x= 0.05, 0.10, 0.15) Örneklerinin D.C. Manyetik 
Ölçüm Sonuçları 

Ölçüm sıcaklığı 10 K’ den 15 K, 20 K ve 25 K’ e çıkarıldığı zaman histerisiz 
eğrilerinin içindeki alan ve maksimum manyetizasyon değeri azaldığı 
görülmektedir. Bu olay bakır tarafına katkılama yapılan örnekler ile aynıdır. 
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Şekil 12. Bi1.6Pb0.4Sr2-xWxCa2Cu3O10+y (x= 0.05, 0.10, 0.15) örneklerine ait 10 K’ 

deki M- H eğrisi 
 

Katkılama miktarının artmasıyla histerisiz eğrilerinin içindeki alan ve 
maksimum manyetizasyon değerinin azaldığı görülmektedir. Katkılama miktarının 
artmasıyla kritik akım yoğunlukları azalmaktadır. 

 

 
Şekil 13. Bi1.6Pb0.4Sr2-xWxCa2Cu3O10+y (x= 0.05, 0.10, 0.15) örneklerine ait 10K’ 

deki Jc- H eğrisi 
 
 
 
Bi1.6Pb0.4Sr2Ca2Cu3WxO10+y (x= 0.05, 0.10) Örneklerinin D.C. Manyetik Ölçüm 
Sonuçları 

Ölçüm sıcaklığı 10 K’ den 15 K, 20 K ve 25 K’ e çıkarıldığı zaman histerisiz 
eğrilerinin içindeki alan ve maksimum manyetizasyon değerinin azaldığı 
görülmektedir. Bu olay diğer katkılamalar da olduğu gibidir. 
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Şekil 14. Bi1.6Pb0.4Sr2Ca2Cu3WxO10+y (x= 0.05, 0.10) örneklerine ait 10 K’ deki M- H 

eğrisi 
 

Katkılama miktarının artmasıyla histerisiz eğrilerinin içindeki alan ve 
maksimum manyetizasyon değerinin arttığı görülmektedir. Katkılama miktarının 
artmasıyla kritik akım yoğunlukları azalmaktadır. 

 

 
Şekil 15. Bi1.6Pb0.4Sr2Ca2Cu3WxO10+y (x= 0.05, 0.10) örneklerine ait 10 K’ deki Jc- H 

eğrisi 
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ÖZET 
 Nükleer tıpta yaygın olarak teşhis ve tedavi amaçlı kullanılan Pd, I, Re 
radyoizotoplarının üretiminde hedef çekirdeklerinin hızlandırılan parçacıklarla 
bombardımanı sonucunda üretim tesir kesitlerinin incelenmesi özellikle bu 
çekirdeklerin yapılarının tam anlaşılması bakımından önemlidir (Aydın ve ark., 
2007). 
 Bu çalışmada, nükleer tıpta kullanılan radyoizotopların üretiminde 
kullanılan bazı hedef çekirdekler için hızlı parçacık giriş reaksiyonlarıyla oluşturulan 
reaksiyon tesir kesitleri ve bu çekirdeklerin üretilmesine ait reaksiyon tesir kesitleri 
incelendi. Hesaplamalarda Alice/ASH ve Pcross bilgisayar kodlarıyla hesaplanan 
teorik denge ve denge öncesi modeller kullanılmıştır. Teorik hesaplamalara ait 
programlar NEA DATA BANK temin edilmiştir. Deneysel tesir kesitleri NNDC/Exfor 
kütüphanelerinden elde edilmiştir (Aydın ve ark., 2008). Elde edilen sonuçlar 
deneysel verilerle karşılaştırılmıştır. 
Anahtar Kelimeler : Tesir kesiti, denge ve denge öncesi reaksiyon  modelleri,        

radyoizotop üretimi, tıbbi radyoizotoplar 
 
ABSTRACT 

In nuclear medicine for used commonly diagnostic and therapeutic Pd, I, 
Re radioisotopes for production target nuclei accelerated particles as a result of 
shelling production cross sections examination important especially structures full 
understanding of the with regard to(Aydın at all., 2007). 

In this study, used for some of the target nuclei the production of 
radioisotopes in nuclear medicine introduction to faster particle reactions the 
reaction cross sections created and reaction cross sections of the production of 
these nuclei reviewed. Introduction to faster particle reactions used for some of the 
target nuclei the reaction cross sections created revieved used in the production of 
radioisotopes in nuclear medicine. Calculations Alice/ASH and Pcross computer 
codes calculated theoretical equilibrium and pre-equilibrium models used. 
Theoretical calculations of the programs NEA DATA BANK is provided (Aydın at 
all., 2008). Experimental cross section NNDC/Exfor libraries was obtained. The 
results obtained are experimental data compared. 
Key Words : Cross-section, Equilibrium and Pre-equilibrium reaction models, 

radioisotope production, medical radioisotopes 
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Giriş 
 Günümüzde gelişen teknolojiyle radyoizotoplar yapay olarak elde 
edilebilmektedir. Tıpta kullanılan radyoizotopların tümü oluşturulacak nükleer 
reaksiyonlar yardımıyla çeşitli tipteki parçacık hızlandırıcısı veya nükleer 
reaktörlerde üretilir (Ulu, 2008). 
 Nükleer reaksiyonun meydana gelme ihtimalini belirleyen ölçülebilen 
niceliklere tesir kesiti adı verilir. Radyoizotopların üretimlerinde tesir kesitinin önemi 
çok büyüktür. Üretimle ilgili birçok bilgiyi sunmaktadır. Reaksiyonun oluşma 
olasılığı, gelen hüzmedeki parçacıkların enerji aralığını, oluşan ürün çekirdeklerinin 
özellikleri hakkında birçok bilgi bu kavramla açıklanabilmektedir. 
 Üretilen tıbbi radyoizotoplar iç organların canlı ve cansız dokuları, 
dokuların fonksiyonlarını yapıp yapamadıkları ve şekilleriyle ilgili bilgiler tıpçılar 
tarafından hastalığın değerlendirilmesinde birçok yarar sağlamaktadır (Daraban, 
2010). Tıpta görüntülemenin dışında tedavi amaçlı olarak kullanılmaktadır. Tedavi 
vücut dışında bir kaynaktan gelen radyasyonla ışın tedavisi ve vücuda damar 
yoluyla verilen radyoizotoplarla yapılabilmektedir (Aslam ve ark., 2011). 
 
Materyal ve Metot 
Materyal 
 Yapay radyoizotop üretiminde nükleer reaksiyonun oluşması için 
hızlandırılan parçacığının enerjisi çok önemlidir. Nötronlar üretimi nötronun yüksüz 
olmasından sadece nükleer reaksiyon ürünü olarak üretilirler. İstenen enerjide 
nötron üretebilmek oluşacak nükleer reaksiyonun türüne bağlıdır (Yalçıner, 2008). 
Gönderilen parçacıkla elde edilen nötronun enerjisi ve oluşma spektrumlarını bu 
deneylerden sonra söylemek mümkündür. Ancak, deneyden önce ve sonra teorik 
hesaplarla oluşacak tesir kesitinin ve çıkacak olan parçacıkların spektrumlarının 
modellerin tutarlılığı göz önüne alınarak incelenmesi, hem zaman kaybını 
engelleyecek hem de gereksiz masraftan kaçınılmasına yardımcı olacaktır (Şirin, 
2006).  
 Genellikle kullanılan denge öncesi modeller,  "exciton" modeli ve hibrid 
modelidir. Reaksiyonun her bir aşamasında, sıfırdan farklı parçacık yayınlanması 
olasılığı mümkündür. Bu erken bir aşamada gerçekleşirse, denge öncesi 
yayılmadan bahsederiz. Eğer yayınlanma erken bir aşamada gerçekleşmezse, 
sistem sonunda denge veya buharlaşma aşamasına ulaşır. Denge aşaması 
Weisskopf-Ewing tarafından (açısal momentum ve pariteyi ihmal eder) veya daha 
ayrıntılı bir şekilde bileşik ve artık çekirdekler ve saçılanlar arasındaki spinlerin ve 
paritelerin vektör çiftlenimini ele alan Hauser-Feshbach tarafından tanımlanmıştır. 
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Çizelge 1. Teorik tesir kesiti hesaplama sonuçlarını literatürden aldığımız verilerle 
karşılaştırdığımız radyoizotopların üretim şekli, yarılanma süresi, üretim 
reaksiyonu ve kullanım yerleri verilmiştir. 

Radyoizotop 
Üretim 
Şekli/ 
Yarı 
ömrü 

Üretim 
Reaksiyonu Kullanım alanı 

Palladyum 
(103Pd) 

Siklotron/  
16,99 gün 

103Rh(p,n) 103Pd 

Prostat kanseri tedavisi 
(brakiterapi), yeni gelişmekte 
bir alan olan meme kanserinde 
potansiyel olarak kanserli 
tümörlerin tedavisi için 
kullanılmaktadır. 

İyot (123I) Siklotron/  
13,2 saat 

121Sb(α,2n) 123I  
124Te(p,2n) 123I 

Beyin, tiroid, böbrek ve 
myokardial görüntüleme, 
beyindeki kan akışının  
görüntülenmesi ile bazı 
nörolojik hastalıkların 
teşhisinde (Alzheimir vb.) 
kullanılır. 

Renyum 
(186Re) 

Reaktör/  
3,8 gün 

186W (p, n) 186Re 

Radyoterapide, kemik 
kanserinin ağrı tedavisinde, 
nükleer tıpta görüntüleme için 
zayıf gama ışınıyla beta yayıcı 
olarak kullanılır. 

 
Metot 
Programlar 
 Bu çalışmada; tıpta görüntüleme ve tedavi amacıyla kullanılan bazı 
radyoizotopların üretim tesir kesitleri Pcross ve Alice/ASH bilgisayar program 
kodları yardımıyla teorik denge ve denge-öncesi modellerinin (Full Exciton model, 
Weisskopf Ewing (EQ) model, Equilibrium model, Hibrid model ve GDH model) 
nükleer reaksiyon tesir kesiti hesaplamaları yapılmıştır. Hızlandırılan alfa ve proton 
girişli nükleer reaksiyonların üretim tesir kesiti teorik modellerle hesaplamaları 
çalışılmıştır.  
 
PCROSS Bilgisayar Programı 
  Pcross programında teorik denge ve denge-öncesi modellerinin hesapları 
yapılabilmektedir. Denge hesapları için açısal momentumun dikkate alınmadan 
hesaplandığı Weisskopf-Ewing model kullanılmaktadır. Bu modelde, belli bir enerji 
değerinden sonra, gönderilen parçacığın enerjisi hızlı bir şekilde sıfır noktasına 
doğru yönelir. Hesaplamalar yapılırken görüleceği üzere bu modelde bazı enerji 
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değerleri için sonuçlar deneylerle de paralel gitmemektedir. Bu model genellikle E ≥ 
14 MeV’ luk enerji değerleri için geçerli bir sonuç vermemektedir (Yıldız,2010). 
 Denge-öncesi hesaplarında Full Exciton Model kullanılır. Matematiksel 
işlemlerin başlangıç exciton sayısı. no=1 (proton1; deşik 0) olarak alınır. Denge 
durumuna geçerken exciton sayısı ise, � = √1,4 �� olarak hesaplanır. Burada; 
g=A/13; A ise kütle numarasıdır. E: Uyarılmış haldeki çekirdeğin enerjisi olarak 
hesaba katılır (Yalçıner, 2010). 
 
ALICE/ASH Bilgisayar Program Kodu 
 ALICE/ASH (Yalçıner, 2006) bilgisayar program kodu ALICE91 (Blann, 
1991) program kodunun biraz değiştirilmiş ve geliştirilmiş bir sürümüdür. Denge 
Model, Hibrid Model Ve Geometri Bağımlı Hibrid Model için ALICE/ASH program 
kodu 300 MeV’lik gelme enerjisine kadar; exciton fonksiyonu, ikincil parçacıkların 
açısal dağılımı, tesir kesiti hesapları ve yayınlanma spektrumu için uygulanabilir 
(Yalçıner, 2010). 

 
Araştırma Bulguları ve Tartışma  
Palladyum (103Pd) Üretimi 
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Şekil 1. 103Pd radyoizotopunun 103Rh (p,n) 103Pd nükleer reaksiyonuyla üretimi   
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 Şekil 1 incelendiğinde, 103Rh (p,n) 103Pd nükleer reaksiyonunun tesir kesiti 
literatürden alınan deneysel verilerle ve bilgisayar programlarıyla teorik denge ve 
denge öncesi modellerde yapılan hesaplama sonuçları karşılaştırılmıştır. 
Alice/ASH bilgisayar programıyla yapılan denge ve denge öncesi teorik 
modellerden Equilibrium model diğer modellerle 20 MeV altında uyumsuz olduğu 
20 MeV enerji değerinin üzerinde uyum gösterdiği ve Equilibrium modelin 
literatürden alınan deneysel verilerle uyumsuz olduğu görülmektedir. Equilibrium 
model dışındaki modellerin aralarında çok uyumlu oldukları gözlenmektedir. 
Bilgisayar programlarıyla yapılan teorik model hesaplama sonuçlarının literatürden 
alınan deneysel verilerle 10 ± 2 MeV enerji aralığında uyumlu olduğu 
görülmektedir.Yani 103Rh (p,n) 103Pd nükleer reaksiyonunda 103Rh hedefine gelen 
protonların enerjisi 12 → 8 MeV aralığında olursa 103Pd üretiminde yüksek verim 
alınmaktadır. 
 
İyot (123I) Üretimi 
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Şekil 2. 123I radyoizotopunun 121Sb (α,2n) 123I nükleer reaksiyonuyla üretimi  
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 Şekil 2 incelendiğinde, 123I radyoizotopunun 121Sb (α,2n) 123I nükleer 
reaksiyonuyla tıbbi radyoizotop üretiminin teorik modellerle tesir kesitinin 
hesaplanma sonuçlarıyla literatürden alınan deneysel tesir kesiti sonuçları 
karşılaştırılmıştır. Pcross bilgisayar programında denge ve denge öncesi Full 
Exciton ve Weisskopf Ewing (EQ) modellerde ve Alice/ASH bilgisayar programında 
Equilibrium ve GDH (Geometri Bağımlı Hibrid) modellerde teorik tesir kesiti hesabı 
yapılmış ve teorik model sonuçlarının birbiriyle çok uyumlu olduğu görülmüştür. 
121Sb (α,2n) 123I nükleer reaksiyon ürünü 123I radyoizotopunun üretilmesi için en 
uygun optimum enerji aralığı 25 ± 5 MeV 'tur. Hızlandırılan α-parçacıklarının 30 → 20 MeV enerji aralığında gönderildiği 121Sb hedef çekirdeğinden 123I ürününü 
en yüksek verimlilikte bu enerji aralığında elde ederiz. 
 
Renyum (186Re) Üretimi 
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Şekil 3. 186Re radyoizotopunun 186W (p,n) 186Re nükleer reaksiyonuyla üretimi  
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 Şekil 3 incelendiğinde, Pcross ve Alice/ASH bilgisayar programları 
yardımıyla hesaplanan teorik model hesaplama sonuçlarının kendi aralarında çok 
uyumlu olduğu görülmektedir. Literatürden alınan verilerden; F. Tarkanyi ve 
arkadaşlarının (2007) aldığı deneysel verilerle Xiaodong ve arkadaşlarının (1999) 
aldığı deneysel verilerle uyumluyken S. Lapi ve arkadaşlarının (2007) aldığı 
deneysel verilerle (NNDC, 2013) uyumlu fakat biraz altta kalmıştır. Teorik model 
hesaplama sonuçlarıyla literatürden alınan deneysel veriler göz önüne alındığında 10 ± 4 MeV optimum enerji aralığında uyumludur. Proton girişli 186Re 

radyoizotopunun üretim reaksiyonu için 186W hedefine gelen protonların enerjisi 14 → 6 MeV aralığında olursa 186Re üretiminde yüksek verim alınmaktadır. 
 
Sonuçlar 
 Günümüzde teknolojinin gelişimiyle Türkiye’de de radyoizotopların tıpta 
teşhis ve tedavi amaçlı uygulamaları yaygınlaşmaktadır. Ülkemizde kullanılan tıbbi 
radyoizotopların birçoğunun ithalat yoluyla temin ediliyor olması ülkemizde ciddi 
maddi kayba neden olmaktadır. Bunun dışında teşhis ve tedavide önemli olan bazı 
tıbbi radyoizotopların yarı ömürlerinin çok kısa olması uzun mesafelere 
nakledilmesini engellemektedir. Bu nedenle bu radyoizotoplar ithal 
edilememektedir. Ülkemizde TAEK bünyesinde kurulan 30 MeV 'lik proton 
hızlandırıcısının test aşamaları yapılmaktadır. Bu hızlandırıcı tam kapasiteyle 
çalıştığında daha önceden yapılan tesir kesiti karşılaştırmaları zamandan ve 
maliyetten kazanç sağlayacaktır. Çalışmamızda tıpta yaygın kullanılan bazı tıbbi 
radyoizotopların tesir kesitleri hesaplanarak üretilecek radyoizotopların en verimli 
şekilde elde edilmesi için uygun enerji aralığının tespiti yapıldı. Yarı ömrü çok kısa 
ve tıpta yaygın ve etkin olarak kullanılan tıbbi radyoizotopların üretimi ile ülkemizde 
önemli bir sağlık hizmetinde bulunmuş olacaktır. 
 103Rh(p,n)103Pd, 121Sb(α,2n)123I, 124Te(p,2n)123I, 126Te(p,3n)124I, 
186W(p,n)186Re nükleer üretim reaksiyonlarının Pcross ve Alice/ASH bilgisayar 
programlarında teorik modellerle nükleer üretim tesir kesiti hesaplamaları yapıldı ve 
literatürden alınan deneysel sonuçlar karşılaştırıldı. Pcross ve Alice/ASH bilgisayar 
program kodlarında denge ve denge öncesi modellerden Full Exciton model, 
Weisskopf Ewing (EQ) model, Equilibrium model, Hibrid model ve GDH model için 
nükleer reaksiyon tesir kesiti hesaplamaları yapıldı.  
 Sonuç olarak bilgisayar programları yardımıyla hesaplanan teorik model 
tesir kesiti sonuçlarıyla literatürden alınan deneysel sonuçların karşılaştırmaları 
incelendiğinde hızlandırılan proton ve α-parçacıklarının bu nükleer reaksiyonları 
uyarabilmesi için 30 MeV 'lik  bir proton hızlandırıcısının yeterli olduğu görüldü. 
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*PFCVAD SİSTEMİ İLE ÜRETİLEN n VE p TİPİ ZnO İNCE FİLMLERİN 
FOTOİLETKENLİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

 

Comparison of the Photoconductivity Properties of n and p type ZnO Thin Films 
Which are Grown by PFCVAD System  

 
Kamuran KARA                                                                             Ramazan ESEN 
Fizik Anabilim Dalı                                                                         Fizik Anabilim Dalı 
 
ÖZET 

Bu çalışmada, çinko oksit ve çinko nitrür ince filmler Atmalı Filtreli Katodik 
Vakum Ark Depolama Yöntemi ile cam alt tabanlar üzerine oda sıcaklığında 
üretildi. ZnO ve ZnO:N ince filmler ısısal oksidasyon metodu ile elde edilmiştir. ZnO 
ve ZnO:N ince filmler değişik gaz akış oranlarında üretildi ve tavlama sıcaklıkları 
değiştirildi.  Elde edilen tüm ZnO ince filmlerin fotoiletkenlik özellikleri belirlendi ve 
tartışıldı.  
Anahtar Kelimeler: PFCVAD, ZnO, ZnO:N 
 
ABSTRACT 

In this study, n and p type ZnO thin films were deposited at room 
temperature on glass substrates by Pulsed Filtered Cathodic Vacuum Arc 
Deposition system. N:ZnO and ZnO thin films obtained with thermal oxidation 
method. These thin films have different gas flow rates during deposition and 
annealing temperatures of the films were different. Photoconductivity properties of 
these ZnO and ZnO:N thin films were determined and discussed. 
Key words: PFCVAD, ZnO, ZnO:N 
 
Giriş 
 ZnO güneş pili ve düz gösterge panelleri için ideal bir geçirgen iletken 
metal oksit materyaller arasındadır. Katkılı ve katkısız ZnO ince filmler 
optoelektronik devre elemanlarında gaz sensörleri, yüzey akustik dalga aygıtlarını 
içeren çeşitli alanlarda kullanımı bulunmaktadır. Değişik alanlarda uygulama 
potansiyeline sahip olan ZnO, geniş bant aralıklı bir materyal olmakla birlikte ZnO, 
UV ışık yayan ve lazer diyotlar için de iyi bir adaydır.  

Oksijen boşlukları Zn ara yer atomları gibi kendine özgü kusurlardan dolayı 
ZnO’nun doğasının n-tipi olduğu bilinir. Bu sebepten dolayı da düşük özdirençli p 
tipi ZnO üretmek zordur (Wang ve ark., 2003). Fakat üretimi birçok çalışma gurubu 
tarafından gerçekleştirilmiştir.  

 
Materyal ve Metod 

Katodik vakum ark depolama sistemi, güç kaynağının tanımlanmasına 
bağlı olarak sürekli ark kaynakları (DC katodik vakum ark) ve atmalı ark kaynakları 
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(Atmalı katodik vakum ark) olmak üzere iki grupta toplanabilir. DC katodik vakum 
ark depolama yöntemi geniş yüzeylerin kaplanmasına olanak verirken kalınlık 
kontrolünü sağlama atmalı katodik vakum ark tekniğine göre daha zordur. Atmalı 
ark kaynakları ise depolama üzerinde iyi kontrol sağlayan ve böylece metalik ince 
film ve monolayer seviyelerine kadar uzanan kalınlık bölgesinde üretime izin veren 
tetikleme sistemidir. DC katodik vakum ark yöntemine göre dezavantajı daha küçük 
alanları kaplar.  

Film üretim aşamasında şu olaylar gerçekleşmektedir: İlk olarak üzerine 
film depolanacak olan cam alt taban temizleme işleminden geçirilir. Cam önce 
yıkanarak temizlenir; daha sonra yıkama asitinin içerisinde bir süre bekletilir. 
Bekleme işleminden sonra saf suyla üzerindeki asitten arındırılır. Son olarak da 
metanol ile doldurulmuş behere daldırılıp çıkarılır. Sonra olarak camlar, kuruma 
işlemine tabi tutulur. Kuruma işlemi azot tüpü ile basınçlı hava püskürtülerek 
yapılmıştır. İkinci olarak içerisi daha önceden metanol ile temizlenmiş olan 
reaksiyon odacığının içerisinde bulunan katot tutucuya istenilen uzunlukta çinko tel 
yerleştirilir. Katot tutucu ise yalıtkan seramiğin içine takılır. Katot filtrenin girişinde 
bulunan anota doğru yerleştirilir. Temizlenmiş olan cam alt taban da alt taban 
tutucuya yerleştirildikten sonra alt taban tutucunun filtrenin tam alt kısmına 
ortalanarak yerleştirilir. Bütün bu işlemler tamamlandıktan sonra reaksiyon 
odacığının kapağı kapatılır. Reaksiyon odacığının üzerinde bulunan valfin kapalı 
olduğundan emin olunduktan sonra vakum pompası çalıştırılır. Odacığın 
içerisindeki basınç 1x10-3 Torr seviyesine kadar termo couple gauge den 
gözlenebilir. Bu değerden daha düşük basınçları iyon gauge den gözlemlenir. 
Sistem taban basıncına ulaştıktan sonra ortama oksijen veya azot gazı verilerek 
basınç yükseltilir. Taban basıncı genelde 10-5 – 10-6 Torr civarındadır. Reaksiyon 
odacığına gaz vererek basıncı 10-4 Torr seviyelerine getirip film üretimine 
geçilmektedir. Gaz verme aşamasında gazın geçiş oranını izlemekteyiz. Basınç 
ayarını yaptıktan sonra iki atma arasındaki süreyi belirlediğimiz atmalı plazma ark 
kaynağının düğmesini açarak katoda gerilim uygulanmaktadır. Filmleri üretirken, 
uygulanan ilk gerilimin değeri veya ateşleme voltajı olarak bilinen gerilim (trigger 
voltajı) 20000 V, ark voltajı 580 veya 500 volt olarak ayarlandı. Bu gerilim katodu 
aşındırarak ark spotunun oluşmasını sağlar. Bu gerilim ile oluşan ark spotu daha 
sonra uygulanan 580 veya 500 V luk gerilim ile katodu aşındırarak plazmanın 
oluşmasına neden olur. Oluşan plazma katot ile anot arasında polarize olur. 
Böylece katottan anota doğru hareket edebilir. Plazma, filtrenin etrafına sarılı olan 
tellerden kaynaklanan manyetik alan ile saptırılarak içerisinde bulunan makro 
parçacıkların filtrenin içerisinde kalması sağlanır. Filtreden geçen plazma filtrenin 
alt kısmına yerleştirilmiş cam alt taban üzerine düşer. Böylece çinko nitrür veya 
ZnO ince film depolanmış olur.  

 
Araştırma Bulguları ve Tartışma 

Bu çalışmada, n ve p tipi ZnO ince filmler, cam alt tabanlar üzerine 
PFCVAD sistemi kullanılarak üretildi. p tipi ZnO ince filmler, çinko nitrürün ısısal 
oksidasyonu ile elde edildi. n tipi ZnO ince filmler doğrudan çinko-oksijen plazması 
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ile elde edildi. ZnO ince filmler oda sıcaklığında, katot olarak %99.99 saflıkta çinko 
tel kullanılarak azot ve/veya oksijen plazmasında üretildi. Isısal oksidasyonla p tipi 
ZnO’ya dönüşen oksijen ve azot gaz akış oranının değiştirilmesiyle elde edilen 
ZnO ince filmlerde fotoiletkenlik özellikler belirlendi.  

Çinko nitrür olarak üretilen ince filmlerin ısısal oksidasyonu ile p tipi ZnO ve 
çinko zengini olan ZnO ince filmlerin oksidasyonu ile de n tipi ZnO ince filmler elde 
edildi. Vakum çekişi LS (28krpm), 1 s aralıklarla 700 atım, ark voltajı 500V, trigger 
voltajı 20 kV serilerin ortak olan üretim koşulları olarak alındı. ZnO ince filmler n ve 
p tipi ZnO ince film serileri olmak üzere iki seriye ayrıldı. İki seride de sadece 
oksijen ve azot gaz akış oranları sabit tutularak oksidasyon için tavlama sıcaklıkları 
değiştirildi. Filmlerin oksijen ve azot gaz akış oranları, her bir film için 4 sccm olmak 
üzere aynı gaz akışına sahiptir. Üretim sonrası, p tipi ZnO ince filmler 400 ve 450 
°C tavlanma sıcaklığına ve n tipi ZnO ince filmler ise 400, 450 ve 550 °C tavlama 
sıcaklıklarına sahiptir.    
 
Isısal Oksidasyon ile Elde Edilen n ve p Tipi ZnO İnce Filmlerin Zamana Bağlı 
Fotoiletkenlik sonuçları 

Fotoiletkenlik devre düzeneği, n ve p tipi ZnO ince filmlerin zamana bağlı 
fotoiletkenlik ölçümleri için tasarlanmıştır. Şekil 1’de kara kutuya yerleştirilmiş devre 
düzeneği bulunmaktadır. Keithley 6485 marka piko ampermetrenin bilgisayar ile 
bağlantısı RS232 ara kablo ile yapılmıştır. Bilgisayar bağlantısı gerçekleştirilerek 
ExceLINX programında yazılan bir program ile bilgisayar ve ampermetre 
arasındaki iletişim sağlanmış ve veri aktarımı yapılmıştır. 

 
Şekil 1. Zamana Bağlı Fotoiletkenlik Devre Düzeneği 
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 Isısal oksidasyon ile elde edilen n ve p tipi ZnO ince filmlerin ışığa karşı 
verdikleri bu tepki şekil 2 ve şekil 3’te görülmektedir. Şekilde görüldüğü gibi grafikte 
2 ayrı değişim söz konusudur. Lamba yanık, akımın arttığı durum ve kapalı iken 
akımın azaldığı durum incelenmiştir.  
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Şekil 2. n tipi ZnO ince filmlerin, zamana bağlı fotoiletkenlik grafikleri 
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Şekil 3. p tipi ZnO ince filmlerin zamana bağlı fotoiletkenlik grafikleri 
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 Lambanın yanık olduğu akımın artış durumunda, hızlı değişim 
bölgelerinde, elektron deşik çiftlerinin rekombinasyonu ve foto üretimi 
gerçekleşmektedir. Taşıyıcı konsantrasyonu ve mobilite iletkenliği üreten 
elemanlardandır. Foto üretilmiş elektronların büyük bir kısmı taşıyıcı 
konsantrasyonunu arttırır ve ince filmin iletkenliğinin hızlı bir şekilde artmasını 
sağlar. Diğer taraftan foto üretilmiş deşikler, negatif yüklü oksijen iyonları 
tarafından yakalanır ve yakalanan deşikler gibi aynı yoğunluğa sahip olan iletim 
bandındaki fazlalık elektronlar fotoakımı arttırır ve taşıyıcı konsantrasyonu artar. 
Hızlı değişim bölümünde, foto üretilmiş oksijeniyonlarının miktarı, çoğu foto 
üretilmiş olan deşiklerle azalır ve iletim bandındaki elektronlarla birleşmesi için 
deşikler bir süre sonra bir engel teşkil eder. Taşıyıcı yoğunluğu artar. Ayrıca bu 
bariyer yüksekliği düşmesi sürecinde oksijen foto salınımı taşıyıcı mobilitesini 
arttırır. Sonuç olarak iletkenlik artmış olur. Elektron üretimi elektron deşik çiftlerinin 
rekombinasyonu ile birlikte gerçekleşir. Elektronların üretim oranı elektron deşik 
çiftlerinin rekombinasyon oranından daha fazla olduğu sürece fotoakım sabit bir 
şekilde artabilecektir. Fakat oksijenin kemisorbsiyonunun azalışı ile taşıyıcıların 
rekombinasyon oranı artar. Taşıyıcı üretim oranı ve rekombinasyon oranları eşit 
olduğunda fotoiletkenlik kararlı dinamik denge durumuna gelerek pik değerine 
ulaşır. Foto üretilmiş deşikler ve negatif yüklü oksijen iyonları arasındaki 
nötralizasyon, iletim bandındaki elektronların bir akım yaratması ile sonuçlanır.  
 Lamba kapatıldığında ise elektron ve deşik rekombinasyonları ilk olarak 
hızlı bir şekilde baskın hale gelir. Bu sebepten dolayı ilk kısımda hızlı bir düşme 
gözlenir. Oksijen kimyasal olarak tekrar eski haline döner. Kristalitler arasındaki ve 
yüzeydeki bariyer oluşumu başlar ve boşalım bölgeleri görülür. Taşıyıcı yoğunluğu 
ve mobilitenin azalışı ile ince filmin iletkenliği azalır. Tipik olarak oksijenin yüzeye 
tutunması (adsorpsiyonu) foto salınımına (fotodesorpsiyonu) kıyasla daha yavaştır. 
Böylece iletkenliğin tekrar eski haline gelebilmesi için çok uzun zaman gereklidir 
(Zheng ve ark, 2007).  
 Yavaş değişim bölgesindeki yavaş yanıt zamanı, büyütülmüş bulk 
materyaldeki kusurların sebep olduğu dip seviyelerden kaynaklanmaktadır. Yavaş 
yanıt, oksijen boşlukları ve çinko arayer atomlarından kaynaklanmaktadır. Foto 
yanıt zamanında, dip seviye durumlarındaki azınlık deşik taşıyıcı ömür zamanı 
içerisinde, relaksasyonları (durulma) süresince elektronlar tuzaklanır.  
 Grafiklerde lamba yanıkken beklendiği gibi akımda zamanla eksponansiyel 
olarak artış, kapatıldığında ise azalış görülmektedir. Artış ve azalış bölgesi için 
akım değerlerinin, artış bölgesi için I=Io.(1-e-t/τ) olarak değişeceği, azalış bölgesinin 
ise I=Io.e-t/τ şeklinde değişeceği bilinmektedir (Choe veark, 2012). 
 Foto duyarlılık η, maksimum fotoakımın karanlık akıma oranı olarak 
tanımlanır. η~1+(Δn/no)=Ipik/Io şeklinde ifade edilir. Burada Δn foto üretilmiş fazlalık 
taşıyıcı konsantrasyonu, no dengedeki taşıyıcı konsantrasyonudur (Glosh ve ark. 
2011). 

Elde edilen ince filmlerin foto yanıtı, Iph ile Popt oranıdır (Ardakani ve ark, 
2012). Iph değeri, lamba yanık iken devreden okunan akımın sabitlendiği bölgedeki 
maksimum akım değeridir. Popt değeri, birim alana düşen gelen ışığın şiddetidir. 
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Popt değerini hesaplamak için standart bir foto diyot kullanılmıştır. Bu foto diyota 
düşen ışık şiddeti ona bağlanan bir ışıkölçerden alınan ışık şiddeti kaydedilerek 
belirlenmiştir. İnce filmlerin aydınlatılan kısmının alanı ile bu standart foto diyot 
arasında orantı kurulmuş ve düşen ışık şiddeti bulunmuştur. Popt değeri 1.613x10-3 
W olarak hesaplanmıştır.  

 
Çizelge 1. Isısal oksidasyon ile üretilen n ve p tipi ZnO ince filmlerin Fotoiletkenlik 

parametrelerinin hesaplanması 
İletkenlik 
Tipi 

Tavlama 
sıcaklığı 
(oC) 

Karanlık 
Akım (μA) 

Iph 
(μA) 

Foto 
Yanıt 
(A/W)  

Foto 
Duyarlılık 
(Iph/Ikaranlık) 

p 400 7.69 300 0.186 39.01 

p 450 34.49 420 0.260 12.17 

n 400 14.41 65 0.040 4.51 

n 450 12.01 55 0.034 4.58 

n 550 7.78 43 0.027 5.52 

  
 Aydınlatmadan sonra iletkenlikte güçlü bir artış görülmektedir. Bu artış 
filmlerdeki oksijen boşlukları çinko ara yer atomlarından kaynaklanan tuzak 
seviyelerinden ve azot katkılı ince filmlerde de azot akseptörlerinin aktif hale 
gelmelerinden kaynaklanmaktadır. Çizelge 1’de görüldüğü gibi karanlık akım ve 
doyuma ulaştığı akım 450 oC’de tavlanan 400 oC’de tavlanan ince filmle kıyasla, 
daha yüksek olduğu belirlenmiştir. n tipi ZnO ince filmlerde ise tavlama sıcaklığı 
arttıkça daha hızlı foto yanıta sahip olmuş ve foto duyarlılık parametreleri artmıştır. 
 Foto yanıttaki artış n ve p tipi ZnO olarak üretilen ince filmlerde film 
yüzeyindeki foto salınımdan (fotodesorpsiyon) kaynaklanmaktadır. Yüzey 
aydınlatılması yüzeydeki oksijen iyonlarının negatif yüklenmesine sebep olur. 
Deşikler, serbest elektron artışı ile tanecik sınırlarında derin tuzaklarda (deep trap) 
tutulur. Foto iletken yanıt bu tuzak seviyeleri ile tanımlanır.  
 Yüzey aydınlatıldığında fazlalık elektronlar ve deşikler hızlı bir şekilde 
denge hallerine ulaşmaktadırlar. Böylece fotoüretilmiş yük taşıyıcılarının kusurlarda 
rekombinasyonu ve tuzaklanması gerçekleşmektedir. Tuzaklanmış yük 
taşıyıcılarının valans ve iletim bandında sayıları azalmakla birlikte başka bir 
durumda da (state) tutulabilmektedirler (kusur durumları). Tuzaklar baskınlaşmaya 
başlar ve bunun sonucunda da fotoiletkenlikteki yavaş artışlar meydana gelir. 
Yasak enerji bant aralığındaki tuzaklar ZnO için oldukça derindedir. Bu yüzdende 
çok yavaş yanıta sahip olmalıdırlar.  
 Işık kapatıldığında ise iletkenlikteki azalış doldurulan tuzakların yavaş 
yavaş boşalmasına takiben fazlalık yük taşıyıcılarının hızlı rekombinasyonlarından 
kaynaklanmaktadır. Alternatif olarak, pozitif yüklü bir boşluk kusur durumlarıyla 
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(defect state) sonuçlanarak kalıcı fotoiletkenlikle sonuçlanabilir (Benouis ve ark, 
2010).  
 
Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada, p tipi ZnO ince filmlerin elde edilmesi sürecinde ince 
filmlerin karakterizasyonları yapılmış ve sonrasında fotoiletkenlik özellikleri 
belirlenmiştir. Aynı şartlarda üretilen n tipi ZnO ince filmlerle kıyaslanmıştır. Çinko 
nitrür ve ZnO ince filmler Atmalı Filtreli Katodik Vakum Ark Depolama yöntemiyle 
cam alt tabanlar üzerine depolanmışlardır. Çinko nitrürün ısısal oksidasyonu, bir 
saat hava ortamında tavlama işlemi şeklinde gerçekleştirilmiştir. İnce filmler değişik 
gaz akış oranları ile üretilerek, 400, 450 °C’de bir saat tavlanarak çinko nitrür ve 
ZnO ince filmlerin yapı analizi incelenmiş ve tavlamayla polikristal yapıya 
dönüştüğü belirlenmiştir. Burada çinko nitrür’ün , azot katkılı çinko oksite (ZnO:N) 
dönüştüğü dikkat çekmektedir. Fakat ZnO örnekleri azot katkılamak zordur. Ne 
kadar azotun film yapısına katılacağı önemli bir çalışma konusudur. 

Isısal oksidasyon metodu ile üretilen çinko nitrür ince filmler tavlanarak p 
tipi ZnO üretildiği belirlenerek bu şartlardaki filmlerin en iyi özelliğe sahip 
olanlarının fotoiletkenlik özellikleri belirlenmiş ve aynı şartlarda n tipi ZnO ince 
filmler üretilerek kıyaslama yapılmıştır. Üretilen yüksek geçirgenlikli, düşük 
özdirençli, yüksek taşıyıcı yoğunluğuna sahip bu filmlerin aygıt tasarımına 
uygunluğuna bakılmıştır.  
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DOĞAL VE KATKILANMIŞ BOR MİNERALLERİNİN DOZİMETRE 
GELİŞTİRMEK AMACIYLA TERMOLÜMİNESANS (TL) YÖNTEMİ 

KULLANILARAK ÇALIŞILMASI* 
 
Investigating Natural and Doped Boron Minerals Using Thermoluminescence (TL) 

Method for the Purpose of Development of a Dosimeter 
 

Mehmet YÜKSEL                                                                          Zehra YEĞİNGİL 
Fizik Anabilim Dalı                                                                         Fizik Anabilim Dalı  
 
ÖZET  

Bu çalışmada, doğal ve katkılanmış bor bileşiklerinin dozimetrik özellikleri 
termolüminesans yöntemi kullanılarak araştırılmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında 
doğal susuz boraks (Etibor-68, Na2B4O7) örneklerinin karakterizasyonları TG/DTA, 
XRD, XRF ve SEM analizleri ile yapılmıştır. Na2B4O7 örneklerinin beta ve foton (X-
ışını) doz yanıtları, tekrar kullanılabilirlikleri, anormal sönümleri, TL ışıma tepelerine 
parçacık boyutunun etkisi, uygun tavlama sıcaklığı ve süresinin belirlenmesi, 
yüksek dozun TL hassasiyetine etkisi ve farklı ısıtma hızlarının etkisi deneyleri 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında, sırasıyla katı-hal sentez 
reaksiyonu ve çözelti yanma sentez yöntemleri kullanılarak Na2B4O7:Ag ve 
MgB4O7:Cu,Ag bor bileşikleri üretilmiştir. Son olarak, çalışmanın ilk aşamasında 
olduğu gibi katkılanmış bor bileşiklerinin dozimetrik özellikleri çalışılmıştır.  
Anahtar Sözcükler: Termolüminesans (TL), Etibor-68, Na2B4O7:Ag, 

MgB4O7:Cu,Ag, Doz Yanıtı 
 

ABSTRACT  
            In this study, the dosimetric characteristics of natural and doped boron 
compounds were investigated by using thermoluminescence technique. The first 
phase of the study, the natural anhydrous borax samples (Etibor-68, Na2B4O7) 
were characterized by using analysis of TG/DTA, XRD, XRF and SEM methods. 
The beta and photon (X-ray) dose response, reproducibility,  fading properties, the 
effect of particle size to the TL glow peaks, suitable annealing temperature and 
time, effects of the high dose on TL sensitivity and experiments of various heating 
rate effect of the Na2B4O7 samples can be outlined. The second phase of the 
study, Na2B4O7:Ag and MgB4O7:Cu,Ag bor compounds were produced using 
respectively solid-state synthesis reaction and solution combustion synthesis 
(SCS) methods. Finally, the dosimetric characteristics of doped boron compounds 
were investigated as in the first phase of the study. 
Keywords: Thermoluminescence (TL), Etibor-68, Na2B4O7:Ag, MgB4O7:Cu,Ag, 

Dose Response 
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Giriş 
           Günümüzde radyoaktivite ile ilgili uygulamalar yaşantımızın birçok alanında 
yaygın olarak yer almaktadır. Radyoaktivite uygulamaları ve radyasyon ölçümü, 
Fizik, Kimya, Biyoloji, Tıp, Metalurji, Tarih, Arkeoloji ve Jeoloji gibi birçok bilimsel ve 
teknik alanda kullanılmaktadır. Doğada, doğal halde bulunan materyallerin bazıları 
radyasyon yayarlar. Çevresel radyasyonun ölçümü, bilimsel araştırmaların 
çoğunda önemli ve vazgeçilemez bir yere sahiptir. Yapılan çalışmalarda ölçümü 
yapılacak olan radyasyon dozu, radyasyona maruz kalan canlı organizmanın veya 
bir malzemenin aldığı radyasyon miktarının ölçümü ile belirlenmektedir.  
Canlı bir organizmanın ya da bir materyalin maruz kaldığı radyasyon dozunun, 
doğrudan ya da dolaylı olarak ölçülmesi "Dozimetrik Ölçüm" olarak 
adlandırılmaktadır. Alınan radyasyon dozunu belirlemeye yarayan ölçü aletlerine  
"Dozimetre" adı verilir. Dozimetreler, radyasyon ölçümü ile ilgili çalışma yürütülen 
birçok alanda (Tıp, Nükleer Mühendislik, Fizik, Jeoloji, Arkeoloji) yoğun olarak 
kullanılmaktadır. Termolüminesans dozimetri (TLD) sistemleri, sürekli olarak 
geliştirilmekte ve ilerlemektedir (Ranogajec, 2002). 
  
Materyal ve Metot 
Materyal 
 Yapılan bu çalışmada, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı 
Eskişehir ili Kırka bucağında kurulu olan maden işletmesinden alınan ve Etibor-68 
ya da susuz boraks (Na2B4O7) olarak adlandırılan doğal bor minerali, katı-hal 
sentez reaksiyonu yöntemiyle üretilen Na2B4O7:Ag ve çözelti yanma yöntemi (SCS) 
ile üretilen MgB4O7:Cu,Ag bor bileşenlerinin dozimetrik özellikleri Termolüminesans 
(TL) yöntemi kullanılarak çalışılmıştır. Şekil 1’de bor minerallerinin genel görünümü 
verilmiştir.  

 
Şekil 1. Borun (a) bor elementi (b) kolemanit (c) boraks (d) üleksit gibi formlarının  
            genel görünümü. 
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Metot 
Termolüminesans (TL) Teorisi  

Bazı yalıtkan ve yarı iletken maddeler ısıtıldıkları zaman ışıma yaparlar. Bu 
fiziksel olaya "ısıtma ile ışıma" anlamına gelen termolüminesans (TL) denir.  

Yalıtkan ve yarı iletken maddeler içlerinde ve çevrelerinde bulunan 
uranyum (U), toryum (Th) ve potasyum (K) gibi radyoaktif elementlerin yaydığı alfa 
(a) ve beta (b) parçacıkları ile gama (g) ışınları gibi iyonlaştırıcı radyasyonların 
etkisiyle, enerji soğururlar. Soğurdukları enerjinin bir kısmını kristal yapılarında 
depo ederler. 

Madde, sabit bir hızla ısıtılacak olursa tuzaklar, sığlardan derinlere doğru 
sırayla boşalırlar. Her tuzak grubunun farklı bir boşalma sıcaklığı vardır. Bu 
nedenle örnek içindeki elektron tuzakları sırayla boşalırken farklı sıcaklıklarda ayrı 
ayrı tepeler meydana gelir. Tuzak gruplarının boşalma sıcaklıklarına yaklaştıkça 
ışıma artar ve bir maksimum değer aldıktan sonra azalmaya başlar. Bu azalma bir 
sonraki tuzak grubunun boşalmaya başladığı sıcaklığa kadar devam eder. Ondan 
sonra yeniden artmaya başlar. Işımadaki bu artma ve azalmaları, sıcaklığa karşı 
gösteren eğriye ''ışıma eğrisi'' (glow curve) denir. 

Şekil 2’de beta parçacıkları ile ışınlanmış doğal CaF2 örneklerinin ışıma 
eğrileri görülmektedir. Bu eğrilerdeki ışıma dorukları (tepe noktaları) değişik 
derinlikteki tuzak gruplarının boşalma sıcaklıklarını göstermektedir. Şekil 2’deki 
eğriler birkaç doruğun girişiminden oluşmaktadır. 
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Şekil 2. Doğal CaF2’nin ışıma eğrileri (Yüksel ve ark., 2010). 
 
 Termolüminesans (TL) Ölçüm Sistemi 
 Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü 
Termolüminesans Dozimetri ve Medikal Fizik Laboratuvarında dozimetri 
uygulamalarında Risø TL/OSL Sistem Model DA-20 cihazı kullanılmaktadır. Bu 
yeni TL/OSL cihazı tüm fonksiyonlarıyla bilgisayar kontrollü bir cihazdır. Bu 
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kontrolün sağlanabilmesi ve elde edilen ölçüm sonuçlarının analiz edilebilmesi için 
“Analyst” ve “Sequence” adı verilen iki adet program kullanılmaktadır.  
 
Örneklerin Hazırlanması 
 Bu araştırmada kullanılan doğal susuz boraks (Etibor-68, Na2B4O7) 
örnekleri Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Eskişehir ili Kırka 
bucağında kurulu bulunan Kırka Bor İşletmesi’nden temin edilmiştir. Temin edilen 
örnekler agat havan kullanılarak öğütüldükten sonra 45, 90, 140 ve 200 µm elek 
aralıklarına sahip Retsch marka eleklerle elenmiştir. Eleme işlemi sonrasında 
örnekler parçacık boyutlarına (pb) göre dört gruba (pb<45, 45<pb<90, 90<pb<140 
ve 140<pb<200 µm) ayrılmıştır. Parçacık boyutunun termolüminesans (TL) ışıma 
tepelerine etkisi ile ilgili çalışmada bu grupların dördü, yapılan diğer tüm 
çalışmalarda ise 90<pb<140 µm aralığında parçacık boyutlarına sahip 30 mg’lık 
örnekler kullanılmıştır. 
   
 Yapılan Ölçümler 

Hazırlanan örneklerle aşağıdaki deneyler yapılmıştır: 
§ Termal analizler (TG/DTA) 
§ TL ölçümleri (doz yanıt) 

 
Araştırma Bulguları ve Tartışma 
Termal Analizler (TG/DTA)  

Termal analizler öncesinde herhangi bir ısıl işleme tabi tutulmamış olan 
susuz boraks (Na2B4O7) örneğinden 90 µm ile 140 µm aralığında parçacık 
boyutuna sahip 2.325 mg’lık toz örnek alınarak TG/DTA analizlerinde kullanıldı. 
Analizler sonucunda elde edilen verilerle çizilen grafik Şekil 3’te görülmektedir. 
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Şekil 3. Susuz boraksa ait TG/DTA eğrileri. 
 

Şekil 3’te görüldüğü gibi DTA analiz sonuçlarına göre çalışmada kullanılan 
susuz boraks mineralinin 134oC ile 739oC civarlarında endotermik ve 450oC 
civarında ise ekzotermik tepeler verdiği görülmektedir. Bu bulgular ışığında doğal 
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susuz boraksın termal özellikleriyle ilgili olarak 134oC civarında tabakalar arası su 
çıkışının (dehidrasyon), 450oC civarında kristal yapı suyunun çıkışının 
(dehidroksilasyon) ve 739oC civarında ise yeni mineral faz oluşumunun (erime 
noktası) meydana geldiği söylenebilir. Ayrıca TG analizi sonucunda susuz boraksın 
450oC’lik sıcaklığa ulaşana kadar başlangıç kütlesinin yaklaşık olarak % 5’ini 
kaybettiği ve bu kütle kaybının 739oC’lik erime noktası sıcaklığına kadar sabit 
kaldığı Şekil 3’te görülmektedir. 
 

Doğal susuz boraks (Etibor-68)  örneğinden 90 µm ile 140 µm aralığında 
parçacık boyutuna sahip 30 mg’lık üç adet toz örnek alınarak herhangi bir ısıl 
işleme tabi tutulmadan Risø TL/OSL Sistem Model DA-20 ölçüm sistemi içerisinde 
bütünleşik olarak bulunan 90Sr/90Y β kaynağı ile 11cGy ile 9.632 kGy arasındaki 
farklı dozlarda ışınlandı. Işınlanan doğal susuz boraks örnekleri her bir ışınlama 
işleminden sonra 200oC’ye kadar ön ısıtma yapılıp bu sıcaklıkta 15 s tutuldu ve son 
olarak 2°C/s ısıtma hızıyla oda sıcaklığından 600oC’ye kadar ısıtılarak TL ışıma 
eğrileri kaydedildi. Yapılan ölçümler sonucunda elde edilen ışıma eğrilerine ait 
grafikler Origin 9.0 programı kullanılarak çizilmiş ve çizilen bu grafiklerden seçilmiş 
olanlar bu bölümde sunulmuştur.  

Farklı dozlarda 1.7 Gy ile 15 Gy arasında ışınlanan örneklerden elde edilen 
TL ışıma eğrileri, Şekil 5’te gösterilmiştir. 
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Şekil 5. Farklı dozlarda (1.7 Gy-15 Gy) ışınlanan susuz boraks örneklerinden elde  
            edilen TL ışıma eğrileri. 
 

Farklı dozlarda (26.76 Gy ile 301 Gy arasında) ışınlanan örneklerden elde 
edilen TL ışıma eğrileri, Şekil 6’da gösterilmiştir. 
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Şekil 6. Farklı dozlarda (26.76 Gy ile 301 Gy arasında) ışınlanan susuz boraks  
            örneklerinden elde edilen TL ışıma eğrileri. 
 

Farklı dozlarda (0.4 kGy ile 4 kGy arasında) ışınlanan örneklerden elde 
edilen TL ışıma eğrileri, Şekil 7’de gösterilmiştir. 
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Şekil 7. Farklı dozlarda (0.4 kGy ile 4 kGy arasında) ışınlanan susuz boraks  
            örneklerinden elde edilen TL ışıma eğrileri. 
 

Şekil 5, Şekil 6 ve Şekil 7’den de görüldüğü gibi, tüm tepelerin TL şiddetleri 
artan doz oranı ile artmaktadır. Dozdaki artış miktarı ile TL şiddetlerindeki artış 
miktarı doğru orantılıdır. 
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Kullanışlı bir dozimetrik malzemenin farklı dozlara karşı benzer 
hassasiyetle cevap vermesi beklenir. Herhangi bir dozimetrik malzemeden elde 
edilen doz cevap eğrisinde verilen dozun artmasıyla beraber lineer (doğrusal), 
supralineer ve sublineer bölgelere bölgelere rastlanır. 

İdeal bir dozimetre için oldukça geniş bir bölgede  olması 
beklenir. Ancak birçok dozimetrik malzemede  şartı çoğunlukla çok dar 
bir doz bölgesinde gözlenmektedir. Burada gözlenen genellikle supralineerlik yani 

 durumudur. Sublineerlik olarak adlandırılan durum ise daha çok 
doygunluğa ulaşılırken gözlenen  durumudur (McKeever ve ark., 1995). 
Farklı doz oranları deneyleri ile elde edilen ışıma eğrilerinin altında kalan alanlar 
Origin 9.0 programı kullanılarak hesaplandı. Hesaplanan tepe alanlarından 
yararlanılarak, verilen doz miktarlarına karşılık TL şiddetleri logaritmik eksenler 
kullanılarak çizilip çizilen grafiğin doğrusal artış gözlenen bölümü yeniden 
çizilmiştir. Çizilen grafikler Şekil 8’de gösterilmiştir. 
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Şekil 8. Işıma eğrilerinin altında kalan alanlardan elde edilen doz yanıt eğrileri. 
 

Şekil 8’de yer alan grafiklerin verilerinden ve 
 

 
fonksiyonundan yaralanılarak susuz boraks örnekleri için  değerleri 
hesaplanarak Çizelge 1’de verilmiştir. 
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Çizelge 1. Doğal susuz boraks örneklerinin beta doz yanıt oranları. 
Doz (Gy)  Doz (Gy)  
0.557417 1.1 26.756 1.2 
0.891867 0.9 33.445 1.00 
1.114833 1.0 66.89 1.2 
1.67225 1.1 200.67 1.0 
2.229667 1.0 301.005 2.2 
2.787083 1.1 401.34 1.2 
3.3445 0.9 802.68 1.2 

3.901917 1.0 1605.36 1.2 
5.01675 1.0 2006.7 0.95 
6.689 1.2 4013.4 0.94 
13.378 1.0 4816.08 0.96 

 
Şekil 8 ve Çizelge 1’den de görüldüğü gibi, susuz boraksın 1 Gy’lik dozdan 

200 Gy’lik doza kadar doğrusal bir artış , 200 Gy’lik dozun üzerinde 
supralineer artış  göstermekte ve 4 kGy’lik dozdan itibaren doyuma 
ulaşmaya  başlamaktadır. 
 

Na2B4O7 örneklerinin katkılama işlemleri sonrasında TL ışıma tepelerinde 
meydana gelen değişiklikleri gözleyebilmek için Na2B4O7 ve Na2B4O7:Ag 
örneklerine 5 Gy beta dozu verilerek oda sıcaklığından 600oC’ye kadar TL okuması 
yapılıp elde edilen TL ışıma tepelerine ait grafikler çizdirilerek karşılaştırıldı. 
Na2B4O7 ve Na2B4O7:Ag örneklerine ait grafikler Şekil 9’da görülmektedir. 
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Şekil 9. 5 Gy beta dozu ile ışınlanmış Na2B4O7 ve Na2B4O7:Ag örneklerine ait TL  
            ışıma eğrileri. 
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Şekil 9’da Na2B4O7 örneklerinin iç içe geçmiş tepelerden oluşan 100oC 
civarında belirgin bir TL ışıma tepesine sahip olduğu, Na2B4O7:Ag örneklerinin ise 
118oC, 170oC, 230oC ve 300oC civarlarında dört farklı ışıma tepesine sahip olduğu 
görülmektedir. TL ışıma tepelerinde meydana gelen bu değişimler göz önüne 
alınarak katkılama işlemi ile birlikte düşük sıcaklık ışıma tepelerine ait TL 
şiddetlerinin azaldığı ve Ag safsızlıklarının 300oC civarında yeni bir TL ışıma 
tepesinin oluşumuna sebep olduğu söylenebilir.  

MgB4O7 örneklerinin katkılama işlemleri sonrasında TL ışıma tepelerinde 
meydana gelen değişiklikleri gözleyebilmek için MgB4O7 ve MgB4O7:Cu,Ag 
örneklerine 40 Gy beta dozu verilerek oda sıcaklığından 600oC’ye kadar TL 
okuması yapılıp elde edilen TL ışıma tepelerine ait grafikler çizdirilerek 
karşılaştırıldı. Na2B4O7 ve Na2B4O7:Ag örneklerine ait grafikler Şekil 10’da 
görülmektedir. 
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Şekil 10. 40 Gy beta dozu ile ışınlanmış MgB4O7 ve MgB4O7:Cu,Ag örneklerine ait  
              TL ışıma eğrileri. 
 

Şekil 10’da MgB4O7 örneklerinin ilki iç içe geçmiş tepelerden oluşan 137oC 
civarında belirgin ve ikincisi 305oC civarında olmak üzere iki tane TL ışıma 
tepesine sahip olduğu, MgB4O7:Cu,Ag örneklerinin ise 161oC, 206oC, 305oC ve 
454oC civarlarında dört farklı ışıma tepesine sahip olduğu görülmektedir.  

 
Tartışma ve Sonuçlar 

Bu çalışmanın ilk aşamasında Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne 
bağlı Eskişehir ili Kırka bucağında kurulu olan maden işletmesinden alınan ve 
Etibor-68 ya da susuz boraks (Na2B4O7) olarak adlandırılan doğal bor mineralinin, 
ikinci aşamasında ise laboratuvar ortamında katı-hal sentez reaksiyonu yöntemiyle 
üretilen Na2B4O7:Ag ve çözelti yanma sentez yöntemiyle (SCS) üretilen 
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MgB4O7:Cu,Ag bor bileşenlerinin dozimetrik özellikleri termolüminesans (TL) 
yöntemi kullanılarak detaylı olarak çalışıldı.  

Susuz boraks (Etibor-68, Na2B4O7) örneklerinin yapılan TG/DTA termal 
analizleri sonucunda, örneğin 134oC ile 739oC civarlarında endotermik ve 450oC 
civarında ise ekzotermik tepeler verdiğini göstermiştir. Bu bulgular ışığında doğal 
susuz boraksın termal özellikleriyle ilgili olarak 134oC civarında tabakalar arası su 
çıkışının (dehidrasyon), 450oC civarında kristal yapı suyunun çıkışının 
(dehidroksilasyon) ve 739oC civarında ise yeni mineral faz oluşumunun (erime 
noktası) meydana geldiği gözlenmiştir. Ayrıca TG analizi sonucunda susuz 
boraksın 450oC’lik sıcaklığa ulaşana kadar başlangıç kütlesinin yaklaşık olarak % 
5’ini kaybettiği ve bu kütle kaybının 739oC’lik erime noktası sıcaklığına kadar sabit 
kaldığı da yapılan termal analizlerin sonuçlarında gözlenmiştir.  

Susuz boraks örneklerinin beta doz yanıtlarını belirlemek için örnekler Risø 
TL/OSL Sistem Model DA-20 ölçüm sistemi içerisinde bütünleşik olarak bulunan 
90Sr/90Y β kaynağı ile 11cGy ile 9.632 kGy arasındaki farklı dozlarda ışınlanarak TL 
ışıma eğrileri kaydedildi. Susuz boraks örneklerinin, 1 Gy’lik dozdan 200 Gy’lik 
doza kadar doğrusal bir artış , 200 Gy’lik dozun üzerinde supralineer 
bir artış  gösterdiği ve 4 kGy’lik dozdan itibaren doyuma ulaşmaya 
başladığı  gözlenmiştir. 
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İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BAĞLAMINDA ŞANTİYE 
ŞEFLERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI* 

 
Duties and Responsibilities of Site Managers Within the Context of Health and 

Safety Applications in Construction Industry 
 
Burak ANTMEN    Emel ORAL 
İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı  İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı 
 
ÖZET 

Bu çalışmada, şantiye şefliğinin iş sağlığı ve güvenliği konusunda 
mevzuata göre incelenmesi yapılmış; şantiye şeflerinin konuya ne kadar hakim 
oldukları ölçülmeye çalışılmıştır. Bunlar yapılırken anket hazırlanmış, bu anketle 
şantiye şeflerinin iş sağlığı ve güvenliği hakkındaki görüşleri alınmıştır. Ayrıca 
konuyla ilgili Yargıtay kararları toplanıp şantiye şeflerinin mevzuat önündeki 
durumları değerlendirilmiştir.  
Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Şantiye Şefi, İş Kazası ve Meslek 

Hastalığı, Yüklenici Vekili, Mevzuat 
 
ABSTRACT 

This study focuses on site manager’s  health and safety responsibilities 
according to related legislations. The knowledge level of site managers about the 
subject are also measured through a questionnaire survey. Related court decisions 
are also evaluated.    
Keywords: Health and Safety, Construction Manager, Industrial Accident and 

Occupational Disease, Surrogate of Contractor, Legislation 
 
Giriş 

İş kazaları ve meslek hastalıkları birçok işçinin hastalanmasına, 
yaralanmasına, sakat kalmasına ve hatta hayatlarını kaybetmesine yol açmaktadır. 
Bu tip olaylar özellikle de inşaat sektöründe daha fazla yaşanmaktadır. Bunun en 
önemli sebebi inşaat sektörünün kendine özgü çalışma koşulları olmasındandır.  
İnşaat sektörünün diğer sektörlerden farklı olmasının başlıca nedeni her projenin 
birbirinden farklı olması ve bu yüzden her projede değişik çalışma koşullarıyla ve 
farklı risklerle karşı karşıya kalınmasıdır.  

Sosyal Güvenlik Kurumu yıllık istatistiklerine bakıldığında iş kazalarının 
yaşandığı sektörler; madencilik, metal sanayi, nakliyat ve inşaat olarak ön plana 
çıkmaktadır. Ölümcül iş kazalarına bakıldığında ise inşaat sektörü ilk sırada yer 
almaktadır. 2007 yılından itibaren iş kazası istatistiklerine bakıldığında inşaat 
sektöründe gerçekleşen iş kazalarının, yaklaşık olarak %10 olduğu görülmektedir. 
İş kazalarından dolayı gerçekleşen ölüm oranına bakıldığında ise inşaat 
sektörünün, 3’te 1’i oluşturduğu görülmektedir.  

                                                           
* Yüksek Lisans Tezi-MSc. Thesis 
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Konunun tarihsel gelişimine bakılacak olursa, iş sağlığı ve güvenliği konusu 
çok yeni bir konu olmamasına rağmen üzerine yeterince düşülmemiştir. Konu ile 
ilgili temeller Sanayi Devrimi sırasında Batı Avrupa ülkelerinde atılmış olsa da 
ülkemizdeki ilk önemli gelişmeler Osmanlı Dönemi’nde, 1865 yılında, Ereğli kömür 
havzalarında çalışan işçilere yönelik çıkarılan Dilaver paşa Nizamnamesi ve yine 
aynı iş koluna yönelik olarak 1869 yılında çıkarılan Maadin (Maden) Nizamnamesi 
şeklinde oluşturulmuştur. Cumhuriyet döneminde gittikçe yaygınlaşan iş sağlığı ve 
güvenliği konusu son olarak 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile son halini almıştır.  

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu konuyla ilgili en net tanımlar ve 
en kesin açıklamaları içermektedir ve yayımı tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde 
tamamıyla yürürlüğe girecektir. Kanunun bölümlerinin yürürlüğe girme tarihleri 
kurumların çalışan sayıları ve tehlike sınıflarına göre belirlenmiştir.  

Şantiye şeflerinin şantiyelerdeki sorumlulukları arasında iş sağlığı ve 
güvenliği konusu da vardır. Birçok kanun ve yönetmelikte şantiye şefinden 
bahsedilmiştir. İş sağlığı ve güvenliği konusunda ise şantiye şefi, 6331 sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda “işveren adına hareket eden, işin ve işyerinin 
yönetiminde görev alan işveren vekilleri, bu Kanunun uygulanması bakımından 
işveren sayılır.” şeklinde tanımlanmıştır. 

Yukarıda verilen istatistiklere de bakıp konuyu değerlendirdiğimizde şantiye 
şeflerinin iş sağlığı ve güvenliği konusunda mevzuatı bilmeleri ve uygulamaları 
oldukça önemlidir. 

 
Materyal ve Metot 
 Bu araştırmanın amacı; ülkemizde, inşaat sektöründe yaşanan iş 
kazalarının, iş sağlığı ve güvenliği açısından şantiye şefleri ile ilgili hukuki 
boyutlarının gözler önüne serilip, konunun öneminin vurgulanmasıdır. Araştırmanın 
sonuca ulaşabilmesi için anket çalışması ve konuyla ilgili Yargıtay kararlarından 
yararlanılmıştır. 
 Araştırmanın anket kısmı, katılım sağlayan 42 şantiye şefi ile 
sınırlandırılmıştır. 
 Araştırmanın Yargıtay kararları ile ilgili olan kısmı, toplanan 18 karar 
üzerinden değerlendirilmiştir. 
 
Araştırma Bulguları 
 Bu bölümde anket bulguları ve konu ile ilgili Yargıtay kararları sunulup 
değerlendirilmiştir. 

Anket çalışmasına 42 adet şantiye şefi katılmıştır. Bunların 24’ü (%57) 20-
30 yaş aralığında; 12’si (%28,5) 31-40 yaş aralığında; 6’sı (%14,5) da 40 yaşının 
üzerinde yer almaktadır. Dolayısıyla örneklem grubunu genç bir kitlenin 
oluşturduğu ifade edilebilir. 

Katılımcıların tamamına yakını 1-5 arası şantiyeden sorumlu olmakla 
beraber %75’i 30.000 m² altında, %25’i de 30.000 m² üzerindeki inşaat alanına 
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sahip şantiyelerden sorumludur. 30.000 m² üzeri inşaat alanına şantiye şefliği 
yapan katılımcılar tek şantiyeden sorumludurlar. 

 
Anket başlıklar altında değerlendirilecek olursa: 
 
1- Güvenlik Önlemlerinin Yeterliliği 
Şantiyelerde güvenlik önlemlerinin yeterliliği ile ilgili soruya katılımcıların 

verdikleri cevaplara göre katılımcıların %67’lik bölümü güvenlik önlemlerinin yeterli 
olduğunun düşünürken, %33’lük bölümü bu önlemlerin yetersiz olduğunu 
düşünmektedir. 

 
2- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 
Ankete katılanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili cevaplarına göre 

katılımcıların %52,4’ü konu ile ilgili eğitim alırken, % 47,6’sı herhangi bir eğitim 
almamışlardır. 
 Bununla birlikte şantiye şeflerinin iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alma 
durumları ile güvenlik önlemlerinin yeterliliği konusundaki yaklaşımları arasında bir 
ilişki olup olmadığı anketin asıl araştırma konusu olarak düşünülmüştür. 

 
3- Mevzuatı Takip Etme Sıklığı 

 Anket sonuçları incelendiğinde şantiye şeflerinin büyük çoğunluğunun iş 
güvenliği mevzuatı ile ilgili gelişmeleri sık sık takip ettikleri görülürken, hiç takip 
etmeyen %15’lik bir grubun da mevcut olduğu gözlemlenmektedir. 
 
 4- Şantiyede Güvenlik Önlemleri Alınırken Göz Önünde Tutulan Etkenler 

Katılımcıların %83,3’ünün yönetmeliklere öncelik verdiği,  tecrübenin de en 
az mevzuat kadar önemli olduğu (%71,4), maliyetin (%35,7) ise diğer etkenler 
kadar önem arz etmediği görülmektedir. İş güvenliği tedbirleri alınırken maliyetin 
diğer etkenlere nazaran en az öneme sahip olması olumlu bir sonuç olarak 
değerlendirilebilirken, maliyetin yine %35,7’lik bir kesim tarafından önemli bir etken 
olarak değerlendirilmesi uygulamalar açısından endişe vericidir. 

Ayrıca pratik önlemler ve uygulanabilirliğin de önemli olduğu katılımcılar 
tarafından belirtmiştir. 

 
5- Güvenlik Önlemleri Alınırken İşçiyi İkna Yöntemi 
Şantiyede güvenlik önlemleri alırken işçiyi ikna yöntemlerinin ne sıklıkta 

kullanıldığına bakıldığında, en çok uygulanan yöntemler “ikaz” (%81) ve “ceza” 
(%66,7) olarak dikkat çekmektedir. Bunların dışında bazı katılımcılar (%12); 
uyarılara rağmen işçilerin ikna olmama durumlarında ilerine son verildiğini 
belirtmişlerdir. 
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6- Şantiyelerde Karşılaşılan Problemler (İş kazaları) 
Konuyla ilgili annket sorusu Likert skalasına göre düzenlenmiş olup; 4-“çok 

sık”, 3-“sık”, 2-“nadir” ve 1-“çok nadir” şeklinde cevaplar alınmıştır. En büyük değer 
(yani en sık karşılaşılan problem) 2,38’lik dereceyle “yüksekten malzeme düşmesi”, 
en küçük değer (yani en nadir karşılaşılan problem) 1,17’lik dereceyle “göçmeler” 
şeklinde belirlenmiştir. 

 
7- Şantiyelerde Meydana Gelen Kazaların Sebepleri 
İnşaat sektöründe meydana gelen kazaların sebeplerine göre hangilerinin 

daha çok önem arz ettiğini gösteren soruda, 5’li Likert skalasına göre cevaplar 
istenmiş olup 1’den 5’e kadar sıralanan şıklarda 1 en çok, 5 ise en az önem arz 
eden durumu belirtmiştir. Dolayısıyla cevaplarda 2,12 önem derecesiyle gösterilen 
”işçinin kişisel yaklaşımı/önlemlere uymama inatçılığı” kaza sebeplerinin en önde 
geleni olarak görünmektedir. Kaza sebepleri arasında en az önemli olan ise “iş 
güvenliği mevzuatının yetersiz kalması” olarak görünmektedir. Yani katılımcılara 
göre şantiyede meydana gelen kazalar sistemden çok kişisel nedenlerden 
kaynaklanmaktadır. 

 
8- Güvenlik Önlemlerinin Toplam İnşaat Maliyetine Oranı 
Katılımcıların verdiği cevaplara bakıldığında genel güvenlik önlemleri 

inşaat maliyetlerinin çok küçük bir kısmını oluşturduğu görülmektedir. Verilen 
cevaplarda toplam inşaat maliyetinin sadece %1-3’ü arasında bir maliyetle 
şantiyelerde güvenlik önlemleri alınabileceği anlaşılmaktadır. 

 
Anket katılımcılarına "İş Sağlığı ve Güvenliği" konusunun inşaat 

sektöründe daha iyi uygulanabilmesi için önerileriniz nelerdir?” başlığıyla sorulan 
açık uçlu soruya verilen cevaplar; ülkemizde bu sektörde denetimin yeterli ölçüde 
yapılamadığı, kamu kurumlarının bu konuya el atması gerektiği şeklinde cevaplar 
alınmıştır. Denetimin yanı sıra şantiyelerde iş sağlığı ve güvenliği konusunda teknik 
elemanların bilinçlendirilmesi ve işçilerin eğitilmesi konusunun çok daha sıkı bir 
şekilde üzerine gidilmesinin şart olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca ceza uygulamasının 
caydırıcı seviyede olması gerektiği de belirtilmiştir. 

Araştırma kapsamında incelenen Yargıtay kararları genel olarak rücu 
tazminat davaları üzerinedir. Rücu tazminatı, iş kazası sonucu etkilenen sigortalıya 
Kurum tarafından yapılan ödemelerin, işveren tarafından Kurum’a geri ödetilmesi 
için açılan dava şeklindedir. Maddi ve manevi tazminatı içeren bu davalarda hem 
sigortalının hem de işverenin, iş sağlığı ve güvenliği açısından kusurları, uzman 
bilirkişiler tarafından belirlenerek davanın ilerlemesi sağlanmaktadır. İşverenin 
kusurundan kasıt; hem kendisinin, hem de kendisi adına çalışan şantiye şefinin 
kusurları toplamıdır. Dolayısıyla şantiye şefinin kusuru bu davalar için kilit rol 
taşımaktadır. 
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Tartışma ve Sonuçlar 
 İnşaat yapım sürecinde, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması yüklenici ve 
şantiye şefinin sorumlulukları arasında en önemli yerlerden birini teşkil etmektedir.   
Konu ile ilgili mevzuat çok sayıda ve dağınıktır.  

Çalışma öncesi yapılan gözlemler şantiye şeflerinin ilgili mevzuattan 
habersiz, aldıkları sorumluluğun ciddiyetini bilmeden iş yükü altına girdiklerini 
göstermiş bu nedenle bu çalışmanın amacı öncelikle mevzuatı bir araya getirip 
şantiye şeflerine yol gösterici bir yazılı kaynak hazırlamak olmuştur. Mevzuatın 
uygulanmasına örnek olması açısından da konu ile ilgili Yargıtay kararları 
derlenmiştir. 

Çalışmada ek olarak şantiye şeflerinin iş sağlığı ve güvenliği konusuna 
yaklaşımları bir anket çalışması ile belirlenmeye çalışılmış ve aşağıdaki sonuçlar 
elde edilmiştir. 

 
· Şantiye şeflerinin yarısı iş güvenliği eğitimi hiç almamıştır. 
· Şantiye şeflerinin büyük çoğunluğu iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili 

mevzuatı takip etmemektedir. 
· Şantiye şeflerinin büyük bir bölümü şantiyede güvenlik önlemleri 

alırken mevzuatı göz önünde tutmakta ve maliyeti çok fazla 
önemsememektedir. 

· Şantiye şeflerinin çoğu, güvenlik önlemleri alırken işçiyi ikna etmek için 
en etkili yöntemin ikaz ve ceza olduğunu düşünmektedir. 

· Şantiye şeflerinin büyük çoğunluğu, inşaat sektöründe meydana gelen 
kazaların en önemli sebebinin işçinin kişisel yaklaşımı/önlemlere 
uymama inatçılığından kaynaklandığını düşünmektedir. 

 
Şantiye şeflerinin hemen hepsi iş sağlığı ve güvenliği konusunda en iyi 

sonucun alınması için denetimin artırılması ve cezai yaptırımların caydırıcı konuma 
gelmesi gerektiğini düşünmektedir.  

Araştırma sonucunda şantiye şeflerinin iş sağlığı ve güvenliği konusunda 
eksiklerinin olduğu ortaya çıkmıştır. Bu eksiklerin giderilebilmesi öncelikle 
mevzuatın şantiye şefleri tarafından iyi anlaşılması ile mümkün olacaktır. Bu 
amaçla şantiye şeflerine yönelik eğitimlerin Meslek Odaları, Üniversiteler ve 
Devlete bağlı resmi kurumlar tarafından yaygınlaştırılması önemlidir. Bu konuda 
önemli bir adım Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) 
tarafından 16.12.2010 tarih ve 27787 sayılı Resmi Gazetede yayınlatılan “Yapı 
Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında 
Yönetmelik” (Ek 14) ile atılmış, şantiye şeflerinin 01.01.2020 tarihine kadar 4857 
sayılı İş Kanunu’na uygun iş güvenliği uzmanlığı belgesi almaları zorunlu hale 
getirilmiştir. 
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SÜREKLİ REGRESYON VE İLİŞKİLİ REGRESYON MODELLERİNİN 
İNCELENMESİ1 

 
Continuum Regression and Examining Related Regression Models 

 
Yasemin CAN 
İstatistik Anabilim Dalı 

               M. Revan ÖZKALE 
               İstatistik Anabilim Bölümü 

 
ÖZET 

Bu çalışmanın amacı çoklu iç ilişki olması durumunda kullanılan ridge, 
temel bileşenler, kısmi en küçük kareler ve sürekli regresyon yöntemlerini 
incelemek ve Fearn’nın (1983) protein verisi üzerinde protein içeriğinin tahmin 
edilmesinde ele alınan yanlı regresyon yöntemlerinin en küçük kareler yöntemine 
göre etkinliğini araştırmaktır.  
Anahtar Kelimeler: Sürekli Regresyon, En Küçük Kareler Tahmin Edici, Temel 

Bileşenler Regresyon, Kısmi En Küçük Kareler Regresyon, 
Ridge Regresyon. 

 
ABSTRACT 

The main purposes of this study are to examine the ridge, principal 
component, partial least squares and continuum regression methods which are 
used in case of multicollinearity and to evaluate the effectiveness of biased 
regression methods used in the estimation of protein content from the protein data 
of Fearn (1983) over the least squares method. 
Key Words: Continuum Regression, Ordinary Least Squares Method, Principal 

Component Regression, Partial Least Squares, Ridge Regression.  
 
Giriş 

Regresyon istatistiksel anlamda biri yanıt (bağımlı) diğeri açıklayıcı 
(bağımsız) değişken olmak üzere en az iki değişken arasındaki fonksiyonel ilişkiyi 
belirlemek için kullanılan bir yöntemdir. Regresyon yönteminin temelini en küçük 
kareler prensibi oluşturur. 

En küçük kareler yöntemi parametre tahmini yaparak istatistiksel sonuç 
çıkarmaya yardımcı olur. Regresyon analizinde yaygın kullanıma sahip en küçük 
kareler tekniğinin parametre tahmininde kullanılacak varsayımlar, bu yöntemle elde 
edilen tahmin edicilerin özelliklerini belirlemede yardımcı olmaktadır. 

Çoklu iç ilişki olması durumunda en küçük kareler yöntemi sağlıklı sonuçlar 
vermeyeceğinden yanlı regresyon yöntemleri olan ridge regresyon (RR), temel 
bileşenler regresyon (PCR) ve kısmi en küçük kareler regresyon (PLSR) yöntemleri 
en küçük kareler yöntemine alternatif olarak incelenmiştir. Ayrıca Stone ve 
Brooks’un (1990) en küçük kareler yöntemi, PLSR ve PCR ile aralarındaki ilişkiyi 
daha iyi anlayabilmek için önerdiği sürekli (continuum) regresyon yöntemi 

                                                           
1 *Yüksek Lisans Tezi-MSc. Thesis 
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incelenerek yukarıda belirtilen regresyon yöntemleri ile ilişkisi eşitlikler yardımıyla 
gösterilir. 

Çoklu doğrusal regresyon modeli X  açıklayıcı değişkenlerin pn ´  
boyutlu matrisi, Y  1´n  boyutlu yanıt değişken matrisi, b  1´p  boyutlu regresyon 

katsayı vektörü ve e  1´n  boyutlu ortalaması sıfır ve varyansı 2s  olan rastgele 
hatalar vektörü olmak üzere verilerin merkezileştirildiği varsayılarak 
 

eb += Xy                                                                                               (1) 
 
şeklinde gösterilsin. Bu model için en küçük kareler tahmin edicisi XXS '=  ve 

yXs '=  gösterimlerinin kullanılması ile sSyXXX 11 ')'(ˆ -- ==b , şeklindedir. 
 
Çoklu İç İlişki Problemi 

Çoklu doğrusal regresyon modeli oluşturulurken açıklayıcı değişkenlerin 
birbirinden bağımsız olduğu varsayılır. pXXX ,...,, 21 , X  matrisinin kolonlarını 
göstermek üzere  
 

0
1

=å
=

p

j
jj Xt                                                                                              (2) 

 
eşitliğinde hepsi sıfır olmayan pttt ,...,, 21  

sabitleri varsa pXXX ,...,, 21  vektörleri 

lineer bağımlıdır. (2) eşitliği X ’in kolonlarının bir kümesi için tam olarak 
sağlanıyorsa “tam çoklu iç ilişki” vardır denir (Montgomery ve ark., 2001; Özkale, 
2007).  

Çoklu iç ilişkinin pek çok nedeni olabilir (Judge ve ark., 1985 ve 
Montgomery ve ark., 2001). Uygulama yapacak kişinin (2) ile tanımlı bir bölgenin 
alt uzayından örneklem alınması veya gözlemlerden çok açıklayıcı değişkenlerin 
olması çoklu iç ilişkinin en önemli nedenleri arasında yer almaktadır. 

Açıklayıcı değişkenler arasında tam çoklu iç ilişki problemi söz konusu 
iken, XX ¢  matrisi tekil olacağı için tersi hesaplanamaz. Yaklaşık çoklu iç ilişki 
durumunda 1)( -¢XX  hesaplansa dahi jb̂ ’lerin varyansı kötü koşulluluk nedeni ile 

şişirileceğinden jb̂ ’ler kararlı olmaz. Dolayısıyla EKK tahmin edicisi büyük 
varyansa sahip olur ve katsayılar gerçek değerlerinden uzaklaşır.  

Çoklu iç ilişki XX ¢  matrisinin incelenmesi, varyans şişirme faktörü (VIF), 
XX ¢  matrisinin özdeğer analizi veya XX ¢  matrisinin determinantının alınması ile 

belirlenebilir. 
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ÇOKLU İÇ İLİŞKİ OLMASI DURUMUNDA KULLANILAN YANLI REGRESYON 
YÖNTEMLERİ  

Ridge Regresyon: Ridge regresyon (RR) ilk kez 1962 yılında Hoerl 

tarafından ele alınmıştır. Regresyon katsayılarının å
=

p

j
jk

1

2b  “ceza” terimi ile 

å å
= =

-
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p

j
jiji xy
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)( b  ifadesinin b ’ya göre minimum yapılmasıyla  
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ifadesi elde edilir. Ridge sabiti 0>k  olmak üzere büzülme miktarını kontrol eder. 
(3) denklemin çözümü yapıldığında Hoerl ve Kennard’ın (1970) verdiği ridge 
tahmin edici  
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olur. Böylece XX ¢  matrisinin köşegen elemanlarına pozitif k  sabitinin 
eklenmesiyle tam ranklı olan dolayısıyla tekil olmayan )( kIXX +¢  matrisi 
tanımlanır. 

Temel Bileşenler Regresyon: Bazı durumlarda birbirleriyle ilişkili çok 
sayıda girdi olur. Temel bileşenler analizi (PCA) değişkenlerin varyans-kovaryans 
yapısını bu değişkenlerin doğrusal bileşimleri yardımıyla açıklayarak boyut 
indirgemesi ve yorumlamasını sağlayan çok değişkenli istatistiksel bir yöntemdir. 
Temel bileşen analizi ve EKK regresyonun birleşimi olarak ifade edilen temel 
bileşenler regresyon (PCR) ilk kez Massy (1965) tarafından önerilmiştir. PCR 
yönteminde amaç varyansın maksimum yapılmasıdır. 

XVW =  ve ba 'V=  olmak üzere (1) modeli  
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şeklinde kanonik formda yazılabilir. Burada p  tam modeldeki açıklayıcı değişken 
sayısını göstermek üzere W , pn´  boyutlu ortogonal yeni açıklayıcı değişkenlerin 
matrisi ve ],...,,[ 21 ¢= paaaa  yeni katsayıların 1´p  boyutlu vektörüdür. 

]...[ 1 pWWW =  matrisinin kolonları temel bileşenler olarak adlandırılır: 
 

 
( ) ( )

).,...,,(
''

''

21 pdiag
XVXV
XVXVWW

lll=
=
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],[ rs WWW =  matrisinin parçalanmasıyla (4) modeli eaa ++= rrss WWy  
şeklinde yazılır. Burada s  indirgenmiş modeldeki açıklayıcı değişken sayısını ve r  
tam modelden atılan açıklayıcı değişken sayısını gösterir. Temel bileşenler tahmin 
edicisi 
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olarak elde edilir. 
 Kısmi En Küçük Kareler Regresyon: PLSR regresyon yöntemi ile fazla 
sayıda olan ve aralarında çoklu iç ilişki bulunan açıklayıcı değişkenler, yanıt ve 
açıklayıcı değişkendeki değişimi büyük ölçüde açıklayan daha az sayıda ve 
aralarında çoklu iç ilişki sorunu olmayan yeni değişkenlere indirger. Bu değişkenler 
gizli değişken (LV) olarak adlandırılır. Söz konusu indirgeme işlemi için NIPALS 
algoritması yaygın olarak kullanılır. 
 PLSR modeli oluşturulmadan önce bileşenler, yükler ve ağırlıklar bulunur. 
PLSR’de ağırlık vektörü 
 

Eptptpt

EPTX

ss
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2211 +¢++¢+¢=
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ayrıştırmasına göre å
=

¢-=
a

j
jja ptXE

1
 ve buradan da XE =0  olmak üzere 

aaaa XwwEt == -1  bulunur. at  elde edildikten sonra aa Xrt =  eşitliğinden ar  
hesaplanır. Burada ha ,...,1=  )( ph <  indisi indirgenmiş PLSR modelindeki gizli 
değişken sayısını göstermek üzere 
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 hh XRT =                                                                                                   (5) 
 
 1)( -¢¢= hhhh TTTXP                                                                                     (6) 
 
olarak ifade edilir. (5) eşitliğinde kullanılan hR  matrisi ise 
 
 1)( -¢= hhhh WPWR                                                                                      (7) 
 
şeklindedir. Burada hR  ve hW  ağırlıkları gösterir. PLSR ile elde edilen model 
 
 YTTTTY hhhhPLS ¢¢= -1)(ˆ                                                                               (8) 
 
gösterimine sahiptir. (8) eşitliğinde hT  yerine hXR  ve y  yerine b̂X  yazıldığında  
 
 b̂)(ˆ 1 XXRXRXRXRY hhhhPLS ¢¢¢¢= -                                                             (9) 
 
elde edilir. (9) denklemi (1) modeline göre düşünüldüğünde PLSR tahmin edicisi 
 
 OLShhhh

h
PLS XXRXRXRR bb ˆ)(ˆ 1 ¢¢¢¢= -                                                        (10) 

 
ifadesine eşit olduğu görülür. Eşitlik (5) nin (6) de yerine koyulmasıyla elde edilen 

1)( -¢¢¢= hhhh XRXRXRXP  ve (7) eşitlikleri kullanılarak  
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1
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hhhhPLS
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h

¢¢=
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¢¢¢¢=

-

¢

-

444 3444 21

 

eşitlik (10)’nun daha sade bir biçimine ulaşılır (Phatak ve De Jong, 1997; Yeniay ve 
Göktaş, 2002). 

Sürekli Regresyon: Sürekli regresyon Stone ve Brooks (1990) tarafından 
EKK, PLSR ve PCR yöntemlerini birleştiren ve geliştiren bir yöntem olarak 
tasarlanmıştır. CR’de amaç iyi bir öntahmin sağlayacak 1´p  boyutlu bir b  
vektörü bulmaktır. b  vektörü birinci faktör PLSR, PCR ve EKK yönteminde y ’nin 
tek boyutlu Xc  ( 1´pc ) açıklayıcı değişkeni üzerinde basit lineer regresyonu ile 
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belirlenir öyle ki c  katsayı vektörü EKK, PLSR ve PCR için sırasıyla aşağıdaki 
kriterler ile seçilir: 

a. y  ve Xc  arasındaki korelasyonun karesi ( ),(2 Xcyr ) maksimum, 

b. 1=c  kısıtı altında y  ve Xc  arasındaki kovaryans maksimum, 

c. 1=c  kısıtı altında Xc  nin örneklem varyansı (veya 
2Xc ) maksimum 

(Björkström ve Sundberg, 1996; Frank ve Friedman, 1993). 
 Sürekli regresyon 1=c  iken 0³g  için  
 
 ( ) ggg 22)1(22 ,)'(),( XcXcyrXcXcycT µ= -                                    (11) 
 
ifadesini maksimum yapan gc ’yı bulmayı amaçlar. CR parametresi sırasıyla 

0=g , 1=g  ve ¥®g  değerlerini aldığında EKK, PLSR ve PCR tahmin 
edicilerine karşılık gelir. 

Genellikle y  yanıt değişkenini tahmin etmek için kullanılan lineer tahmin 

edici xb ¢  olarak ifade edilir. Ancak burada c  vektörü 1=c  şeklinde 

ölçeklendirilmek üzere pxxx ,...,, 21  açıklayıcı değişkenlerin ile lineer 

kombinasyonu å=¢ jj xcxc  açıklayıcı değişken olarak tanımlanır. Böylece lineer 

tahmin edici xc¢¢b  olur. 

Sundberg (1993) tarafından gösterilen 
cc

Scck
¢

¢
-= )1( gg  ifade 

kullanılarak sürekli regresyon tahmin edici, 
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şeklinde ifade edilir. 
 
Araştırma Bulguları 

Fearn (1983) ridge regresyon ile ilgili bir çalışmasında öğütülmüş buğdaya 
(ground wheat) ilişkin protein içeriğinin ölçüm değerleri üzerinde ayarlama yapmak 
için yakın kızılötesi yansıma aracını (NIR) kullanarak bulunan deney sonuçları ile 
bir veri kümesi elde etmiştir. Burada altı farklı değişkene ait değerler dalga boyu 
1680-2310 arasında değişen buğday örneğindeki NIR radyasyon yansıma 
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ölçüleridir. Bu yansıma ölçüleri, R  yansımayı ifade etmek üzere, )/1log( R  

şeklinde ölçeklendirilerek 61 LL -  (log değerlerini gösterir) olarak adlandırılır. Buna 
göre Fearn’nın (1983) verisinde ayarlama (calibration) deneyi sonuçları kullanılarak 
24 birime sahip bir ayarlama elde edilir kümesi ve ayarlamayı test etmek amacıyla 
26 birime sahip başka bir öntahmin kümesi vardır.  

Fearn’nın (1983) verisi analizlere başlanmadan önce standartlaştırılmıştır. 
İlk olarak korelasyon matrisi incelenmiş matrisin köşegen dışı elemanları 1’e yakın 
değerler aldığı için açıklayıcı değişkenler arasında iç ilişki problemi olduğuna karar 
verilmiştir. Ayrıca en büyük özdeğerin en küçük özdeğere oranı olarak ifade edilen 

koşul sayısı 29340
0002.0
8680.5

min

max ===
l
l

k  olarak bulunmuştur. 1000’den büyük olması 

çoklu iç problemi olduğunu gösterir. 
RR yönteminde uygun k  değerini, PCR ve PLSR yöntemlerinde ise 

sırasıyla temel bileşen sayısı ve gizli değişken sayısını belirlemek için RMSECV 
grafiği kullanılmıştır. Buna göre uygun k  değeri 0,0003 olarak belirlenirken, PCR 
ve PLSR yöntemlerinde temel bileşen sayısı ve gizli değişken sayısı 4 olarak 
belirlenmiştir. 
EKK yöntemi uygulandığında  

654321 4267.03708.01816.50248.50333.06577.0ˆ LLLLLLy -+-++=  
Temel bileşen sayısı 4 iken PCR yöntemi uygulandığında 

654321 0692.14373.09080.36914.20947.37552.0ˆ LLLLLLy -+-++-=  
Gizli değişken sayısı 4 iken PLSR yöntemi uygulandığında 

654321 0657.14354.09287.37652.20148.37303.0ˆ LLLLLLy -+-++-=  
 0.0003=k  için RR yöntemi uygulandığında 

654321 0.83010.37884.22406021.31.92100.3626ˆ LLLLLLy -+-++-=  
modelleri tahmin edilmiştir.  
 
Tablo 1. RMSE ve MSE ölçülerinin amaçlarına göre sınıflandırılması(Jorgensen ve 

Goegebeur, 2007) 
Amaç RMSE MSE 
Ayarlama (Calibration) RMSEC MSEC 
Ön Tahmin RMSEP MSEP 
Çapraz Geçerlilik RMSECV MSECV 

 
Tablo 1’de gösterilen RMSEC ve RMSECV yöntemleri veri üzerinde 

uygulanan yönteme ait modelin veriyi temsil etme gücünü, RMSEP yöntemi ise 
modelin öntahmin gücünü gösterir. 

Model seçme kriterleri olan RMSEC, RMSECV ve RMSEP yöntemleri 
dikkate alındığında en küçük RMSEC, RMSECV ve RMSEP değerine sahip model 
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tercih edilir. Tablo 2 incelendiğinde, RMSEC değeri bakımından EKK modeli ve 
RMSEP ve RMSECV değerleri bakımından PLSR ve RR yöntemlerinin iyi sonuç 
verdiği görülmüştür. Ancak veride çoklu iç ilişki olduğu için EKK yerine alternatif 
yanlı tahmin edicilerin iyi sonuç vermesi beklenir. 
 
Tablo 2. EKK, PCR, PLSR, RR ve CR modelleri için RMSECV değerleri 

 EKK PCR (4 PC) PLSR (4 LV) RR 
RMSEC 0.0273* 0.0297 0.0295 0.0337 
RMSEP 0.1437 0.1523 0.1522* 0.1481 

RMSECV 0.0419 0.0401 0.0410 0.0377* 

 
Fearn’nın (1983) üzerinde çalıştığı veriler ile ilgili literatürde yapılan 

çalışmalara göre öntahmin kümesi ayarlama kümesinden farklıdır. Öntahmin 
kümesinde herhangi bir açıklayıcı değişken için ele alınan herhangi bir gözlem 
ayarlama kümesinde aynı açıklayıcı değişkene ait gözlemlerin aldığı değer 
aralığının dışında kalan bir değere sahipse söz konusu gözlem ayarlama kümesi 
tarafından kaplanan alanın dışında olmaktadır. Bu nedenle RR ve diğer yanlı 
regresyon yöntemlerinin EKK yöntemine göre öntahmin yeteneği 26 gözlemli 
öntahmin kümesinde değerlendirildiğinde beklenmedik sonuçların çıktığı ileri 
sürülmektedir (Ryan, 1997). Bunun bir  sonucu olarak Naes ve Martens (1985), 
Stone ve Brooks (1990) ve Björkström ve Sundberg (1996, 1999) Fearn’nın 
çalışmasında yer alan ayarlama ve öntahmin kümesindeki ilk 12 gözlem ile 
analizler yapmışlardır. Bu çalışmalar dikkate alınarak Fearn’nın verisi için ayarlama 
ve öntahmin kümesindeki ilk 12 gözlem kullanılarak analizlere devam edilmiştir. 

İlk olarak korelasyon matrisi incelenmiş matrisin köşegen dışı elemanları 
1’e yakın değerler aldığı için açıklayıcı değişkenler arasında iç ilişki problemi 
olduğuna karar verilmiştir. Ayrıca en büyük özdeğerin en küçük özdeğere oranı 

olarak ifade edilen koşul sayısı 5.1359
0004.0
5438.5

min

max ===
l
l

k  olarak bulunmuştur. 

1000’den büyük olması çoklu iç problemi olduğunu gösterir. 
RMSECV grafiği kullanılmıştır. Buna göre uygun k  değeri 0,0001 olarak 

belirlenirken, PCR ve PLSR yöntemlerinde temel bileşen sayısı 6 ve gizli değişken 
sayısı 5 olarak belirlenmiştir. 
 
EKK yöntemi uygulandığında 

654321 6560.03572.06094.40961.01275.03033.3ˆ LLLLLLy ++-++=  
Temel bileşen sayısı 6 iken PCR yöntemi uygulandığında 

654321 6560.03572.06094.40961.01275.03033.3ˆ LLLLLLy ++-++=  
Gizli değişken sayısı 5 iken PLSR yöntemi uygulandığında 

654321 5029.02099.09530.35199.15901.02340.2ˆ LLLLLLy ++-+-=  
0.0001=k  için RR yöntemi uygulandığında 
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654321 0.50970.30224.16234346.01780.06746.2ˆ LLLLLLy ++-++=  
modelleri tahmin edilmiştir.  

Tablo 3’e göre RMSEP1 12 gözlem içeren öntahmin verisini, RMSEP2 26 
gözlem içeren öntahmin kümesini ifade eder. RMSEC, RMSECV ve RMSEP2 
değerleri bakımından RR modelinin iyi olduğu söylenebilir. Diğer taraftan RMSEP2 
değeri PLSR modelinde iyi çıkmıştır. PLSR ve RR modelleri öntahmin bakımından 
birbirine yakın sonuçlar vermiştir. 
 
Tablo 3. EKK, PCR, PLSR ve RR modelleri için RMSEC, RMSEP ve RMSECV           

değerleri 
 EKK PCR (6 PC) PLSR (5 LV) RR 

RMSEC 0.0322 0.0322 0.0346 0.0274* 

RMSECV 0.0780 0.0780 0.0744 0.0607* 

RMSEP1 0.1749 0.1749 0.1704* 0.1705 
RMSEP2 0.1190 0.1190 0.1173 0.1170* 

 
Tartışma ve Sonuçlar  

Çoklu iç ilişki olması durumunda EKK yöntemine alternatif olarak kullanılan 
RR, PCR ve PLSR yöntemleri ele alınmış ve Fearn’nın (1983) verisi kullanılarak 
analizler yapılmıştır. 

Fearn’nın (1983) verisi incelendiğinde 24 gözleme sahip ayarlama kümesi 
ve 26 gözleme sahip öntahmin kümesi kullanıldığında EKK modeli RMSEC değeri 
bakımından iyi sonuç vermiştir. Açıklayıcı değişkenler arasında iç ilişki problemi 
varken EKK modeli veriyi tam olarak yansıtamayacağından en iyi modeli PCR, 
PLSR ve RR yanlı regresyon yöntemlerinden birinin vermesi gerekir. Bu nedenle 
ayarlama ve öntahmin kümelerindeki ilk 12 gözlem ile analiz yapılmıştır. Analiz 
sonuçlarına göre PLSR ve RR yöntemleri birbirine yakın performans göstermiş ve 
diğer modellere göre daha iyi sonuç vermiştir. Yanlı regresyon yöntemlerinin iyi 
çıkmasıyla istenen sonuç elde edilmiştir. 
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