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ÖZET 

Mevcut tez, ülkemizde özellikle Çukurova Bölgesi’nde meyve suyu üretimi 
sonrası çok fazla miktarda açığa çıkan narenciye (portakal, limon, greyfurt) 
posalarının kurutulması amacıyla atık ısıdan yararlanarak ekonomik kurutma 
teknolojileri vasıtasıyla ülkemiz hayvancılığına kaliteli yem kaynağı olarak 
kazandırılması ve elde edilecek kuru posaların yem değerlerinin saptanması 
amaclanmıştır. Kireç ocağındaki atıl ısı farklı kurutma modüllerinden oluşan toplam 
kurutma sistemine oluşturulmuş ve bu sistem yardımıyla efektif kurutma 
yapılabileceği saptanmıştır. Çalışma sonunda elde edilen bulgular; yaklaşık %85 
nem içeriğine sahip posaların mekanik ön susuzlaştırma sonucu nem içeriklerinin 
%75-77’e düştüğü, bunu takiben direk ısı uygulamasının yapıldığı vibro akışkan 
yatak, döner tambur kurutucuda 1 saatlik bekletme sonrası nem düzeyi  %35-37’e, 
2 saatlik bekletme sonrası %13-25’e, üç saatlik bekletme sonrasında ise %8-10’a 
düştüğü, atık ısı yardımıyla kurutulan narenciye posalarının kimyasal ve fiziksel 
özellikleri itibarıyla endüstriyel bir yem maddesi haline dönüştürülebileceği 
saptanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Narenciye Posaları, Sıcak Hava Kaynağı ile Kurutma, Yem 
                                 Değeri, Hayvan Besleme 
ABSTRACT 

The present study was conducted to develop an effective drying up 
technologies by using scruber heat source for drying up citrus (orange, lemon, 
grepfurt) pulps and evaluate feding value of dried citrus pulps. For this purpose 
scruber heat source of a calcit production plant was equiped a drying up system 
which by provided an effective dried pulp production. The results obtained at the 
end of the experiment showed that water contents of pulps were reduced from 85% 
to 77-75% after mechanical pressing, then the pulp transfered to the vibro-fluidizer 
fluid bed dryer then rotary drum dryer. Following passing through the vibro-fluidizer 
fluid bed dryer, after 1, 2 and 3 hours processing in the rotary drum dryer water 
content of the pulp reduced to 35-37%, 13-25% and 8-10%, respectively. After the 
evaluation of physical and chemical charecteristics of the dried pulp, it was seen 
that citrus pulp could be re-cycled as an industrial feed in animal nutrition by drying 
with scrubber heat source known to be a source of emission.  

                                                           
* Doktora Tezi-PhD. Thesis 
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Giriş 

Kaliteli kaba yem kaynakları olarak çayır-meralar, ekimi yapılan yem 
bitkileri ile meyve suyu sanayi artığı posalar ülkemiz için büyük öneme sahiptir. Öte 
yandan, 1935-2000 yılları arasında 44 milyon hektardan 12,8 milyon hektara 
düşen, 2008 yılında ise yaklaşık 15 milyon hektar olarak belirlenen çayır-mera 
alanlarımız zamansız, düzensiz ve aşırı otlatma nedeniyle yetersiz durumdadır. 
Verimli ve ekonomik bir hayvancılığın temeli olan yem bitkileri yetiştiriciliği ile 
bunlardan silaj yapımı yıllardır istenilen düzeyde yaygınlaştırılamamıştır. 
Hayvancılığı ileri ülkelerde yem bitkileri ekim alanlarının toplam ekilebilir alan 
içindeki payı %10 iken ülkemizde bu oran maalesef %3.5’tir. Kaliteli kaba yem 
kaynağı olarak kabul edilen gıda ve konserve sanayi yan ürünleri ise teknolojik 
yetersizlikler nedeniyle yalnızca üretim döneminde yaş olarak kısa süreli 
kullanılabilmekte, uzun süreli kullanım için gerekli olan saklama yöntemlerinin 
uygulanamaması nedeniyle ciddi kalite kayıplarına uğradıkları için istenilen 
düzeyde değerlendirilememektedir. Özellikle ülkemizde ciddi miktarda atık materyal 
olarak açığa çıkan suca zengin posalar ruminant hayvanlar için istenilen düzeyde 
değerlendirilemedikleri için çevre kirliliğine neden olmakta, çevreye zararsız hale 
getirilmesi ve küresel ısınmaya yaptığı baskının önlenmesi için ek masraf ile 
uzaklaştırılmaya, yok edilmeye çalışılmaktadır. Aslında, gıda sanayi yan ürünlerinin 
hayvan yemi olarak değerlendirilmesi oldukça eskiye dayanan bir uygulamadır. 
Böyle bir uygulamanın çok önemli üç avantajı vardır; öncelikle hayvanların 
insanların gıdalarına ortak olmalarını önlemek, ülkemizde ihtiyaç duyulan kaliteli 
kaba yem üretimine katkı sağlamak ve çevre kirliliği oluşturabilecek unsurların 
daha etkin kullanımına imkân sağlanarak çevreye verilen zararın önlenmesidir. 
Nüfusun hızla arttığı, gıda işleme sektörünün giderek büyüdüğü günümüzde, gıda 
üretimi aşamasında açığa çıkan atıkların tekrar gıda üretimi amacıyla hayvan yemi 
olarak kullanılması özel bir önem taşımaktadır.  

Ülkemizde meyve suyuna işlenen meyve miktarı her yıl önemli düzeyde 
artmaktadır. 2000 yılında meyve suyuna işlenen meyve miktarı 433 bin ton iken 
2007 yılında bu miktar 737 bin tona, 2008 yılında ise 771 bin tona yükselmiştir. 
2009 yılı için ise meyve suyuna işlenen meyve miktarının yaklaşık 800 bin ton 
olduğu tahmin edilmektedir. Bu değerlere göre 2008 yılındaki artış oranı 2000 
yılına göre %78, 2007 yılına göre ise %5 düzeyindedir (Meyed, 2008). 

Çukurova Bölgesi’nde Türkiye’deki toplam turunçgilin yaklaşık %70’i 
üretilmektedir. Greyfurt’un % 95’i, limonun % 85’i, portakalın %65’i, mandalinanın 
ise %75’i yine bu bölgede yetiştirilmektedir. İkinci olarak % 20 turunçgil üretimi ile 
Antalya, son olarak ise İzmir gelmektedir. Türkiye’de üretilen mandalinanın %20’si 
ise İzmir’den sağlanmaktadır. 

Çukurova Bölgesi’nde çok fazla miktarda açığa çıkan narenciye (portakal, 
limon, greyfurt) posası mevcut çalışmada model materyal olarak ele alınmış, atık 
olarak açığa çıkan narenciye posalarının, uygun ve etkili teknolojiler kullanılarak 



 
 
 
 
 
 
 
 
Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl 2015 Cilt: 33-7 
 

3 

çevreye zararsız hale getirilmesi, atık olmaktan çıkarılıp yan ürün olarak 
değerlendirilmesi, kurutulup işlenerek hayvan beslemede kaliteli yem kaynağı 
olarak kullanım olanaklarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla aşağıda 
sıralanan kapsamda, amaca uygun çalışmalar yapılmıştır.  

 
1. Üretim artığı meyve suyu sanayi yan ürünü posaların çevreye yaptığı 

baskının azaltılması, 
2. Posa kökenli çevre kirliliğinin önlenmesi, 
3. Posaların sorunsuz bir şekilde bertaraf edilmesinin sağlanması  
4. Çukurova Bölgesi için model materyal olarak narenciye posalarının 

kullanılması, özellikle ülkemiz için büyük potansiyel arz eden elma posası ve 
üzüm cibresi üzerine yapılacak ileriki çalışmalar için teknolojik altyapı 
oluşturulması, 

5. Atık olarak ortaya çıkan posanın, katma değeri yüksek, saklanması, 
nakliyesi ve ticareti kolay olan ülkemiz ihtiyacı yem kaynağı olarak yaygın 
kullanımı için kurutulması, 

6. Kurutma işleminin bu işe özel enerji kullanmaksızın, çok düşük maliyetli geri 
dönüşümden kazanılan (atık) ısı enerjisi ile yapılması, geri dönüşüm 
enerjisinin (atık ısı enerjisi) çevreye verdiği zararın böylece azaltılması, 

7. Çalışma kapsamında geri kazanımı hedeflenen kuru narenciye posasının 
kaliteli yem kaynağı olarak karma yem üretiminde hammadde olarak 
değerlendirilmesi esas alınmıştır.  

 
Materyal ve Metot  
Materyal 

Çalışmanın ana materyali Çukurova Bölgesi’nde bulunan meyve suyu 
işleme tesislerinden TARGID (Tarım ve Gıda Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.)-Mersin, 
Anadolu Etap Tarım ve Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.- Mersin, LİMKON 
Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Adana ve KONFRUT Gıda San. ve Tic. A.Ş.-Dörtyol, 
Hatay’dan olacak şekilde 4 tesisten temin edilmiştir.  
Çukurova Bölgesi’nde çok fazla miktarda açığa çıkan portakal, limon, greyfurt 
posası mevcut tez için model materyal olarak ele alınmış, bu materyalin atık olarak 
açığa çıkmasının önlenmesi, uygun ve etkili teknolojiler kullanılarak çevreye 
zararsız hale getirilmesi, yan ürün olarak değerlendirilmesi, kurutulup işlenerek 
hayvan beslemede kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. 
 
Kurutma Sisteminin Dizaynı 

Mevcut çalışma kapsamında dönüşüm enerjisinden yararlanılıp kurutma 
işlemi için Bantlı Kurutma, Akışkan Yataklı Kurutma ve Dönen Tambur Kurutma 
modülleri dizayn edilmiştir. Ayrıca, küçük ölçekli imal edilen ve araştırmaya konu 
narenciye posaları için kurutma etkinlikleri bakımından test edilmiştir. Bantlı 
Kurutma ve Akışkan yataklı kurutma modülleri genel olarak sebze ve posa 
kurutmada tercih edilmektedir. Kurutma sistemlerinde kurutulan ürünün fiziksel ve 
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kimyasal özellikleri ile kurutucu sisteme ait kinetik değerler, kuru posanın yem 
değerinin optimize edilmesindeki önemi dikkate alınmıştır.   
 
Metot 
Yaş, Ön Susuzlaştırılan ve Kurutulan Narenciye Posalarının Kimyasal 
Özelliklerinin Saptanması 

Yaş, ön susuzlaştırılan ve kurutulan narenciye posalarının (portakal, limon, 
greyfurt) havada kuru madde (HavKM), vakumlanmış kuru madde (VaKM), kuru 
madde (KM), ham kül (HK), ham yağ (HY), ham protein (HP), ham selüloz (HS) ve 
N’siz öz maddeler (NÖM) içerikleri belirlenmiştir. Analizlerin tamamı Ç.Ü. Ziraat 
Fakültesi Zootekni Bölümü Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı 
laboratuvarlarında AOAC (1998)’e göre gerçekleştirilmiştir. NDF ve ADF düzeyleri 
Goering ve Van Soest (1970) tarafından bildirilen metoda göre “Ankom 200 Fiber 
Analyzer” cihazında tespit edilmiştir.  
 
Yaş Posanın Ön-Susuzlaştırılması   
  Üretim mahallinden alınan yaş posa örneklerinin kurutulması işleminin 
kolaylaştırılması amacıyla dehidrasyon işlemleri uygulanmıştır. Özellikle merkezkaç 
kuvveti etkisiyle santrifüj-seperatör (santrifügasyon) ve akabinde sürekli pres 
yöntemi ile posanın bünyesindeki suyu uzaklaştırılmıştır. 
 
Uygun Kurutma Teknikleri İçin Ekipmanların Teknik Özelliklerinin ve Uygun 
Kurutma Kinetiğinin (Hava Debisi, Sıcaklık, Süre, Nem) Belirlenmesi ve 
Kurutma Sisteminin Çalıştırılması 

Ön-Susuzlaştırma sonrası yaş posaların nem içeriği %12’nin altına 
düşürülene kadar ısıl işlem uygulaması yapılmıştır. Kurutma işlemi için bu çalışma 
kapsamında atık ısı enerjisi yardımıyla farklı kurutma-dehidrasyon sistemleri 
denenmiştir. Bu kapsamda; Bantlı Kurutma, Akışkan Yataklı Kurutma ve Dönen 
Tambur Kurutma modülleri olarak küçük ölçekli kurutucular dizayn edilmiş, tekrarlı 
testler yapılmıştır. 
 
Kurutulmuş Posaların Fiziksel ve Duyusal (Sertlik ve Renk) Özelliklerinin 
Saptanması 

Kurutma işlemi sırasında uygulanan hava debisi, sıcaklık ve süre dikkate 
alınıp kurtulmuş posa örneklerinin hayvan besleme açısından yem değerinin 
optimizasyonu için fiziksel analizlere tabi tutulmuştur. Kurutulmuş posaların nem 
içerikleri, sertlik (Stable Micro Systems TA.XT Plus Texture Analyzer) gibi fiziksel 
özellikleri ile renk (HUNTERLAB COLORFLEX EZ) gibi duyusal özellikleri 
belirlenmiştir. 
 
Kurutulmuş Posalarının Makro ve Mikro Besin Madde İçeriklerinin 
Belirlenmesi ve Metabolik Enerji Değerinin Hesaplanması 

Fiziksel ve kimyasal analizlerin yanında, kalsiyum ve fosfor analizleri ve iz 
mineral analizleri (kobalt, krom, bor, demir, bakır, çinko, potasyum, sodyum, 
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manganez, mangan) GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü laboratuvarunda ICP 
cihazı (Perkin Elmer® Optima™ 7000 DV ICP) ile gerçekleştirilmiştir. Ç.Ü. Ziraat 
Fakültesi Zootekni Bölümü Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı 
laboratuvarlarında kurutulmuş posaların besin madde içerikleri ve Hohenheim ve 
Ankom Gaz Üretim Testi ile de Metabolik Enerji (ME), Organik Madde 
Sindirilebilirliği (OMS), Net Enerji Laktasyon (NEL) değerleri belirlenmiştir.  
 
İstatistikî Analizler 

Çalışma kapsamında elde edilen veriler ortalama değerler olarak verilmiş, 
in vitro besin madde sindirilebilirliği ve metabolik enerji değerlerine ilişkin veriler 
(limon, portakal, greyfurt posalarının in vitro sinidirlebilirliği) tesadüf parselleri 
deneme desenine göre GLM prosedüründe analiz edilmiş, istatistikî 
değerlendirmelere ait özetler ilgili tablolarda verilmiştir. Bu verilere ait grup 
ortalamalarının karşılaştırılmasında Duncan Çoklu Karşılaştırma testi kullanılmıştır. 
Tüm bu istatistikî değerlendirmeler için SAS (1996) paket programı kullanılmıştır. 
 
Araştırma Bulguları  
Kurutma Sisteminin Kurulumu 

Çalışma kapsamında dönüşüm enerjisinden yararlanılıp kurutma işlemi; 
ön-susuzlaştırma işleminden geçirilen posalar için sırasıyla Akışkan Yataklı 
Kurutma, Dönen Tambur Kurutma ve Bantlı Kurutma modüllerinden oluşan toplam 
kurutma sistemi dizayn edilmiştir. Kurutma modülleri çalışma başında, proje 
önerisine uygun olarak, ayrı ayrı değerlendirilmiş ve yapılan tekrarlarla üç kurutma 
modülünün bireysel performansları ile istenilen düzeyde kurutma elde edilememiş, 
sistem 3 modülü de içerecek şekilde yeniden dizayn edilmiş ve istenilen düzeyde 
kurutma elde edilmiştir. 

 

 
Şekil 1.  Kurutma Sisteminin 3 Boyutlu Genel Görüntüsü 

 
Şekil 1’deki görüntüden de anlaşılacağı üzere fırın üst cehennemlik 

arkasında fırın besleme silolarının yanına ek silo konarak, ek dozaj ve taşıma 
bantları yapılarak, vibro akışkan yatak kurutucu çıkışına döner tambur kurutucu 
çıkışına elek ve bantlı kurutucu yerleştirilmiş, tahliye borusu ve tahliye silosu 
bağlantısı yapılmıştır. Sistemin otomasyon ve kumanda panosu, fırın yakma 
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rejiminden ayrı olarak kurgulanmış ve fırın kumanda panosunun yanında, entegre 
Scada ile uyumlu olarak imal ve montajı tamamlanmıştır. 

Yaş narenciye posası ilk olarak tesise getirildiğinde damperli kamyon ile 
kabul bunkerine (1) boşaltılmış, kurutma sistemine elevatörlerle taşınmıştır (2,3). 
Elevatörler yardımıyla taşınan yaş narenciye posası ön susuzlaştırma işleminin 
gerçekleşeceği ön susuzlaştırma ünitesinde (4) mekanik olarak sürekli vida sistemi 
ile preslenmiştir. Presleme sonrası fazla su tahliye hattından (13) dışarı deşarj 
edilirken ön susulaştırmaya uğrayan numuneler vibro akışkan yatak (5) içerisinde 
ön kurutmaya sevk edilmiştir. Vibro akışkan yatak modülü içerisinde ön kurutma 
sonucu ilerleyen numuneler bir sonraki kurutma basamağı olan döner tambur 
kurutma modülüne (6) aktarılmıştır. Döner tambur kurutma modülü içerisinde sıcak 
hava ile temas eden ön-kurutulması tamamlanmış materyal, döner tambur çıkışı 
elek (7) yardımıyla elenerek kurutma işleminde 3. Basamak olan bantlı kurutma 
modülüne aktarılmıştır. Bantlı kurutma modülünde (8) sıcak hava tedrici olarak 
düşürülüp numune toplama bunkerinde (9) depoya aktarılmak üzere stoklanmıştır. 
Sistem üzerinde 10 numara ile gösterilen siklon Döner tambur kurutma modülü 
içerisindeki sıcak havanın soğuk kısmının uzaklaştırılması işlemini görmüştür. 
Sistemin ana enerji kaynağı olan sıcak hava ise fırınların cehennemlik (11) 
bölgesinden toplanarak sıcak hava taşıma boruları (12) ile sisteme aktarılmıştır. Ön 
susuzlaştırma sırasında açığa çıkan sıvı kısım ise 13 numaralı depoda 
stoklanmıştır. 

 
Taze, Ön Susuzlaştırılan ve Kurutulmuş Narenciye Posa Örneklerinin Ham 
Besin Madde İçeriklerinin ve Metabolik Enerji Değerlerinin Saptanması 

 
Çizelge 1. Taze olarak Temin Edilen Yaş Narenciye Posalarının Ham Besin Madde 

İçerikleri ve Metabolik Enerji Değerleri 

Örnekler  g/kg KM % ME Mcal/kg 
KM 

HavK
M HK HP HY NÖM HS ND

F 
AD
F 

TSE 
 9610 

MAFF 
 1984 

Portakal Posası KONFRUT 237.1 31.
1 69.8 26.

1 
794.

6 7.20 15.5 14.4 2.966 2.783 

Portakal Posası LİMKON 205.0 36.
5 66.5 26.

1 
774.

0 8.90 20.2 15.4 2.871 2.715 

Limon Posası KONFRUT 218.7 43.
9 69.8 28.

6 
732.

0 
11.6

0 30.8 19.6 2.742 2.541 

Limon Posası ETAP 160.0 42.
5 72.8 37.

3 
716.

2 
11.6

0 24.3 17.5 2.756 2.609 

Limon Posası PULP LİMKON 141.7 44.
6 

102.
4 

37.
6 

703.
9 9.70 15.1 13.4 2.844 2.861 

Limon Posası KABUK 
LİMKON 188.3 41.

1 67.9 30.
8 

753.
0 9.60 15.4 16.6 2.832 2.639 

Greyfurt Posası LİMKON 150.0 35.
6 95.7 30.

4 
720.

1 8.80 12.7 12.3 2.817 2.942 
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Ön-Susuzlaştırma İle Suyu Azaltılmış Posaların Fiziksel ve Kimyasal 
Özelliklerinin Saptanması 
 
Çizelge 2. Ön Susuzlaştırmada Kullanılan Portakal Posası Numunesinin Renk 
                Analizleri 

Örnekler 
L* Işık 

Geçirgenliğ
i 

a* 
Kırmızımtırak 

b* 
Sarımtırak 

a*/ b* 
Yoğunluk 

C* 
Kroma 

h Renk 
Dereces

i 
Portakal Posası LİMKON 66.87 7.77 31.09 0.25 974.4 75.96 
Portakal Posası Ön 
Susuzlaştırılmış LİMKON 68.91 6.70 30.15 0.22 915.7 77.47 

Portakal Posası Ön 
Susuzlaştırma Sıvısı 
LİMKON 

63.6 7.88 28.95 0.27 846.0 74.77 

 
Çizelge 3.Greyfurt Posasının Ön Susuzlaştırma İşlemi Öncesi ve Sonrası Kimyasal 

   Analizleri ve Metabolik Enerji Değerleri 

 Örnekler 
  

g/kg KM % 
ME Mcal/kg 

KM 
HavK

M HK HP HY NÖM HS NDF ADF TSE 
9610 

MAFF 
1984 

Greyfurt Posası 
Fabrika Çıkışı 150.00 35.6

1 95.65 30.4
0 

720.1
2 

8.8
1 

12.6
7 

12.2
6 2.817 2.942 

Greyfurt Posası Suyu  
Ön Susuzlaştırılmış 187.50 35.4

1 91.46 32.7
0 

715.0
8 

8.4
2 

15.0
5 

13.8
3 2.795 2.868 

Greyfurt Posası Suyu 136.90 45.7
7 

105.6
5 

28.7
6 

677.4
4 

9.8
1 

19.7
3 

18.3
6 2.686 2.708 

Greyfurt Posası 
Akan Suyu 
(Vakumdry) 

131.00 42.4
9 

101.4
1 

40.3
1 

680.4
9 

8.8
3 6.87 6.52 2.763 2.658 

 
Çizelge 4.Ön Susuzlaştırmada Kullanılan Portakal Posası Numunesinin Kimyasal 
               Analizleri ve Metabolik Enerji Değerleri 

  Örnekler 
g/kg KM % ME Mcal/kg 

KM 
HavK

M HK HP HY NÖM HS ND
F 

AD
F 

TSE 
9610 

MAFF 
1984 

Portakal Posası LİMKON 168 51.8 97.1 32.1 712.
8 9.7 21.

8 
22.
3 2.819 2.496 

Portakal Posası Ön 
Susuzlaştırılmış LİMKON 193 52.6 90.1 29.6 659.

9 15.6 23.
8 

25.
6 2.556 2.350 

Portakal Posası Ön 
Susuzlaştırma Sıvısı 
LİMKON 

123.3 59.7 111.
9 34.8 655.

4 12.8 20.
1 

20.
2 2.681 2.606 

Kurutulmuş Posaların Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Saptanması 
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Çizelge 5. Kurutulan Portakal Posası Numunesi Renk Analizleri ve Sertlik Değerleri  
                (N) 

Örnekler 
 

L*   
Işık 

Geçirgenliği 

a* 
Kırmızımtır

ak 

b* 
Sarımtıra

k 

a*/ b* 
Yoğunluk 

C* 
Krom

a 

h 
Renk 

Derece
si 

Sertlik 
Değerler

i 
(Newton

) 
Portakal Posası 
Fabrika Çıkışı 67.75 5.53 29.53 0.19 877.6 87.58 138.76 

Portakal Posası Ön 
Susuzlaştırma Çıkışı 61.38 9.10 33.98 0.27 1163.

7 75.00 82.83 

Portakal Posası Ön 
Susuzlaştırma Atığı 
(pulp) 

46.69 9.61 28.56 0.34 825.3 71.40 53.83 

Portakal Posası Sıvı 51.15 6.25 22.54 0.28 514.3 74.50 57.86 
Portakal Posası 
1 Saat Kurutma 54.35 8.43 30.41 0.28 933.2 74.51 24.94 

Portakal Posası 
2 Saat Kurutma 66.28 7.32 34.82 0.21 1219.

8 79.21 45.45 

Portakal Posası  
3 Saat Kurutma 44.85 4.58 22.73 0.20 521.2 78.61 39.78 

Elek altı 41.82 3.33 15.36 0.22 239.3 77.76 119.76 
 

Çizelge 6. Kurutulan Limon Posası ve Greyfurt Posası Numunesi Renk Analizleri  
                ve Sertlik Değerleri (N) 

Örnekler 
L* 

 Işık 
Geçirgenliği 

a* 
Kırmızımtıra

k 

b* 
Sarımtıra

k 

a*/ b* 
Yoğunlu

k 

C* 
Krom

a 

h 
 Renk 

Dereces
i 

Sertlik 
Değerler

i 
(Newton

) 
Limon Posası 51.72 9.08 29.15 0.31 858.8 72.70 43.5 
Limon Posası  
1 Saat 
Kurutma 42.43 9.83 26.97 0.36 737.2 69.97 27.2 
Limon Posası  
2 Saat 
Kurutma 46.12 10.04 28.38 0.35 815.5 70.51 31.6 
Greyfurt 
Posası 39.56 10.08 23.07 0.44 542.3 66.40 22.34 
Greyfurt 
Posası  
1 Saat 
Kurutma 41.51 8.28 25.61 0.32 664.2 72.08 53.44 
Greyfurt 
Posası  
2 Saat 
Kurutma 41.89 8.81 25.28 0.35 647.9 70.79 67.12 
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Çizelge 7.Kurutulan Portakal Posası Numunesinin Kimyasal Analizleri ve Metabolik 
   Enerji Değerleri 

 Örnekler 
  

g/kg KM % 
ME Mcal/kg 

KM 

HavKM HK HP HY NÖM HS 
ND
F 

AD
F 

TSE 
9610 

MAF
F 

1984 
Portakal Posası Fabrika 
Çıkışı 183.5 83.8 

20.
4 50.6 741.8 9.6 

18.
9 

21.
2 2.787 2.512 

Portakal Posası Ön 
susuzlaştırma Çıkışı 202.0 83.7 

18.
4 62.6 746.9 7.9 

13.
8 

18.
9 2.801 2.524 

Portakal Posası Ön 
Susuzlaştırma Atığı (pulp) 172.5 80.5 

23.
4 51.4 737.2 

10.
0 

20.
4 

22.
5 2.778 2.447 

Portakal Posası Sıvı 94.2 27.2 
39.
5 78.1 673.0 

17.
4 

30.
8 

33.
6 2.421 1.775 

Portakal Posası 1 Saat 
Kurutma 540.0 71.7 

20.
5 44.0 761.9 9.7 

19.
1 

19.
3 2.809 2.577 

Portakal Posası 2 Saat 
Kurutma  575.0 71.7 

18.
0 62.6 742.2 9.9 

20.
6 

20.
9 2.726 2.444 

Portakal Posası 3 Saat 
Kurutma 926.7 109.8 

31.
5 204.4 355.2 

28.
5 

34.
4 

34.
0 1.547 1.584 

Elek altı 927.8 57.9 
24.
3 382.3 113.5 

38.
2 

43.
3 

42.
3 0.422 0.376 

 
Çizelge 8. Kurutulan Portakal Posasınun İz Mineral İçerikleri 

Numune Adı 
      (%)      

C
o 

C
r B Ca C

u Fe K Mg M
n Na P Z

n 

Portakal Posası Fabrika Çıkışı - - - 
0.5
9 - 

0.0
1 

0.5
2 

0.0
6 - 

0.0
1 

0.0
7 - 

Portakal Posası Ön Susuzlaştırma Çıkışı - - - 
0.5
4 - 

0.0
1 

0.4
3 

0.0
5 - 

0.0
1 

0.0
5 - 

Portakal Posası Ön Susuzlaştırma Atığı 
(pulp) - - - 

0.4
0 - 

0.0
6 

0.3
1 

0.0
3 - - 

0.0
3 - 

Portakal Posası Sıvı - - - 
1.0
5 - 

0.1
0 

0.8
2 

0.1
1 - 

0.0
4 

0.1
1 - 

Portakal Posası 1 Saat Kurutma - - - 
0.4
7 - 

0.0
1 

0.4
1 

0.0
5 - 

0.0
1 

0.0
5 - 

Portakal Posası 2 Saat Kurutma  - - - 
0.9
1 - 

0.0
2 

0.3
3 

0.0
5 - 

0.0
1 

0.0
4 - 

Portakal Posası 3 Saat Kurutma - - - 
0.8
3 - 

0.1
2 

0.4
3 

0.0
6 - 

0.0
2 

0.0
5 - 

Elek altı - - - 
1.2
2 - 

0.2
0 

0.3
2 

0.0
5 - 

0.0
1 

0.0
5 - 
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Çizelge 9. Kurutulan Limon Posası ve Greyfurt Posasının Besin Madde İçerikleri 

 Örnekler 
  

g/kg KM % 
ME Mcal/kg 

KM 
HavK

M HK HP HY NÖM HS ND
F 

AD
F 

TSE 
9610  

MAFF 
1984 

Limon Posası 218.8 
37.
4 

54.
2 

43.
6 

747.
8 

10.
5 15.4 15.6 2.853 2.568 

Limon Posası 1 Saat Kurutma 634.7 
82.
7 

80.
0 

77.
1 

591.
2 

16.
2 22.4 24.5 2.645 2.313 

Limon Posası 2 Saat Kurutma 885.3 
76.
4 

65.
7 

60.
4 

664.
4 

12.
3 21.9 20.0 2.791 2.492 

Greyfurt Posası 205.0 
64.
7 

43.
6 

43.
7 

726.
8 

10.
8 13.7 14.6 2.811 2.696 

Greyfurt Posası 1 Saat 
Kurutma 652.8 

80.
2 

80.
0 

65.
4 

611.
6 

15.
2 19.4 23.1 2.708 2.370 

Greyfurt Posası 2 Saat 
Kurutma 774.0 

60.
2 

77.
0 

65.
9 

640.
0 

14.
6 20.2 21.6 2.710 2.356 

 
Çizelge 10. Kurutulan Limon Posası ve Greyfurt Posası Numunesi 

MineralAnalizleri 
Numune Adı       (%)      Co Cr B Ca Cu Fe K Mg Mn Na P Zn 
Limon Posası Sıvısı - - - 0.47 - 0.10 0.56 0.05 - 0.01 0.06 0.06 
Limon Posası 1 Saat Kurutma - - - 0.98 - 0.04 0.64 0.06 - 0.01 0.07 0.01 
Limon Posası 2 Saat Kurutma - - - 0.75 - 0.03 0.45 0.05 - 0.01 0.05 - 
Greyfurt Posası Sıvısı - - - 0.64 - 0.04 0.64 0.06 - 0.01 0.07 - 
Greyfurt Posası 1 Saat Kurutma - - - 1.28 - 0.04 0.64 0.07 - 0.02 0.07 - 
Greyfurt Posası 2 Saat Kurutma - - - 0.52 - 0.03 0.40 0.04 - 0.01 0.04 - 
 
Çizelge 11. Kurutulan Portakal Posası, Limon Posası ve Greyfurt Posası Numunesi 

      İn vitro  Analiz Sonuçları 
Örnekler pH % OMS ME (MJ/kg KM) NEL (MJ/kg KM) 

Portakal 6.94b 61.32a 8.74b 4.64c 
Limon 6.96a 47.85a 7.27c 4.96b 
Greyfurt 6.93b 61.44a 9.22a 9.71a 
1 Saat 6.93 57.73 8.65 6.96 
2 Saat 6.93 59.23 8.97 6.44 
3 Saat 7.01 51.63 6.33 3.08 

a,b,c: Türler arasındaki farklılık, Not 1: Tüm istatistiki hesaplamalar 1. ve 2. saatler üzerinden 
yapılmıştır. Not 2: 3 saat sadece portakal posası için değerlendirilmiştir ve istatistiki olarak analize tabi 
tutulmamıştır. 
 
Tartışma ve Sonuçlar  

Mekanik sürekli vida sıkıştırmalı ön susuzlaştırma ile yaklaşık % 8-10 
arasında su kaybına uğrayan taze posalar içerisinde kalan %75-77 nemin 
uzaklaştırılması amacıyla vibro akışkan yatak, döner tambur kurutucu ve bantlı 
kurutucu tasarlanmış ve denenmiştir. Narenciye posaları istenen nem seviyelerine 
düşürülemeyince sistem bir bütün olarak denenmiş 1 saatlik hareketli bekletilmesi 
(tamburda bekletilen her bir saatte 40 devir, her bir devir 25-30 saniye süreli, tam 
iki tur döndürme) sonucu nem düzeyi yaklaşık %35-37’e (Çizelge 7), 2 saatlik 
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hareketli bekletilmesi sonucu nem düzeyi yaklaşık %13-25’e (Çizelge 7), üç saatlik 
hareketli muamele sonucu nem düzeyi portakal posasında nem düzeyi %8-10’a 
(Çizelge 7) düşmüştür. 

Narenciye posalarından portakal, limon ve greyfurt posalarının taze ve 
kurutulmuş besin madde analiz sonuçları Akyıldız, (1969) ve Ensminger ve ark. 
(1990) (Çizelge 1)’nın vermiş olduğu analiz sonuçları ile paralellik göstermiştir. 
Meyve suyu fabrikalarından taze olarak temin edilen ve laboratuvar ortamında 
kurutulan posaların literatürde bildirilen besin madde içeriğe sahip olduğu 
belirlenmiştir. 

Portakal posası 3 saat kurutulması sonucunda NRC 2001’in mısır için 
vermiş olduğu besin madde ve lif içeriğinden daha zengin olduğu tespit edilmiştir. 
Ayrıca, aşağıdaki araştırmacılar çalışmalarında narenciye posasını mısıra ve 
arpaya ikame olarak farklı miktarlarda ruminant hayvanların rasyonlarında 
denemişler, ikame edilebilme potansiyelini araştırmışlardır. 

Dane mısır yerine rasyona Bhattacharya ve Harb, (1973) 400 g/kg KM, 
Henrique ve ark. (1998) 650 g/kg KM, Vijchulata ve ark. (1980) yapmış olduğu iki 
ayrı çalışmada 400 ve 600 g/kg KM, Lanza (1984) yarı yarıya mısır ile kuru 
portakal posasını başka bir çalışmasında ise 250 veya 500 g/kg düzeyindeki 
mısırın kuru portakal posası ile ikamesi, Schalch ve ark. (2001) 150, 300, 450 
kg/ton düzeyinde kuru narenciye posasının, Bueno ve ark. (2002) mısır yerine 
kurutulmuş narenciye posası miktarları; 695 ve 0 g/kg, 460 ve 230 g/kg, 220 ve 
460 g/kg, 0 ve 665 g/kg şeklinde ikamelerinin rasyonda kullanımının herhangi bir 
sorun yaratmadığını bildirmişlerdir. Bu bildirişler ve besin madde içerikleri dikkate 
alındığında; kurutulmuş narenciye posalarının ruminant hayvnlar için hazırlanan 
rasyonlarda tahıllarla yarıyarıya ikame edilebileceği, rasyonda kullanılan tahılın 
yarısı yerine narenciye posası kullanılabileceği düşünülebilir.  

Hadjipanayiotou ve Louka (1976) iki ayrı karma yemin birinde tonda 820 kg 
arpa, 150 kg soya küspesi, ikinci karma yemde ise 200 kg arpa, 600 kg kuru 
narenciye posası ve 180 kg soya küspesi şeklinde ikamelerin sorun yaratmadan 
rasyonda kullanılabileceğini belirlemişlerdir. 

Öte yandan, rasyon bileşiminde yer alan tahılların kurutulmuş narenciye 
posaları ile tam ikamesi süt ineklerinde verim ve süt kompozisyonu üzerine bazı 
olumsuzluklara yol açacağına yönelik bildirişler mevcuttur. Leiva ve ark. (2000), 
mısır yerine kuru narenciye posası kullanımının süt verimi ve kompozisyonu 
üzerine etkilerini inceledikleri iki ayrı çalışmanın ilkinde rasyon bileşiminin süt 
verimi ve bileşenleri üzerine önemli düzeyde bir etkiye sahip olmadığı, ikincisinde 
ise rasyon bileşiminde yüksek düzeyde yer alan kuru narenciye posasının süt 
verimini, süt yağı ve süt protein verimini düşürdüğü, süt yağı düzeyi ile süt üre azot 
düzeyini artırdığı saptanmıştır.  

Narenciye posalarının makro besin maddeleri dışında etken madde 
içeriğine de bağlı olarak hayvan besleme ve hayvan sağlığı açısından bazı katkılar 
sağlayacağı saptanmıştır. Narenciye posalarının antimikrobiyal özellilere sahip 
olduğu, limonene içeriği açısından zengin olduğu bilinmektedir  (Şahan, 2012). 
Callaway ve ark. (2008; 2011a; 2011b) ve Farrow ve ark. (2012) E. coli O157:H7 
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ve Salmonella typhimurium sağıtımı üzerine, Collier ve ark. (2010) immun sistem 
ve kortizol E. coli F18 enfektesi ve sonraki E. coli seviyelerinin değişimi üzerine 
kuru narenciye posalarının bakteri popülasyonunu azalttığı ve terapik etkisi 
olduğunu tespit etmişlerdir.  

Besin madde içeriği bakımından değerlendirilen narenciye posalarından 
portakal posasının 3 saat kurutulması sonucu istenen kuru madde düzeyine 
ulaşılmıştır. Portakal posasının 3 saat kurutulmasıyla meydana gelen kimyasal ve 
fiziksel özelliklerdeki değişiklikler farklı olmuştur.  1 ve 2 saat süreyle kurutulan 
posalarda önemli bir pH değişimi, organik madde sindirilebilirliği, metabolik enerji 
değeri benzer bulunmuş 3 saat kurutma sonucu pH yükselirken organik madde 
sindirilebilirliği ve metabolik enerji düzeyi önemli derecede düşmüştür. Bu bulgular 
uygun kurutma süresinin 2 saat olması gerektiğine işaret ederken kurutlmuş 
ürünün saklanabilmesi için en az 3 saatlik kurutma süresine ihtiyaç olduğunu 
göstermektedir. Bu nedenle kurutma süresi; nem düzeyi-saklanabilirlik ve organik 
madde sindirilebilirliği-metabolik enerji değeri arasında optimizasyonun 
zorunluluğunu göstermektedir. Öte yandan, mevcut çalışmada elde edilen in vitro 
sindirilebilirlik sonuçları Bampidis ve Robinson (2006) bildirdiği değerlerle uyumlu 
bulunmuş, bu tür optimizasyonların kurutulmuş ürünlerin yem değeri açısından 
önemli olduğu sonucuna varılmıştır. Teze özel dizayn edilen toplam kurutma 
sisteminden elde edilen sonuçlar kurutulmuş portakal posasının (3saat kurutma) 
uluslararası normlarda belirtilen değerlerle benzerlik göstermektedir. 

Fizilsel analizler de kutruma süresi ve ürün görüntüsü (renk) ve ürün sertliği 
arasında yakın ilişkiler bulunduğuna işaret etmektedir. Kurutulmuş portakal 
posasının (3 saat) renk özellikleri incelendiğinde kırmızıdan sarıya doğru artış 
gösteren dönme açısı “h” (derece cinsinden), rengin bir ölçüsüdür. h= 0o kırmızı bir 
renk tonunu, h = 90o sarı bir renk tonunu, h =270o mavi bir renk tonuna karşılık 
gelmektedir (Acar, 2009). Portakal posasını değerledirecek olursak (Çizelge 5) ön 
susuzlaştırmayla birlikte kurutma saatlerinin süresinin artması sonucunda h renk 
derecesi sarımtıraklığa yaklaşmaktadır. Bu sonuçtan da anlaşılacağı üzere 
kurutma sürelerinin portakal posasının kimyasal ve fiziksel özelliklerini piyasa 
isteklerine uygun şekilde değişmiş; ancak kurutma ile ürün sertliğinin önemli 
düzeyde arttığı görülmüştür.  Ürünbün çğnenebilirliği açısından olumsuz olan bu 
durum muhtemelen kuru posanın rasyonda kullanım oranını olumsuz etkileyecektir; 
ancak rasyonda makul seviyelerde (%20-30) kullanılacak kuru narenciye posası, 
çiğnenebilirliği önemli düzeyde olumsuz etkilemeyecektir.  

Çukurova Bölgesi’nde çok fazla miktarda açığa çıkan narenciye posası 
mevcut proje için model materyal olarak ele alınmış, bu materyalin atık olarak 
çevreye verdiği zararın önlenmesi, uygun ve etkili teknolojiler kullanılarak zararsız 
hale getirilmesi, yan ürün olarak değerlendirilmesi, kurutulup işlenmesini takiben 
yem değerinin saptanması, hayvan beslemede kullanımının yaygınlaştırılması 
amacıyla ticari öneme sahip yoğun yem haline getirilmesi hedeflenmiştir. 

Tez kapsamında yapılan çalışmalar, tüm veriler ve yapılan gözlemler 
neticesinde tasarlanan kurutma modülleri tek başlarına kullanıldığında kurutma ve 
kurutulmuş ürün özellikleri açısından istenilen performansı vermezken, tamamının 
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birleştirilerek tek ve toplam bir sistem olarak kullanılması sonucu 3 saat süren 
kurutma sırasında en yüksek kurutma performansına ulaşılmıştır. Kurutulmuş 
numuneler ve atık potansiyelleri değerlendirildiğinde en yüksek potansiyele sahip 
olan portakal posası, çalışmanın ileri aşamaları ve yem değerlendirme çalışmaları 
için kurutulmuş posa materyali olarak seçilmiştir. 
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RİNG İPLİK MAKİNALARI İÇİN YENİ BİR ENJEKTE İPLİK ÜRETİM SİSTEMİNİN 
GELİŞTİRİLMESİ VE İPLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ* 

  
Development of the New Injected Yarn Productıon System for Rıng Spınnıng 

Machınes and Investıgatıon of Yarn Propertıes 
  

Recep YILMAZ 
Tekstil Teknolojisi Anabilim Dalı 

Osman BABAARSLAN 
Tekstil Teknolojisi Anabilim Dalı 

  
ÖZET 

Günümüzün en dikkat çekici fantezi iplik çeşitlerinden biri olarak 
tanımlanabilecek enjekte iplik, uzun yada kısa ştapel esaslı bir iplik yapısı 
içerisinde belirli aralıklarda farklı özellikteki (renk, cins, vb.) lif grubunu bünyesinde 
taşıyan bir iplik çeşididir. Farklı özellikli lif grubu, iplik yapısı üzerinde efekt 
oluşturucu materyal olarak yer almaktadır. Bu yeni iplik çeşidinin ismi ise, ana 
yapıya, efekt liflerinin bölgesel olarak dahil (enjekte) edilmesinden gelmektedir. 
Üretimde ana yapıyı oluşturan liflerde miktar değişimi olmadan efekt verici liflerin 
de yapıya dahil olması, efekt bölgelerinde kalın bölgelerin oluşmasını 
sağlamaktadır. Bu çalışma ile, günümüzde önemi her geçen gün artan enjekte iplik 
yapıları için mevcut olan üretim sistemlerinden tamamen farklı bir yapıda özgün 
olarak yeni bir sistem geliştirilmiş ve bu sistemle üretilmiş numune iplik yapılarının 
özellikleri değerlendirilmiştir. 
Anahtar Kelimeler : Enjekte iplik, Ring iplik eğirme makinesi, Modifikasyon 
 
ABSTRACT 

At present day, one of the most remarkable kind of fancy yarn is injected 
yarn. This kind of yarn includes long and short staple based yarn structure within 
different speciality fibre group (colour, sort etc.) at certain intervals. Different 
speciality fibre group ranks as the effect creating material. The name of this kind of 
yarn comes from injecting effect fibres to main structure sectional. During 
manufacture, including effective fibre to the main structure without decreasing the 
quantity causes thickness. In this study, it has been researched the sample yarn 
structures made by a totally different an original new system than the old available 
one. 
Key Words : Injected yarn, Ring spinning frame, Modification 

  
Giriş 

Genel karakteristiği renkli ve kalınlaşmış bölgeler içeren bir iplik çeşidi olan 
‘Enjekte İplik’, örme ya da dokuma yöntemleri ile kumaş formuna getirildiğinde 
istenilen hammadde ve renkte seçilen efekt bölgeleri, kumaş içerisinde başka 
hiçbir metot ile elde edilemeyecek bir albeni oluşturmaktadır. 

                                                           
* Yüksek Lisans Tezi – M.Sc. Thesis  



 
 
 
 
 
 
 
 
Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl 2015 Cilt: 33-7 
 

16 

Ülkemiz için tekstil ve konfeksiyon sektörü ekonomi boyutunda 
değerlendirildiğinde, gerçekleştirmiş olduğu ithalat ve ihracat bakımından ülkemize 
en yüksek cari fazlayı veren sektörlerin başında gelmekle birlikte sağladığı iş gücü 
bakımından da ülke ekonomisi için vazgeçilemez niteliktedir. Ayrıca, Ülkemizde 
tekstil sektörü uzun yıllardan beri devamlı gelişmekte olup, sektör özellikle son 
yıllarda katma değeri yüksek, yenilikçi nitelik ve tasarımlara sahip ürün üretimine 
odaklanmıştır. Bununla birlikte, ürün bazında devamlı yenilik ihtiyaçlarına cevap 
veren sektör aynı etkileşimi tekstil makineleri imalatında ise ne yazık ki 
yakalayamamıştır. Bu durum tekstil sektörü için hammadde ithalatından sonra en 
büyük ithalat kaleminin makine ithalatı olmasına neden olmaktadır. Bu noktada, 
temel üretim kapasitesini ve mevcut verim düzeyini artırmak amacı ile yapılan 
yatırımlarının yanında mevcut ürün gamını zenginleştirmek ve katma değeri daha 
yüksek ürün üretebilmek için yapılan modifikasyon aksamları ithalatı da bu kalem 
içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. 

Bu çerçevede tez çalışmasının amacı, gün geçtikçe önemi artan enjekte 
iplik üretim modifikasyon sisteminin tamamen özgün olarak tasarlanarak imalatının 
gerçekleştirilmesi ve bu sistem ile farklı numune gruplarının üretilerek ürün 
boyutunda yapılacak kalite kontrol testlerinin ve geliştirilen sistemin üretimdeki 
başarı seviyesi ile üretilebilecek iplik kalite değerlerinin belirlenmesidir. 

   
Materyal ve Metot 

Çalışma programı iki aşamalı olarak yürütülmüş olup bu aşamalardan 
birincisi geliştirilen sistemin imalatı olup, ikinci aşama ise, bu aşamanın başarı ile 
tamamlanması ile numune ring-enjekte iplik üretimlerine geçilmesi ve kalite kontrol 
testlerinin gerçekleştirilmesidir. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca Teknogirişim Sermaye Destek 
Programı’nda 0204.TGSD.2011 numarası ile desteklenmiş olan proje ile ring-
enjekte sisteminin geliştirilme çalışmaları imalat ile tamamlanmıştır. Geliştirilen 
sistemin bir çok parçası ve yazılımı, bu sistem için özgün olması sebebi ile tüm 
yapılan tüm tasarımlar ve imalatlar özgün nitelik taşımaktadır. Bu kapsamda 
özellikle mekanik parçaların birçok detay içermesinden dolayı imalat resimlerinin 2 
boyutlu teknik çizim halinde gösterilmesi oldukça zordur. Bu sebeple, bilgisayar 
destekli tasarımın kullanıldığı bu parça tasarımlarından sonra doğrudan imalata 
geçilmiştir. Diğer bir deyişle, özel parçalarda direkt olarak CAD’den CAM’e 
geçilmiştir. Geliştirilen sistemin ana mekanik parçalarının büyük bir bölümü seri 
üretime uygun olarak plastik enjeksiyon döküm üretimi yapılmak üzere 
şekillendirilmiştir. Bu sebeple bu parçaların öncelikle plastik döküm kalıplarının 
imalatları gerçekleştirilmiş olup, devamında da bu kalıplardan imalata geçilmiştir. 
Plastik döküm ile üretilen parçalar sahip oldukları yapı itibari ile aparatın taşıyacağı 
diğer bileşenlerin (rulman, motor, elektronik kart, vb.) tamamını herhangi bir ek 
bağlantı elemanına gerek kalmaksızın tutabilecek şekilde dizayn edilmiştirler. 

Sistemin genel işlem parçalarının yanında, modifikasyonun uygulanacağı 
ring iplik eğirme makinesi için gerekli adaptasyonu sağlamak üzere ihtiyaç 
duyulacak bağlantı elemanlarının tasarım ve imalatları da gerçekleştirilmiştir. 
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Plastik enjeksiyon teknolojisi ile imalatları gerçekleştirilecek olan sistem 
parçaları için sahip olduğu yapısal özellik sebebi ile Akrilonitril Bütadien Stiren 
(ABS) polimeri tercih edilmiştir. Şeffaflık gerektirmesi sebebi ile üst giriş huni 
parçası için ise Polikarbonat (PC) polimeri tercih edilmiştir. 

Mekanik enjekte aparatı içerisinde yer alan mil parçası ile ring iplik 
makinesinin çıkış çekim silindirinden anlık hız okuması sağlayacak olan enkoderin 
makine üzerine konumlandırılması için ihtiyaç duyulacak kaide için CNC talaşlı 
imalat yöntemleri kullanılarak imalatları gerçekleştirilmiştir. 

Şekil 1’de verilmiş olan Geliştirilen ring-enjekte sisteminin devreye 
alınmasını takiben belirli iplik reçete programlarında enjekte iplik üreterek ürün 
bazlı çalışmaların yürütülmesi, üzerine araştırılmalar yapılması tez çalışmasının 
ikinci bölümünü oluşturmaktadır. Belirli bir deney tasarımı çerçevesinde enjekte 
iplik numunelerinin üretilmesi, numunelerin kalite kontrol testlerinin yapılması ve 
sonuçların değerlendirilmesi bu bölümdeki çalışmaların kapsamını oluşturmaktadır. 

 

 
Şekil.1. Modifikasyonu tamamlanarak üretime hazırlanmış ring iplik makinesi 
 
 Enjekte iplik numuneleri, tez çalışmasının birinci bölümünü oluşturan 
geliştirilen ring-enjekte sistemin adapte edildiği Pinter marka Merlin tipi 48 iğlik ring 
iplik eğirme makinesinde üretilmiştir. Bu makineye ait genel teknik özellikler 
Çizelge1’de verilmiştir. Deneme üretimlerinde ise ön hazırlık çalışmalarında elde 
edilen veriler doğrultusunda ölçüm tekrarının sağlanabileceği nitelikte bir reçete 
programı oluşturularak 3 farklı temel kombinasyon içerisinde her numune 
grubundan 10’ar adet kops üretimi gerçekleştirilmiştir. 

 
Çizelge.1. Ring iplik eğirme makinesinin teknik özellikleri 
Makine Marka/Model Pinter/Merlin 
Maks. iğ devri (d/dk) 23.400 
Toplam Çekim 12-80 
Büküm(T/m) 150-3500 
Çekim Silindir Çapları (mm) Ön:27 Orta:25 Arka:27 
Bilezik Çapı (mm) 50 
Gauge (mm) 75 
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Enjekte iplik numune üretimlerinde bir iplik yapısı için iki farklı bileşen 
kullanılmaktadır. Bu bileşenlerden birincisi, enjekte ipliğin devamlılığını sağlayan 
ana yapı elyafları olup, ikinci bileşen ise, enjekte ipliğin efekt yapısını oluşturan 
efekt elyaf grubudur. Bu iki grupta da elyaf eğirme bölgesine fitil pozisyonunda 
beslenmektedir. Ana yapıyı oluşturacak elyafları taşıyan fitil çekim sistemi giriş 
silindirinden beslenirken, efekt verici elyafları taşıyan fitil ise, mekanik enjekte 
aparatı üst giriş hunisinden kılavuzlandırılmaktadır.  

Numune üretimlerde hammadde olarak ana yapı fitilleri %100 pamuk karde 
lifinden üretilmiş fitiller olup, efekt verici elyafları taşıyan fitil de numune deney 
grubuna göre %100 pamuk penye, %100 viskon ve % polyester olmak üzere 3 
farklı tipte kullanılmıştır. Bu hammaddelerden doğal elyaf grubuna giren enjekte 
ipliğin temel yapısını oluşturan pamuk karde lifleri ile efekt verici lif grubunda yer 
alan pamuk penye gruplarına ait lif özellikleri Çizelge 2’de verilmiştir. Çalışmada 
efekt verici lif grubunda yer alan viskon ve polyester gruplarına ait lif özellikleri ise, 
Çizelge 3’de verilmiştir. Çalışmada kullanılan pamuk elyaflarından karde grubunda 
kullanılan pamuk Türkmen pamuğu, penye grubunda kullanılan pamuk Urfa Candia 
pamuğudur. Çalışmada kullanılan diğer elyaf tiplerinden biri olan viskon elyafı 
Lenzing ürünü olup 1,7dtex incelik ve 40mm uzunluk etiketlidir, polyester elyafı ise 
SASA ürünü olup 1,6 dtex ve 39mm etiketlidir. Bu elyafların kullanılarak elde edilen 
ve numune üretimlerinde kullanılan fitillerin kalite ve üretim özellikleri bilgileri 
Çizelge 4’de verilmiştir. 
 
Çizelge.2. Çalışmada kullanılan pamuk liflerine ait HVI testi sonuçları 

Hammadde  Mic. Str 
(gr/tex) 

Elg 
(%) 

UHML 
(mm) 

ML 
(mm) 

UI 
 (%) 

SFI 
(%) SCI 

Karde 4,6 32,3 6,7 29,35 25,23 86,5 3,5 172 
Penye 4,2 34,2 5,8 27,76 23,52 83,5 5,7 158 

 
Çizelge.3. Çalışmada kullanılan viskon ve polyester liflerine ait test sonuçları 

Hammadde 
İncelik Uzunluk 

(mm) 

Mukavemet Kopma 
Uzaması 

(%) denye dtex gr/denye cN/tex 

Viskon 1,53 1,7 40,2mm 3,56 31,42 24,57 
Polyester 1,39 1,54 38,7mm 6,09 53,74 21,68 
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Çizelge.4. Enjekte iplik üretiminde kullanılan fitillerin özellikleri 

Fitil Özellikleri 
%100 

Karde Fitili 
(Ana yapı) 

%100 
Penye Fitili 

(Efekt) 

%100 
Viskon Fitili 

(Efekt) 

%100 
PES Fitili 
(Efekt) 

Lineer Yoğunluk (Ne) 0,90 1,20 1,20 1,20 
Büküm (T/m) 47 49 40 40 
Ölçülen Ortalama 
Lineer Yoğunluk (Ne) 0,89 1,18 1,21 1,21 

Düzgünsüzlük %U 4,24 3,41 2,92 2,78 
Düzgünsüzlük %CVm 5,37 4,22 3,62 3,47 

 
Çalışmalarda sabit üretim lineer yoğunluğu olarak Ne 10/1 belirlenerek 

üretimler gerçekleştirilmiş olunup kopça tercihi Bracker marka EH2dr/10 olarak 
yapılmıştır. Tüm numune iplik üretimlerinde makine iğ devri 9500 d/dk, ön çekim 
oranı 1,14 olarak uygulanmıştır. Büküm değeri olarak αe değeri 4,4 seçilmiş olup 
iplik büküm değeri de buna bağlı olarak 548 T/m olarak ayarlanmıştır. 

  
Araştırma Bulguları ve Tartışma 
 Enjekte iplik üretmek üzere geliştirilen ve numune boyutlu bir ring iplik 
eğirme makinesi üzerine kurulan ring-enjekte iplik üretim sistemi kullanılarak, belli 
bir program dahilinde üretimi yapılmış olan ipliklerin gerekli kalite kontrol testleri 
yapılarak elde edilmiş sonuçların değerlendirilmesi aşağıda yapılmıştır. Bu 
bölümde teste tabi tutulan numune ipliklerin efekt reçetesi sabit olarak 120mm 
efektsiz bölge uzunluğu ve 50mm efekt uzunluğu olarak oluşturulmuştur. Çalışma 
kapsamında uygulanan test tipleri ve tanımlamaları Çizelge.5 ve Çizelge.6’da 
verilmiştir. 
 
Çizelge.5. Enjekte iplik için uygulanan kalite kontrol testleri ve standartları 

Test Adı Cihaz Adı Tanımlayıcı 
Özellik 

Birim Standart 

Lineer 
Yoğunluk Testi 

Numara Ölçüm 
Çıkrığı 

Ortalama Lineer 
Yoğunluk Ne TS 244 EN 

ISO 2060 

Mukavemet/ 
%Uzama Testi 

Premier 
Tensomaxx 

Mukavemet Test 
Cihazı 

Kopma Kuvveti CN 
TS EN ISO 

2062 

%Uzama % 

Büküm Testi 
Zweigle Büküm 
Test Ölçüm Test 

Cihazı 
Büküm Değeri T/m 

TS EN ISO 
2061 
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Çizelge.6. Enjekte ipliğe uygulanan desen programı için tanımlayıcı ölçümler 
Test Adı Ölçüm Tekniği Tanımlayıcı Özellik Birim 

Uzunluk Ölçümü Manuel Ölçüm 
Efekt Boyu mm 

Efektler Arası Mesafe mm 

Kalınlık Katsayısı 
Ölçümü Manuel Ölçüm 

Temel İplik Çapı mm 

Efektli Bölgenin Çapı mm 
 
 Çalışma kapsamında üretimi gerçekleştirilen numune gruplarının çoklu 
numunelerinden elde edilen test ölçüm sonuçlarına ait ortalama değerler alt 
kısımda sıralanan çizelgelerde belirtilmiştir. Çizelge.7, enjekte iplik numunelerinde 
uzunluk ölçüm sonuçlarını, Çizelge.8, enjekte iplik numunelerinde efekt kalınlık 
katsayısı ölçüm değerlerini, Çizelge.9, enjekte iplik numuneleri için lineer yoğunluk 
ölçümlerini, Çizelge.10, enjekte iplik numuneleri için mukavemet ve %uzama testi 
sonuçlarını, ve Çizelge.11’de, enjekte iplik numuneleri büküm miktarı ölçüm 
sonuçlarını göstermektedir. 
 
Çizelge.7. Enjekte iplik numunelerinde uzunluk ölçüm sonuçları 

Numune 
Sıra No 

Ortalama Uzunluk Değerleri (mm) 

Efektsiz Bölge Uzunluğu (mm) 
Teorik=120mm 

Efektli Bölge Uzunluğu (mm) 
Teorik=50mm 

Ort. 
(mm) CV (%) 

Sapma 
Oranı 
(%) 

Ort. 
(mm) CV (%) 

Sapma 
Oranı 
(%) 

Penye 
Ortalama 120,6 2,82 2,48 49,3 7,3 1,4 

Viskon 
Ortalama 120,1 1,74 1,17 50,2 4,2 0,5 

Polyester 
Ortalama 120,3 1,97 1,36 49,9 4,4 0,2 
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Çizelge.8. Enjekte iplik numunelerinde efekt kalınlık katsayısı ölçüm değerleri 
Numune 
Sıra No 

Ölçülen 
Çap (mm) 

Temel İplik 
Çapı 

Teorik 
(mm) 

Pratik 
Kalınlık 

Katsayısı 
(%) 

Teorik 
Kalınlık 

Katsayısı 
(%) 

Birim 
Desen 

için  
 CV (%) 

Sapma 
Oranı 
(%) 

Penye 
Ortalama 0,760 0,39 1,95 2,01 29,64 3,19 

Viskon 
Ortalama 0,780 0,39 2,00 2,01 28,90 1,74 

Polyester 
Ortalama 0,779 0,39 2,0 2,01 28,79 1,12 

 
Çizelge.9. Enjekte iplikler için lineer yoğunluk ölçümleri 

Numune 
Sıra No 

Temel İplik 
Lineer 

Yoğunluğu (Ne) 

Enjekte İplik Ort. 
Lineer 

Yoğunluğu (Ne) 

Efekt Lineer 
Yoğunluk 

Yüzdesi (%) 

Enjekte İplik 
Lineer Yoğunluk 

%CV 
Penye 

Ortalama 12,28 10,21 16,80 1,83 

Viskon 
Ortalama 12,13 10,12 16,53 1,30 

Polyester 
Ortalama 12,26 10,25 16,41 1,35 

 
Çizelge.10. Mukavemet ve %uzama testi sonuçları 

Numune 
Sıra No 

Kopma 
Kuvveti (cN) 

Kopma Kuvveti 
%CV  

Kopma 
Uzaması (mm) 

Kopma 
Uzaması (%CV) 

Penye 
Ortalama 1147,21 5,52 5,93 9,36 

Viskon 
Ortalama 1269,65 4,34 6,11 8,82 

Polyester 
Ortalama 1331,61 4,67 6,15 8,49 

 
Çizelge.11. Enjekte iplik numuneleri büküm miktarı ölçüm sonuçları 

Numune 
Sıra No 

Teorik Büküm 
Değeri 
 (T/m) 

Ortalama 
Büküm Değeri 

(T/m) 

Sapma 
Yüzdesi 

 (%) 

Ölçülen 
Büküm Değeri 

İçin %CV 
Penye 

Ortalama 548 529,7 3,35 1,3 

Viskon 
Ortalama 548 534,3 2,76 1,0 

Polyester 
Ortalama 548 527,1 3,81 1,2 
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Uzunluk ölçümlerinde oluşan sapma değerleri her iki uzunluk kontrol tanımı 
içerisinde de pamuk penye hammaddeli fitil grubunun efekt verici olarak kullanıldığı 
numunelerde gözlenmiştir. Bu noktada doğal elyaf ile yapay elyaf arasındaki en 
önemli farklılıklardan biri olan toplam kütle içerisindeki lif nitelik varyasyonunun 
pamukta diğer yapay elyaflarla kıyaslanamayacak kadar yüksek olması, oluşan bu 
durumun temel sebebidir. Mekanik enjekte aparatının aynı efekti verebilmek için 
tekrarlayacağı mekanik etki bire bir aynı olsa da oluşan tahrik ile beslenecek elyaf 
grubunun tekrarda aynı nitelikteki liflerden oluşmaması enjekte iplikte aynı efektin 
birebir aynı şekilde oluşmamasının temel nedenidir. Yapay elyaf tiplerinde de lifler 
arasında farklılıklar bulunmakla birlikte, pamukta lif varyasyonu çok daha yüksek 
derecede dağılımlıdır. 

Kalınlık katsayısı ölçümlerin, efekt verici fitillerin grup ortalaması bazında 
incelendiğinde penye hammaddeli grupta oluşan sapmanın en yüksek seviyede 
olduğu görülmektedir. Bu durumun oluşmasında uzunluk kontrollerindeki benzer bir 
yorum ile pamuk elyafındaki bireysel lif varyasyonunun, yapay elyaf gruplarına 
göre daha fazla dağılımlı olmasından kaynaklanmaktadır. 

Numune iplikler üzerinde yapılan lineer yoğunluk ölçüm testlerinde elde 
edilen sonuçlara göre aynı hammadde ve aynı efekt reçetesi kullanılmasına 
rağmen numuneler arasında numara farklılıkları oluşmuştur. Bu farklılığında 
doğrudan kullanılan temel yapı ve efekt elyaflarını taşıyan fitillerdeki varyasyon ve 
bireysel tahrik mekanizmalı enjekte sistemindeki oluşabilecek farklılıklardan 
kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 
 Sonuçlar incelendiğinde efekt kazandırmak için temel iplik yapısına giren 
efekt liflerinin iplik toplam mukavemetini azalttığı test sonuçlarından açık şekilde 
görülmektedir. Bu azaltma etkisi en fazla penye lifinin efekt verici lif olarak 
kullanıldığı numune grubunda gözlenmiştir. % kopma uzaması değeri için efekt 
verici lifin temel iplik yapısına girmesi %uzamayı artırıcı yönde etki etmiştir. Bu 
artırıcı etkide ise numune gruplarından yapısında efekt verici lif olarak polyester 
hammaddesinin kullanıldığı yapı en fazla artışı göstermiştir. 

Büküm ölçüm test cihazının test mesafesi olan 50 cm’lik mesafeye giren 
efektler büküm dağılımını aşırı şekilde etkilemediği tespit edilmiştir. Büküm 
sonuçlarına genel çerçevede bakıldığında hedeflenen başarı seviyesinde büküm 
dağılımının tuttuğu görülmektedir. 
 
Sonuç  

Tez çalışması kapsamının birinci bölümünde geliştirilen ring-enjekte 
sisteminin, konvansiyonel bir ring iplik eğirme makinesine adaptasyonu ile üretim 
makinesi istenildiğinde katma değeri yüksek enjekte iplik üretebilecek istenildiğinde 
ise konvansiyonel üretime geri dönüş yapabilecek bir yapıya kavuşturulmuştur.  

Enjekte ipliğin teknik ve kalite özelliklerinin araştırılması için yapılan kalite 
testlerinin sonuçlarının yorumlanması sonucunda elde edilen bulgular aşağıda 
sıralanmıştır.  
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- Çalışmalar çerçevesinde yapılmış olan enjekte iplik üzerindeki tanımlayıcı 
uzunluk ölçümlerinde geliştirilen sistemin iplik akışını sağlıklı şekilde 
yakaladığı ve gerçek zamanlı işlem yapabildiğini göstermiştir. Bununla 
birlikte uzunluk ölçümlerinde özellikle efekt bölge uzunluklarında efekt bitiş 
noktası yönünde daha uzun değerler görülmektedir. Bunun da başlıca 
sebebi, mekanik enjekte aparatı tarafından beslenen enjekte fitilinin, baskı 
tabancası çıkış silindir çiftinin kıstırma çizgisine kadar bir bölge kontrolsüz 
kalmasından kaynaklandığı görülmüştür. 

- Efekt kalınlık katsayısı ölçümlerinde özellikle ön hazırlık çalışmaları 
kapsamında görülmüştür ki enjekte edilecek elyafı taşıyan fitilin sahip 
olduğu tüm teknik parametreler, efekt kalınlık katsayısı için oluşturulmuş 
birimsiz değerin sağlıklı değer karşılığı oluşturmasını etkilemektedir. Tez 
çalışmaları kapsamında kalibrasyonu yapılmış üç farklı efekt fitili için ölçüm 
sonuçları göstermiştir ki; başarılı şekilde tekrar edilebilen ve oransal 
değişimi kademeli olarak sağlanabilen bir teknoloji geliştirilmiştir. 

- İplik lineer yoğunluk ölçümlerinde sapma miktarları ortalama olarak Ne 
bazında ±0,6 civarında gerçekleşmiştir. Bu sapma değeri konvansiyonel 
iplikler ile yapılacak kıyaslama da yüksek gibi görülse de, benzer bir 
şantuklu iplik yapısı ile karşılaştırıldığında kabul edilebilir sınırlar içerisinde 
olduğu görülmüştür. 

- Test sonuçları içerisinde çok düşük kopma kuvveti değeri olan numuneler 
bulunmakla birlikte bu numunelerdeki kopuş efekt bölgesine yerleşen 
elyafların iplik yapısına dahil olmadan çapak şeklinde ipliğe tutunmasından 
kaynaklandığı görülmüştür. Bu hatalı yerleşmenin nedeninin de efekt 
elyafını taşıyan fitilden gelen hatalı bölge olduğu üretim anında 
görülmüştür. 

- Mukavemet testleri sırasında kopuşların büyük bölümü efektler arası 
bölgede yani temel iplik yapısında gerçekleştiği görülmüştür. Bu noktada 
efekt bölgelerinin iplik üzerinde zayıf noktalar oluşturmadığı kanısı 
oluşmaktadır. Bununla birlikte ipliğe verilen büküm miktarının da doğrudan 
% uzama test sonuçlarını etkilediği gerek ön hazırlık çalışmalarında gerek 
de esas numune testlerinde gözlenmiştir. 

- Enjekte iplik numunelerinde teorik büküm değerlerinin ölçüm ile elde edilen 
değerlerle kabul edilebilir yakınlıkta olduğu görülmüştür. İpliğin efekt 
bölgelerinde gözle görülür şekilde helis açılarının genişlediği görülmüştür. 
Bu durum, ipliğe verilen büküm miktarının efekt bölgelerinden temel iplik 
bölgesine doğru ilerlemesinden kaynaklanmaktadır. Bu hareket enjekte 
iplik üzerinde temel iplik kısımlarının olması gerekenden daha fazla efekt 
bölgelerinin ise daha az büküm aldıklarını göstermektedir. Genel olarak 
büküm dağılımı üzerinde efekt kalınlık katsayısının etkili bir faktör olduğu 
anlaşılmıştır.  

 
Tez kapsamında yapılan çalışmalar ışığında gelecekte yapılabilecek yeni 

çalışma önerileri aşağıda belirtilmiştir; 
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- Geliştirilen sistemin esnekliği olan, çekim bölgesinde farklı bölgelerden 
enjekte işleminin yapılması ile ilgili türetilecek yeni iplik yapıları üzerine 
çalışma yapılabilir. 

- Yapılmış olan yazılım ve kontrol sistemine yeni özellikler ve işlevler 
kazandırılarak daha ileri düzeye geliştirilebilir. 

- Yapılan deneysel çalışma başka lif çeşitleri ve üretim parametreleri için 
tekrarlanarak elde edilen değerlerin güvenilirliği artırılabilir. 
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KONYA KENTSEL ATIK SULARININ TARIMSAL SULAMADA KULLANILMASI  
VE MISIR BİTKİSİ YETİŞTİRİCİLİĞİNE ETKİLERİ* 

 
The Using of The Urban Waste Water on Agricultural Irrigatıon on Konya and The 

Effects on Maize Farming  
 

Şerife ÇAY             Rıza KANBER 
Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı      Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı 

 
 
ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, günümüzde artan kentleşmeye bağlı olarak deşarjı 
da artan atık suların arıtılarak ve seyreltilerek bitkisel üretimde yeniden 
değerlendirilmesine yöneliktir. Denemede kullanılan suların içerikleri incelenmiş; 
pH, EC, SAR, AKM, KOİ, BOİ5, Toplam N ve P içerikleri ve TFK, Cd değerlerinden 
dolayı kullanımının mümkün olmadığı görülmüştür.  

Mısır bitkisinin gelişiminde; çiçeklenme süresinin ve vejetasyon süresinin 
önemli ölçüde değiştiği sonucu saptanmıştır. Verim ve koçanda dane sayısı kentsel 
atık su ve temiz su kullanımıyla aynı iken, arıtılmış su kullanımı ile düşmüştür. 
Ancak, tuzluluk kontrolü, mikrobiyolojik arıtım ve ağır metal arıtımı yapılmadan, atık 
ve atık su kaynaklı karışımların kullanılması, toprakların çoraklaşmasını ve 
mikrobiyal kirlenme oranını ve kirlenmenin sürekliliğini önemli ölçüde etkileyeceği 
sonucuna ulaşılmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Kentsel Atık Su, Atık Su Kaynaklı Sular,  Konya, Mısır (Zea 

mays), Bitki analizleri, Ağır Metaller  
 

ABSTRACT 
In this study, wastewater based on today's increasing urbanization, the 

increasing discharge of it, by treatment and mixing equal amounts for reuse in 
agricultural production have been assessed. The content of water used in the trial  
were examined according to ,the during  irrigation season and  pH, EC, SAR, TSS, 
COD, BOD5, Total Nitrogen and Phosphorus contents, and Fecal Coliform, Cd 
values were not possible to the reuse. Also concluded that significantly changed 
the flowering time and the vegetation period on plant development of maize.. The 
conclusion has been reached that maize can be grown using waste water in 
agriculture but significantly would affect without controlling of the heavy metal 
treatment, salinity and wastewater management because of microbiological 
treatment the rate of microbial contamination and sustainability of pollution. 
Keywords: Urban Waste Water, Waste Water Source Water, Konya, Maize (Zeal 

Mays), Plant Analysis, Heavy Metals  
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Giriş 
Bir ülkenin toplam kullandığı suyun toplam yenilenebilir tatlı suyuna oranı 

olarak ifade edilen “su stres indeksi”, su kaynakları üzerindeki baskının 
açıklanmasında bir belirteç olarak kullanılır. Yüzde 10’dan küçük değerler düşük 
stres etmenini, % 10-20 gelişme için sınırlayıcı ve bazı yatırımların yapılması 
gerekliliğini göstermektedir. Yüzde 20’den yüksek su stresi indeksi ise sunu ve 
istemi dengelemek ve çekişme halindeki kullanıcıların anlaşmazlıklarını çözmek 
için geniş çaplı önlemlerin alınması gerektiğini göstermektedir (OECD, 2003). 
Türkiye için hesaplanan su stres indeksinin % 19 gibi oldukça yüksek bir değere 
ulaştığı göz önüne alınırsa, su artırımı başta olmak üzere bir takım ivedi önlemlerin 
alınması gerekliliği yargısına varmak zor değildir (Hochstrat ve ark., 2005). 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de meydana gelen kuraklıklar 
nedeniyle özellikle, tarımsal sulamada, iyi nitelikli suların kullanılması yerine 
seçeneksel su kaynaklarının devreye sokulması, son derece önemlidir. Seçeneksel 
su kaynaklarının başında da arıtılmış atık sular gelmektedir (Aşık ve ark., 1997). 
Birçok ülkede suyun büyük bir bölümü bir kez kullanıldıktan sonra kullanım dışı 
kalmaktadır. Ancak, son dönemde arıtılmış atık su kullanımı konusu, ülkemizde de 
giderek artan oranda ilgi görmektedir. Atık suların kullanılması, bitki koruma, 
hidroloji, gübreleme ve çevre ve halk sağlığı konuları ile birlikte dikkate alınması 
gerekir.  

Ayrıca, mısır üretimi, özellikle ülkemizde sulamanın gelişmesine bağlı 
olarak son yıllarda önemli artışlar göstermiştir. Sulu tarım alanlarında mısır 
tarımının yapılması, süt ve besi hayvanı yetiştiricileri için kaliteli, bol ve ucuz yem 
kaynağı sağlamaktadır (Süzer, 2003). 

Kentsel gelişmeye bağlı olarak, giderek artan oranda elde edilen atık 
suların, bitkisel üretimde kullanılma olanaklarının araştırılması, sınırlılıklarının, 
üstünlüklerinin anlaşılması, bu çalışmanın bir başka amacını oluşturmaktadır. 
Böylece, atık suların yeniden değerlendirilerek tarımsal amaçla kullanılabilmelerine 
ilişkin gerekli bilgiler sağlanacak, toprak ve su kaynakları üzerindeki etkileri 
öğrenilebilecektir. Ayrıca, çevresel bağlamda, atık yönetimi açısından çok gerekli 
alt yapının oluşturulmasına katkıda bulunulacaktır. 
 
Materyal ve Metot  
Materyal 

Araştırma, Konya Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitü Müdürlüğü 
merkez arazisinde bulunan araştırma alanında yürütülmüştür. 
Araştırma yeri; killi bünyeli allüviyal topraklardan oluşmaktadır. Fosfor, potasyum 
ve kireç içeriği yüksek, organik madde miktarı düşüktür. Hafif alkali özellik 
göstermektedir. Deneme alanında yüksek taban suyu, drenaj yetersizliği ve 
tuzluluk gibi mısır yetiştiriciliğini engelleyici etmen bulunmamaktadır. 
 Denemede yörede ekimi yaygın olan Pioneer (P3394) mısır çeşidi 
kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan atık ve arıtılmış sular KOSKİ Genel 
Müdürlüğü Atık Su Arıtma Tesisi’nden sağlanmıştır. Atık su tesise en yakın 
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kolektörden, arıtılmış su ise tesis çıkışından alınmıştır. Temiz su olarak, araştırma 
alanına 50 m uzaklıkta bulunan sondaj kuyusu kullanılmıştır. 
 
Metot 

Denemede atık su, arıtılmış atık su ve temiz su ve bu suların eşit miktarda 
(1:1) karışımları kullanılmıştır. Atık ve arıtılmış suların karıştırılması işlemi, 
KOSKİ’ye ait ölçü düzeneği olan araçta, bu suların temiz su ile karıştırılması ise 
deneme alanına yakın kanalette, sulama esnasında yapılmıştır.  

Deneme konularını, değinilen bu sular oluşturmuştur. Buna göre 
denemede, kentsel atık su (KS), arıtılmış atık su (AS) ve temiz su (TS) ile bunların 
karışımları, olan kentsel atık su ve arıtılmış atık su (KS+AS), kentsel atık su ve 
temiz su (KS+TS) ile arıtılmış atık su ve temiz su (AS+TS) konuları ele alınmıştır. 

Deneme konuları, şansa bağlı tam tesadüf bloklar deneme desenine göre 
4 yinelemeli olarak arazide uygulanmıştır. Denemede eni 4.2 m, boyu 7 m olan 
parseller kullanılmıştır. Yatay su geçişlerini önlemek için parseller arasına 1.4 m, 
bloklar arasına 5 m boşluklar bırakılmıştır. 

Denemede sulama zamanı, açık su yüzeyi buharlaşmasına (Class A-Pan) 
göre belirlenmiştir. Toplam buharlaşma 80±5 mm’ye ulaştığında sulama yapılmıştır. 
İlk sulama, kök bölgesindeki (90 cm) elverişli suyun % 50 düzeyine düştüğünde 
yapılmıştır. Eksik toprak suyunu tarla kapasitesine getirecek kadar sulama suyu 
uygulanmıştır. Sulamalar fizyolojik olgunluk döneminde kesilmiştir. 

Deneme konularını oluşturan farklı nitelikteki sular, deneme yakınında 
bulunan kanalete bırakılarak atık su pompası ile ana ve yan borularla deneme 
parsellerine kadar iletilmiştir. Sulama suyu, su sayacı ile ölçülerek tıkalı karık 
yöntemi ile parsellere verilmiştir. 

Sulamalarda kaynak kullanımı, belli bir sıraya göre yapılmıştır. Önce, 
KOSKİ’ye ait araçla getirilen atık su, KS konusuna verilmiştir. Daha sonra kalan 
atık su, kanalette, temiz su ile karıştırılarak TS+KS konusuna uygulanmıştır. Aynı 
araçtaki atık su, arıtılmış su ile karıştırılarak AS+KS konusuna verilmiştir. Bu arada 
araç, kanal ve borular temiz su ile yıkanmıştır. Daha sonra araç tamamen arıtılmış 
su ile doldurularak AS konusuna ilişkin parseller sulanmıştır. Kalan arıtılmış su, 
kanalette, temiz su ile karıştırılarak TS+AS konusuna uygulama yapılmıştır. Kanal 
ve borular yıkanarak en son TS konusu sulanmıştır. 

 
Toprak analizleri 

Deneme topraklarının fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi 
amacıyla ekimden önce, farklı derinliklerinden bozulmuş ve bozulmamış toprak 
örnekleri alınmıştır. Toprak örnekleri için 120 cm toprak derinliğinin 30’ar cm’lik 
katmanları kullanılmıştır (Tüzüner, 1990). Bozulmuş ve bozulmamış örneklerden, 
deneme alanı topraklarının kimi fiziksel ve kimyasal özellikleri saptanmıştır.  

 
Su Analizleri 

Su analizleri için, her sulama öncesi, örnek alınmıştır. Su örnekleri alınır 
alınmaz elektriksel iletkenlik (EC), pH, karbonat+bikarbonat, 
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kalsiyum+magnezyum, sülfat, klorür ve sodyum+potasyum analizleri yapılmıştır. Su 
örnekleri, diğer analizler için 127 0C’de steril edilen şişelere konularak 
buzdolabında saklanmıştır. Bazı analizler uzun sürdüğünden dolayı, biyolojik 
aktiviteyi durdurmak için, şişelere 5ml/L kloroform damlatılmıştır. Su niteliği ve ağır 
metal analizleri, Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Laboratuvarında 
belirlenirken, BOİ5, KOİ, askıda katı madde miktarları, bekletilmeden, Arıtma 
Tesisinde analiz edilmiştir. Toplam fekal koliform sayımı ise Selçuk Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi Laboratuvarında yapılmıştır. 

Konu edinilen suların niteliklerinin ve sulama yönünden özelliklerinin eldeki 
için gerekli analizlerin seçimi, yapılması ve kimi ölçütlerin hesaplanmasında USSL 
(1954) tarafından verilen ilkelerden yararlanılmıştır.  
 
Bitkide yapılan gözlemler, ölçümler ve bitki analizleri 

Bitkide fenolojik gözlemler, kuru madde üretimi (g/m2), koçan sayısı 
(adet/bitki)  
koçan boyu (cm/adet),  koçanda dane sayısı (adet/koçan/adet),bin tane ağırlığı 
(g/1000 adet) gibi gözlem ve ölçümler alınmıştır. 
 Mısır bitkisinin hasat olgunluğu döneminde ilk koçanın hemen altındaki 
yaprak ve hasattan sonra alınan dane örneklerinde, yaş yakma işlemi sülfürik asit-
perklorik karışımı kullanılarak analizler yapılmıştır . Yaş yakma sonucu elde edilen 
ekstraktlarda aşağıdaki analizler yapılmıştır. 

Toplam azot: Modifiye edilmiş Kjeldahl yöntemiyle yapılmıştır. 
Toplam fosfor: Kolorimetrik yönteme göre belirlenmiştir. 
Toplam sodyum ve potasyum: Jenway PFP7 flame fotometresi ile 
fotometrik olarak yapılmıştır. 
Kalsiyum ve magnezyum: Titrimetrik yöntemle EDTA titrasyonu ile tayin 

edilmiştir. 
Mikro element ve ağır metaller: Fe, Zn, Mn, Cu, Al, Cd, Ni, Pb, B 
elementleri ICP (ICP-MS) cihazı ile okunmuştur. 

 
Araştırma Bulguları  
Denemede Kullanılan Sulama Sularının Özellikleri  

Denemede kullanılan sular, atık su karakteristikleri dikkate alınarak, her 
uygulama öncesi analiz edilmiştir. Denemede kullanılan suların pH değerleri, 6.0 
(KS) ile 8.0 (TS) arasında değişmiştir. Anılan değerler, Teknik Usuller Tebliği 
(1991) ve FAO (1985)’ya göre, sulama açısından herhangi bir sorun 
oluşturmayacağı anlaşılmaktadır. Ancak, Pescod’a (1992) göre, damla sulama 
sistemini ‘az-orta’ derecede tıkama potansiyeline sahiptir.  

Denemede kullanılan su örneklerinin elektriksel iletkenlikleri (ECw), 0.62 
dS m-1 (TS) ile 3.89 dS m-1 (KS) değerleri arasında değişmiştir. Teknik Usuller 
Tebliği (1991)’ne göre V. sınıf (zararlı) ve ayrıca FAO (1985)’ya göre ‘yüksek’ 
derecede kullanımı kısıtlayan bir su olduğundan, sulama suyu olarak 
kullanılamayacağı anlaşılmaktadır. Sulama sularının değerlendirilmesinde USSL 
(1954) yaklaşımına göre, kentsel atık suların ve arıtılmış suların “kullanılmaz” T4A1 
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(çok yüksek tuzlu, düşük sodyum zararı) sınıfında olduğu, karışım sularının hemen 
hepsinin “ihtiyatla kullanılabilir” T3A1 (yüksek tuzlu ve düşük sodyum zararı) 
sınıflarında oldukları belirlenmiştir.  

Kentsel atık suyun (KS) ECw değerleri, diğer sulara göre yüksek 
bulunmuştur. En yüksek ECw değeri, 10.08.2009 tarihli örneğinde 3.89 dS m-1 ile 
elde edilmiştir. Bu durum, kent sosyal yaşam koşullarının yanı sıra, yüksek sıcaklık 
ve geçici kurak koşullar yüzünden atık suyun debisinin azalması ve daha derişik 
atık su olmasından kaynaklanabilir (Reinert ve Hroncich 1994).   

SAR değerleri, Teknik Usuller Tebliği (1991)’ne göre II. Sınıf (iyi), diğer 
suların ise I. Sınıf (çok iyi) kalitede olduğu söylenebilir. Denemenin birinci yılında II. 
sınıfa giren örneklerde Na+ iyonu derişiminin yüksek olması, SAR değerini 
artırmıştır. FAO (1985)’ya göre, hem SAR hem de EC’nin infiltrasyona olan 
ortaklaşa etkisi açısından, sulama suyu olarak kullanımında kısıtlama sorunu 
‘yok’tur. Ancak Na ölçütünün zehirliliği bakımından, SAR değerine göre, yüzey 
sulamada kullanımını ‘az-orta’, yağmurlama sulama yöntemlerinde kullanımını ise 
‘yüksek’ derecede kısıtlayacağı söylenebilir.  

Denemede kullanılan suların RSC değeri için ‘emniyetli’ olduğu Pescod, 
(1992); Teknik Usuller Tebliği (1991)’ne göre ise I. sınıf; yani ‘çok iyi’ kaliteli bir 
sulama suyu olduğu söylenebilir. 

Denemede kullanılan sular, atık su ölçütlerine göre incelendiğinde; askıda 
katı madde AKM değerleri, kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ), biyolojik oksijen ihtiyacı 
(BOİ),  
toplam azot ve toplam fosfor, toplam fekal koliform değerleri kullanılmayacak 
niteliktedir. 

Deneme sularında Ag, Al, B, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Mo, 
Ni, Pb, Tl, V, Zn gibi iz element ve ağır metal analizleri yapılmış; sonuçta Ag, Ba, 
Be, Co, Cr, Li, Mo, Tl, V gibi ağır metaller saptanmamıştır.  

Deneme sularında B değerleri, National Academy of Science (1992)’a 
göre, her türlü toprak için sürekli kullanım koşullarında hassas bitkiler için sınır 
değerleri aştığı, mısır gibi orta derecede dayanıklı bitkiler için II. Sınıf (iyi) olduğu 
görülmüştür.  

Deneme sularının ağır metal kapsamları, Pb (sadece ikinci yıl), Ni 
değerleri, yönetmelik sınır değerlerinin altında bulunurken; Cd (sadece ikinci yıl) 
değerlerinin atık su kaynaklı sularda, yönetmelik sınır değeri ve sürekli kullanım 
koşullarında National Academy of Science (1972)’ye göre sınır değerini aştığı 
anlaşılmıştır.  
 
Sulama ve Su Tüketimi 

Her konuya eşit miktarda su verilmiştir. Çalışmanın ilk yılında, 479.8 mm; 
ikinci yılında ise 533.4 mm sulama suyu uygulanmıştır. Deneme konularına ilişkin 
su tüketim miktarları, 2009 yılında 654.3 mm ile 665.6 mm arasında, 2010 yılında 
638.1 mm ile 662.32 mm arasında değişmiştir. 

Kanber ve ark. (1990b) tarafından, Çukurova koşullarında ikinci ürün 
mısırın su-verim ilişkilerini saptamak amacıyla yürütülen çalışmada, sulama suyu 
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gereksiniminin 290-427.8 mm, mevsimlik su tüketiminin ise 474.2-530.9 mm 
arasında değiştiği bulunmuştur. Musick ve Dusek, (1980), mısırın mevsimlik su 
gereksinimi 400 mm, mevsimlik su tüketimi ise 667-789 mm olarak bildirmiş ve bu 
koşullarda dekardan 952-1085 kg dane verimi elde edilmiştir.  
 
Bitki ile İlgili Bulgular 
Gelişme Dönemleri 
 Mısır bitkisinde vejatatif dönem, 2009 yılında 57-71 gün, 2010 yılında 61-
69 gün sürmüştür. Tepe püskülü ve koçan püskülü çıkışları, atık su kullanılan 
konularda, daha erken gerçekleşmiştir. Deneme konularının tepe püskül dönemine 
ve koçan püskülü dönemine etkileri, istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. KS 
konuları daha önce hasada gelmiştir. Denemede, mısırın vejetasyon süresi 2009 
yılında 139-157 gün, 2010 yılında 134 ile 141 gün arasında değişmiştir. 
Koçan püskül çıkışına ilişkin varyans analiz sonuçlarına göre, her iki yılda deneme 
konuları arasında % 99 güvenle istatistiksel anlamda fark bulunmaktadır. Konular 
arasında saptanan farklılıkların, kullanılan sulama sularının içeriklerinin farklı 
olmasından; yıllar arasında gözlenen farklılıkların ise iklim etmenlerinin ve sulama 
sularının kimyasal derişimlerinin farklılığından kaynaklandığı söylenebilir. (Kün, 
1994) tarafından da açıklandığı gibi,  maksimum sıcaklıkların yüksek olmasının, 
çiçeklenmeyi uyararak koçan püskülü çıkarma süresini kısaltmıştır.  
 Benzer konuda çalışan Day ve Tucker (1977), Mishra ve Behera (1991), 
atık sularla sulanan buğday ve mısırda çiçeklenmenin erken görüldüğünü 
belirtmişlerdir. Ajmal ve Khan (1985) ise atık sularla sulanan fasulye ve bamyada 
gelişmenin olumsuz etkilendiğini; çimlenme ve çiçeklenme sorunları yaşandığını 
yine aynı çalışmada atık suların %50 temiz sulama suyu ile karıştırıldığında sorun 
yaşanmadığını açıklamışlardır. Amanullah ve Anwar (2007) ve Ali ve ark., (2004), 
mısır bitkisinin tepe püskülü ve koçan püskülü sürelerinin kısalmasında bitki besin 
maddesi K (potasyum)’un fazla olmasının etkili olduğunu bildirmişlerdir. Sunulan 
çalışmada da yukarıda özetlenen sonuçlara benzer bulgular elde edilmiştir. 
 
Dane Verimi ve Koçanda Dane Sayısı 
 Dane verimi açısından,denemenin birinci yılında konular arasında 
istatistiksel anlamda önemli bir fark yoktur. Konu verimleri arasında gözlenen 
farkların tümüyle rastlantısal olduğu söylenebilir. Ancak en yüksek verim 1110 kg 
da-1 ile KS konusundan, en düşük verim ise 981 kg da-1 ile TS+KS konusundan 
elde edilmiştir. İki konu arasında yaklaşık %13 fark vardır. Mısırda dane verimi 
değerleri, çalışmanın birinci yılında ikinci yıla göre, daha yüksektir. Denemenin 
ikinci yılında, deneme konularının dane verimine etkisi %99 güvenle istatistiksel 
anlamda önemli bulunmuştur. Konu ortalamaları Duncan’ın Yeni Değişim 
Genişlikler testiyle karşılaştırılmış ve üç verim grubunun oluştuğu saptanmıştır. TS, 
KS ve TS+AS konuları birlikte birinci;  AS+KS konusu ikinci; AS ve TS+KS konuları 
ise birlikte üçüncü ve son verim grubuna girmişlerdir. Maksimum verim, ortalama 
985 kg da-1 dolayındadır. En düşük ortalama verim ise yaklaşık 801 kg da-1 olarak 
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hesaplanmıştır. Üçüncü verim grubunu oluşturan sulardan AS, TS+KS sularına 
geçildiğinde yıllık ortalama verim, ikinci yıl %14 düşmüştür.  
 Singh ve Mishra (1987), atık su uygulamalarının mısırda dane veriminde 
%10 artırdığını belirtmiştir. Marten ve ark. (1980) atık suyun mısırda,  Day ve ark. 
1975) buğdayda, Day ve Tucker (1977) sorgumda, Bole ve Bell (1978) yoncada,  
Aziz ve ark. (1996) tahıl ve baklagillerde, Shahalam ve ark. (1998) yonca, domates 
ve turunçgillerde, Parameswaran (1999)  enginarda verim artışı sağladığını 
bildirirken, Reboll ve ark. (1999) atık suların turunçgillerde verimi etkilemediğini 
açıklamıştır. Camp ve ark. (1985) aşırı azot uygulamalarında bitkinin maksimum 
doygunluk derecesine ulaştıktan sonra kalan azotun yıkanacağından dolayı, 
verimin artmayacağını vurgulamıştır.  
 Bu durumun, atık su ve atık su karışımlı sulardaki temiz su uygulamalarına 
göre, yüksek azot içeriğinden kaynaklanmış olabileceği söylenebilir.  
 Sunulan çalışmada, atık su uygulamalarının mısır dane verimi üzerine 
olumlu etkisi belirgin değildir. Öte yandan, Kahlown ve ark., (2005) tarafından 
bildirildiği gibi, atık sulamada kullanılan suların tuz içeriğinin yüksek olmasının da 
mısır verimi ve gelişimini olumsuz etkilediği düşünülebilir Soylu ve ark., (2008) 
Konya ili Sarayönü ilçesinde dane mısır yetiştirme koşullarının belirlenmesi amacı 
ile 15 adet hibrit mısır çeşidi ile yürüttükleri araştırmada, dane verimini 650–1037 
kg da-1 olarak elde etmişlerdir. Musick ve Dusek, (1980) tarafından yapılan bir 
araştırmada, mısırın mevsimlik su gereksinimi 400 mm, mevsimlik su tüketimi ise 
667-789 mm ölçülmüş, 952-1085 kg da-1 dane verimi alınmıştır. Çalışmamızda, 
elde edilen değerler, yukarıda verilen sonuçlarla kısmen uyuşmaktadır. 
 Koçanda dane sayısı bakımından, konular arasında rastlantısal anlamda 
farklar vardır. Ancak en yüksek dane sayısı KS (697 adet/koçan) konusundan, en 
düşük dane sayısı ise TS+AS (631 adet/koçan) konusundan alınmıştır. Denemenin 
ikinci yılında; deneme konuları arasında istatistiksel olarak %99 güvenle fark 
saptanmıştır. Konu ortalamaları Duncan’ın Yeni Değişim Genişlikleri testiyle 
karşılaştırılmıştır. Konular iki grup oluşturmuştur. TS+KS ve AS+KS konuları birlikte 
ikinci gruba; diğer tüm konular birlikte birinci gruba girmiştir. Mısırda koçanda dane 
sayısı değerleri, çalışmanın birinci yılında (663 adet/koçan) ikinci yıla (475 
adet/koçan) göre, daha yüksek bulunmuştur. Çalışmada, en yüksek dane sayısı 
değerleri, denemenin ikinci yılında, KS ve TS konularında (sırasıyla 525 ve 513 
adet/koçan) saptanmıştır. En düşük dane sayısı değerleri ise, ikinci yılda AS+KS 
(434 adet/koçan) konusunda belirlenmiştir. Verin öğelerinden koçanda dane sayısı 
farklı sulama uygulamalarından etkilenmiştir. 
 
Denemede Kullanılan Suların Toprak Özelliklerine Etkisi 
 Denemede kullanılan suların, toprakların kimyasal özelliklerine etkisini 
incelemek amacıyla, hasat sonunda 30 cm’lik katmanlardan 120 cm’ye dek toprak 
örnekleri alınmıştır. Değinilen örneklerde pH, EC, CaCO3, organik madde, azot, 
fosfor ve potasyum, kimi iz element ve ağır metal analizleri ve mikrobiyolojik 
incelemeler yapılmıştır  
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 Deneme topraklarının pH değerleri, 7.8-8.3 arasında hafif alkali özelliktedir. 
Çalışma boyunca pH değerleri, Uyanöz (2000) ve Tuna ve Bürün (2003) tarafından 
da açıklandığı gibi, kil ve kireç kapsamlarının ve dolayısıyla tamponlama 
kapasitesinin yüksek olması nedeniyle fazla değişmemiştir. Ancak, denemenin 
ikinci yılında kısmi bir azalma saptanmıştır. Toprak pH’sı denemenin ilk yılında, TS 
konusuna göre diğer konularda üst katmanlarda daha yüksektir. İkinci yıl ise AS 
konusunda özellikle ve toprağın 0-30 cm katmanında, diğer konulara göre daha 
düşük (7.8) pH ölçülmüştür. Bu durumun, arıtılmış suyun pH değerinin düşük 
olmasından kaynaklandığı söylenebilir. Toprak tepkimelerinin atık su pH’sına göre 
değiştiği söylenebilir. Benzer sonuçlar, Shahalam ve ark. (1998) ve Uyanöz (2000) 
tarafından yapılan çalışmalarda, atık suyun asidik, nötr veya bazik olmasına göre, 
toprakların pH’sını düşürdüğü, artırdığı veya etkimediği belirlenmiştir.  

Deneme topraklarının elektriksel iletkenlik değerleri (EC), 0.50-1.999 dS m-
1 arasında değişmiştir. Deneme konuları, toprakların EC değerini etkilemiştir.  
Denemenin her iki yılında da AS konusunda ve toprağın üst katmanlarında  (1.023 
dS m-1 ve 1.99 dS m-1)  en yüksek EC değeri okunmuştur. Denemenin ikinci 
yılında ise AS konusu toprağın üst ve orta katmanlarında EC değerini artırmıştır. 
Diğer konular değişiklik göstermemiştir  Puntamkar ve ark. (1988) yaptıkları bir 
çalışmada, tuzlu suyun kullanılmasının toprak özelliklerini önemli ölçüde etkilediğini 
belirlemişlerdir. Değinilen etkinin büyüklüğünün, toprak bünyesi ve geçirgenliği ile 
sulama suyunun tuz içeriğine bağlı olarak değiştiğini, toprağın üst katmanlarının en 
fazla etkilendiğini bildirmişlerdir. El Hamouri ve ark. (1996), Shahalam ve ark. 
(1998), Reboll ve ark. (1999), Uyanöz (2000), Tuna ve Bürün (2003) 
çalışmalarında yüksek tuzlu atık suların kullanımının bu çalışmada elde edilen 
bulgulara benzer şekilde, toprakların tuz içeriğini artırdığını bildirmektedirler. 
 Toprakların kireç (CaCO3) içeriklerinde derinlik ve farklı su kullanımı ile 
ilgili olarak, önemli değişmeler olmamıştır. En düşük değerler TS+KS konusunda 
(%19.80) 0-30 cm toprak katmanında; en yüksek değer ise TS (%22.48) 
konusunda 90-120 cm toprak katmanında ölçülmüştür. Çalışmada, denemede 
kullanılan atık sularla, toprakların kireç içeriğinin değişmediği saptanmıştır. Uyanöz 
(2000), Konya Ana Tahliye kanalından alınan atık suların kullanıldığı alanlardaki 
toprak örneklerinin CaCO3 miktarlarında, derinlik ve atık su ile sulamaya bağlı 
olarak, önemli değişmeler olmadığını ve Tuna ve Bürün (2003) atık suların toprağın 
kireç içeriğini etkilemediğini bildirmiştir. 
 Toprakların organik madde içerikleri, genelde üst katmanlarda daha 
yüksektir ve derinlik ile azalmaktadır. Ancak, denemenin ikinci yılında, orta 
katmanda (30-60 cm), KS konusunda daha yüksek olarak saptanmıştır. Çalışma 
sonucuna benzer şekilde, Uyanöz (2000), uzun yıllar atık su ile sulanan arazilerde 
0-30 cm toprak katmanında organik maddenin yeterli veya yüksek bulunduğunu, 
atık su kullanımının organik madde kapsamını artırdığını bildirmiştir.  
 Denemede pH, EC, organik madde ve kireçle ilgili elde edilen bu sonuçlar, 
Kırımhan ve ark (1983), Çiftçi ve ark (1995) tarafından yapılan atık suların tarımda 
kullanılması ile ilgili çalışmalardan elde edilen sonuçlarla benzerlik göstermiştir. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl 2015 Cilt: 33-7 
 

33 

 Deneme konularının 0-30 cm toprak katmanından alınan toprak 
örneklerinde yapılan analizlere göre, TFK (Toplam Fekal Koliform) sayıları önemli 
ölçüde yüksek bulunmuştur (Şekil 4.13 ve Çizelge 4.20). TFK, denemenin her iki 
yılında da en yüksek AS+KS konusunda (4.9x107 ve 2.1x107), en az TS+AS 
(1.6x105) konularında saptanmıştır.  
 Mikrobiyolojik arıtım yapılmadan atık su ve atık su karışımlarının 
kullanılması, toprakların mikrobiyal kirlenme oranını ve kirlenmenin sürekliliğini 
önemli ölçüde etkileyeceği sonucuna ulaşılmıştır. Atık su kullanımı ile toprakların 
yüksek oranda patojen mikro organizma taşıdığı ve toprak mikrobiyolojik kalitesine 
olumsuz etkileri olduğu, Ali (1987), El Hamouri ve ark. (1996), Shahalom, (1998) ve 
Hussain ve ark. (2001) tarafından da açıklanmıştır. 
 
Tartışma ve Sonuçlar  

 Konya ili kentsel atık sularının tarımda kullanılabilmesi için farklı seçenekler 
dikkate alınarak (arıtma, kısmen arıtma ve seyreltme) kirletici ölçütleri incelenmiş 
aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

Denemede kullanılan sular, pH yönünden sulama açısından herhangi bir 
sorun oluşturmazken, elektriksel iletkenlik, SAR ve tuzluluk değerleri,  kullanımı 
kısıtlamaktadır. Karışım sularının hemen hepsinin “ihtiyatla kullanılabilir” T3A1 
(yüksek tuzlu ve düşük sodyum zararı) sınıfında olduğu anlaşılmıştır. Bu sonuçlara 
göre araştırmada ele alınan atık su ve karışım suları, tuzluluk bakımından, kötü 
nitelikli sulardır ve sulamada kullanılması durumunda, tarım topraklarında tuzluluk-
sodyumluk sorunlarının ortaya çıkmasına neden olacak potansiyeldedir. Bu 
nedenle,  sulama yönetimine göre su kalitesinin izlenmesi ve iyileştirilmesi 
amacıyla iyi nitelikli sularla karıştırılıp seyreltilerek kullanılması gereklidir. Ayrıca, 
temiz su kaynağının yetersiz olduğu ve atık su kaynaklı suların kullanılması 
durumunda, etkin tuzluluk ve toprak bünyesine göre potansiyel tuzluluk değerleri 
dikkate alınarak kontrollü olarak kullanılmalıdır. 

AKM, KOİ, BOİ, Toplam N, Toplam P ve Toplam Fekal Koliform gibi ölçütlere 
göre; denemede kullanılan atık suların tümü (TS+AS dışında), yönetmelik sınır 
değerlerinin üstünde değerler taşımaktadır. Özellikle patojenler ve diğer atık su 
ölçütlerinin yüksekliği, insan ve çevre sağlığını korumada en gerçekçi ve etkin 
önlem olarak atık su arıtımını zorunlu kılmaktadır. 

Deneme sularında Cu, Fe, Mn ve Zn derişimleri, kritik değerlerin altında 
bulunmaktadır. Suların B değerlerinin mısır gibi orta derecede dayanıklı bitkiler için 
II. Sınıf (iyi) olduğu anlaşılmaktadır. Öte yandan ağır metal kapsamları Pb, Ni 
değerleri, yönetmelik sınır değerlerinin altında bulunmuştur. Cd değerleri, kimi 
zamanlarda AS, TS+KS, AS+KS ve KS konularında yönetmelik sınır değerinden 
yüksektir. Deneme sularında Ag, Ba, Be, Co, Cr, Li, Mo, ağır metalleri 
bulunmamaktadır. Endüstriyel atık suların arıtılması, patojenik ve diğer potansiyel 
toksik bileşiklerin kabul edilebilir sınırlara indirilmesinde ya da elimine edilmesinde 
önemlidir. Bu nedenle endüstriyel paket arıtım ünitelerinin kurulması gereklidir. 

 Mısır bitkisinin gelişme dönemlerine ilişkin elde edilen bulgulara göre, tepe 
ve koçan püsküllerinin, atık su ve karışım suların kullanıldığı konularda daha erken 
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çıktığı saptanmıştır. Ayrıca anılan konularda gelişme dönemi kısalmış ve mısır 
bitkisi, daha erken hasada gelmiştir. Bu durum,  mısır bitkisinin hasattan sonra 
dane nemi açısından depolama koşullarına kolaylık sağlama ve iklim değişikliği ile 
yetişme süresinin kısalması durumunda, mısır tarımı yapılan yörelerde avantaj 
sağlayacaktır.  

Çalışmada, en yüksek dane verimi, denemenin ikinci yılında KS, TS ve 
TS+AS konularından alınmıştır. Değinilen konular her iki yılda verim sıralaması 
yönünden ilk üç sırayı almıştır. Bu nedenle uygulayıcılara, kendi koşullarına göre 
bu konulardan birisi önerilebilir. Dane sayısı değerleri, atık sulardan etkilenmiş; 
denemenin ikinci yılında KS ve TS konuları,  mısır bitkisinde dane sayısını 
artırmıştır. Bu durum, atık suyun temiz su kadar dane sayısını artırdığını 
göstermektedir. Denemede kullanılan suların koçan boyuna, koçan enine ve bin 
dane ağırlığına etkileri saptanamamıştır. Atık su ve atık su kaynaklı sular bitki 
gelişimi ve verim ögeleri açısından değerlendirildiğinde, bu suların mısır tarımda 
kullanılması önerilebilir. 

Hasat döneminde makro ve mikro elementler ile ağır metal analizlerine 
ilişkin sonuçlara göre; kentsel atık su, bitkinin hem toprak üstü aksamında hem de 
danede N, Ca, Cu ve Pb içeriklerini artırmıştır. P, Zn ve Mn birikimi toprak üstü 
aksamda, Ni, Cd ve B danede, B ve K yapraklarda yüksek olarak saptanmıştır. Pb 
birikiminin karışım suların bulunduğu konularda saptanamaması dikkat çekicidir. 
Aynı durum Cd birikiminde de söz konusudur. Cd, karışım sularda sadece kirlilik 
yükü en fazla olan AS+KS konusunda, kökte saptanmıştır. Çalışmada kullanılan 
atık sular ve karışım suları, bitki aksamındaki mineral madde derişimlerini 
artırmaktadır. Ayrıca, ağır metallerin kökte birikmesi, mısır bitkisinin yem olarak 
kullanılmasında gıda güvenliği açısından, sorun olmamaktadır. Ancak, Cd’un 
danede birikme eğilimi, çalışmada sınır değerlerin altında olsa bile, dikkat edilmesi 
gereken bir bulgudur. 
  Toprak analizlerine ilişkin sonuçlara göre; topraklarda pH değerleri, 
değişmemiştir. Atık sular ve arıtılmış sular, EC değerini etkilemiştir. Ülkemizde 
ortaya çıkan bu tür atık suların, sulama suyu açısından seçenek yaratabileceği 
ancak kullanımı durumunda, toprakta tuz birikimine bağlı olarak bitki gelişimi 
üzerine olumsuz etki yapacağı, özellikle tuza duyarlı bitkilerde sorun olacağı göz 
önünde bulundurulmalıdır. Kireç (CaCO3) ve organik madde içeriklerinde, toprak 
derinliği ve farklı su kullanımı ile ilgili olarak önemli değişmeler olmamıştır. Azot, 
fosfor ve potasyum miktarları, üst katmanlarda, atık ve karışım su kullanımı ile 
artmıştır.  Fe içeriği, denemenin her iki yılında da konular arasında farklılık 
göstermemiştir. Cu içeriği, atık sularda TS konusuna göre düşük olarak 
saptanmıştır. Zn içerikleri, temiz su ile sulanan topraklara oranla daha fazla birikim 
göstermiştir. Mn içerikleri ise, deneme konularının hepsinde, 0-30 cm toprak 
katmanında daha yüksek, derinlere inildikçe azalmıştır.  Ağır metallerden; Pb, Cd 
ve Ni derişimleri, toprakta kritik değerlerinin çok altında bulunmuştur. Cd içeriği, TS 
konusu dışında kentsel atık su kaynaklı suların kullanıldığı üst katmanlarda azalış 
göstermiştir. B içeriğinin ise, atık suların kullanımı ile üst katmanda artmış olduğu 
gözlenmiştir. Deneme konularının 0-30 cm toprak katmanından alınan toprak 
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örneklerinde yapılan analizlere göre, TFK sayıları önemli ölçüde yüksek 
bulunmuştur.  Mikrobiyolojik arıtım yapılmadan atık su ve atık su karışımlarının 
kullanılması, toprakların mikrobiyal kirlenme oranını ve kirlenmenin sürekliliğini 
önemli ölçüde etkileyeceği sonucuna ulaşılmıştır. Anılan sular mikrobiyolojik arıtımı 
yapılmadan kullanılmamalıdır. 
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KULLANICI BEKLENTİLERİNİN BUTİK OTEL TASARIMINA ETKİSİ* 
 

The Impact of Users’ Expactations In Boutique Hotel Design 
 
Eda CAN                         Onur ERMAN 
Mimarlık Anabilim Dalı                                                             Mimarlık Anabilim Dalı  
 
ÖZET     
 Çalışmanın ana hedefi butik otel konaklamasında kullanıcıların 
beklentilerini saptamak, böylelikle kullanıcı beklentileri ışığında tasarıma yön 
vereceği düşünülen tasarım girdilerini elde etmektir. Bu amaçla çalışmanın 
kuramsal kısmında kullanıcı beklentisi kavramı tartışılmış, kullanıcı beklentilerinin 
tasarıma aktarılması sürecini ifade eden bir model önerisi geliştirilmiş ve kullanıcı 
beklentilerinin belirlenmesi için beş farklı turistik yörede toplam 300 kişilik örneklem 
grubuyla anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Anketlerde kullanılan sorgulama 
formu deneklerin demografik yapılarını, konaklamaya ilişkin tercihlerini, önceki 
konaklama deneyimlerini ve butik otel konaklamasına ilişkin beklentilerini tespit 
etmeye yönelik sorulardan oluşmuştur.  
Anahtar Kelimeler: Butik otel, kullanıcı beklentileri, konaklama yapıları, butik otel  

tasarımı. 
 
ABSTRACT 
 The main aim of this study was to determine users’ expectations and to 
identify design inputs which guide design stages in boutique hotel accommodation. 
For this purpose in theoretical part of the study, “users’ expectations” term is 
discussed and a model is offered in relation to the design process and user’s 
expectations. Following the theoretical part a case study is undertaken which 
involved a survey with 300 people in five different touristic cities to determine the 
users’ expectations. The questions in the survey form are composed of questions 
about demographical characteristics of users, choices about accommodation, 
experiences of previous accommodations and expectations of boutique hotel 
accommodation 
Key Words: : Boutique hotel, users' expectations, accomodation buildings, 

boutique hotel design. 
 
Giriş 
 Bu araştırma, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak 
Mimarlık Anabilim Dalında Yüksek Lisans Tezi olarak hazırlanmıştır. 
 Konaklama yapılarının, genel çerçevede ele alındığında, kullanıcıların 
ortak ve temel bazı ihtiyaç ve beklentilerine cevap veren hizmet yapıları olduğu 
söylenebilir. Ancak butik oteller yere özgü kimliği ve niteliği ile kendi içinde 
özelleşmiş, kullanıcının farklı ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan konaklama yapıları 

                                                 
* Yüksek Lisans Tezi-MSc. Thesis 
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olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle butik otellerde kullanıcı beklentilerini 
saptamanın önemli ve gerekli olduğu görüşüne varılmıştır. Kullanıcı beklentilerinin 
bilinmesi butik otel yapısının neden tercih edildiği sorusuna yanıt verirken aynı 
zamanda beklentiler ışığında doğru tasarım kriterlerine ulaşmayı da sağlayacağı 
düşünülmektedir.  
 
Materyal ve Metod 
Materyal 
           Kullanıcı beklentilerinin butik otel tasarımına etkisinin incelenmesi 
araştırmanın konusunu oluşturmaktadır.  
Araştırmada kavramsal içeriğin oluşturulması aşamasında literatür verilerinden 
yararlanılmıştır. Ülkemizde ve yurtdışında butik oteller konusunda yapılmış 
çalışmalar ve yayınlar, butik otellere ilişkin yönetmelik ve standartlar, ülkemizde yer 
alan butik oteller, bu otellere ait bilgi ve belgeler ve bunların yanı sıra kullanıcı 
beklentisi konusunda yapılmış çalışmalar ve yayınlar kuramsal çerçeve ile ilgili 
materyallerdir. Ayrıca tesadüfi olarak belirlenen kişilere uygulanan kullanıcılara 
yönelik sorgulama formuyla elde edilecek olan veriler çalışmanın özgün materyalini 
oluşturmaktadır.  
 
Metod 
 Çalışma genel olarak dört aşamada tamamlanmıştır; literatür taraması, 
butik otellerin sınıflandırılması, kullanıcı beklentilerinin saptanması, elde edilen 
bulguların yorumlanması ve değerlendirilmesi 
 
Araştırma Bulguları ve Tartışma 
        Olalı (1973), konaklama tesislerini insanların sürekli olarak yaşadıkları yer 
dışında yaptıkları seyahatlerden ve geçici barınma ihtiyaçlarından doğan bir 
kavram olarak tanımlamaktadır. 
 Bir yapı türü olarak konaklama tesisi, dış dünyanın asimilasyonunu, yani 
bir anlamda evcilleşmesini temsil etmektedir. Konaklama tesisinin öncelikli işlevi, 
kişinin kendisine ait olmayan bir dünya ile geçiciliği önceden kabul edilmiş bir 
aidiyet ilişkisi kurmasına yardımcı olmaktır. Bugünün ortamında konaklama tesisleri 
hizmet sundukları toplumsal kesime ve hizmet niteliklerine göre plan tipolojilerine 
ve dillerine yansıyan farklılıkları barındırır (Altun ve İnceoğlu, 2006). 
Butik Oteller 
 Butik oteller aynı yönetmeliğin yedinci bölümü, 43. maddesinde özel 
tesisler başlığı altında ele alınarak yapısal özelliği, mimari tasarımı, tefriş, 
dekorasyon ve kullanılan malzemesi yönünden özgünlük arz eden, işletme ve 
servis yönünden üstün standart ve yüksek kalitede, deneyimli veya konusunda 
eğitimli personel ile kişiye özel hizmet verilen ve aşağıda belirtilen nitelikleri taşıyan 
en az on odalı oteller olarak tanımlanmaktadır. Bu nitelikler şu şekilde 
sıralanmaktadır: 
 

· Modern, reprodüksiyon, antika gibi özelliği olan mobilya ve malzemeler ile 
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tefriş ve dekorasyon, 
· Beş yıldızlı otel odaları için belirlenen nitelikleri taşıyan konforlu odalar, 
· Kapasiteye yeterli kabul holü, kahvaltı salonu, oturma salonu, 
· Yönetim odası, 
· Alakart lokanta, 
· Genel mahallerde klima sistemi, 
· Yirmidört saat oda servisi, 
· Çamaşır yıkama ve kuru temizleme hizmeti, 
· Otopark hizmeti, 
· Odalara, müşteri tarafından seçilen en az bir adet günlük gazete servisi. 

 
 Yönetmelik bakımından bütün bu özellikleri sağlayan ve Turizm ve Kültür 
Bakanlığınca butik otel belgesine sahip bir otel örneği verilmiştir (Şekil 1). 
 

      
Şekil 1. Darüssaade İstanbul, Sultanahmet  
 
 Butik oteller kullanıcıları için kişiselleştirilmiş ve unutulmaz bir deneyim 
yaşatan konaklama tesisleri olarak görülmektedir. Son yıllarda turistlerin butik 
otelleri tercih etme düzeylerinde büyük bir artış yaşanmakta ve bu sektörde yoğun 
talep artışı yaratmaktadır (Rogerson ve Kotze, 2011). 
 Erkutlu ve Chafra’ya (2006) göre butik oteller bir teması olan ve şık bir 
şekilde döşenmiş otellerdir. Bunun yanı sıra oda sayıları 3 ila 100 arasında değişen 
küçük ama genellikle teknolojinin son imkanlarını kullanıcılarına sağlayabilen 
yapılardır (Şekil 2). 
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Şekil 2. Areias do Seixo, Portekiz  
 
 Butik oteller (Şekil 3) bir teması olan, belirli bir içeriğe sahip, bu tema ve 
içeriği besleyen tamamlayan tasarımlar sunan, objeler ve mobilyalarla bunu 
destekleyen, konaklayan kişilere bir şeyler anlatan ve yaşatan mekanları 
bünyelerinde barındıran, misafirlerine evden uzakta ev ve ötesi konforu sunan, 
misafirlerinin alışkanlıklarını tanıyan ve bunlara cevap veren konforlu, sempatik, 
kişiye özel, toplam kalite mantıklı konaklama tesisleridir (Weaver, 2009).  
 

     
Şekil 3. Modern Adventure Hotel, İzlanda  
 
 Butik otelin tasarlanarak inşa edilmesi ya da yapnın dönüştürülerek elde 
edilmesi dışında bulunduğu coğrafya, ülke, şehir ve yöreye göre karakteri 
farklılıklar göstermektedir (Şekil 4). Bunlar yapıda kullanılan malzeme, renk, mimari 
tarzla beraber tarihi çevreye uygunluk ya da günümüz ihtiyaçlarına cevap veren 
teknolojik donanıma sahip nitelikler olarak ele alınabilir . Albazzaz ve arkadaşları 
(2003) butik otelleri tematik olarak tanımlar ve mimari açıdan göze çarpan tasarıma 
sahip olması gerektiğini belirtir. 
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Şekil 4. Coğrafyanın etkisi, Serinn House, Ürgüp Kapadokya  
 
SONUÇLAR 
   Yapılan tespitlerde butik otellerin daha çok deniz ve güneş (yaz) tatiline 
hizmet ettiği görülmektedir. Sonuçlara dayanarak deneklerin butik otel konaklama 
tercihinde lokasyona önem verdiği söylenebilir. Bu nedenle kültür turizminin ağırlıklı 
olduğu yörelerde lokasyon değerini arttırmada butik otellerin bir fırsat olarak 
görülmesi, butik otel konaklama hizmetlerinde çeşitliliğin arttırılmasının lokasyon 
tercihini etkileyeceği düşünülmektedir. Sonuç olarak ülkemizde butik otel 
konaklamasının panoramasına bakıldığında çoğunluğunun yılın 12 ayı hizmet 
verdiği, daha çok deniz ve güneş tatili için tercih edildiği, ortalama 2-20 aralığında 
oda sayısına sahip olduğu, daha çok konut işlevinden dönüştürülmüş yöresel 
karaktere sahip yapılarda hizmet verdiği, ağırlıkla Ege, Marmara ve Akdeniz 
bölgelerinde yayılım gösterdiği söylenebilir. 
 Butik otel konaklamasını diğer konaklamalardan ayıran en önemli özellikler 
arasında tarihi geçmişi olan ya da yöreye has özellikte bir yapıda konaklama, yöre 
kültürünü yaşama, anı ve mekanı yaşama, rutin tatil deneyiminden ve sıradanlıktan 
uzaklaşma parametrelerine önem verildiği görülmüştür. Beklentiler olarak dikkate 
alınabilecek bu görüşlerin yapının mimari karakterinin, tasarım konseptinin ve 
lokasyon tercihinin saptanmasında önemli olduğu düşünülmektedir.   
 Çalışmanın ulaştığı sonuçlarla butik otel konaklama yapıları konusunda 
bundan sonra yapılacak olan çalışmalara yön vereceği, kullanıcı beklentilerinin 
butik otel tasarımına yansıtılabilmesi bakımından yol gösterici olacağı 
düşünülmektedir.  
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DEVELOPING A COMPUTER PROGRAM TO PRE-DESIGN OF MINI 
HYDROELECTRIC POWER PLANTS* 

 
Mini HidroelektrikSantrallerinÖnTasarımı İçinBilgisayarYazılımıGeliştirilmesi* 

 
Meysam KHOSHBAKHT   Recep YURTAL 
İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı  İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
      
ÖZET 

Bu çalışmada mini hidroelektrik santrallerin hidrolik tasarımı için 
uygulayıcılara yardımcı olan bir bilgisayar yazılımı geliştirilmiştir vesu alma yapısı, 
regülatör, düşü havuzu, iletim kanalı, çökelme havuzu, yükleme havuzu ve cebri 
borunun boyutlarını hesaplayabilmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Hidroelektrik enerji, su kuvveti, hidroenerji, hidroelektrik 

santral, nehir tipi hidroelektrik santral. 
 
ABSTRACT 

In this study,a computer software is developed to help engineers for 
hydraulic design of mini hydropower plants and computes the dimensions of 
ground intake, weir, stilling basin, headrace, settling basin, forebay and penstock. 
Key Words: Hydroelectrical power, water power, hydroenergy hydropower plant, 

run-off river power plant. 
 

INTRODUCTION 
By decreasing of the fossil’s resources in the world, necessity of using 

renewable resources feels. Todays applied of the these sources instead of the 
fossil’s sources are as a solution of this problem. One of the this renewable 
resources is hydroelectric power plant that generates electricity without damages 
to nature and air pollutions.  

Hydraulic power can be captured wherever a flow of water falls from a 
higher level to a lower level. This may occur where a stream runs down a hillside, 
or a river passes over a waterfall or man-made weir, or where a reservoir 
discharges water back into the main river. The vertical fall of the water, known as 
the head, is essential for hydropower generation; fast-flowing water on its own 
does not contain sufficient energy for useful power production except on a very 
large scale, such as offshore marine currents. Hence two quantities are required: a 
Flow Rate of water Q, and a Head, H. It is generally better to have more head than 
more flow, since this keeps the equipment smaller. The Gross Head (H) is the 
maximum available vertical fall in the water, from the upstream level to the 
downstream level. The actual head seen by a turbine will be slightly less than the 
gross head due to losses incurred when transferring the water into and away from 
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the machine. This reduced head is known as the Net Head (The British 
Hydropower Association, 2005). 

 
MATERIAL AND METHOD 
Material 

Software is developed by using MATLAB to calculate the total head, head 
losses, discharge rate and all of the hydropower elements dimensions. 
 
Methods 
 To design of the intakeandamong the various patterns intakes, we choose 
ground intake because in the high head schemes most river slopes are severe, 
hence this type of intakes is suitable. 

To compute the height of the weir we have to have the discharge 
coefficient. However, to choose it from its diagram we need to have the height of 
the weir (P����) and the flood depth (h�). In general we know that spillways are 
divided into two types: high-overflow spillways and low-overflow spillways. 

A distinction is made between high-overflow spillways, which have a 
negligible velocity of approach, and low-overflow spillways, which have a 
significant velocity of approach that affects both the shape of the crest and the 
discharge coefficients. Discharge over a high-overflow spillway is also not affected 
by downstream submergence conditions. A spillway with a P/h� ratio of 1.33 or 
greater is considered a high overflow spillway, and the discharge coefficient no 
longer varies with P/h� (Wurbs and Stuart, 1991). 

For designinig the trench weir all of the unknown parameters in Eq.1 would 
be specified except for the rake width (b) and the rake length (L). At the end of the 
calculation, the coefficient of b×L is obtained that an engineer or a user can choose 
the suitable length and width of the trench. 

 Q������ = 23 . c. μ. b. L.�2. g. h                                            (1) 
 
To design the headrace channel, in order to convey the water flow from 

intake to forebay, the headrace or the leat can be used. Depending on the scheme 
layout of the project, the leat can be either used or not. For instance, in the short 
penstock scheme the leat was not utilize. To design the headrace and because of 
the uniform flow, the best hydraulic section can be employed. 

In the penstock, the water pressure is built up on the turbine. The water 
flows out of the forebay tank through the penstock directly on to the turbine. The 
water gauge in the forebay tank controlls the head. (Ardüser and Karcheter, 2009). 

For designing the penstock, optimum diameter and thickness should be 
significant that they are obtained from Eq.2 and Eq.3. 

 d = 720 × Q�������.�                                                        (2) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl 2015 Cilt: 33-7 
 

45 

t��� = r� × ��(σ� − p�)(σ� + p�)− 1�                                            (3) 

 
The settling basins (or sand traps) are designed to allow sediment particles 

up to the size of 0.2 mm in diameter to settle. Specifically, all grains larger than 0.2 
mm must be removed before the water enters the turbine. The maker of the turbine 
offers detailed specifications as to the maximum diameter of particles, which may 
pass through the turbine safely without damaging the turbine blades. To reach the 
appropriate settling result, the flow velocity must to be reduced in order to minimize 
turbulence. Therefore, the cross-section of the basin should be widen gently until 
the flow is slow enough to let the particles sink. The flowing water is quite sensitive 
to the recesses and edges of the structure (Ardüser and Karcheter, 2009). 

To design of forebay, we need to determine the volume, the dimentions of 
chamber, the trash rack  and the weir of the forebay. 

To obtain totalhead losses, the sum of the head losses in each part of 
hydro plant should be calculated. 

By calculating the total of losses head, the net head of the project can be 
computed as following:  
 H��� = h����� − h������                                            (4) 

RESULTS 
After running the program, any value that is required for the program 

should be entered.In the first attempt, the assummedwidth of weir is limited and is 
obtained.If the calculated discharge flow is equal to flood discharge, the program 
accepts the length of the weir and the height of the weir will be obtained. the 
program increases the length of the weir until the calculated discharge flow is equal 
to flood discharge.Then the program calculates the size of the standard weir crest. 
At last the program computes dimensions of the weir and plot weir curve. 

In this stage, the program calculate the trench weir and stilling basin 
dimensions by inserting the Rake slope (ß) and its correspond value (k) from 
presenting table by the program, (a) and (b) distance from available rack, design 
discharge from hydrologic studies and eventually Flow coefficient (μ ). 

Note: Trench weir dimension is the coefficient of (b) and (l) that the user 
can choose suitable values for them. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl 2015 Cilt: 33-7 
 

46 

 
Figure 1. Calculating the trench weir and stilling basin dimensions. 

 
The program computes water depth, channel dimensions, and penstock 

diameter by entering the number of project’s slopes, corresponding length and 
Manning coefficient.To design the headrace channel, the program uses the 
rectangular best hydraulic section because of the uniform flow. The program 
accepts the velocity of the flow for preventing sediment deposits equal to 0.6m/s. 
To design of the penstock diameter, the program utilizes the Gordon and Penman 
formula. 
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Figure 2. Calculating the channel and penstock dimensions by the program. 

 
In this stage by entering losses coefficient (kf), penstock length, power of the 

turbine, gross head and some of the turbine features, visible two lists of the height 
and the length of the settling basin are visible. Designing the settling basin is 
continued by choosing suitable height and length of settling basin. 
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Figure 3. List of the length and height of the settling basin. 

 
Now, by entering chosen values, the program computes the dimensions of the 

forebay.Eventually, total loses head and net head is calculated. 
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Figure 4. Computing the forebay dimensions by the program. 
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BİNA YAPILARININ İŞLETMESİNDE ÇÖP BACALARININ İŞLEVİ VE 
DÜZENLEME İLKELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ* 

 
Function of The Garbage Chute in the Business of The Building Structures and 

Evaluation of Organizing Principles 
 

M. Emin ÖCAL                                                       Albek YILDAR 
İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı                          İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı 
   
ÖZET 

Ülkemizde çok katlı binalarda çöp bacası uygulaması halen oldukça 
sınırlıdır. Bu nedenle bu çalışmada; mevcut çöp uzaklaştırma sistemlerinin yapısı 
ve bölümleri incelendi; anket yoluyla binalarda çöp bacası uygulanmamasının 
nedenleri araştırıldı ve elde edilen veriler analiz edilerek çöp bacalarının 
kullanımını yaygınlaştırmak için önerilerde bulunuldu 
Anahtar Kelimeler: Çöp, Baca, Çöp Bacası, Geri Dönüşüm 
 
ABSTRACT 

The garbage chute application is quite limited still in the multi-storey building 
in our country. Therefore, in this study; the structure and sections of the existing 
waste disposal systems were examined; the reasons why the garbage chute is not 
utilized in the building was investigated through a questionnaire and the 
recommendations were made after analysing the obtained data to promote the use 
of the waste chute.  
Key Words: Garbage, Chimney, Garbage Chute, Recycle 
 
GİRİŞ 

Çöp bacası, aynen asansör ya da yangın merdivenleri gibi, çok katlı 
binaların doğal eklentilerinden olmalıdır. Çünkü binanın her bağımsız bölümünde 
çeşitli nitelikte çöp oluşmakta ve bunların bir şekilde binadan uzaklaştırılması 
gerekmektedir. Ancak, ülkemizde, çok katlı olarak yapılan her türlü binanın pek 
çoğunda çağdaş teknolojinin olanaklarından yararlanmaya yönelik çeşitli donanım 
yer almasına karşın, hemen hemen tamamına yakınında çöp bacası 
bulunmamaktadır. Sadece, otel, hastane gibi binaların bazıları ile oldukça sınırlı 
sayıdaki çok katlı konut yapılarında çöp bacasına rastlanmaktadır. Şehirlerimizde 
çok katlı binaların yaygınlaşmaya başladığı ilk yıllarda, gelişmiş ülkelerdeki durum 
örnek alınarak bazı konut yapılarında çöp bacası yapılmıştır. Ancak, bacaların 
tekniğine uygun düzenlenmemesi, toplumumuzda çöp poşeti kullanma alışkanlığı 
ve çöp bacası ile ilgili kültür alt yapısının bulunmaması gibi nedenlerle bu bacalar 
kullanılamamış ve iptal edilmişlerdir (Öcal,2000). 
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Ülkemizde 1976 yılında çöp bacaları ile ilgili bir standart yayınlanmış 
olmasına rağmen halen binalarda çöp bacası yapılmıyor olmasının nedenlerini 
aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür: 

 
· Daha önce çöp bacası yapılmış olan binalarda yaşanan sorunlar 
· Çöp bacasının proje maliyetini artıracağı düşüncesi 
· Çöp bacaları ile ilgili yapım bilgisinin olmaması 
· Hazır çöp bacası sistemi üreten tedarikçinin olmaması 
· Çöp bacalarının bina içerisinde koku yapabileceği endişesi 
· Çöp bacalarının düzenlenmesi konusunda yasal zorunlulukların olmaması 
· Yapı sahiplerince çöp bacası yapılması ile ilgili talep olmaması 

 
Halen binalarda çöpler gayri sıhhi ve ilkel yöntemlerle toplanmaktadır. Bu 

durum, yapıların estetiği ve iç mekânlarda sağlanan konfor koşulları ile 
çelişmektedir ve hijyen açısından da sakıncalıdır. Çöp bacasının, çağdaş mimari 
ve inşaat teknolojisinin bu konuda ulaştığı deneyimler dikkate alınarak 
düzenlenmesi halinde, koku ve kirlenme gibi sorunlara neden olmayacağı, çöp 
almada önemli kolaylık sağlayacağı, binalarda uygar bir görüntü oluşturacağı ve 
atıkların geri dönüşümle ekonomiye kazandırılmasına önemli katkı sağlayacağı 
kuşkusuzdur. 
 Binalarda çöp bacası yapılmasını zorunlu kılan yasal düzenlemenin 
olmaması, çöp bacası uygulamasının yaygınlaşmamasında önemli etken olmuştur. 
Çöp bacaları, ilk olarak, 17.06.2011 tarihinde güncellenen Adana İmar 
Yönetmeliğinde, 10 kat ve üzeri binalar için yerel bazda bir zorunluluk getirilmiştir. 
Daha sonra 08.09.2013 tarihinde, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde yapılan 
değişiklik ile dörtten fazla katı ve yirmiden fazla bağımsız bölümü olan konut 
binalarında atık ayrıştırma bacası için yer ayrılması ülke genelinde zorunlu 
kılınmıştır. 
 Bu çalışmada, ülkemizde çöp bacası uygulamasının yaygınlaşmasını 
olumsuz etkileyen faktörlerin analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda önce, 
kullanılmakta olan farklı çöp uzaklaştırma sistemleri ve bunların tasarım ilkeleri ile 
her birinin avantaj ve dezavantajları incelenmiştir. Sonra da, Türkiye’de çöp bacası 
yapılmamasının nedenleri ile ilgili bilgi edinmek amacıyla inşaat sektöründe faaliyet 
gösteren teknik eleman ve yüklenicilere anket uygulanarak elde edilen veriler 
analiz edilmiş ve konu ile ilgili önerilerde bulunulmuştur. 

 
MATERYAL VE METOD 
Materyal 
 Bu çalışma kapsamında, çöp bacalarının düzenleme esasları ve yararları 
ile ilgili bilgi edinmek amacıyla, kütüphane ve internet üzerinden yapılan 
araştırmalar sonucunda elde edilen dokümanlardan yararlanılmıştır. Türkiye’de çöp 
bacası uygulamasının sınırlı olmasının nedenlerinin tespit ve analizinde ise ülke 
genelinde uygulanmış olan anket verileri kullanılmıştır. 
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Metot 
 İlk aşamada; çöp bacalarının tasarım ilkeleri, bölümleri ve çalışma sistemi 
ile alternatif atık sistemleri konusunda bilgi edinmek amacıyla kapsamlı bir literatür 
araştırması yapılmıştır. 
 İkinci aşamada; ülkemizde bina projelerinde çöp bacalarına yer verilmeme 
nedenleri ve uygulanmış olan çöp bacası sistemlerinde karşılaşılmış olan sorunlar 
ile ilgili veri toplamak amacıyla, Türkiye genelinde bir anket çalışması yapılmıştır. 
 Üçüncü aşamada da; sorunsuz çalışabilecek çöp bacaları ile diğer atık 
sistemlerinin tasarım esasları belirlenmiş ve anket verileri analiz edilerek Türkiye’de 
binalarda çöp bacası uygulamasının yaygınlaştırılmasına yönelik önerilerde 
bulunulmuştur. 
 
ÇÖP BACALARININ ANA BÖLÜMLERİ 
 Çöp bacası sistemi oluşturan bölümler Şekil 1 ve Şekil 2’ de  şematik 
olarak verilerek  bu bölümlerin genel özellik ve işlevleri özetlenmiştir.  
 

 
Şekil 1. Çöp bacasını oluşturan elemanlar (üst bölüm) 

 1 

2 

 3 

 4 
 5 

 6 
 7 

 8 

 9 

1. Baca Üstü Koruyucu 
2. Aspiratör 
3. Üst Kapak 
4. Duş 
5. Müdahale Kapağı 
6. Kontroller 
7. Dezenfeksiyon ve Sanitasyon Üniteleri 
8. Temizleme Sistemi 
9. Hazne 
10. Kat Döşemesi 
11. Çöp Atma Kapağı 

10 

11 
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Şekil 2. Çöp bacasını oluşturan elemanlar (alt bölüm) 
 
Temizlik Sistemleri 

Çöp bacasının dikey doğrultusu boyunca özellikle iç yüzeyinin temizliği için 
tasarlanmıştır (Şekil 3) (unitech-ikk.com). Değiştirilebilir sert naylon fırça ile 
silindirik bir gövde, dişli sistemli motor tarafından otomatik olarak indirilip yükseltilir. 

 
Şekil 3. Otomatik temizleme sistemi 
 
Aspiratör 

Hava egzoz fanı, genellikle çatı seviyesinde, bacaların üstünde kurulu olan 
bir aspiratör olup, çöp bacasının içindeki temiz havanın düzgün akmasını sağlar. 
 

1 
2 

3 

6 
5 

 4 

1. Yangın Springi 
2. Baca Haznesi 
3. Yangın Kesme Kapısı 
4. Temiz Hava Girişi 
5. Kompaktör 
6. Çöp Konteyneri 
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Böcek Panosu 
Çöp bacasının içine böcek, haşerat veya kuşların girmesini önlemek 

amacıyla yapılır (unitech-ikk.com). 
Hız Kesme Dirsekleri 

Çöp bacası ile aynı malzemeden üretilen ve çarpmalara dayanıklı, çöp 
bacası boyunca aşağı düşen torbaların düşme hızlarını azaltmak için kullanılan 
baca bölümüdür (unitech-ikk.com). 

Hız kesme dirseklerinin yatayla yaptığı açı 45 dereceden az olmamalıdır. 
Kesme Kapısı 

Kesme kapısı, çöp bacasının temizliği, konteynerlerin taşınması ya da 
kompaktörün veya çöp öğütücünün bakımı için çöp bacasını kapatmak için 
kullanılmaktadır (unitech-ikk.com). 
Baca Kapakları 

Çöp alım kapıları genellikle paslanmaz çelikten yapılır. Alttan veya  yandan 
menteşeli olarak yapılabilirler. Ses geçirmez, kendi kendine kapanan ve sızdırmaz 
şekilde tasarlanmalıdır (unitech-ikk.com). 
Baca Kapağı Hazneleri 

Çöp hazneleri, çöp bacası ile aynı metal üzerinde tek parça olarak ya da 
montaja hazır halde, ayrı ayrı bağımsız parçalar olarak üretilirler. 
 Hazne, bacaya atılabilecek olan çöpün sınırlandırılmasına imkan verir; 
baca kesit ölçüsüne uygun boyutlarda hazne belirlenerek bacada olabilecek 
tıkanmaların önüne geçilmiş olur. 

 
Elektromanyetik Kapı Kilitleri 

Elektromanyetik kapı kilidi sistemleri çöp bacası sistemlerinin güvenliğini 
arttırmak için kullanılırlar. 

Temizleme sistemleri aktif olduğunda veya yangın durumunda baca 
kapaklarının kilitli kalmasını sağlarlar.  

Aynı anda farklı katlardan bacaya çöp atılması sonucu tıkanma meydana 
gelmemesi için, bir kapak açık olduğunda diğer kapaklar sistem tarafından 
otomatik olarak kapatılmaktadır (unitech-ikk.com). 
Yangın Kesme Kapısı 

Çöp bacasının tabanına, yangının yayılmasını önlemek için otomatik 
yangın kesici kapı monte edilir. 

Ağırlık kontrollü yangın kesme kapıları; kompaktöre yakın olan ve taşıma 
arabası için de müsait olan uygun bir yerde bulunan ve 77 oC ‘de eriyebilen bir 
bağlantı ile çalışır. Aşırı ısı veya yangın durumunda bağlantı erir ve kapı yatay 
olarak hareket ederek kapanır (unitech-ikk.com). 
Üstten Asılı Yangın Kesici Kapı 
 Standart otomatik yangın kesici kapının kullanılmasının müsait olmadığı 
yerlerde kullanım için tasarlanmıştır. 
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Kompaktör 
Kompaktör, çöp bacası ile çöp odasına iletilen atıkların sıkıştırılarak çöp 

konteynerinde daha küçük hacimler kaplamasını sağlar. Böylece çöp konteynerinin 
toplayabileceği atık miktarı da arttırılmış olur (unitech-ikk.com). 
Çöp Konteynerleri 

Çöp konteynerleri genellikle sıcak daldırma galvanizli çelikten yapılır. Çöp 
bacası için temin edilen çöp konteynerlerinin bodrum katta olduğu yerlerde, 
konteyneri transfer etmede kullanılan asansör veya taşıma cihazları için gerekli 
eklentilerinin bulunması gerekir. Ayrıca konteynerler yerel belediyelerin atık 
toplama araçlarına uygun ve uyumlu olmadırlar (unitech-ikk.com). 
Otomatik Yangın Söndürücüler 

Yangın koruması için çöp bacası içerisine cam ampul yangın sprinkleri 
monte edilmelidir. Minimum şart, baca içinde en tepede olmak üzere en az bir tane 
sprink bulunması yönündedir (unitech-ikk.com). 

Çöp bacasında kullanılmak üzere belirlenen yangın söndürücüler ilgili 
ulusal standartların gereksinimlerini sağlayacak şekilde olmalıdır. 
Ses Yalıtımı 

Tüm metal çöp bacalarında, düşen çöp torbalarının bacanın iç yüzeyine 
çarpmaları sonucu meydana gelecek titreşimin etkisiyle rahatsız edici düzeyde 
gürültü oluşur. Ses yalıtımının, hazne yüzeyi ve kapı yüzleri hariç çöp bacasının 
tüm dış yüzey alanına uygulanması gerekir (unitech-ikk.com). 
Çöp Toplama Odası 

Çöp bacasının en altında bulunan, çöplerin sistem yoluyla toplandığı odadır. 
Çöp toplama odası tasarlanırken aşağıdaki huşlar göz önünde bulundurulmalıdır: 
 

· Çöp konteynerlerinin rahatlıkla sığabileceği boyutlarda olmalıdır. 
· Döşeme ve duvarları, kolay temizlenebilir malzeme ile kaplanmalıdır.  
· Odanın zemininde yer süzgeci bulunmalı ve zeminde gidere doğru uygun 

eğim verilmiş olmalıdır. 
· Dış ortama su taşmasını önleyecek ve konteynerin kolay çıkarılmasına 

olanak sağlayacak şekilde kapı altına rampalı eşik yapılmalıdır. 
· Çöp toplama odasına giriş kapısı olabildiğince hava sızdırmaz şekilde 

yapılmalıdır. 
· Çöp odasına temiz hava girişi sağlanmış olmalıdır. 
· Oda içerisi aydınlatılmalı, bacanın mekanizmaları kontrol eden kumanda 

panosu bu odada olmalıdır. 
· Çöp odasının zemin katın altında olması durumunda çöp konteynerinin, 

belediyenin çöp alma alanına nasıl taşınacağı proje aşamasında 
planlanmış olmalıdır. Gerek görülmesi halinde bu amaçla bir asansör 
sistemi düşünülmelidir. 
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SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
Sonuçlar 

Ülkemizde son yıllarda çok katlı bina yapımı oldukça artmış ve bu 
binalarda konfor düzeyini artırmak için her türlü fedakârlığa katlanılmasına rağmen, 
binalardaki çöpsel atıklar halen ilkel yöntemlerle uzaklaştırılmaktadır. Oysa çöp 
bacalarının yüksek katlı binalarda, aynen asansör gibi yapının ayrılmaz parçası 
olması gerekir. 

Bu çalışmada, ülkemizde bina projelerinde çöp bacasına yer 
verilmemesinin nedenleri ile ilgili bilgi edinmek için sektör paydaşlarına uygulanan 
anket sonuçları sayfa kısıtı dikkate alınarak aşağıda özetlenmiştir: 
 

1. Anket katılımcılarının;  
 

· %57’sinin çöp bacalarının yapım tekniği konusunda bilgi sahibi 
olmadığı ve 

· %78’inin ise önceki hiç bir projesinde çöp bacası yapmadığı 
anlaşılmaktadır. 
 

2. Önceki projelerinde çöp bacası sistemi uygulamış olan kişilere bacadan 
kaynaklı sorunlarla hangi sıklıkla karşılaştıkları sorulmuştur. Verilen 
yanıtlarda karşılaşılan sorunların; 
 

· % 26 oranında nadiren baca içi kaplamasının işçiliğinden 
kaynaklandığı;  

· %39 oranında nadiren baca içi kaplama malzemesinin seçiminden 
kaynaklandığı; 

· %35 oranında sıklıkla baca kesit ölçüsünün uygun seçilmemiş 
olmasından kaynaklandığı; 

· %30 oranında çok sık olarak çöp atma kapağının sisteminden 
kaynaklandığı; 

· %26 oranında sıklıkla baca içi havalandırmasının uygun 
tasarlanmamış olmasından kaynaklandığı; 

· %26 oranında sıklıkla kokudan kaynaklandığı;  
· %35 oranında çok sık olarak baca içi temizleme sisteminin uygun 

olmamasından kaynaklandığı; 
· %26 oranında sıklıkla bacanın altında bulunan çöp konteynerinin 

boşaltılmasından kaynaklandığı; 
· %30 oranında çok nadir olarak baca yerinin uygun seçilmemiş 

olmasından kaynaklandığı; 
· %53 oranında çok sık olarak çöp bacası kullanma kültürünün 

gelişmemiş olmasından kaynaklandığı ifade edilmiştir. 
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3. Ankete katılanların, projelerinde çöp bacasına yer vermemiş olmalarını 
etkileyen faktörleri sıralamaları istenmiştir. Verilen yanıtlarda öncelikli 
faktörler aşağıdaki gibi belirtilmiştir: 
 

· Çöp bacasının proje maliyetine olan etkisi; %23 oranda birinci 
öncelik; 

· Çöp bacası için talep olmaması; %53 oranında birinci öncelik; 
· Çöp bacaları ile ilgili yapım bilgisinin olmaması; %16 oranında 

birinci öncelik; 
· Daha önce çöp bacası yapılmış olan binalarda yaşanan sorunlar; 

%23 oranında birinci öncelik; 
· Hazır çöp bacası sistemi üreten tedarikçinin olmaması; %27 

oranında birinci öncelik; 
· Yasal zorunluluğun olmaması; %56 oranında birinci öncelik olarak 

sıralanmıştır. Görülmektedir ki ifade edilen hususların hepsi, 
binalarda çöp bacasına yer verilmemesini etkilemekle birlikte; bina 
sahiplerinden bu yönde bir talebin gelmemesinin ve bu konuda 
yasal zorunluluğun bulunmamasının en önemli iki faktör olduğu 
anlaşılmaktadır. 
 

4. Anket katılımcılarına, ‘‘ikamet ettikleri binada çöp bacasına ihtiyaç duyup 
duymadıkları soruldu; %60 oranında ihtiyaç duyulmadığı görülmüştür. 
Binalarda çöp bacasına ihtiyaç duymayan kişilerin oranı göz önünde 
bulundurulduğunda bu durum, kişilerin, çöp bacalarının yararları 
konusunda bilgi eksikliğinin olduğu ve mevcut çöp uzaklaştırma sisteminin 
dezavantajlarının farkında olmadıkları şeklinde yorumlanabilir. 
 

5. İkamet ettikleri binada çöp bacası olmamasının eksikliğini hissedenlere 
bunun gerekçeleri sorulduğunda; 
 

· %88’i, bina içerisinde kapı önlerine koyulan çöplerin oluşturduğu 
görüntü kirliliğinden; 

· %79’u, çöplerin ortak mekânları kirletiyor olmasından;  
· %74’ü, binanın sahip olduğu konfora yakışmıyor olduğundan; 
· %76’sı, hijyen koşullarına uygun olmamasından; 
· %76’sı, çöp toplanırken asansörün işgal ediliyor olması ve 

asansörün içinde kokuya neden olmasından; 
· %71’i, eldiven kullanma alışkanlığı bulunmayan apartman 

görevlisinin hem çöp toplayıp hem de ekmek dağıtıyor olmasından 
rahatsız olduklarını belirtmişlerdir. Bu tespitler, çöp bacası 
eksikliğinin neden olduğu sorunları en çarpıcı şekilde özetler 
niteliktedir. 
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Öneriler 
 Türkiye’de çok katlı binalarda çöp bacası yapılmıyor olması önemli bir 
eksikliktir. Araştırma sonuçlarının da ortaya koyduğu gibi, projelerde çöp bacasına 
yer verilmiyor olmasının pek çok nedeni bulunmakla birlikte, toplumda bu konuda 
talep yaratacak bir bilincin henüz oluşmaması ile yasal zorunluluğun bulunmaması 
öncelikli sebeplerdir. Ayrıca, proje yapan ve yapı üreten teknik elemanların da konu 
ile ilgili yeterli bilgi sahibi olmadıkları anlaşılmaktadır. 
 Mühendislik ve mimarlık eğitimi veren okulların öğretim programlarında 
konuya yer verilmesi, bu konuda bilgi eksikliğinin giderilmesi ve çöp bacası 
gerekliliğinin vurgulanması bakımından önem arz etmektedir. 
 Konut kullanıcılarının çöp bacasının eksikliğini hissederek talep 
oluşturmasını beklemek, gerçekçi bir yaklaşım değildir. Bu nedenle çöp bacası 
uygulamasını yaygınlaştırmada en pratik yol, yasal düzenlemelerle konuya 
yaptırım gücü kazandırılmasıdır. 08.09.2013 tarihinde Planlı Alanlar Tip İmar 
Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, dörtten fazla katı ve 20’den fazla bağımsız 
bölümü olan binalarda atık ayrıştırma bacası yapılması zorunlu kılınmış olması 
önemli bir gelişme ancak çöp bacası yapma zorunluluğunun yirmiden fazla bölümü 
olan konut binaları ile sınırlanması ve yeterince ayrıntıya yer verilmemesi halen 
önemli eksikliktir. 
 Ayrıca çöp bacası sistemi, olması gereken teknik donanımları içerecek 
şekilde yapılmaz ise önemli sorunlara neden olabilecektir. Bu nedenle çöp 
bacalarının tasarım ve imalatında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi önem arz 
etmektedir: 
 

· Çöp bacasının yerinin doğru belirlenmesi ve toplanacak çöplerin yapıdan 
uzaklaştırılma sisteminin yapının genel işlevine uygun olarak  
değerlendirilebilmesi için, bacanın mimari projenin ilk aşamasında dikkate 
alınması önem arz etmektedir.  

· Baca sistemi ve sahip olacağı donanım belirlenirken, toplumun bu tür 
bacayı kullanma konusundaki bilgi deneyim eksikliği dikkate alınmalıdır. 

· Katlarda çöp bacasına bir ön odadan ulaşılmalı, bu odada geri dönüm 
nitelikli atıkların biriktirilmesi için kasalar konulmalıdır.  Böylece bacadan 
atılmaması gereken atıklar için de önlem alınmış olacaktır. 

· Tasarım aşamasında, çöp bacası tedarikçisi olan firmalar ile görüşülerek 
önerileri dikkate alınmalıdır. 

· Baca altında kullanılacak olan çöp konteynerinin şekil ve boyutları 
belirlenirken; potansiyel çöp miktarı yanında yerel yönetimlerin standart ve 
yönetmeliklerindeki kriterler dikkate alınmalıdır.. 

· Anket katılımcılarının değerlendirmelerinde, çöp bacasının proje maliyetine 
olan etkisinin önemli olduğu görülmektedir. Yapı sahipleri ve yapı 
üreticileri, çöp bacasının binaya değer katabileceği ve binanın tercih 
edilmesinde pozitif etkisi olabileceği yönünde bilgilendirilmelidirler. 

· Tip İmar yönetmeliğinde yapılan son düzenlemenin çöp bacası 
uygulamasının yaygınlaşmasına katkı sağlayacağı kuşkusuzdur. Ancak 
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yapılacak bacalarda günümüz teknolojilerinin yansıtılması için ilave 
düzenlemeye ihtiyaç bulunmaktadır. 
 
Sonuç olarak, çöp bacaları, çağdaş ülkelerde önemle ve titizlikle 

yürütülmekte olan geri dönüşüm işlemine önemli katkıda bulunmakta olan bir 
sistemdir. Bu bacaların binalarda daha yaygın olarak yer alması, ülkemizde de 
atıkların geri dönüşüm ile değerlendirilmesine yönelik bilincinin gelişmesi ve 
yaygınlaşmasına önemli katkıda bulunacaktır. 

 
KAYNAKLAR 
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 2011, İmar Yönetmeliği Revizyonu. 
EKİNCİ, C. E., (2008), Bordo Kitap – Yapı Ve Tasarımcının El Kitabı, 8. Baskı, 

Özbaran Matbaacılık, Elazığ, s 434. 
NEUFERT, E.,(1968), Bau-Entwurfslehre, Berlin, Germany. 
ÖCAL, M. E., (2000), Çok Katlı Binalarda Çöp Bacası Yapılmasının Gerekliliği Ve 

Tasarım İlkeleri. 2. Yapı İşletmesi Kongresi - Bildirisi. 
ÖCAL, M. E., 2008, Yapi Elemanları Yayınlanmamıştır Ders Notları, Çukurova 

Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Adana. 
OYMAEL, S., (2003), Yapı Bilgisi I, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 350s. 
PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ, 2013, 08/09/2013 Tarihli ve 28759 

Sayılı Resmi Gazete 
TSE, 1976, TS 2166 – Yapılarda Çöp Bacalarının Projelendirilmesi ve 

Düzenlenmesi Kuralları 
HTTP://greenaircare.com/garbage-chute-cleaning/ (Erişim tarihi: 27/09/2013) 
HTTP://www.chutedr.com/t-health.aspx (Erişim tarihi: 27/09/2013) 
HTTP://www.contraintl.com/uploads/3811_8347_4374.pdf (Erişim tarihi: 

27/09/2013) 
HTTP://www.ehss.ae/forms/gl23rubbishchutes.pdf (Erişim tarihi: 27/09/2013) 
HTTP://www.epa.nsw.gov.au/resources/warr/0842HighRise.pdf (Erişim tarihi: 

27/09/2013) 
HTTP://www.epa.nsw.gov.au/resources/warr/0842Res4to7story.pdf (Erişim tarihi: 

27/09/2013) 
HTTP://www.garbagedoctor.com.au/garbage_chute_cleaning.html (Erişim tarihi: 

27/09/2013) 
HTTP://www.poliedra.com/contenuti/file/CHUTES%20%20Brochure.pdf (Erişim 

tarihi: 27/09/2013) 
HTTP://www.superchute.com/new/Chutes/manual/pdf/chutesmanual-1001.pdf 

(Erişim tarihi: 27/09/2013) 
HTTP://www.unitech-ikk.com/catalogues/chutes.pdf (Erişim tarihi: 27/09/2013) 

http://greenaircare.com/garbage-chute-cleaning/
http://www.chutedr.com/t-health.aspx
http://www.contraintl.com/uploads/3811_8347_4374.pdf
http://www.ehss.ae/forms/gl23rubbishchutes.pdf
http://www.epa.nsw.gov.au/resources/warr/0842HighRise.pdf
http://www.epa.nsw.gov.au/resources/warr/0842Res4to7story.pdf
http://www.garbagedoctor.com.au/garbage_chute_cleaning.html
http://www.poliedra.com/contenuti/file/CHUTES%20%20Brochure.pdf
http://www.superchute.com/new/Chutes/manual/pdf/chutesmanual-1001.pdf
http://www.unitech-ikk.com/catalogues/chutes.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl 2015 Cilt: 33-7 
 

61 

GÜMÜŞ KATKILI GÖMLEKLİK DOKUMA KUMAŞ TASARIMI, ENDÜSTRİYEL 
ŞARTLARDA ÜRETİLMESİ VE İNCELENMESİ*  

 
The Design Of Silver Content Woven Fabric For Shirts, Production And 

Investigation Under Industrial Conditions*  
 

Zehra KAYNAR TAŞCI 
Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı 

Nihat ÇELİK 
Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı 

 
ÖZET 

Çalışmada, ring eğirme sistemiyle üretilen ve farklı oranlarda ( % 5, 10 ve 
15) gümüş ihtiva eden X-static® iplikler ile % 100 pamuk ipliği kullanılarak 13 farklı 
kumaş dokunmuştur.  Dokuma işleminde gümüş içerikli atkılar farklı atkı atma 
düzenleriyle kumaşa dahil edilmiştir. Bu şekilde kumaşta bulunan gümüş oranı 
farklılık göstermiştir. Üretilen dokuma kumaşların gramaj, sıklık, atkı ve çözgü 
kısalmaları belirlenerek yapısal analizi yapılmıştır. Ayrıca gümüş içeriği farklılık 
gösteren kumaşlara kopma mukavemeti, yırtılma mukavemeti ve yumuşaklık 
testleri uygulanarak performans özelliklerinde gümüşün etkisi incelenmiştir. Son 
olarak gümüş içeren ve içermeyen kumaşlara antibakteriyel aktivite testi 
uygulanmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Ring iplik, dokuma kumaş, gümüş, antibakteriyel aktivite 
 
ABSTRACT 

Within this thesis, 13 different fabrics are woven by the X-static® yarns 
which are produced with ring spinning system and that contains silver in different 
rates (5%, 10 and 15) and by using %100 cotton yarns. 
While weaving process the silver content weft are included to the fabric with 
different methods of wefting. The produced woven fabrics are structurally analyzed 
by determining weight, frequency, weft and warp shortening. The effect of different 
contents of silver fabrics in performance is also examined by using breaking 
strength, tearing strength and softness test. The fabrics which include silver and do 
not include silver are finally applied to the antibacterial activity test. 
Keywords: Ring yarn, woven fabric, silver, antibacterial activity 

 
Giriş 

Tekstil sektörü; ülkemiz ekonomisinin en önde gelen girdilerinden birini 
oluşturmaktadır. Öte yandan, Türkiye’nin konum itibariyle Avrupa ve Orta Doğu 
pazarlarına yakınlığı, dinamik ve ekonomik iş gücü ile de her geçen gün büyümesi 
beklenen önemli bir sektör olarak görülmektedir. Bu önemi korumak ve arttırmak 
için ise değişen pazar şartları ve gelişen teknolojiye ayak uydurmak; beklentilerin 
ve taleplerin dikkate alınması gerekmektedir.  

                                                           
* Yüksek Lisans Tezi-MSc. Thesis 
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Tekstil sanayinin en önemli alt sektörlerinden biri dokuma kumaş 
sanayiidir. Dokuma kumaş sanayii bir taraftan sahip olduğu yatırım kapasitesi ve 
ihracat potansiyeli ile, diğer taraftan da en çok ihracat yapılan ikinci sektör 
durumundaki hazır giyim ve konfeksiyon sanayiine hammadde tedariği nedeniyle 
tekstil sanayiinin önemli alt sektörlerinden biri durumundadır. 

Kumaş yapıları içerisinde en geniş kullanım alanına ve en çeşitli kumaş 
karakteristiğine sahip olan dokuma kumaşlardır. Dokuma kumaşlar birbirine dik iki 
iplik sisteminin bağlantılar yaparak biraya gelmesiyle oluşurlar. Bu bağlantıların 
sıralarının değiştirilmesiyle desen adı verilen birçok değişik kumaş yapısı elde 
edilebilir. Bezayağı, dimi ve saten olmak üzere üç tane temel dokuma deseni 
vardır. Farklı kumaş desenleri kumaş yapısını değiştirmekte ve bu kumaşların 
birbirlerinden farklı davranışlar sergilemesine yol açmaktadır. Bu sebeple dokuma 
kumaş deseni sadece bir görünüm özelliği olarak değerlendirilmemeli aynı 
zamanda önemli bir yapısal parametre olarak göz önüne alınmalıdır. 

Geçtiğimiz yüzyılda gerçekleşen gelişmelerle insanların yaşam 
tarzlarındaki kalite standartları önemli ölçüde ilerleme göstererek, konfor ve temizlik 
konusundaki hassasiyetler büyük oranda artmıştır. İnsanların beklentileri; halka 
açık alanlarda çok daha temiz, evlerinde ise daha hijyenik ortamlar arama yönünde 
gelişmiştir. Normalde yeryüzünde var olan mikro organizmalar, insan vücudu ve 
yaşam alanlarımız olan çevreyle doğal bir uyum içerisinde yaşamaktadır. Bu uyum 
zaman zaman mikroorganizmaların kontrolsüz ve hızlı bir şekilde çoğalmalarıyla 
ciddi sorunlar yapabilecek konuma gelebilmektedir. Buna bir de patojenik 
bakterilerin oluşturduğu tehlike de eklenince; hijyen konusunun ne derece 
hassasiyet taşıdığı rahatlıkla anlaşılmaktadır. 

Geçtiğimiz yüzyılda gerçekleşen gelişmelerle insanların yasam 
tarzlarındaki kalite standartları önemli ölçüde ilerleme göstererek, konfor ve temizlik 
konusundaki hassasiyetler büyük oranda artmıştır. İnsanların beklentileri; halka 
açık alanlarda çok daha temiz, evlerinde ise daha hijyenik ortamlar arama yönünde 
gelişmiştir. Normalde yeryüzünde var olan mikro organizmalar, insan vücudu ve 
yaşam alanlarımız olan çevreyle doğal bir uyum içerisinde yaşamaktadır. Bu uyum 
zaman zaman mikroorganizmaların kontrolsüz ve hızlı bir şekilde çoğalmalarıyla 
ciddi sorunlar yapabilecek konuma gelebilmektedir. Buna bir de patojenik 
bakterilerin oluşturduğu tehlike de eklenince; hijyen konusunun ne derece 
hassasiyet taşıdığı rahatlıkla anlaşılmaktadır (Altınok, 2008). 

Günümüz şartlarında insan odaklı tekstil ürünlerinin üretimi oldukça önem 
kazanmıştır. Yapılan tasarımların amacı insan hayatını koruma ve kolaylaştırma 
yönündedir. Bu yüzden ekstra özellikli ürünler rağbet görmektedir. Tekstil 
sektörünün daha ileri seviyelere ulaşabilmesi için daha araştırmacı ve yenilikçi bir 
tutum sergilemesi gerekmektedir. 

 
Materyal ve Metot 
 Çalışmada, hammadde olarak Ne 40/1 kompakt penye (%100 pamuk) 
çözgü ipliği kullanılmıştır. Ayrıca Ege pamuğu ve Ege pamuğu / gümüş elyafı 
karışımları kullanılarak Ne 40/1 numarada 4 farklı tip atkı ipliği üretimi 
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gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında kullanılan atkı iplikleri Gaziantep Sanko 
Tekstil İşletmelerinde ring iplik eğirme sistemine göre üretilmiştir. Çizelge 1’de elyaf 
karışım oranlarına göre atkı iplik türleri kodlandırılarak verilmiştir.  
 
Çizelge 1. Atkı iplikleri ve elyaf karışım oranları 
Atkı iplik kodları Pamuk elyafı içeriği (%) Gümüş elyafı içeriği (%) 

G0 100 0 
G5 95 5 
G10 90 10 
G15 85 15 

 
Çizelge 1’de yer alan G0, %100 pamuk elyafı içermektedir. İçeriğinde hiç 

gümüş elyafı olmadığı için G0 şeklinde kodlanmıştır. Diğer atkı iplikleri de içermiş 
oldukları gümüş elyaf yüzdelerine göre G5, G10 ve G15 olarak kodlanmıştır. 

Yapmış olduğumuz çalışmada kumaşlar Adana’da bulunan BOSSA T.A.Ş. 
Ar-Ge merkezi tarafından dokunmuştur. Çalışmada Picanol Gammax 2005 model 
esnek çift kancalı, armürlü dokuma makinası kullanılarak farklı atkı atma 
düzenleriyle 13 farklı tip kumaş elde edilmiştir. Çalışma için tüm kumaşlar 4/1 “S” 
yönlü, 3 atlamalı saten dokuda üretilmiştir. Dokuma makinasında 195 cm makine 
eni, 120 diş/10 cm tarak numarası ve 500 devir/dak makine devri ile çalışılmıştır. 
Doku türünün ve konstrüksiyonunun belirlenmesinde endüstriyel anlamda tercih 
edilen bir gömleklik kumaş türü esas alınmıştır. Bütün kumaşlarda Ne 40/1 
kompakt penye (%100 pamuk) aynı tip çözgü iplikleri kullanılmıştır. Atkı iplikleri ise 
her kumaşta farklı düzenlerde kullanılarak kombinasyonlar elde edilmiştir. 
Toplamda 13 farklı tipte kumaş dokunmuştur. Bunlardan ilki referans kumaş (K0) 
olarak sadece pamuk elyafı içeren ipliklerle üretilmiştir. Yani çözgüsü Ne 40/1 
penye (%100 pamuk); atkısı ise Çizelge 1’de tanıtılan %100 pamuk ipliği (G0)’dır. 
İkinci kumaş tipinde de çözgü iplikleri Ne 40/1 penyedir. Atkı ipliği olarak hem 
%100 pamuk ipliği G0 hem de %5 gümüş elyaf içeren G5 iplikleri kullanılmıştır. G0 
ve G5 ipliklerinin atım sırasında farklılıklar yapılarak bu kumaş da kendi arasında 
dört gruba ayrılmıştır. Diğer kumaş tipinde ise yine Ne 40/1 penye (%100) çözgü 
ipliği kullanılmıştır. Atkı olarak hem G0 hem de G10 ipliklerini içermektedir. Sonuncu 
kumaş tipi de K1 ve K2 kumaşlarına benzerdir. Farkı, atkı ipliği olarak G0 ve G15 
ipliklerinin kullanılmasıdır. Çizelge 2’de kumaşların atkı atım planları verilmiştir. 
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Çizelge 2. Atkı atımına göre kumaşların kodlandırılması 
Kumaş 

tipi 
Kumaş 
kodu 

Atkı tipi ve atkı sayısı 
G0 G5 G0 G10 G0 G15 

K0 
Referans 

kumaş 1 0 1 0 1 0 

K1 

K1A 3 1     
K1B 1 1     
K1C 1 3     
K1D 0 4     

K2 

K2A   3 1   
K2B   1 1   
K2C   1 3   
K2D   0 4   

K3 

K3A     3 1 
K3B     1 1 
K3C     1 3 
K3D     0 4 

 
Dokunan kumaşların bazı fiziksel ve performans özellikleri test edilmiştir. 

Bu testler; kumaş gramaj tayini TS 251 standardı, kopma mukavemeti tayini TS EN 
ISO 13934-1 standardı, yırtılma mukavemeti tayini EN ISO 13937-2 standardı, 
yumuşaklık testi ASTM D 4032-94 standardı esas alınarak yapılmıştır. Bunun yanı 
sıra kumaşlar gümüş elyafı içerdiği için ASTM E2149:2010 standardına uygun 
olarak antibakteriyel aktivite testine tabi tutulmuştur.  

Gramajın belirlenmesi için her çeşit dokunmuş kumaşın metrekare 
ağırlığını belirlenebileceği TS 251 standardı esas alınmıştır. Her kumaş tipinin farklı 
bölgelerinden 10 cm x 10 cm boyutlarında beşer adet numune kesilmiştir. Kesilen 
numuneler standart atmosfer şartlarında (20±2°C sıcaklık ve %65±2 bağıl nem) 24 
saat kondüsyonlanıp hassas terazide tartılmış ve ortalama değerleri alınmıştır. 100 
cm2 için elde edilen ağırlık 100 ile çarpılarak 1m2 kumaşın gramajı ölçülmüştür.  

Kopma mukavemeti, tekstil kumaşlarında en büyük kuvvetin ve bu kuvvet 
altında boyca uzamanın tespit edilmesidir. Kumaşların kopma mukavemeti tayini 
TS EN ISO 13934-1 “ Tekstil-Kumaşların Gerilme Özellikleri- En Büyük Kuvvet 
Altında Boyca Uzamanın Tayini Şerit Metodu” standardına göre Çukurova 
Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü İplik Laboratuvarında bulunan Titan 
mukavemet test cihazında yapılmıştır.  

Yırtılma mukavemeti belirli koşullar altında bir yırtığı başlatmak, sürdürmek 
veya yaymak için gereken karşı koyma kuvvetidir. Yırtılma mukavemeti; kumaşta 
yer alan statik ve dinamik kuvvetlere karşı ve yırtılma testinde uygulanan gerilime 
karşı materyalin mukavemetini belirleyici önemli bir faktördür (Özdil ve Özçelik, 
2006). Testler Çukurova Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü İplik 
Laboratuvarında gerçekleştirilmiştir. Testte numune uzama hızı sabit olan CRE tipi, 
kuvvet-uzama grafiği veren Titan Universal Mukavemet Test Cihazı kullanılmıştır. 
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Yırtılma tayini için Tek Dil Yırtılma Metodu ve EN ISO 13937-2 standardı esas 
alınmıştır.  

Tekstil mamullerinde yumuşaklık hammadde türü, iplik bükümü, doku tipi 
ve sıklığı, apre işlemlerine bağlı olarak değişmektedir. Tez kapsamında yumuşaklık 
testinin uygulanmasının amacı bir metal olan gümüşün dokunun dökümlülüğünü 
nasıl etkilediği hakkında fikir sahibi olmaktır. Yumuşaklık testi, Çukurova 
Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Baskı Laboratuvarında bulunan dijital 
pnömatik Stiffness yumuşaklık test cihazında ASTM D 4032-94 Dairesel Eğme 
Test Metodu esas alınarak yapılmıştır. 

Çalışmada ASTM E2149:2010 standardı esas alınarak antibakteriyel 
aktivite tayini yapılmıştır. Bu standart tekstil ürünleri için uygulanır ve nitel sonuçlar 
verir. Testler Ç.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen 
MMF2012YL14 numaralı proje kapsamında Ekoteks Laboratuvar ve Gözetim 
Hizmetleri Limited Şirketine bağlı İstanbul Ekoteks Laboratuvarında yapılmıştır. 
Test organizması olarak Escherichia coli gram negatif bakterisi kullanılmıştır. 
 
Araştırma Bulguları ve Tartışma 
 Titan mukavemet test cihazında atkı ve çözgü yönlerinde uygulanmış olan 
kopma mukavemeti ve kopma uzaması test sonuçlarına ait ortalamalar Çizelge 3’te 
verilmiştir. 

  
Çizelge 3. Kumaş kopma mukavemeti ve kopma uzaması 

Kumaş kodu Kopma mukavemeti (N) Kopma uzaması (%) 
Çözgü Atkı Çözgü Atkı 

K0 1243,266 466,44 16,212 21,05 
K1A 1205,828 447,466 15,43 20,978 
K1B 1253,438 430,274 15,802 20,774 
K1C 1223,772 414,568 15,696 20,734 
K1D 1214,78 415,362 15,66 20,52 
K2A 1224,362 457,982 15,876 21,138 
K2B 1185,26 433,176 15,636 20,722 
K2C 1199,808 428,344 15,736 20,512 
K2D 1217,44 412,114 15,864 19,744 
K3A 1185,85 440,134 15,61 20,636 
K3B 1223,306 430,046 15,948 20,552 
K3C 1245,214 427,128 16,116 20,01 
K3D 1237,036 414,426 16,108 19,558 

 
Sonuçlar incelendiğinde çözgü yönündeki kopma mukavemetlerinin atkı 

yönüne göre çok daha yüksek çıktığı görülmektedir. Çünkü çözgü iplikleri atkı 
ipliklerine göre daha mukavemetli yapıdadır. Testin esası birim uzunluktaki iplik 
topluluğunun toplam mukavemetini ölçmeye dayandığından ipliklerin sağlamlığı 
kumaş mukavemetini de doğrudan etkilemektedir. Atkı ipliklerine bakıldığında, 
genel olarak, her grupta atkı ipliği içerisindeki gümüş oranı arttıkça kopma 
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mukavemeti değeri azalmıştır. En yüksek atkı mukavemet değerine sahip kumaşın 
K0 (%100 pamuk) referans kumaşı olduğu görülmektedir. Çünkü atkıda metalli iplik 
kullanıldığından, atkı yönünde kuvvet uygulandığında metalli iplik pamuk ipliğine 
göre daha rijid bir yapıya sahip olduğundan kırılgandır ve daha önce kopmaktadır. 
Öte yandan kumaş grupları kendi içerisinde değerlendirildiğinde her grupta 
kumaştaki atkı oranı arttıkça mukavemet değeri azalmıştır. Gümüş içeren atkı 
ipliklerinde içeriğindeki gümüş oranı arttıkça mukavemetin düşük olduğu göz önüne 
alındığında sonucun bu şekilde çıkması olağandır. Çünkü iplik mukavemeti kumaş 
mukavemetini etkileyen bir parametredir.  

Dokunan kumaşlara atkı ve çözgü yönünde yırtılma mukavemeti testi 
uygulanmıştır. Tek dil yırtılma metoduna göre yapılan testte bütün kumaşlar 
yırtılmıştır. Elde edilen sonuçlar Çizelge 4’te verilmiştir. 
 
Çizelge 4. Atkı ve çözgü yırtılma mukavemetleri 

Kumaş kodu Yırtılma mukavemeti (N) 
Çözgü Atkı 

K0 16,26 20,12 
K1A 15,24 19,08 
K1B 15,19 19,97 
K1C 15,01 20,05 
K1D 15,03 20,69 
K2A 16 19,21 
K2B 15,7 19,75 
K2C 15,7 20,18 
K2D 15,12 20,39 
K3A 15,66 19,67 
K3B 15,31 20,34 
K3C 14,92 20,43 
K3D 14,48 21,11 
 

Sonuçlar incelendiğinde atkı yönünde yırtılma mukavemeti değerleri, çözgü 
yönüne göre daha yüksek çıkmıştır. Bunun sebebi çözgü yönünde sıklığın daha 
fazla olmasıdır. Çünkü sıklıkları yüksek olan kumaşlarda iplikler arasındaki 
sürtünme kuvvetleri yüksektir. Bu sürtünme kuvvetinin yüksek olması da, ipliklerin 
birbirleri üzerinden kaymamasını ve böylelikle yırtılma esnasında üçgen şeklindeki 
açıklığın daha kolay ve hızlı meydana gelmesini sağlar (Şekerden, 2009). Çözgü 
yönünde yırtılma testinde yırtılmaya karşı koyan atkı iplikleridir. Grafik 
incelendiğinde en iyi yırtılma mukavemeti K0 kumaşına aittir. Yani G0 ipliğinin 
mukavemetinin yüksek olması kumaşta da etkisini göstermiştir.  Gümüş içeren 
kumaşlarda farklı atkı atım dizaynları yorum yapmayı zorlaştırmaktadır. 

Çalışmada üretilen kumaşlar bir metal olan gümüş elyafı içerdiği için 
yumuşaklık değerleri %100 pamuklu kumaşla kıyaslanmak üzere Stiffness test 
cihazında ölçülmüştür. Elde edilen değerler numuneye uygulanan kuvvet olup kgf 
birimiyle ifade edilir. Bu değer ne kadar artarsa yumuşaklık o derece azalacaktır. 
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Çizelge 5’te numunelere cihaz tarafından uygulanan kuvvetlerin ortalaması 
verilmiştir. 

 
Çizelge 5. Ortalama yumuşaklık değerleri 
Kumaş kodu Ortalama yumuşaklık değerleri (kgf) 
K0 0,101 
K1A 0,107 
K1B 0,097 
K1C 0,094 
K1D 0,101 
K2A 0,107 
K2B 0,091 
K2C 0,094 
K2D 0,098 
K3A 0,095 
K3B 0,112 
K3C 0,102 
K3D 0,085 

 
 Yumuşaklık değerlerinde referans kumaşa göre doğrusal olmayan 
sapmalar oluşmuştur. Yumuşaklık değeri kumaşın birçok parametresinden 
etkilenebilmektedir. Bu yüzden yumuşaklık değerinin gümüş içeriğindeki değişimle 
ilişkisini belirlemek mümkün olmamıştır. 
 Ekoteks laboratuvarında yapılan antibakteriyel aktivite testine göre elde 
edilen sonuçlar Çizelge 6’da verilmiştir. Değerlere göre gümüş içeren bütün 
kumaşların çok iyi seviyede antibakteriyel aktivite göstermiştir. 
 
Çizelge 6. Antibakteriyel aktivite değerleri 
Kumaş kodu Antibakteriyel aktivite değeri (%) 
K0 0 (nötr) 
K1A 99,3 
K1B 99,9 
K1C 99,5 
K1D 99,9 
K2A 99,3 
K2B 99,7 
K2C 99,0 
K2D 99,7 
K3A 98,7 
K3B 99,7 
K3C 99,9 
K3D 99,7 
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Genel anlamda, beklendiği üzere birim alanda gümüş miktarı arttıkça 
antibakteriyel aktivite değeri de artmıştır. Ancak bazı numunelerde bu artış 
gözlenmemiştir. Bunun sebebi numunenin test edilen kısmında daha az gümüş 
elyaf bulunmasıdır. Çünkü kumaş dokusunda bütün atkılar gümüş içermemektedir. 
Test edilen numunenin (1 gram) daha az gümüşlü atkı içerebileceği göz önüne 
alınırsa böyle bir sonuç elde edilmesi normaldir. 
 
Sonuçlar  

Deneysel çalışmada, ring eğirme sistemiyle üretilen ve farklı oranlarda ( % 
5, 10 ve 15) gümüş ihtiva eden X-static® iplikler ile % 100 pamuk ipliği kullanılarak 
13 farklı kumaş dokunmuştur.  Dokuma işleminde gümüş içerikli atkılar farklı atkı 
atma düzenleriyle kumaşa dahil edilmiştir. Bu şekilde kumaşta bulunan gümüş 
oranı farklılık göstermiştir. Üretilen dokuma kumaşların gramaj, kopma 
mukavemeti, yırtılma mukavemeti ve yumuşaklık testleri uygulanmıştır. Son olarak 
gümüş içeren ve içermeyen kumaşlara antibakteriyel aktivite testi uygulanmıştır. 

Çalışmada kumaşlara uygulanan atkı yönünde kopma mukavemeti 
testlerine göre kumaş gruplarında gümüşlü atkı oranı arttıkça kopma mukavemeti 
değeri azalmıştır. Kumaşların atkı yönü yırtılma mukavemeti testlerinden elde 
edilen veriler, kumaş gruplarında gümüşlü atkı oranı arttıkça yırtılma mukavemeti 
değeri de artmıştır. Yumuşaklık testi sonuçlarına göre kumaşta gümüş artışıyla 
doğrusal bir artış ya da azalış görülmemiştir. Antibakteriyel aktivite testi sonuçlarına 
göre gümüş oranıyla doğrusal bir artış ya da azalış görülmemiştir. Ancak iplikteki % 
5 oranında gümüş içeriği bile kumaşların çok iyi seviyelerde antibakteriyel 
aktiviteye sahip olduğunu göstermektedir. 
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BÜYÜK AÇIKLIKLI YAPILARDA ÇELİK TAŞIYICILI ÇATI SİSTEMLERİ 
ÜZERİNE BİR İNCELEME* 

 
A Study of Steel Structural Roof Systems in Long Span Buildings 

 
Kasım ÇELİK 
Mimarlık Anabilim Dalı 

Seren GÜVEN 
Mimarlık Anabilim Dalı 

 
ÖZET 

Bu çalışmada büyük açıklıklı ve tek katlı yapılarda (hangar, atölye, depo, 
fabrika, spor salonu gibi) kullanılan çelik taşıyıcılı çatı sistemleri üzerine bir 
inceleme yapılmıştır. Elde edilen bilgiler ışığında 4 farklı açıklık (15 m, 20 m, 25 m, 
30 m) geçmek için kullanımı çok yaygın olan 3 tip kafes kiriş sistemi (Prat, Warren, 
Howe) seçilmiştir. Bu sistemler 3 ayrı başlık tipi  (trapez, üçgen, paralel) 
kullanılarak toplam 36 ayrı çatı sisteminin statik çözümleri SAP2000 paket 
programı ile yapılmıştır. Göz önüne alınan çatı sistemleri ağırlık, maliyet ve sehim 
açılarından karşılaştırılarak optimum bir çözüm bulunmaya çalışılmıştır. Tez 
çalışması sonunda elde edilen veriler ışığında tasarım aşamasında yapılacak olan 
muhtemel yanlış çatı sistemi tercihleri sonucu oluşacak malzeme israfı, zaman 
kaybı ve maddi zararın önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Çelik, Kafes sistem, Çatı sistemleri 
 
ABSTRACT 

In this study, steel structural roof systems in long span and single storey 
buildings (hangar, atelier, warehouse, factory, gym etc.) were studied. Widely used 
3 types truss systems (Pratt, Warren, Howe) were chosen to pass 4 different 
apertures (15 m, 20 m, 25 m, 30 m). These systems were done using of 3 different 
head types (trapeze, triangular, parallel) total of 36 different roof systems static 
solutions in SAP2000 package program. Roof systems taken into consideration 
were compared in terms of weight, cost and deflection to reach optimal solution. In 
the light of data obtained in a result of this thesis was aimed to prevent probably 
choice of the wrong roof system of the wasted materials, time and property 
damages. 
Key Words: Steel, Truss System, Roof System 

 
Giriş 

Çelik, 18. yüzyıldan itibaren giderek artan bir hızla yapı sektöründe 
kullanılmaya başlamış, günümüzde ise, gelişmiş bilgi ve teknoloji sistemleri 
sayesinde yapı sektöründe gerek mühendislik uygulamaları gerekse mimari 
yaklaşımlar açısından pek çok ülkede vazgeçilmez bir malzeme olarak yerini 
almıştır. Ülkemizde ise yapı malzemesi olarak çoğunlukla betonarme ve daha az 
oranda çelik ve ahşap malzeme kullanılmaktadır. Betonarmenin, yapı sektörünün 

                                                           
* Yüksek Lisans Tezi-MSc. Thesis 
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her alanında yaygın olarak kullanılma nedenleri arasında diğer malzemelere göre 
ekonomik oluşu, kolay hazırlanışı, kalifiye işçilik gerektirmemesi gibi etkenler 
sayılabilir. Çelik malzemenin kullanımı ise, betonarmeye göre oldukça düşüktür. 
Çoğunlukla köprülerde ve tek katlı endüstri yapılarında kullanılmaktadır. Konut 
imalatında kullanımı oldukça azdır. Bunun en önemli nedeni bilgi ve tecrübe 
eksikliği nedeniyle çelik yapıların proje ve detaylandırılmasında ve ayrıca uygulama 
sırasında karşılaşılan teknik sıkıntıların giderilmesinde yaşanan zorluklardır. 
 Çelik yapılar, kuru yapım teknikleri ile üretilmelerinin yanı sıra prekast 
sistemlerdir. Bu durum yapı üretim hızını arttırıp, yapının kısa sürede kullanıma 
geçmesini sağladığı için toplam maliyeti azaltır. Çeliğin öz ağırlığı betonarmeye 
göre daha küçük olduğu için kolon ve kiriş boyutları betonarme sistemlerden 
oldukça küçüktür. Böylece yüksek veya geniş açıklıklı yapılarda, küçük kesitler 
kullanılarak istenilen mimari form yaratılabilir. Bu da yapıya hafiflik ve narinlik etkisi 
kazandırır. Kolay şekil verilebilen bir malzeme olduğundan estetik yapı elemanları 
üretimine olanak vererek, tasarım açısından kolaylık ve zenginlik kazandırır. Ayrıca 
yapılarda sonradan takviye ve değişiklik yapılmasına olanak verdiği için yeni 
eklemeler veya mevcut projenin değişikliği konusunda esneklik kazandırır. Çelik, 
geri dönüşümlü bir malzemedir. Bir yapıdan sökülen elemanlar belli şartları 
sağlamak koşulu ile başka bir yapıda yeniden kullanılabilir veya çelik yapımında 
hammadde olarak kullanılabilir. 

Tüm bu sayılan özellikleri diğer yapı malzemelerine göre çeliği daha üstün 
ve tasarımda kullanılması gerekli bir malzeme haline getirmektedir. Bu nedenlerle 
ve ilerleyen teknolojinin de yardımı ile yapı tasarımında çelik malzeme kullanımı 
giderek artmakta ve dolayısı ile tasarım ve kullanım sırasında ortaya çıkan sorunlar 
da bu artışa paralel olarak fazlalaşmaktadır. Gelecekte yapıların çoğunda 
kullanılması öngörülen böyle bir malzeme hakkında daha çok çalışma yapılarak, bu 
malzeme ile ilgili yapılan yanlışların önüne geçmenin faydalı olacağı 
düşünülmüştür.  
 
Materyal ve Metot 
Materyal 

Çalışma süresince çelik yapım sistemi ile ilgili yönetmeliklerden (TS 498, 
TS 648, TS 3357), konuyla ilgili kaynak kitaplardan, mimari çizimlerden, daha önce 
yapılmış bilimsel çalışmalardan, çelik taşıyıcılı çatı sistemiyle yapılmış yurtiçi ve 
yurtdışı mimari yapılardan faydalanılmıştır. Ayrıca çelik taşıyıcılı çatı sistemlerin 
optimum hesabını bulabilmek için de SAP2000 paket programından 
yararlanılmıştır. 
 
Metot 

Çalışmaya literatür taraması ile başlanmıştır. Kaynaklardan elde edilen 
veriler ışığında çelik malzeme, yapısal çelik, çelik yapılar ve çelik taşıyıcılı çatı 
sistemleri hakkında genel bilgiler verilmiştir. Daha sonra tek katlı ve geniş açıklıklı 
yapılarda çatı sistemi olarak kullanılan düzlem kafes kirişler incelenmiştir. Düzlem 
kafes kiriş sistemlerden seçilen 3 tipte (Prat, Warren, Howe), belirlenen başlık 
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sistemleri (paralel, trapez, üçgen) ve belirlenen açıklıklarda (15 m, 20 m, 25 m, 30 
m) Sap2000 programı ile sistem çözümleri yapılmıştır. 
 
Araştırma Bulguları ve Tartışma 
Çalışmadaki Kafes Sistemlerle İlgili Olarak Yapılan Kabuller 
 Bu tez çalışması kapsamında göz önüne alınan kafes sistemlerin çözümü 
sırasında yapılan kabuller aşağıda verilmiştir: 

· Çubuk eksenleri ve dış kuvvetler aynı düzlem içinde bulunmaktadır. 
· Çubuklar düz eksenlidir ve birleşim noktalarında mafsallarla bağlıdır. 
· Yükler ve mesnet tepkileri düğüm noktalarına etki etmektedir. 
· Kafes sistemi oluşturan çubuklar arasındaki açılar en az 30o dir. 

 
Örnek Yapıya Ait Bilgiler 
Tez çalışması kapsamında çözümü yapılan tüm kafes sistemler için aşağıdaki 
sistem ve malzeme özellikleri kullanılmıştır. Kafes sistemlerden 15m x30m lik örnek 
çözümün plan ve kesiti Şekil 1.’de verilmiştir. 

· Sistem şekli: Düzlem kafes kiriş 
· Çelik malzemesi: ST37 
· Birleşim aracı: Kaynak 
· Kaplama malzemesi: alüminyum trapez levha (t=0.7 mm) 
· Bina Boyutları: 15x30 m, 20x40 m, 25x50 m, 30x60 m 
· Yapının bulunduğu şehir: Adana 

 

 

Şekil 1. Paralel Başlıklı Pratt Çatı Sistemi Plan ve Kesiti 
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Kafes Kiriş ve Yük Bilgileri 
· Kafes kiriş aralığı: 6.00 m 
· Kafes kiriş açıklığı (L) : 15 m, 20 m, 25 m, 30 m 
· Aşık sayısı: 9, 11, 15, 17 
· Aşık açıklığı (l) : 6 m 
· Kafes kiriş orta yüksekliği (L/10) : 1.5 m, 2 m, 2.5 m, 3 m 
· Çatı eğimi: 0º (paralel başlık), 8.53º(trapez başlık), 11.31º (üçgen başlık) 

 Kafes sistemler oluşturulurken ön hazırlıklar başlık tiplerine göre 
yapılmıştır. Trapez başlıkla işe başlanmış ve bu başlık için önce Howe tipi kafes 
sistem oluşturulmuştur. Daha sonra kafes sistemin düğüm noktaları değiştirilmeden 
yalnızca örgü çubuklarının şekilleri değiştirilerek Pratt ve Warren tipi kafes 
sistemler elde edilmiştir. Daha sonra bu işlemler üçgen ve paralel başlık tipleri için 
yapılarak, tüm örneklerde tekrarlanmıştır. Dolayısı ile düğüm noktaları sabit 
kaldığından her tip kafes sistem için baz alınan başlık tipinde aşık aralıkları, aşık 
sayıları, kafes kiriş orta yüksekliği ve hatta düğüm noktası yükleri eşittir. Bu durum 
kafes sistem şekillerinin karşılaştırılabilmesi açısından zorunludur. 
 Kafes kirişlerin orta yükseklikleri, ekonomik boyutlandırma açısından en 
uygun aralık olan L/7-L/10 aralığında olacak şekilde hesaplanmıştır. (Deren, 2008) 
 Kafes kiriş aralığı (makas aralığı) olarak yine en ekonomik sonuçları veren 
6 m lik aralık seçilmiştir (Deren, 2008). 
 Çatı kaplaması olarak alüminyum trapez levhalar kullanılmış olup, bu 
levhalarda trapez başlık için minimum çatı eğimi olan, %15, üçgen başlıklar için ise 
%20 olarak seçilmiştir. 
 Projelendirilecek olan yapının Adana'da bulunduğu varsayılarak yük 
hesaplarında TS 498'in vermiş olduğu yükler kullanılmıştır. 
 
SAP2000 Paket Programı ile Çatı Sistemlerinin Çözümü 
 Çalışma kapsamında göz önüne alınan 36 adet çatı sisteminin SAP2000 
paket programı ile çözümü yapılırken önce çatı sisteminin geometrik şekli 
oluşturulmuş, ardından malzeme özellikleri tanımlanmış ve her çubuk eleman için 
ön tasarım yapılarak malzeme kesitleri girilmiştir. Daha sonra sistem yükleri 
tanımlanarak sistemin statik (çeşitli yük kombinasyonları için) çözümü yapılmıştır. 
Statik çözüm sonunda ön tasarım sırasında girilen çubuk eleman kesitlerinin 
kontrolü yapılmış ve program tarafından tespit edilen yetersiz kesitler tekrar 
boyutlandırılarak çözüm tekrarlanmıştır. Bu işlem tüm kesitler yeterli duruma 
gelene kadar tekrarlanarak çatı sisteminin çözümleri tamamlanmıştır. 

Çözülen örnek sayısı fazla olduğu için Şekil 2.’de sadece 15 m açıklık için 
Howe tipi trapez başlıklı kafes sistemin geometrik şekli, çubuk kesitleri ve yükleme 
durumları verilmiştir. 
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a. Sistemin genel şekli 
 

 
b. Çubuk kesitleri 

 
c. Çatı ağırlığı için düğüm noktası yükleri 

 
d. Tam kar yükü 

 
e. Yarım kar yükü 

 
f. Soldan rüzgar yükü (Rsol) 

 
g. Sağdan rüzgar yükü (Rsağ) 
Şekil 2. Trapez başlıklı Howe tipi kafes sistemde 15 m açıklık için sistemin genel    
            Şekli 
 
Maliyet Analizleri 
 SAP2000 programı ile boyutlandırması yapılan toplam 36 adet çatı 
örneğinin maliyet analizleri yapılırken, önce başlık ve açıklıklara göre metraj 
hesapları yapılarak tüm sistemlerin ağırlıkları bulunmuş, daha sonra bu ağırlıklar 
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kullanılarak malzeme ve işçilik için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 2011 yılı birim 
fiyat listesi kullanılmıştır. 
 Çizelge 1.’de örnek olarak Pratt tipi üçgen başlıklı kafes sistemlerin maliyet 
hesabı verilmiştir. 
 
Çizelge 1. Üçgen Başlıklı Çelik Çatı Makası için Maliyet Hesabı 

Açıklık Rayiç No Yapılacak 
İşin Cinsi Birim Miktar (t) Rayiç 

(TL/t) Toplam (TL) 

15 m 
04.256/2 Köşebent TL/ton 0.916 1351.35 1237.84 
01.018+01.501 İşçilik TL/ton 0.916 1744 1597.50 

Genel Toplam: 2835.34 

20 m 
04.256/2 Köşebent TL/ton 1.773 1351.35 2395.94 
01.018+01.501 İşçilik TL/ton 1.773 1744 3092.11 

Genel Toplam: 5488.05 

25 m 
04.256/2 Köşebent TL/ton 3.140 1351.35 4243.24 
01.018+01.501 İşçilik TL/ton 3.140 1744 5476.16 

Genel Toplam: 9719.40 

30 m 
04.256/2 Köşebent TL/ton 4.79 1351.35 6472.97 
01.018+01.501 İşçilik TL/ton 4.79 1744 8353.76 

Genel Toplam: 14826.73 
 
Sonuçlar 
Kafes Sistem Tipi Seçiminde Göz Önüne Alınması Gereken Kriterler  
Pratt Tipi Kafes Kiriş 

 

 
Şekil 3. Pratt tipi kafes kiriş 
 
 Pratt tipi kafes kirişte trapez ve paralel başlık her 4 açıklık için de malzeme 
ağırlığı ve toplam maliyet açısından uygun çözüm olmaktadır. Üçgen başlık ise 
açıklık arttıkça artan oranda malzeme ağırlığı ve maliyet vermekte; pratt tipi kafes 
sistemde bu açılardan uygun çözüm olmamaktadır. Sehim açısından bakıldığında 
sadece 15 m lik açıklık için paralel başlık en az sehimi vermekte, daha büyük 
açıklıklarda ise üçgen başlık en az sehim vermesi nedeniyle sehim açısından en 
uygun çözüm olmaktadır. 
 Pratt tipi kafes sistem için 30 m açıklığa kadar, trapez ve paralel başlık 
malzeme ağırlığı ve toplam maliyet açısından en uygun çözüm olurken, sehim 
açısından bakıldığında ise üçgen başlık uygun çözüm olmaktadır. 
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Howe Tipi Kafes Kiriş 
 

 
Şekil 4. Howe tipi kafes kiriş 

 
 Howe tipi kafes kirişte trapez ve paralel başlık yine her 4 açıklık için de 
malzeme ağırlığı ve toplam maliyet açısından uygun çözüm olmaktadır. Üçgen 
başlık ise yine açıklık arttıkça artan oranda malzeme ağırlığı ve maliyet vermekte; 
pratt tipi kafes sistemde bu açılardan uygun çözüm olmamaktadır. Sehim 
açısından bakıldığında 15 ve 20 m lik açıklıklar için paralel başlık en az sehimi 
vermekte, 25 ve 30 m açıklıklarda ise üçgen başlık en az sehim vermesi nedeniyle 
sehim açısından en uygun çözüm olmaktadır. 
 Howe tipi kafes sistem için trapez ve paralel başlık malzeme ağırlığı ve 
toplam maliyet açısından uygun çözüm olurken, sehim açısından bakıldığında ise 
20 m ye kadar paralel başlık, daha büyük açıklıklar için ise üçgen başlık uygun 
çözüm olmaktadır. 
 
Warren Tipi Kafes Kiriş 
 

 
Şekil 5. Warren tipi kafes kiriş 

 
 Warren tipi kafes kirişte 20 m açıklığa kadar trapez ve paralel başlık 
malzeme ağırlığı ve toplam maliyet açısından en uygun çözümü vermektedir. 
Ancak 25 m ve daha büyük açıklıklarda trapez başlık diğer başlık tiplerine göre 
daha uygun çözüm vermektedir. Üçgen başlık ise yine açıklık arttıkça artan bir 
oranda fazla malzeme ağırlığı ve maliyet vermekte; pratt tipi kafes sistemde bu 
açılardan uygun çözüm olmamaktadır. Sehim açısından bakıldığında 15 ve 20 m 
lik açıklıklar için paralel başlık en az sehimi vermekte, 25 ve 30 m açıklıklarda ise 
üçgen başlık en az sehim vermesi nedeniyle sehim açısından en uygun çözüm 
olmaktadır. 
 Warren tipi kafes sistem için trapez ve paralel başlık malzeme ağırlığı ve 
toplam maliyet açısından en uygun çözüm olurken, sehim açısından bakıldığında 
ise 20 m ye kadar paralel başlık, daha büyük açıklıklar için ise üçgen başlık uygun 
çözüm olmaktadır. 
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Başlık Tipi Seçiminde Göz Önüne Alınması Gereken Kriterler 
Trapez Başlıklı Kafes Kiriş 
 

 
Şekil 6. Trapez başlıklı kafes kiriş 
 
 Trapez başlıklı kafes kirişlerde 15 m açıklık için her üç ana sistemde ağırlık 
ve toplam maliyet açısından aynı sonucu vermekte ama daha büyük açıklıklarda 
Warren tipi kafes sistem diğer sistemlere göre daha avantajlı olmaktadır. Sehim 
açısından bakıldığında ise sadece 15 m lik açıklıkta Warren tipi sistem en az 
sehimi vermekte, diğer tüm açıklıklarda tüm sistem tipleri aynı derecede sehim 
vermektedir. 
 Trapez başlıklı kafes kirişler için 15-30m arası açıklıklar için Warren tipi 
kafes sistemin hem ağırlık ve toplam maliyet hem de sehim açısından uygun 
çözüm olduğu görülmektedir. 
 
Üçgen Başlıklı Kafes Kiriş 
 

 
Şekil 7. Üçgen başlıklı kafes kiriş 
 
 Üçgen başlıklı kafes kirişlerde tüm açıklıklar için ağırlık ve toplam maliyet 
açısından Warren tipi kafes sistem uygun çözümü vermekte, bununla birlikte 15 ve 
20 m lik açıklıklar için tüm sistemlerin verdikleri sonuçlar birbirine çok yakın 
olduğundan 25 m den küçük açıklıklarda sistem seçimi çok önemli olmamaktadır. 
Sehim açısından bakıldığında ise, sadece 15 ve 20 m lik açıklıkta Howe tipi sistem 
en az sehimi vermekte, diğer tüm açıklıklarda tüm sistem tipleri aynı derecede 
sehim vermektedir. 
 Üçgen başlıklı kafes kirişler için 25 m ve daha büyük açıklıklar için Warren 
tipi kafes sistemin hem ağırlık hem de toplam maliyet açısından anlamlı bir fark 
yaratmakta olduğu ve sehim açısından da Howe tipi kafes sistemin de 20 m ye 
kadar az sehim vermesine rağmen diğer açıklıklar için sistemi tipi seçiminin çok 
etkisi olmadığı görülmektedir. 
 
Paralel Başlıklı Kafes Kiriş 
 

 
Şekil 8. Paralel başlıklı kafes kiriş 
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 Paralel başlıklı kirişlerde yine tüm sistem tiplerinin sonuçları birbirine çok 
yakın çıkmakta, ama yine de karşılaştırılmak istenirse; paralel başlıklı kafes 
kirişlerde ağırlık ve toplam maliyet açısından Warren tipi kafes sistem uygun sonuç 
vermektedir. Sehim açısından bakıldığında ise Howe tipi sistemin en az sehimi 
vermekte olduğu görülmektedir. 
 
Öneriler 

Kafes sistemlerin başlık tipi ve kafes tipi seçimlerinin ağırlık, maliyet ve 
sehim sonuçları çizelge 2.’de yer almaktadır. 

 
Çizelge 2. Sistemlerin maliyet, ağırlık ve sehim değerleri açısından karşılaştırılması 
  Açıklık (metre) 
Kafes tipi Başlık Tipi  15 20 25 30 

Pratt 

Trapez 
Ağırlık  (kg) 594 1035 1793 2718 
Maliyet (TL) 1839 3204 5541 8413 
Sehim  (cm) 2,26 3,26 4,04 5,39 

Üçgen 
Ağırlık  (kg) 917 1773 3140 4790 
Maliyet (TL) 2835 5488 9719 14827 
Sehim  (cm) 2,14 2,62 2,9 3,39 

Paralel 
Ağırlık  (kg) 799 1055 1936 2927 
Maliyet (TL) 2470 3266 5989 9060 
Sehim  (cm) 1,2 2,59 3,17 3,94 

Howe 

Trapez 
Ağırlık  (kg) 593* 1082 1810 2791 
Maliyet (TL) 1839* 3349 5603 8636 
Sehim  (cm) 2,31 3,16 3,97 5,42 

Üçgen 
Ağırlık  (kg) 887 1714 3131 4762 
Maliyet (TL) 2746 5305 9688 14740 
Sehim  (cm) 2* 2,55* 2,91 3,33* 

Paralel 
Ağırlık  (kg) 843 1115 1835 3055 
Maliyet (TL) 2606 3448 5677 9456 
Sehim  (cm) 1,1* 2,41* 3,18* 3,72* 

Warren 

Trapez 
Ağırlık  (kg) 609 922* 1537* 2188* 
Maliyet (TL) 1885 2854* 4758* 6773* 
Sehim  (cm) 2* 3,12* 3,93* 5,36* 

Üçgen 
Ağırlık  (kg) 872* 1627* 2997* 4424* 
Maliyet (TL) 2699* 5036* 9277* 13694* 
Sehim  (cm) 2,09 2,62 2,88* 3,44 

Paralel 
Ağırlık  (kg) 599 1022 1703 2799 
Maliyet (TL) 1854 3163 5271 8661 
Sehim  (cm) 1,43 2,41* 3,38 4,04 

*Koyu ile yazılmış değerler optimum değerleri göstermektedir. 
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Yapılan çalışmanın sonucunda ortaya çıkan Çizelge 2.’deki değerler göz 
önüne alındığında: 
 Başlık tipine göre olan seçimlerde: 

· Ağırlık ve maliyet yönünden paralel ile trapez başlık en uygun çözüm 
olurken, sehim açısından en uygun başlık tipi üçgen başlık olmaktadır. 
Sistem tipine göre olan seçimlerde: 

· Ağırlık ve maliyet yönünden Warren kafes tipi en uygun çözüm olurken, 
sehim açısından tüm kafes tipleri yaklaşık aynı değerlere sahip olmaktadır.  
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KUMARİN-3-KARB0KSİLİK ASİTİN METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, UV 
ETKİLEŞİMLERİNİN İNCELENMESİ* 

 
Synthesis of metal complex of coumarin-3-carboxyhc acide and investigation UV 

properties 
 
Zehra NARİN                                                                             Emel YILDIZ 
Kimya Anabilim Dalı                                                                   Kimya Anabilim Dalı 
 
ÖZET 

Bu çalışmada kumarin-3 -karboksilik asit bileşiğinden yola çıkarak kumarin 
türevi ester bileşikleri ile kumarin-3-karboksilik asitin Co(ll), ve Ni(ll) metal 
kompleksleri sentezlenmiştir. Sentezlenen bileşiklerin yapıları FT-IR, AAS, UV-vis, 
TG/DTA, manyetik duyarlılık ve elementel analiz yöntemleri ile aydınlatılmıştır. 
Sentezlenen metal komplekslerinin UV etkileşimleri incelenmiştir. Sentezlenen 
metal kompleksleri UV ışığına maruz kaldığında komplekslerinin UV absorplayıcı 
özelliğe sahip olduğu görülmüştür 
Anahtar Kelimeler: Esterleşme, Kumarin, Metal kompleksleri, UV Absorblayıcı.  
 
ABSTRACT 

In this study, coumarin derivatives compounds and metal complexes of 
coumarin-3-carboxylic acide with Co(ll),Ni(ll) and Cu(ll) were synthesized. The 
characterizations of all the synthesized compounds were determined by using 
FTIR, AAS, UV-vis, TG/DTA, magnetic susceptibility, and elemental analysis 
techniques. Their UV interactions have been investigated. When exposed to UV 
light of the synthesized metal complexes were found to be have UV-absorber 
features. 
Keywords: Esterification, Coumarin,Metal Complexes,UV Absorber,.. 
 
Giriş 

Piron halkasının benzen halkası ile kondenzasyonu sonucu benzopiranlar 
olarak bilinen bir heterosiklik bileşik sınıfı oluşur, bu heterosiklik yapıya kumarin 
adı verilir. Kumarin ve kumarin türevleri, bitkilerde serbest veya glikozitleri halinde 
yaygın olarak bulunan ve çeşitli biyolojik aktiviteleri nedeni ile son yıllarda önem 
kazanmış doğal bileşiklerdir. Biyoloji, tıp, endüstri, botanik ve kimya alanlarında 
önemli rollerinden dolayı geniş bir kullanım alanına sahiptirler. Çok 
yönlülüklerinden dolayı ilaç endüstrisinde antibiyotik, antiviral, antimikrobiyot ve 
antikoagulant ajan olarak ve biyolojik sistemlerde pH indikatörü olarak ve bunun 
yanı sıra tıp biliminde kullanılmaktadır. Farmasötik alanda yapılan çalışmalar ana 
ilaca bir metalin bağlanması sonucunda metal kompleksin ana ilaca göre daha 
yüksek bir aktiviteye sahip olduğunu yani iyileştirici etkisinin daha fazla olduğunu 
kanıtlamıştır. Bu çalışmalar metal bağlanmış kumarin bileşiklerinin elde ed 
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ilmesinde teşvik edici olmuştur ( Karaliota, 2000, Georgieva, 2010). Duyarlaştırıcı 
olarak fototerapi için,kimya endüstrisinde optik beyazlaştırıcı ve lazer boyası olarak 
kullanılır. Çeşitli uygulamalarda gösterdiği yararlardan dolayı organik floresans 
boyalarda önemli bir sınıf oluşturmaktadırlar. Işığa karşı gösterdikleri kararlılıkları 
floresans boyalar içerisinde az rastlanan bir özelliktir ve optik parlaklık özelikleri ile 
polyester, poliamid ve polivinil klorür sektörlerinde kullanılabilmektedirler. 
 
Materyal ve Metot Materyal 

Bu çalışmanın yürütülmesi boyunca kullanılan bütün kimyasallar, herhangi 
bir saflaştırma işlemi yapılmadan kullanılmıştır. Kullanılan kimyasallar, ticari 
kaynaklardan temin edilmiştir. Kumarin-3-karboksilik asit ( Aldrich), Ligand olarak 
Metanol ( Çözücü olarak). NaOH (Carlo Erba),Metal komplekslerinin sentezinde, 
NİCI2. 6H20 (Fluka), , CoCI2. 6H20 (Fluka) tuzları kullanılmıştır. Etüv; Elektromag 
M 420 P.FT-IR Spektrometre Cihazı; Perkin-Elmer RX-1,Manyetik Duyarlılık; 
Shervvood Scientific MK-I, Isıtıcı- karıştırıcı; VELP, Atomik Absorpsiyon Cihazı; 
Perkin Elmer Analist-400,Elemental Analiz; İnönü Üni. Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Merkezi.UV Lambası ; UVGL 58, Handheld 365 nm, UV-vis 
Spektrometre Cihazı; Perkin-Elmer Lambda cihazları kullanılmıştır. 
 
Metot 
Metal komplekslerinin sentezi 

Kumarin-3-karboksilik asit (2 mmol) metanol içerisinde yaklaşık 20-30 dk 
oda sıcaklığında karıştırılarak çözüldü. Co(ll) ve Ni(ll) tuzları (1 mmol) 10ml 
metanolde çözülerek ve NaOH (2 mmol, 80 mg) 5 mL metanolde çözülerek ilave 
edildi. Karışım oda sıcaklığında 24 saat karıştırıldı. Elde edilen ürün süzüldü ve 
metanol ile yıkandı. Etüvde kurutuldu. 
 
Metal Komplekslerinin Analizi 

Metal komplekslerinin analizinde FT-IR, TG/DTA, elemetel analiz 
yöntemleri kullanılmıştır. UV etkileşimlerinin belirlenmesi UV-Vis 
Spektrofotometresi ile yapılmıştır. 
 
Metal Komplekslerinin UV Etkileşimlerinin İncelenmesi 

Ni (II) ve Co (II) komplekslerinin DMSO içerisinde uygun çözeltileri 
hazırlandı. 0, 2, 4 ve 6 dakika 365 nm’de UV ışığına maruz bırakıldı ve UV 
spektrometresi ile değişiklikler incelendi. 
 
Araştırma Bulguları 
Metal Komplekslerinin FT-IR Analizi 

1 nolu kompleks için ligand olarak kullanılan kumarin-3-karboksilik asitin 
spektrumunda 3056-2781 cm-1 aralığında görülen pikler COOH grubundan 
kaynaklanan -OH gerilme pikidir. Ligandın yapısından proton koparak Co2+ 
bağlanmasıyla, -COOH grubuna ait olan titreşimler metal kompleksinin 
spektrumunda gözlenmemektedir, 3223 cm-1 de metal atomuna koordine olduğu 



 
 
 
 
 
 
 
 
Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl 2015 Cilt: 33-7 
 

81 

düşünülen H20 dan kaynaklanan geniş bir pik bulunmaktadır. 1 nolu bileşiğin 
spekturumunda 475 cm-1 de görülen pikin v (Co-O) bağına ait olduğu 
düşünülmektedir. Ligandın spektrumunda bu frekansta pik bulunmamaktadır. 

Benzer şekilde 2 nolu kompleks için ligand olarak kullanılan kumarin-3- 
karboksilik asitin spektrumunda 3056-2781 cm-1 aralığında görülen pikler COOH 
grubundan kaynaklanan -OH gerilme pikidir. Ligandın yapısında bulunan -OH 
grupları üzerinden protonun kopmasıyla Nİ2+ in bağlanması sonucunda bu piklerin 
yerini 3233 cm-1 de geniş tek bir pik almıştır ve bu yapıda bağlı bulunan koordine 
olmuş ve serbest halde bulunan H20 moleküllerinin varlığını göstermektedir 2 nolu 
bileşiğin spektrumunda 479 cm-1 de görülen pikin v (Ni-O) bağına ait olduğu 
düşünülmektedir. Ligandın spektrumunda bu frekansta pik bulunmamaktadır. 

 

 
Şekil.1.. Co(ll) kompleksinin FT-IR spektrumu 
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Komplekslerin 365 nm dalga boyunda 0, 2, 4 ve 6 dakika UV ışığına 
maruz bırakılıp, UV spektrumları alındığında dalga boylarında önemli değişimler 
olduğu, dolayısıyla renklerinde de bir değişim olduğu gözlenmiştir. Sonuç olarak, 
sentezlenen bileşiklerin absorbans şiddetlerindeki değişimlerden dolayı 

UVabsorplayıcı, dalga boylarındaki değişimlerden dolayı ise 
fotokromik madde oldukları söylenebilir. 

 
 

 
Şekil.2. Co kompleksine ait UV spektrumu 
 
 
Tartışma ve Sonuçlar 

Kumarin-3-karboksilik asit ligandı ile suda ve çoğu organik çözücüde 
çözünmeyen Co(ll), Ni(ll) ve metal kompleksleri sentezlenmiştir. Elde edilen 
kompleksler DMSO içerisinde yavaş yavaş çözünebilmektedirler. Amorf katı olarak 
elde edilen metal kompleksleri FT-IR, AAS, UV-vis, TG/DTA, manyetik duyarlılık 
ve elementel analiz yöntemleri kullanılarak karakterize edilmiştir. Sonuçlar 
literatürler ile desteklenmiş olup tüm spektroskopik verilerin birbiriyle uyum içinde 
olduğu gözlenmiştir. Elde edilen amorf katı şeklindeki metal kompleksler için 
yeniden kristallendirme çalışmaları yapılmış fakat bu işlem için uygun bir çözücü 
bulunamamıştır. Sentezlenen metal komplekslerinin renkleri ligandın renginden 
farklı ve hepsinin erime noktası 230 °C nin üzerindedir. Elde edilen metal 
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komplekslerinde bağlanma deprotonlanmış oksijen atomu ve karbonil grubuna ait 
olan oksijen atomu üzerinden gerçekleşmiştir ve kumarin-3-karboksilik asit ligandı 
iki dişli bir ligant olarak davranmaktadır. Sentezlenen bileşiklerin 365 nm dalga 
boyunda 0, 2, 4 ve 6 dakika aralıklarla UV ışığına maruz bırakılıp, UV spektrumları 
alındığında komplekslerin dalga boyunda maviye kayma ( negatif fotokromizm) ve 
kırmızıya kayma ( pozitif fotokromizm ) gözlenmiştir, absorbans şiddetinde 4. ve 6. 
dakikalarda artma (hiperkromik etki) ve azalmalar (hipsokromik etki) olduğu 
gözlenmiştir. Bu durumda komplekslerin fotokromik ve UV absorplayıcı oldukları 
söylenebilir. 
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ADANA KENT MERKEZİ İÇİN KÜKÜRT DİOKSİT KİRLENMESİ İLE 
METEOROLOJİK KOŞULLAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MEVSİMSEL 

DEĞİŞİMİNİN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ* * 
 

Statistical Evaluation Of Seasonal Relationship Between Sulphur Dioxide Pollution 
Levels In Adana City Centre And Meteorological Conditions 

 
Baha AKYÜZ 
Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı 

Çağatayhan Bekir ERSÜ 
Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı 

 
ÖZET 

Bu çalışmada, Adana İli merkezindeki Valilik hava kalitesi ölçüm 
istasyonundan alınan ve önemli bir hava kirleticisi olarak tanımlanan SO2 (kükürt 
dioksit) verilerinin meteorolojik parametrelerden sıcaklık, basınç, nem ve rüzgar 
hızı ile ilişkisi Minitab17™ programıyla istatistiksel analizleri yapılmak suretiyle 
mevsimsel olarak incelenmiştir. Çalışma dönemi Haziran 2012-Haziran 2014 
arasında 8 dönemi (mevsimi) kapsamaktadır. Dönemsel verilerin regresyon 
analizinde bu 8 dönemden 7 tanesinde SO2 hava kirleticisinin meteorolojik 
koşullardan rüzgar hızı hariç en az biriyle ilişkili olduğu görülmüştür. İlişki tespit 
edilen 7 dönemin 6 sında sıcaklığın, 3 ünde basıncın ve nemin etkili olduğu 
görülmüştür. 
Anahtar Kelimeler : Kükürt dioksit, Meteorolojik parametreler, Minitab17™, 

Regresyon analizi 
 

ABSTRACT 
In this study, the relationship between an important air pollutant, SO2 

(sulphur dioxide), data collected at the air quality measurement station of 
Governship located at the city center of Adana and parameters such as 
temperature, pressure,  humidity and wind speed were evaluated seasonally by 
statistical analyses using Minitab17™. The study covered 8 periods (seasons) 
between June 2012 and June 2014. In 7 out of 8 periods, the regression analyses 
of periodical data revealed that SO2 in the air was related with at least one of the 
meteorological conditions, except wind speed.  6 out of 7 related periods, it was 
obviously seen that the temperature was influential, and in 3 of the periods the 
pressure and humidity were influential. 
Key Words : Sulphur Dioxide, Meteorological Parameters, Minitab17™, 

Regression Analysis 
 

Giriş 
Hava kirliliği insanlar, bitkiler, hayvanlar ve maddelere zarar verebilen veya 

rahat yaşama biçimini ve yapıyı arzu edilmeyecek derecede etkileyen kum, toz, 
uçan kül, kurum, is, duman, gaz, buhar gibi bileşenlerin farklı miktar, karakteristik 

                                                           
* Yüksek Lisans Tezi-MSc. Thesis 



 
 
 
 
 
 
 
 
Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl 2015 Cilt: 33-7 
 

86 

ve süre olarak çevrede veya atmosferde bulunmasıdır. Başka bir deyişle hava 
kirliliği, havada katı, sıvı ve gaz şeklindeki maddelerin insan sağlığına, canlı 
hayatına ve ekolojik dengeye zararlı olabilecek derişim ve sürede bulunmasıdır. 
Hava kirliliğinin canlılar üzerindeki etki şekli ve derecesi yaş ve dayanıklılık gibi 
kişisel faktörlere dayanır. Hava kirlenmesinde, kirleticilere maruz kalma süresi çok 
önemlidir. Bazı kirleticilere düşük derişimlerde çok uzun süre maruz kalındığı 
zaman farklı derecelerde olumsuz etkilerden ölüme kadar sonuç doğurabilmektedir 
(Adalı, 1996). 

Rüzgar, sıcaklık, sis, nem, basınç, inversiyon gibi meteorolojik koşullarla, 
sanayide planlama olmaması, büyük kentlere göçler ve bunun neticesinde hızlı 
nüfus artışlarıyla, kişi başına düşen yeşil miktarının azalması, ısınmalarda kalitesiz 
fosil yakıtların yakılması ve kent içi ulaşımlarda taşıt sayısının artması ve bu 
araçlardan oluşan egzoz gazları hava kirliliğinin oluşmasında büyük önem 
taşımaktadır. (Özlü, 1995). 
  Bu çalışmada hava kirliliğini etkileyen meteorolojik faktörlerden basınç, 
sıcaklık, rüzgar hızı ve nemin, hava kirleticisi olan kükürt dioksit (SO2) ile ilişkisine 
mevsimsel değişimlerin etkisi ile bakılmıştır. 

 
Materyal ve Metot 
Materyal 

Çalışmada kullanılan hava kalitesi değerleri Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’na ait 36.999171 enlem ve 35.3124388 boylamında bulunan Adana 
Valiliği hava kalitesi ölçüm istasyonundan alınmıştır. İstasyonda ölçülen veriler 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait hava kalitesi istasyonu web sitesinde 
yayınlanmakta olup bu çalışmada kullanılan veriler buradan temin edilmiştir. 

Meteorolojik veriler, Adana şehir merkezine 3,5 km uzaklıkta bulunan 
Şakirpaşa Meydan Meteoroloji istasyonundan alınmıştır. Veriler, Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü’nden dilekçe ile temin edilmiştir. 

Veri değerlendirmeleri Minitab17™ programı ile yapılmıştır. Minitab başta 
altı sigma olmak üzere, endüstriyel uygulamalarda kullanılan istatistiksel bir 
yazılımdır.  
 
Metot  

Bu çalışmada Adana kent merkezinde, Haziran 2012- Mayıs 2014 
dönemine ait günlük ortalama SO2, nem, sıcaklık, rüzgar hızı ve basınç verileri 
istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Mevsimsel değişimi değerlendirmek için 
veriler; 

1 Haziran 2012 - 31 Ağustos 2012 tarihleri arası 2012 yaz dönemi, 
1 Eylül 2012 – 30 Kasım 2012 tarihleri arası 2012 sonbahar dönemi, 
1 Aralık 2012 – 28 Şubat 2013 tarihleri arası 2012-2013 kış dönemi, 
1 Mart 2013 – 31 Mayıs 2013 tarihleri arası 2013 ilkbahar dönemi, 
1 Haziran 2013 - 31 Ağustos 2013 tarihleri arası 2013 yaz dönemi, 
1 Eylül 2013 – 30 Kasım 2013 tarihleri arası 2013 sonbahar dönemi, 
1 Aralık 2013 – 28 Şubat 2014 tarihleri arası 2013-2014 kış dönemi, 
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1 Mart 2014 – 31 Mayıs 2014 tarihleri arası 2014 ilkbahar dönemi,  
olarak 8 grupta toplanmıştır. SO2 kirletici parametresinin konsantrasyonu bağımlı 
değişken, meteorolojik koşullardan nem, sıcaklık ve basınç bağımsız değişkenler 
olarak Minitab17™ sürümünde istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı ölçüm istasyonundan alınan SO2 konsantrasyonları (µg/m³) 
cinsindendir. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan nem (%), sıcaklık (°C), 
rüzgar hızı (knot) ve basınç (hpa) cinsindendir. 

Bağımlı değişken ile her bir bağımsız değişkenin arasındaki korelasyona 
ve sonrasında bağımlı değişkenle bağımsız değişkenlerin aralarında regresyon 
analizi yapılmış ve regresyon katsayısı ile regresyon denklemi oluşturulmuştur. 
İstatistiksek analizler %95 güven aralığında yapılmıştır. Bağımsız değişkenler 
birden fazla olduğu için çoklu regresyon yapılmıştır. 4 adet bağımlı değişken ve 1 
adet bağımsız değişkene ait lineer regresyon denklemi aşağıdaki gibi ifade 
edilmiştir; 

 
 Y= a + B1 X1 + B2 X2  + B3 X3 + B4 X4 + e  
 
Denklemde yer alan a regresyon sabiti olup, B’ler bağımlı değişkenlerin 

katsayılarıdır. e ise hatayı göstermektedir. Denklemin gerçeğe en yakın sonucu 
vermesi için e’nin minimum düzeyde olması önemlidir. 

Yapılan istatistiksel analizde aylık ve dönemsel regresyon denklemleri 
oluşturulmuştur. Minitab17™ programına bağımlı değişken SO2 ve bağımsız 
değişkenler sıcaklık, basınç, rüzgar hızı ve nem değerleri girilmiştir ve çıkan 
regresyon modelinde p-değeri 0,05’den büyük çıkan en yüksek bağımsız değişken 
çıkarılarak tekrar analize tabi tutulmuştur. Bu durum kalan bağımsız değişkenlerin 
p-değeri < 0,05 olana kadar devam etmiştir. Buna rağmen son kalan bağımsız 
değişkenin P-değeri 0,05’ten büyük çıkanlarda ilişki olmadığı görülmüştür.  

İstatistik olarak belirleme katsayısının R2’nin %50’ye kadar olan değerleri 
zayıf düzeyde ilişkiyi, %50-%70 arası orta düzeyde ilişkiyi, %70-%100 arası 
kuvvetli düzeyde ilişkiyi göstermektedir (Akyürek, 2012). 

Çalışmada P-değeri 0,05’in altında olanlarda denklemin R2 (%) değerlerine 
bakılarak ilişki düzeyleri belirlenmiştir. 

 
Araştırma Bulguları  
 Her bir dönemin aylık olarak korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. 
Sonrasında toplam dönemsel regresyon denklemleri oluşturulmuştur. Dönemsel 
olarak yapılan regresyon analizi çıktıları çizelge 1’de yer almaktadır. 2012 yaz 
döneminde ilişki bulunmamaktadır. Dönemsel verilerin regresyon analizinde 8 
dönemden, 7 dönemin SO2 hava kirleticisinin meteorolojik koşullardan rüzgar hızı 
hariç en az biriyle ilişkisi olduğu görülmüştür. İlişkisi bulunan 7 dönemin 6 sında 
sıcaklığın, 3 ünde basınç ve nemin etkili olduğu görülmüştür. 
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Çizelge 1. Dönemlerin (mevsimlerin) regresyon analiz çıktıları 

 
 
Tartışma ve Sonuçlar  

İstatistiksel analizler sonucunda Adana kent merkezinde SO2 hava 
kirleticisinin, meteorolojik koşullardan sıcaklık, basınç ve nem’den etkilendiği 
rüzgar hızından etkilenmediği görülmüştür. Luvsan ve ark. (2012), Moğolistan’daki 
hızlı şehirleşme ve sanayileşmenin sebep olduğu artan emisyonla beraber kötüye 
giden SO2 kirliliğini ve bu kirliliğin Ulan Batur şehrindeki meteorolojik 
parametrelerden, rüzgar hızı, sıcaklık ve nemden etkilendiği sonucuna 
ulaşmışlardır. Yerel olarak yapılan çalışmalardan Yurdam (2008), Çanakkale 
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kentinde çalışma yapmış SO2 kirleticisi ile basınç, sıcaklık ve rüzgar verileri 
arasında istatistiksel analiz sonucunda anlamlı bir ilişki bulmuştur. 

Dönemsel olarak yapılan çalışmalar göstermiştir ki; genel olarak hava 
kirleticisi olarak tanımlanan SO2 üzerinde sıcaklık ve nem azaltıcı etki gösterirken 
basınç artırıcı etki göstermekte ve rüzgar hızının etkisi bulunmamaktadır. Asrari ve 
ark. (2006), İran’ın başkenti Tahran’da 1995-2002’ye kadar olan SO2 ölçümleriyle 
yaptığı çalışmada günlük rüzgar hızı, sıcaklık ve nem’in SO2 konsantrasyonu 
üzerinde ters etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Akyürek (2012), Trabzon kent 
merkezinde beş ayrı ısıtma sezonuna ait (2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 
2009-2010 ve 2010-2011) altı aylık (Kasım-Nisan) dönemlerdeki günlük ortalama 
SO2 verilerini bağımlı ve günlük ortalama basınç, sıcaklık, nem, rüzgâr hızı ve yönü 
verileri bağımsız değişkenler olarak ele alarak lineer regresyon analizi sonucunda; 
rüzgar hızı, nem ve alçak basıncın kirletici konsantrasyonlarına azaltıcı etki 
gösterirken yüksek basınç ve sıcaklık artırıcı etki gösterdiğini tespit etmiştir. Zannet 
ve ark. (1977), yaptıkları çalışmada hava kirleticisi olan SO2’nin rüzgar hızı, 
sıcaklık, basınç ve nem ile çoğu zaman açıklanabildiğini ve bu hava kirleticisinin 
tarihi eserlere ciddi zarar verdiğini tespit etmişlerdir. Adana kenti için yapılan 
çalışma rüzgar hızı hariç yapılan çalışmaların sonucunu destekler niteliktedir. 
Rüzgar hızı ile etkisinin olmaması coğrafi konumundan ve çanak yapısından 
kaynaklanabildiği düşünülmektedir. Sıcaklığın artmasıyla yükselerek dağılması 
gereken kirleticilerin inversiyona maruz kaldığı düşünülmektedir. Bu durumda hava 
kütlesi yukarı doğru değil daha soğuk ortam olan aşağı doğru hareket etmeye 
başlar. Çünkü inversiyonlu şartlarda gazların dikey değil düşey hareketi ve 
birikmesi söz konusudur. Sıcak havadan daha yoğun olan soğuk hava yer 
seviyesindeki havanın ve kirleticilerin yükselmesini ve seyrelmesini önlemektedir. 

Çalışma yapılan dönemde toplam 24 ay bulunmaktadır. Çalışma 
döneminin Ekim 2012, Kasım 2012, Ekim 2013, Mayıs 2014 aylarında hava kalitesi 
ölçüm istasyonu hiç veri okuyamadığı için bu aylarda regresyon analizleri 
yapılamamıştır. 14 ayda SO2 hava kirleticisinin meteorolojik koşullardan en az 
biriyle ilişkisi olduğu, 6 ayda ise hiçbir meteorolojik koşulla ilişkisinin olmadığı 
görülmüştür.  

Analizlerin 8 dönem yani 2 yıllık verilerle yapılması, aynı aya ait iki adet 
veri analizi yapıldığı anlamına gelmektedir. Temmuz 2012, Temmuz 2013, Mart 
2013, Mart 2014 aylarında ilişki olmadığı ve birbirini takip eden 2 yıl boyunca Ekim 
aylarında veri alınamaması dikkat çekmektedir. 

Korelasyon analizleri sonucunda Adana kent merkezinde, sıcaklığın hava 
kirletici konsantrasyonu üzerinde genel olarak azaltıcı etkisi olduğu görülmüştür. 
Sıcaklığın azalması SO2 konsantrasyonunu yükseltmektedir. Bu da kirleticinin daha 
çok ısınma kaynaklı olduğu ve mevsimsel olarak değiştiği anlamına gelmektedir. 

Eylül 2013’te hava kirleticisinin 12-18 µg/m³ arasında olması ve Ölçüm 
istasyonunun Eylül 2013 öncesinde 14 gün ve Eylül 2013 sonrasında 49 gün ölçüm 
alamaması ölçüm sisteminde bu günlerde hata olabileceğini göstermektedir. 

Ağustos aylarında anız yangınlarının olması, yaz dönemlerinde yapılan 
analizleri etkilediğini göstermektedir.  
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Dönemsel verilerin regresyon analizinde 8 dönemden, 7 dönemin SO2 
hava kirleticisinin meteorolojik koşullardan rüzgar hızı hariç en az biriyle ilişkisi 
olduğu görülmüştür. İlişkisi bulunan 7 dönemin 6 sında sıcaklığın, 3 ünde basınç ve 
nemin etkili olduğu görülmüştür. Ölçüm sisteminin uzun süreli veri alamadığı 
dönemler göz önünde bulundurulduğunda ölçüm sisteminin yedeklenmesi ya da 
bakım sürecinin hızla tamamlanması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı için daha az veri 
kaybı yaratacaktır. 

Kentimizde özellikle Ağustos dönemlerinde yakılan anızlar için yerel 
yönetimler ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı toplumsal bilinç oluşturmalıdır.  

Hava kirletici olan kükürt dioksit emisyonlarının azaltılması için de 
aşağıdaki çözümleri önermek mümkündür: 

• Sanayide ve ısınma amaçlı evlerde kullanılan kükürt kaynaklı 
yakıtlardan vazgeçilip, yanma sonrasında daha çevreci olan doğalgaza geçilmesi, 

• Isı izolasyonlarına önem verilerek, enerji kayıplarının önlenmesi, 
• Kazanların eğitimli personeller tarafından çalıştırılması ve 

kazanların rutin bakımlarının yaptırılması ve bacaların temizlenmesi, 
• Araç egzoz emisyon ölçümlerinin ve sanayiden kaynaklı 

emisyonların da baca gazı ölçümlerinin rutin olarak yaptırılması ve limit üzerinde 
çıkması durumda gerekli yatırımların yapılması, 

• Yenilenebilir enerji kaynakları yatırımlarının artırıp, temiz enerji 
üretimine desteğin artırılması gerekmektedir.  
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GOMPERTZ MODELİ, PARAMETRE TAHMİNLERİ VE UYGULAMALARI* 
 

Gompertz Distribution, Parameter Estimation and Applications 
 

Murat GENÇ                                                                         Deniz ÜNAL 
İstatistik Anabilim Dalı                                                           İstatistik Anabilim Dalı 

 
ÖZET 

Önemli yaşam dağılımlarından biri olan Gompertz Dağılımının özelliklerinin 
incelendiği bu çalışmada Gompertz Dağılımının kullanım alanları, parametre 
tahminleri ve güven aralıkları ele alınmış olup kullanılan yöntemler Rekabete 
Dayalı Hazard Modeli için genişletilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Gauss Newton algoritması, Gompertz dağılımı, Güven       
aralıkları,                     aralıkları Parametre tahminleri, Rekabete dayalı risk modeli 
 
ABSTRACT 

In this study, properties, area of utilization, the parameter estimate and 
confidence intervals of Gompertz Distribution which is one of the most important 
model of the life distributions is examined. Moreover, the methods used 
for Gompertz distribution are expanded for Competing Risk Model. 
Key Words: Gauss Newton algorithm, Gompertz distribution, Confidence interval, 
          Parameter estimation, Competing risk model 
 
Giriş 

Mortalitenin özelliklerini incelemek için mortalite tabloları düzenlenmiştir. 
Belli bir kitlede seçilen bir zaman aralığında veya doğumdan belli bir yaşa kadar 
gerçekleşen ölüm oranını gösteren tablolara mortalite tablosu denir. Bu tablolarda 
mortalite oranları her yaş grubu için ayrı ayrı gösterilir. Mortalite tablolarında 
bulunan istatistikler, yaşı verilmişken bir kişinin sonraki doğum gününden önce 
ölme olasılığını gösterir. Dolayısıyla mortalite tabloları yaşam süresinin beklenen 
değerinin iyi bir tahmininin elde edilmesinde faydalı bir araçtır. 
 Mortalite tabloları genellikle erkek ve kadınlar için ayrı ayrı düzenlenir. 
Sigara içme, iş durumu, sosyoekonomik sınıf gibi farklı risklerin etkisini göstermek 
için başka karakteristik özellikler de mortalite tablolarına dahil edilebilir. 
 Mortalite tabloları aktüerler için geniş bir çalışma alanı oluşturmuştur. 
Kullanılan ilk yöntemler parametrik olmayan yöntemlerdir. Moivre (1724) kısa 
zaman periyotlarında mortaliteye uygun düzgün bir dağılım bularak parametrik 
yöntemlerle yaklaşımı başlatmıştır. Sonraki zamanlarda yeni parametrik yöntemler 

                                                                 
* Yüksek Lisans Tezi-MSc. Thesis 
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önerilmiştir. Büyük çapta ilgi gören ilk parametrik aile Gompertz’in (1825) ortaya 
attığı aile olmuştur. 
 Organizmaların yaşam sürelerini temsil eden modeller içinde en başarılı 
olanı Gompertz Dağılımı olarak bilinir. Gompertz (1825)’e göre sonsuz küçük 
zaman aralıklarının her birinin sonunda kişi, bu aralığın başında iken sahip olduğu 
ölüme karşı kalan gücünü eşit oranlarda kaybeder. Gomperz, ( )r t  hazard oranını 

t  anında ölüme karşı hassasiyet olarak kabul etmiştir. Buna göre Gompertz’in 
varsayımı  
 

 
( ) ( ) , 0l= >

dr t
r t t

dt
 

 
diferansiyel denklemi ile ifade edilebilir. Gompertz, bu denklemde 0l >   olduğunu 
kabul etmiştir. Buna göre hazard oranı geometrik olarak artmaktadır. Yukarıda 
verilen diferansiyel denklem çözülerek  
 
 ( )| , ,   , 0;  0l l l= > ³cxr x c e c x  

 
elde edilir. Buradan Gompertz Dağılımına ait yaşam fonksiyonu  
 

 ( ) ( )1
| , ,  , 0;  0

l

l l
- -

= > ³
cxe

cF x c e c x  

 
olup karşılık gelen olasılık yoğunluk fonksiyonu 
 

 ( ) ( )1
, , 0;  0

l

l l
- -

= > ³
cxecx cf x e e c x   

 
biçiminde bulunur. Gompertz elde ettiği bu sonuçları gerçek bir veri kümesi 
üzerinde uygulamış ve başarılı sonuçlar elde etmiştir.  
 
GOMPERTZ DAĞILIMI İÇİN BEKLENEN DEĞER VE VARYANS 
 Gompertz Dağılımına ait bir rastgele değişkenin beklenen değer ve 
varyansı Teorem 1 ve Teorem 2’de verildiği gibidir. 
Teorem 1: Gompertz Dağılımına sahip X  rastgele değişkeninin beklenen değeri  
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biçimindedir. Burada  
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genelleştirilmiş integro-üstel fonksiyondur (Abramowitz and Stegun, 1965). 
Teorem 2: Gompertz Dağılımına sahip X  rastgele değişkeninin varyansı  
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ile verilir. Burada 1

1
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;
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p q

q

a a
F z

b b
 genelleştirilmiş hipergeometrik fonksiyondur 

(Milgram, 1985). 
 
GOMPERTZ DAĞILIMININ PARAMETRE GÜVEN ARALIKLARI 

Gompertz Dağılımına sahip bir rastgele değişkenin c  parametresi için 
güven aralığı ile l  ve c  parametrelerinin ortak güven bölgesi Teorem 3 ve 
Teorem 4’te verilmiştir (Chen, 1997). 
Teorem 3: ( ) ( ) ( )1 2, , ,¼ kX X X , l  ve c  parametreli Gompertz Dağılımından alınmış 

n  birimlik rastgele bir örneklemin ilk k  sıra istatistiği olsun. O zaman her 0 1a< <  
için 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 1 2
1

2 2

, , , , 2 2, 2 , , , , 2 2, 2a aj j
-

¼ - < < ¼ -
æ ö æ ö
ç ÷ ç ÷
è ø è ø

k kX X X F k c X X X F k  

          
 
ifadesi c  parametresi için a  anlam düzeyli güven aralığını belirtir. Burada 

( ) ( ) ( )( )1 2, , , ,j ¼ kX X X t  ifadesi 
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denkleminin c  için çözümüdür. 
Teorem 4: ( ) ( ) ( )1 2, , ,¼ kX X X , l  ve c  parametreli Gompertz Dağılımından alınmış 

n  birimlik rastgele bir örneklemin ilk k  sıra istatistiği olsun. O zaman her 0 1a< <  
için aşağıdaki eşitsizlikler l  ve c  parametreleri için � anlam düzeyli ortak güven 
bölgesini belirtir. 
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 Burada ( ) ( ) ( )( )1 2, , , ,j ¼ kX X X t , Teorem 3’te tanımlanan değerdir. 

 
GOMPERTZ GÜVENİLİRLİK MODELİ VE REKABETE DAYALI RİSK MODELİ 

Günümüze kadar yaşam dağılımları ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. 
Gompertz (1825)’in önerdiği model bu kapsamdaki ilk modeller arasındadır ve 
yaşam dağılımları açısından büyük kabul görmüştür. 
 Gompertz Dağılımının bir özelliği yazılım güvenilirliği alanında 
kullanılabilmesidir. Gompertz güvenilirlik büyüme modeli güvenilirlik verilerinin 
analizinde sık sık kullanılır. Genellikle veri kümesinin düzgün bir eğriye uyması 
durumunda Gompertz güvenilirlik büyüme modeline başvurulur. Bu amaçla 
kullanılan Gompertz modeli Virene (1968) tarafından aşağıdaki gibi verilmiştir.  
  

                
 
Bu modelde  
 

,  0 1,  0 1,  0 1,  0
T

R Tqa l a l q= < £ < < < < >
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R : T  zamanına karşılık gelen gelişim aşamasında sistem güvenilirliğin 
a  : ® ¥T için sistem güvenilirliğinin ulaşabileceği üst sınırı (Ulaşılabilecek en 
büyük güvenilirlik değeri) 
al : Başlangıç anındaki  güvenilirlik değerini 
q : büyümenin yapısını gösteren parametreyi  
 
temsil etmektedir. q ’nın küçük değerleri hızlı (erken) güvenilirlik büyümesine, q
’nın büyük değerleri yavaş güvenilirlik büyümesine karşılık gelir. Matematiksel 
modelden görüldüğü gibi Gompertz güvenilirlik modeli üç parametre içermektedir. 

iT  ve iR  değerleri verilmişken en iyi uyuma sahip eğriyi veren parametre değerleri 

bulunmalıdır. 
 Siler (1979) çalışmasında hayvan mortalitesi için rekabete dayalı bir risk 
modeli önermiştir. Siler çalışmasında riskin değişim hızının, bir düzeltme sabitiyle 
risk büyüklüğünün çarpımına eşit olduğunu ve organizmanın bu özelliği sağlayan 
bir riske uyum sağladığını varsaymıştır. Azalan bir risk için düzeltme sabiti negatif, 
sabit risk için düzeltme sabiti 0, artan risk için düzeltme sabiti pozitiftir. Siler 
düzeltme sabiti için sadece burada belirtilen üç durumun geçerli olduğunu kabul 
etmiştir. Ayrıca bu durumlarda ortaya çıkan riskların etkileşimli olmadığını 
varsaymıştır. 
Bu yaklaşıma göre risk fonksiyonu 1 2 3 1 3, , , ,a a a b b  parametreleriyle 

 

( ) 31
1 2 3

-= + + b xb xh x a e a a e  

                 
şeklinde verilebilir (Siler,1979). Burada h , toplam risk fonksiyonunu; 1 2 3, ,a a a , risk 

ağırlıklarını 1b  ve 3b  düzeltme sabitlerini temsil etmektedir.  

Yaşam fonksiyonu ise  
 

 ( ) ( )( ) ( )( )31
1 2 3

1 3

exp 1 exp 1 exp= - - - - + -
é ù
ê ú
ë û

aa
f x b x a x b x

b b
             

 
biçimindedir (Siler,1979). 
Kesilmiş Taylor Serisi, En Küçük Kareler Yöntemi ve Gauss Newton Yöntemi 
kullanılarak Gompertz güvenilirlik modeli ve Siler’in önerdiği yaşam fonksiyonun 
parametre tahminleri elde edilebilir.  
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( ),dif T fonksiyonunun Kesilmiş Taylor Serisi açılımı kullanılarak i . gözlem için 

 ( ) ( )( ) ( )
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yazılabilir. Burada f  Siler’in önerdiği fonksiyonu, ( )0g  başlangıç tahminleri 
vektörünü, d  ise parametreler vektörünü temsil etmektedir.  
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atamaları ile model ( ) ( ) ( )0 0 0»Y D v  lineer regresyon modeli şeklinde ifade edilebilir. 

Böylece  

 

( ) ( ) ( )( ) ( )10 0 0 0ˆ
-

= T Tv D D D Y  

 

çözümü elde edilir. Eğer lineer regresyon modeli çok iç ilişki problemi içeriyorsa  

Levenberg-Marquardt algoritması yardımı ile çözüme gidilir. Bu süreçte  

 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )( ) ( )10 0 0 0 0 0diagˆ l
-

= +T T Tv D D D D D Y  

 

kullanılır.  

Q  en küçük kareler kriteri, regresyon katsayılarının iyi bir sonuç verip vermediğini 

kontrol etmek için kullanılabilir. Başlangıç katsayıları ( )0g  iken  
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olup ilk iterasyon sonunda elde edilen ( )1g  katsayılar matrisi kullanılarak  
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elde edilir. Gauss Newton yönteminin gerçek parametre değerlerine yakın sonuçlar 

vermesi için .k  iterasyonda ( ) ( )1+ <k kQ Q  olmalıdır. Bu durumda “ ( )1+kg , ( )kg ’dan 

daha iyi bir tahmindir.” denir. İterasyonlara ( ) ( )1 0- - »s sQ Q  durumu elde edilen 

kadar devam edilir. Bu durum elde edildiğinde iterasyon sonlandırılır ve son 

iterasyonda elde edilen tahminler, parametrelerin tahmini olarak alınır. 
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NİĞDE İLİNDE DOĞAL YAYILIŞ GÖSTEREN Crambe TÜRLERİNİN TEŞHİSİ VE 
KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ* 

 
Identification of Crambe sp. Naturally Grown in the Province Nigde and 

Determination of Quality Properties 
 

Cemile ACAR GÖKÇE      L. Sezen TANSI 
Tarla Bitkileri Anabilim Dalı      Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 
 
ÖZET  

Bu çalışmada öncelikle, Crambe bitkilerinin Niğde ili florasında doğal 
olarak yayılış gösterdiği tespit edilmiş  ve  buradan toplanılan bitkilerin tür teşhisleri 
yapılmıştır. Crambe orientalis var. orientalis ve Crambe tataria var. tataria olarak   
teşhis edilen bitkilerin bazı morfolojik özellikleri yanı sıra yağ oranları incelenmiş ve   
Crambe tataria’nın Crambe orientalis’e göre daha yüksek yağ potansiyeline sahip 
olduğu  saptanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Crambe orientalis, Crambe tataria, tohum yağı 
 
ABSTRACT 

In this study, some Crambe plants  naturally found in Niğde Flora were 
collected. These Crambe species were identified as Crambe orientalis var. 
orientalis and Crambe tataria var. tataria. Also, some morphological characteristics 
and oil rates of both Crambe species were determined. When considering  seed oil 
potential,  it has been observed Crambe tataria  is superior to  Crambe orientalis. 
Key words: Crambe orientalis, Crambe tataria, seed oil 
 
Giriş 

Türkiye’nin de aralarında olduğu Kyoto Protokolü gereğince küresel ısınma 
ve iklim değişikliği tehdidiyle karşı karşıya kalan dünyamızda  fosil yakıtlar yerine, 
yenilenebilir enerji kaynakları arasında  Crambe, biyoyakıtların özellikle biyodizelin 
üretimi için önerilen alternatif bitkiler arasında önemli bir yere sahiptir (Li ve ark., 
2010). 

Günümüzde genellikle plastiklerin esnekliğini arttırmada kullanılmakla 
birlikte, kişisel bakım ürünleri (parfümler, losyonlar ve kozmetiklerde), boya (film ya 
da parlaklık vermek için),özel tıbbi aletler ve malzemeler (kan torbası) yapımında 
da kullanılan, kanserojen etkisi kanıtlanmış olan fitalatlar yerine (Lancet 1996), 
bioplastik olarak kullanımı öngörülmektedir. Crambe tohum yağındaki erusik asitten 
elde edilen  Erukamid’den oluşturalan plastik ürünlerin petrol yan ürünlerinden elde 
edilen maddeler yerine kullanılması gelecekte sağlıklı nesiller yetişmesi  açısından 
önem arzetmektedir. 

Bu nedenle çalışmamızda, çevre bilincinin arttığı günümüzde, biyolojik 
yolla ayrışabilmesi, doğal ve toksik olmaması, petrol ve yan ürünlerine çok iyi bir 

                                                 
* Yüksek Lisans Tezi-MSc. Thesis 
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alternatif olması nedeniyle, önemi giderek artan Crambe bitkisi üzerine 
yoğunlaşılmıştır. Ülkemizde Niğde florasında doğal olarak yetiştiği belirlenen, 
Crambe bitkileri toplanılarak, teşhis edilmiş ve verim üzerine etkili olabilecek bazı 
morfolojik özellikleri ile yağ oranları  araştırılmıştır.  

  
Materyal ve Metot 
Materyal 
 Bu çalışmada incelenen Crambe  türleri, Niğde ili florasında  doğal yayılış 
gösterdikleri lokasyonlardan 2014 yılı Ağustos ayında yapılan seyahatte toplanmış 
ve toplanılan bitkilerin bitki boyu (cm), bitki başına meyve sayısı (adet/bitki), bitki 
başına meyve ağırlığı (g/bitki), meyve yağ oranı (%) gibi özellikleri incelenmiştir. 

 
Metot 
 C.orientalis var. orientalis ve C. tataria var. tataria Ovacık, Edikli  ve Sırtbaş 
mevkiiden 1300-1400 m yükseklikten toplanmıştır. Çalışmamız 2014 yılı Nisan-
Ağustos aylarında Niğde İli doğal florasında yürütülmüştür. 9 Ağustos 2014 
tarihinde bölge son kez ziyaret edilerek tohumların koyu kahverengiye döndüğü 
olgunlaşma döneminde bitkiler hasat edilmiştir. Floradan 35 adet bitki toplanmıştır.  
 
Araştırma Bulguları ve Tartışma 
Bitki Boyu (cm)  
 Crambe orientelis ve Crambe tataria’ya ait bitki boyu değerleri Çizelge 
1.’de verilmiştir.  
 Çizelge 1. incelendiğinde, Crambe orientalis ve Crambe tataria’nın bitki 
boyu değerleri arasındaki farklılıkların istatistiksel olarak önemli olmadığı 
görülmektedir. 
 En yüksek bitki boyu değerleri, Crambe orientalis’te 4 nolu bitkide 117 cm, 
Crambe tataria’da 10 nolu bitkide 102 cm olarak bulunmuştur. Davis (1965)’e göre 
Crambe orientalis’in bitki boyu 40-120 cm (ortalama 80 cm) Crambe tataria’nın ise 
30-100 cm (ortalama 65 cm) arasında değişmektedir. Keskiner (1992), Crambe 
orientalis’in bitki boyunu 35-110 cm (ortalama 72.5 cm), Crambe tataria’nın bitki 
boyunu 73-116 cm (ortalama 94.5 cm) olarak bulmuştur.  

Çömlekçioğlu (2005) ve Köybaşı (2008), Kahramanmaraş ve Çukurova 
koşullarında yaptıkları çalışmalarda sırasıyla  Crambe tataria’nın (95.7 cm, 87 cm) 
Crambe orientalis’e (91.4 cm, 80.37 cm) göre daha yüksek bitki boyuna sahip 
olduğunu belirtmektedir. Bu farklılıklar yağış ve toprak koşullarının etkisi ve 
özellikle sıcaklıklardan kaynaklanmaktadır (Weiss, 2000). 
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Çizelge 1. Crambe orientalis ve Crambe tataria’ya Ait Bitki Boyu Değerleri (cm) 
  Crambe tataria Crambe orientalis 

Bitki No Bitki Boyu (cm) Bitki Boyu (cm) 
1 85 109 
2 70 116 
3 84 109 
4 94 117 
5 98 108 
6 75 112 
7 71 98 
8 97 93 
9 101 101 
10 102 57 
11 98 76 
12 90 106 
13 89 92 
14 101 77 
15 96 105 
16 78 97 
17 - 74 
18 - 72 
19 - 90 

X ± SH 89.31 ± 2.73 95.21 ± 3.89 
VK 12.263 17.819 

t Değeri:-1.195 t (cevtel 33) Değeri: 2.733  
  

Bitki Başına Meyve Sayısı (adet/bitki) 
  Crambe orientalis ve Crambe tataria’nın meyve sayısına ait değerler 

Çizelge 2.’de verilmiştir.  
 Çizelge 2. incelendiğinde, Crambe orientalis ve Crambe tataria’nın bitki 

başına meyve sayısı arasındaki farklılıkların istatistiksel olarak önemli olmadığı 
görülmektedir.  

 En yüksek meyve sayısı değerleri, Crambe orientalis’te 5 nolu bitkide 
12883 adet, Crambe tataria’da 14 nolu bitkide 7834 adet olarak bulunmuştur. Bitki 
başına meyve sayısı, iklim koşulları ve bitkinin çiçeklenme durumuna göre 
değişmekle birlikte, bitkideki dallanmanın artışı da meyve sayısını olumlu yönde 
etkilemektedir. 

 Crambe’de bitki başına çiçek sayısı binlerce olup ancak çiçeklerde 
döllenmenin kendi kendine olmasına rağmen dış etkenlerin bitkide döllenmeyi      
% 7–10 arasında olumsuz etkilediği, bu oranın tarlada ortalama % 30’a kadar 
yükseldiğini bildirmiştir (Pathak 1973).  

Weiss  (2000)’ de bir  bitkideki çiçek, meyve, tohum ile ilgili bütün değerlerin  
bitkideki dal sayısı ile yakından ilişk ili olduğunu, çiçek sayısının birkaç 100 ile 
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birkaç 1000 arasında  değişebileceğini bildirmiştir. Ayrıca  Crambe orientalis’teki 
yüksek meyve sayısının yüksek bitki boyu  değerine bağlı olarak bitki habitusundan 
kaynaklandığı görülmektedir. 

 
Çizelge 2. Crambe orientalis ve Crambe tataria’ya Meyvelerine Ait Sayı Değerleri 

(adet/bitki)  
  Crambe tataria Crambe orientalis 

Bitki No Meyve Sayısı Meyve Sayısı 
1 1699 3841 
2 2134 2010 
3 3864 1859 
4 2749 10234 
5 1851 12883 
6 2427 3295 
7 2042 3064 
8 1008 2522 
9 2189 765 

10 1735 462 
11 3501 3482 
12 1687 7942 
13 1919 2341 
14 7834 2261 
15 2930 4421 
16 1836 2230 
17 - 856 
18 - 765 
19 - 1917 

X ± Sx 2587.81 ± 393.68 3534.21 ± 761.54 
VK  60.851 93.924 

t Değeri:-1.044 t (cevtel 33) Değeri: 2.733  
  

Bitki Başına Meyve Ağırlığı (g/bitki) 
 Crambe orientalis ve Crambe tataria’nın meyve ağırlığına ait değerler 

Çizelge 3.’te verilmiştir.  
 Çizelge 3. incelendiğinde, Crambe orientalis ve Crambe tataria’nın bitki 
başına meyve ağırlığı (g/bitki) değerleri arasındaki farklılıkların istatistiksel olarak 
önemli olmadığı görülmektedir. Meyve ağırlığına ait en yüksek değerler, Crambe 
orientalis’te 5 nolu bitkide 118 g, Crambe tataria’da 14 nolu bitkide 100 g olarak 
bulunmuştur. 

 Çömlekçioğlu (2005), çalışmasında Crambe orientalis’in ortalama bitki 
başına meyve ağırlığını 10–29 g (ortalama 17.5 g), Crambe tataria’nın ise 9–18 g 
(ortalama 12.5 g), Köybaşı (2008) ise Crambe orientalis’te 20.61 g, Crambe 
tataria’da 31.07 g olarak bulmuştur.  
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 Elde ettiğimiz Crambe tataria meyveleri Crambe orientalis meyvesine  göre  
hem daha iri, hemde daha kalın kabukludur. Sayı olarak incelendiğinde ise            
C. orientalis daha  yüksek değerleri içermektedir. Bitki başına meyve sayısı,  iklim  
koşulları ve bitkinin çiçeklenme durumuna da bağlı olmakla birlikte, bitkideki  
dallanma durumu da meyve sayısını  olumlu  yönde arttırmaktadır. Ancak  floradaki 
bitkilerin tek veya çok yıllık olmaları ve doğal olaylardan etkilenmeleri gibi uniform 
olmayan koşullarda yetişmeleri C. orientalis ve C. tataria ortalama meyve  
ağırlıklarının (33 g/bitki) aynı olmasına neden olmuştur. 

 Crambe tataria’nın meyve çapı Crambe orientalis’e göre daha fazladır 
(Davis 1965 ve Kürşat 1999). 
 
Çizelge 3. Crambe orientalis ve Crambe tataria’ya Ait Meyve Ağırlık Değerleri    

(g/bitki)  
  Crambe tataria Crambe orientalis 

Bitki No Meyve Ağırlığı (g) Meyve Ağırlığı (g) 
1 20 32 
2 26 20 
3 45 22 
4 37 107 
5 26 118 
6 23 30 
7 21 31 
8 12 24 
9 32 8 
10 21 5 
11 44 34 
12 19 95 
13 27 17 
14 100 17 
15 48 36 
16 27 18 
17 - 7 
18 - 6 
19 - 15 

X ± Sx 33 ± 5.14 33.78 ± 7.79 
VK 62.397 100.61 

t Değeri:-0.081 t (cevtel 33) Değeri: 2.733  
  

Meyve Yağ Oranı (%) 
 Crambe orientalis ve Crambe  tataria’ya ait  meyve yağ oranları (%)  

Çizelge 4.’te verilmiştir. 
 Çizelge 4. incelendiğinde, Crambe orientalis ve Crambe tataria’nın  meyve 
yağ (%) oranları arasındaki farklılıkların istatistiksel olarak önemli olmadığı 
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görülmektedir. Meyve yağ oranları (%) yönünden en  yüksek değerler, Crambe 
orientalis’te 12 nolu bitkide  % 30.71, Crambe tataria’da 6 nolu bitkide  % 24.83, en 
düşük  değerler ise,  Crambe orientalis’te % 6 nolu bitkide 11.09, Crambe tataria’da 
8 nolu bitkide % 10.06 olarak  bulunmuştur. 
 Çömlekçioğlu  (2005), yaptığı  çalışmada  Crambe  orientalis’te meyve  yağ  
oranını % 11, C. tataria’da % 15 olarak bulmuştur. Bulgularımız  Çömlekçioğlu  
(2005)’in değerlerinden daha yüksektir. 
 Wang ve ark. (2000), Crambe abyssinica’da meyve  yağ  oranını  %  34.4,  
Warwick ve Gugel (2003)  % 34.9, Laghetti ve ark. (1995) % 37.5, Weiss (2000)  % 
32  olarak bildirmişlerdir. 
 Mulder ve Mastebroek (1996)  Crambe hispanica’da meyve  yağ  oranını  
% 26.2, Warwick ve Gugel (2003)  % 26.25, Laghetti ve ark. (1995)  % 35.1 olarak 
belirtmişlerdir. Bulgularımız, Crambe abyssinica ve Crambe hispanica’nın yağ 
oranlarından daha düşüktür.  
 
Çizelge 4.30. Crambe  orientalis  ve  Crambe  tataria’da  Meyve  Yağ  Oranına     

(%)   Ait Değerler 
  Crambe tataria Crambe orientalis 

Bitki No Meyve Sabit Yağ Oranı (%) Meyve Sabit Yağ Oranı (%) 
1 19.72 15.29 
2 17.23 20.84 
3 19.32 17.73 
4 12.46 20.79 
5 11.72 19.45 
6 24.83 11.09 
7 22.51 14.31 
8 10.06 12.24 
9 16.76 20.55 
10 20.63 18.01 
11 19.52 19.66 
12 20.57 30.71 
13 22.63 15.66 
14 24.49 15.78 
15 23.38 18.25 
16 20.52 21.29 
17 - 16.04 
18 - 15.29 
19 - 16.98 

X ± Sx 19.14 ± 1.11 17.89 ± 0.97 
VK 23.381 23.712 

t Değeri: 0.849 t (cevtel 33) Değeri: 2.733  
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Sonuçlar 
Niğde florasında yürütülen bu çalışmada, toplanılan bitkiler arasında, verim 

ve kalite açısından yüksek değerler içeren 14 nolu C. tataria ve 4 nolu C. orientalis 
üzerinde sanayinin talep ettiği daha yüksek değerlere ulaşmayı hedefleyen 
çalışmalara yoğunlaşılması ve farklı yörelerdeki Crambe türlerinin  verim ve 
kalitelerinin incelenmesi önerilmektedir. 

Meyve ağırlığı bakımından Crambe tataria’nın, Crambe orientalis’e  göre, 
yağ oranı bakımından da Crambe orientalis’in Crambe tataria’ya göre daha üstün 
niteliklere sahip olması,  yeni kültüre alma çalışmalarının yapıldığı Crambe cinsi 
için denemelerin, yüksek erusik  asite sahip tek yıllık Crambe abyssinica türü ile 
birlikte, bu iki çok yıllık türde de devam ettirilmesi gereğini ortaya koymaktadır.  
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D-400 KARAYOLU (ANAMUR-KALEDRAN ARASI) T5 TÜNELİNİN JEOTEKNİK 
OLARAK İNCELENMESİ * 

 
D-400 Motorways (Anamur-Kaledran Segment) Investigation Geotechnical Tunnel 

of the T5 
 

Mehmet AYDOĞDU 
Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı 

Sedat TÜRKMEN 
Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı 

 
ÖZET 
 Bu çalışmada, Akdenizin iki büyük şehrini (Mersin-Antalya) birbirine 
bağlayan karayolunun Mersin ili Anamur ilçesi ile Kaledran bucağı arasında yapımı 
devam etmekte olan yol çalışmasında T5 ismi ile anılan tünel yapımı işinde, 
bölgenin jeolojik incelenmesi, jeolojik modellemesi ve güzergah analizi yapılmıştır. 
Sonuç olarak, tünel kazı sınıflarının belirlenmesi, yorumlanmasını ve alternatif 
öneriler sunulması amaçlanmıştır. 
Anahtar Kelimeler : Jeolojik Modelleme, Tünel Güzergah Analizi, RMR, Q 

Sistemi, NATM. 
 
ABSTRACT 
 In this study, geological investigation, geological modelling and itinerary 
analysis of ongoing tunnel project which is called as T5 has been done where the 
motorway is located Mersin city and Anamur town linked to Kaledran township 
which is connected the two biggest city of Mediterranean (Mersin-Antalya). 
Consequently, the aim of this study is to define tunnel excavation classes, interpret 
them and offer some alternative suggestions about the project. 
Key Words : Geological Modeling, Tunnel Route Analysis, RMR, Q System, 

NATM. 
 

Giriş 
Bu çalışma, Akdenizin iki büyük şehrini (Mersin-Antalya) birbirine bağlayan 

karayolunun Mersin ili Anamur ilçesi ile Kaledran bucağı arasında yapımı devam 
etmekte olan yol çalışmasında T5 ismi ile anılan tünel yapımı işinde çalışma 
bölgesinde yüzeyleyen kaya birimlerinin kaya kütle özelliklerini araştırmayı ve 
mühendislik uygulamaları açısından bir görüşü oluşturmayı amaçlar. 

T5 Tünelinin üzerinde bulunduğu D-400 Devlet Yolu, ülkemizin Güneydoğu 
Anadolu – Mersin – Antalya bağlantısını sağlayan önemli bir hattır. Bölgenin hem 
önemli bir turizm altyapısına sahip olması, hem iklim koşulları açısından önemli 
tarım ürünlerine sahip olup bu ürünlerin tüketim merkezlerine ulaştırılması 
gerekliliği yolun önemini arttırmaktadır. Mevcut Silifke – Anamur – Gazipaşa yolu, 
zamanın teknolojik imkânsızlıkları ve topoğrafyanın çok engebeli olması nedeniyle 
son derece düşük standartlı bir yol olarak hizmet vermektedir. Mersin, Silifke, 

                                                           
* Yüksek Lisans Tezi-MSc. Thesis 
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Anamur ve Antalya’nın kıyıdan standartlı bir yolla birbirine bağlanmasının 
planlanmasından dolayı bu yolun standardının yükseltilmesi sebebiyle ilgili kesimin 
bölünmüş yol olarak yapılmasını gündeme gelmiştir. Yolun geometrik standardının 
yükseltilmesi ile birlikte ulaşım büyük ölçüde rahatlatılmış olacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 1. Çalışma alanı yer bulduru haritası (Google Earth, 2015) 
 
MATERYAL ve METOD  
Materyal 
 Anamur-Kaledran arası yol yapım işi toplam 39 km uzunluğunda bir 
projedir. Projenin tünel bölümünü oluşturan, çalışma konusu olan T 5 Tüneli 
yaklaşık 780 m uzunluktadır. Bu kesimin Mühendislik Jeolojisi özelliklerinin 
değerlendirilmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Daha önce yapılan 
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sondaj verileri ve güzergah boyunca yapılmış çalışmalar tezin materyalini 
oluşturmaktadır. 
 
Genel Jeoloji 
 Anamur-Alanya kesiminde yaygın olarak Alanya Birliği üyeleri 
görülmektedir. Birliğin adı, yüzeylenmenin en iyi görüldüğü Antalya’nın Alanya 
ilçesinden alınmıştır. Başlıca Permiyen ve Triyas yaşta mermer ve yeşil şistleri 
kapsar (Şekil 3.1). Gündoğmuş (Antalya), Alanya, Anamur bölgesinde yüzeyler. 
Alanya dolayındaki yüzeylemeleri Blumenthal (1951) tarafından Alanya Masifi adı 
altında incelemiştir.  

Ayırtman Özellikler; Permiyen, Triyas ve alt Tersiyer yaşta kaya birimlerini 
kapsar. Jura ve Kretase kayalarının varlığı bilinmemektedir. Derinlikle artan 
metamorfizma gösterir. Permiyen ve Triyas mermer ve yeşil şistleri kapsar; Alt 
Tersiyer (Paleosen?, Eosen) kayaları transgesiftir, metamorfizma göstermez. 
Alanya ve Gündoğmuş bölgesinde Antalya Birliği üzerinde allokton örtüler 
oluşturur. 
 
Çakmak formasyonu (Oç) 
 Anamur İlçesi ve civarında yüzeyleyen formasyonun tabanı çalışma 
alanında görülmez. Koyu yeşil-sarı renkli, ince dokulu, kırılgan, fucoidesli, ince 
katmanlı, mikalı şeyller ile nefti yeşil renkli, mika pullu, foliasyonlu, çürüme yüzeyli, 
ince-çok ince katmanlı fillatların ardalanmasından oluşan birim içinde yer yer 
dolomit ve yumrulu kireçtaşı kapsar. Formasyon, Üst Permiyen yaşlı Bıçkıcı 
formasyonu tarafından açısal diskordansla örtülür. Birim, yanal olarak dolomit ve 
kuvarsitlere geçebilir. Birim Kambro-Ordovisiyen yaşındadır (Ulu, 1983). 
 
Narlıca formasyonu (Dn) 
 Yüzeylendiği yerlerde tabanı tektonik ilişkili olan birimin alt seviyeleri 
hakkında bilgi yoktur. Mostralarında, altta kıymıklı-kırıklı, sarı-yeşil renkli, fosilli şeyl 
ve kumlu silttaşı ile başlar. Üste doğru, gittikçe artan karbonat tabakaları da karışır. 
En üstte kireçtaşları yer alır. Formasyon Üst Permiyen yaşlı Bıçkıcı formasyonu 
tarafından açısal diskordansla örtülür. Birime Alt Devoniyen yaşı verilmiştir (Ulu, 
1983). 
 
Bıçkıcı formasyonu (Pmb) 
 Formasyon, en altta yer yer şeyl, kalkşist, kumlu kireçtaşı ardalanması ile 
başlar, üste doğru gri renkli, orta-kalın katmanlı, bol fosilli, kalsit damarlı 
kireçtaşlarına geçer. Bu karbonat istifinin taban kesiminde bazen kuvarsitik arenitik 
kumtaşı ile birlikte kömür içeren daha ince taneli çökeller yer alır. Transgresif ve 
resifal nitelikli olan Bıçkıcı formasyonu, oolitli seviyelerle dereceli olarak orta-kalın 
katmanlı marnlarla temsil olunan Alt Triyas yaşlı Yöreme formasyonuna geçer. 
Formasyona Üst Permiyen yaşı verilmiştir (Ulu, 1983). 
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Yöreme formasyonu (Try) 
 En altta orta-kalın katmanlı, fosilsiz, stromatolitli kireçtaşlarından, orta-kalın 
katmanlı, kumlu, fosilsiz, oolitli kireçtaşlarına geçen istiften oluşan birim, üste 
doğru, sarı renkli, ince-orta kalın katmanlı kiltaşı, kırmızı-yeşil-bej renkli orta kalın 
katmanlı fosilli, killi kireçtaşları ve alacalı marnlardan oluşmuştur. Yöreme 
formasyonu altındaki Bıçkıcı formasyonu ile genelde geçişli olmasına rağmen, 
yersel olarak uyumsuzluk göstermektedir. Birim üstündeki Çamlıca formasyonu ile 
de geçişlidir. Birime Alt Triyas yaşı verilmiştir (Ulu, 1983). 
 
Çamlıca formasyonu (Trç) 
 Alacalı marnlar üzerinde sarı renkli, killi kireçtaşı-marn ardalanması ile 
başlayan birim, üste doğru filiş fasiyesine geçen kumtaşı-kiltaşı ardalanmasına 
geçer. Birim daha üste doğru Halobiyalı, kırmızı renkli, çörtlü kireçtaşı, radyolarit, 
sarımtırak-gri renkli kireçtaşı, bitkili kumtaşı ve kiltaşı nöbetleşmesinden oluşan bir 
istif sunar. Çamlıca formasyonu altındaki Yöreme formasyonu ile geçişli, üstündeki 
Karaçukur formasyonu ile diskordanslıdır. Çamlıca formasyonuna Orta-Üst Triyas 
yaşı verilmiştir (Ulu, 1983). 
 
Karaçukur formasyonu (Krüka) 
 Formasyon; kumtaşı, şeyl, kireçtaşı ve kırıntılılar içinde çeşitli boyutlardaki 
bloklardan oluşur. Birimi oluşturan istiflerin kaba taneliden ince taneliye doğru 
derecelenmesi ve iç yapısıyla formasyon tipik bir filiş özelliği taşır. Çoğu yerde şeyl 
kumtaşından daha yaygındır. Kireçtaşları ise yersel arakatkılar halinde olup; kil, 
kum ve pelajik foraminifer kalıntısı içerir. Formasyon altındaki Çamlıca formasyonu 
üzerine diskordansla gelir. Bu formasyon üzerine stratigrafik olarak herhangi bir 
birim gelmemektedir. Ancak hem Alanya hem de Aladağ Birlikleri tarafından 
tektonik olarak üzerlenir. Birime Mestriştiyen yaşı verilmiştir. 
 
Yamaç molozu (QYm) 
 Morfolojik olarak yaşlılar üst seviyelerde ve vadi tabanlarında yer alır. 
Bunlara dağ eteklerinde ve vadilerin memba bölümlerinde sıkça rastlanır. Kırıntılar, 
üzerine oturduğu kayalardan ve yakın çevredeki birimlerden türemiş olup, blok 
boyundan kil boyuna kadar değişir ve köşelidir. Kötü boylanmalı, yaşlıların 
karbonat çimento ile sıkı tutturulmalarına karşın yenileri gevşektir. 
 
Yeni Avusturya Tünel Açma Metodu 

Tünelcilikte yeni bir anlayışın ortaya çıkmasına yol açan ‘Yeni Avusturya 
Tünel Açma Yöntemi’ (NATM) özellikle çürük kaya ve zeminlerde diğer yöntemlere 
göre büyük başarı göstermiştir. Bu yöntem, tünelin kendini, açıldığı kaya ortamına 
taşıtma ilkesine dayanmaktadır. Açılan bu boşlukta, boşluğu çevreleyen yan 
kayalarda ortaya çıkan yeni kuvvetlerin kontrolü ile seçilen tahkimatın uygulanması 
bu yöntemin ana unsurlarındandır. Koruyucu tahkimat olarak adlandırılan destek, 
zeminin dengelenmesini sağlar. Zemini taşımak için kaya bulonları, püskürtme 
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beton ya da beton kaplama ve invert (taban) betonu ile tahkimatın diğer bölümleri 
oluşturulur. 
 
Kaya Kütle Sınıflamaları 
 Kaya yükü (Terzaghi)  sınıflaması: Terzaghi 1946 yılında, çelik destek 
sistemlerine uygun olarak geliştirilen ilk gerçekçi sınıflama yöntemini ortaya 
koymuştur. Bu önemli bir gelişmeydi çünkü tünel kazılarında çelik destekler o 
tarihte 50 yıldır kullanılıyordu. Bu sınıflamadan bahsederken sınıflamanın amacını 
iyi vurgulamak gerekiyor. Sınıflama çelik desteklerle desteklenen tünellerin 
üzerindeki kaya yüklerini tahmin etmek için tasarlanmıştır. Püskürtme beton, kaya 
bulonu gibi yöntemlerin kullanıldiğı modern tüneller için uygun değildir. 
Kaya kütlesi puanlama sistemi (RMR): Jeomekanik kaya kütlesi sınıflama 
sistemi veya kaya kütlesi puanlama sistemi (RMR), Bieniawski (1973) tarafından 
ortaya koyulmuş, daha sonra üzerinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu sistem 
temelde bir sıralama mantığına dayanmaktadır. Veri olarak jeolojik süreksizlik 
verilerinin mantık ve rakamsal değerlerine göre bir puanlama getirerek, elde edilen 
toplam puan rakamsal değerine göre, kayacın çok iyi, iyi, orta, zayıf ve çok zayıf 
diye sınıflandırılmasından ibarettir. Kaya kütlesi puanlama sisteminde (RMR), kaya 
kütlesinin geometrik ve mekanik şartlari ile ilgili olarak sadece birkaç temel 
parametre kullanılmaktadır. 
Q Sistemi: Q sınıflama sistemi, 1974 yılında Norveç Jeoteknik Enstitüsü 
araştırmacılarından Barton, Lien ve Lunde tarafından ortaya konmuştur. Bu 
sistemin, kaya sınıflama sistemi konusunda büyük katkısı olmuştur. Öncelikle, 
İskandinavya’da tünellerde gerçekleştirilen 200 ayrı inceleme ve değerlendirmeye 
dayanmaktadır. RMR sistemine benzer şekilde, altı parametreye değerler vererek 
Q sistemi geliştirilmiştir. 
 
Metod 
 Planlanan çalışma 4 aşamada yürütülecektir; Öncelikle büroda inceleme 
alanında yer alan birimler ile yakın bölgede yapılmış tez, makale, bildiri ve poster 
gibi önceki yapılmış çalışmalar derlenerek bölge hakkında detaylı yazılı veriler elde 
edilecektir. Sonrasında inceleme alanında, yapılacak olan arazi çalışmaları ile var 
olan süreksizlikler belirlenerek harita üzerine işlenecektir. Ayrıca bölgede var olan 
dokanaklar ve çeşitli jeolojik unsurlar da belirlenerek harita üzerine işlenecektir. 
Arazi çalışmaları sırasında bölgede var olan tektonik yapılardan yapılacak olan 
incelemelere bağlı olarak doğrultu-eğim, gidiş-dalım ve var olan sedimantolojik 
yapılardan ölçümler yapılarak bunlar değerlendirilmek üzere kayıt edilecektir. 
Jeolojik profilin ve formasyon sınırlarının belirlenmesine yönelik olarak çalışma 
alanının da açılan sondaj kuyularından numuneler, test yapılması amacıyla 
alınacaktır. Ayrıca Bölgede var olan Jeolojik unsurlar fotoğraflanarak kayıt 
edilecektir. Bu işlemlerin her aşamasında GPS kullanılacaktır. Böylelikle alınan 
numune, fotoğraf ve jeolojik ölçümlerin bölgenin neresinde alındığı hassas biçimde 
kayıt edilecektir. Arazi çalışması sonucu elde edilen numunelerden uygun 
olanlardan teste tabii tutulacak ve kaya sınıflamaları belirlenecektir. Arazi ve 
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laboratuar çalışmalarından elde edilen tüm veriler değerlendirilerek bu çalışmanın 
yazımı gerçekleştirilmiştir. 

 
ARAŞTIRMA BULGULARI VE SONUÇLAR 
 Anamur-Alanya kesiminde yaygın olarak Alanya Birliği üyeleri 
görülmektedir. Birliğin adı, yüzeylenmenin en iyi görüldüğü Antalya’nın Alanya 
ilçesinden alınmıştır. Başlıca Permiyen ve Triyas yaşta mermer ve yeşil şistleri 
kapsar (Şekil 2). Gündoğmuş (Antalya), Alanya, Anamur bölgesinde yüzeyler. 
Alanya dolayındaki yüzeylemeleri Blumenthal (1951) tarafından Alanya Masifi adı 
altında incelemiştir. Anamur-Kaledran arası yapım çalışmaları sürdürülen T5 tüneli 
tamamıyla Antalya Birliği içinde bulunan Çakmak formasyonu (Pzç) içinde 
açılacaktır. Yapılan arazi gözlemleri ve sondajlar neticesinde tünel güzergahında 
kalan  birimlerin yaşı Ordovisiyen olarak geçmektedir (Ulu, 1983). Aynı birim Usta 
(2001) tarafından Alanya napı içerisinde Mahmutlar birimi olarak ayırtlanmıştır. 
Yalçıtepe istifi ve Hadim napı tarafından tektonik olarak üzerlenen Mahmutlar 
birimine ait kaya birimleri; Prekambriyen yaşlı kuvarsit ve mermer mercekli 
metasilttaşlarından oluşan Tenzile formasyonu; Alt Kambriyen yaşlı kuvarsitler 
Kurtbeleni formasyonu; Orta Kambriyen yaşlı yumrulu kireçtaşı ve dolomitlerden 
oluşan Karagedik formasyonu; Üst Kambriyen-Ordavisiyen yaşlı yumrulu kireçtaşı-
fillat ve şistlerden oluşan Payallar formasyon; Üst Permiyen yaşlı dolomit ve 
kristalize kireçtaşlarından oluşan Cebireis formasyonu; Alt Triyas yaşlı kalkşist ve 
klorit şistlerden oluşan Asmaca formasyonu olarak ayırtlamış ve tanımlamıştır. 
Birim özellikle giriş ve çıkış kesimi daha yoğun olmak üzere ileri derecede eklemli 
yapıdadır. Orta-İleri derecede ayrışma gösterirken genel olarak zayıf-orta sağlam 
yapı göstermektedir 
 
Saha Çalışmaları 
 Yapılan arazi çalışmalarında tünel güzargahı boyunca geçilen jeolojik 
birimlerin tamamlanması ve mühendislik jeolojisi özelliklerinin belirlenmesi 
amacıyla 3 adet sondaj çalışması yapılmış ve çift tüp durumuna göre hat boyunca 
süreksizlik ölçümleri alınmıştır. Birimlere ait Elastisite Modülü ve Poisson 
oranlarının belirlenmesi amacıyla sondaj kuyularından alınan karot numuneleri 
alınmıştır. 
Giriş kesimi: T5 Tünelinin giriş kesiminde yapılan süreksizlik ölçümleri şistleşmiş 
klivaj düzlemleriyle beraber 3 süreksizlik setinin olduğunu göstermiştir. Yeşilimsi 
kahverengi şistlerden oluşan birimde şistleşmiş klivaj düzlemlerinin eğimi 25-35º, 
eğim yönü ise 090º-120º arasında değişim göstermektedir. Kaya kütlesi burada 
genel olarak ileri derecede ayrışmış, zayıf-orta sağlam dayanımlıdır. Şistleşmiş 
klivaj düzlemleriyle dışında gelişen eklem setlerinin bir tanesi 50º-70º arası eğim, 
015º-035º arası eğim yönüne sahipken, bir diğeri 50º-65º arası eğim, 100º-120º 
arası eğim yönüne sahiptir. Eklemler genel olarak dar-yakın aralıklı, yüzeyler 
kısmen açık, yüksek devamlılığa sahip, düz ve az pürüzlü, yeryer kil dolgulu, oksit 
sıvalı, ileri derecede ayrışmaya sahiptir. Belirlenen bu setler dışında farklı 
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eğim/eğim yönlerine sahip düzensiz gelişmiş eklemlerde mevcuttur. Mostralarda 
yapılan çalışmada su gözlemlenmemiştir. 
Orta kesim: T5 tünelinin eksen kesiminde yapılan süreksizlik ölçümleri şistlemiş 
klivaj düzlemleriyle beraber 3 süreksizlik setinin olduğunu göstermiştir. Yeşilimsi 
kahverengi şistlerde oluşan birimde şistleşmiş klivaj düzlemlerinin eğimi 25º-35º, 
eğim yönü ise 110º-130º arasında değişim göstermektedir. Kaya kütlesi burada 
genel olarak taze-az ayrışmış, orta sağlam dayanımlıdır. Şistleşmiş klivaj 
düzlemleriyle dışında gelişen eklem sistemlerinin bir tanesi 50º-65º arası eğim, 
100º-110º arası eğim yönüne sahipken bir diğeri 40º-55º arası eğim ve 340º-355º 
arası eğim yönüne sahiptir. Eklemler genel olarak yakın – orta aralıklı, yüzeyler 
kısmen açık, orta-yüksek devamlılığa sahip, düz ve az pürüzlü, dolgusuz, yer yer 
oksit sıvalı, az ayrışmaya sahiptir. Belirlenen bu setler dışında farklı eğim/eğim 
yönlerine sahip düzensiz gelişmiş eklemlerde mevcuttur. Mostralarda yapılan 
çalışmada su gözlemlenmemiştir. 
Çıkış kesimi: T5 tünelinin çıkış kesiminde  yapılan süreksizlik ölçümleri 
şistleşmiş klivaj düzlemleriyle beraber 3 süreksizlik setinin olduğunu göstermiştir. 
Yeşilimsi kahverengi şistlerde oluşan birimde şistleşmiş klivaj düzlemlerinin eğimi 
10º-20º, eğim yönü ise 260º-330º arasında değişim göstermektedir. Kaya kütlesi 
burada genel olarak orta-ileri ayrışmış, zayıf-orta dayanımlıdır. Şistleşmiş klivaj 
düzlemleriyle dışında gelişen eklem sistemlerinin bir tanesi 60º-80º arası eğim, 
150º-165º arası eğim yönüne sahipken bir diğeri 50º-65º arası eğim ve 065º-080º 
arası eğim yönüne sahiptir. Eklemler genel olarak dar-yakın aralıklı, yüzeyler 
kısmen açık, orta-yüksek devamlılığa sahip, düz ve az pürüzlü, dolgusuz, yer yer 
oksit sıvalı, az – orta ayrışmaya sahiptir. Belirlenen bu setler dışında farklı 
eğim/eğim yönlerine sahip düzensiz gelişmiş eklemlerde mevcuttur. Mostralarda 
yapılan çalışmada su gözlemlenmemiştir. Çıkış kesiminde de giriş kesiminde 
olduğu gibi her ne kadar belirgin olarak 3 süreksizlik setinden bahsedilse de, 
gelişen münferit süreksizlikler ve kaya kütlesinin yapısından dolayı çıkış kesimini 
ileri derecede eklemli kaya kütlesi olarak değerlendirmek doğru olacaktır. 
 
Jeoteknik Değerlendirmeler 
 Yapılan sondajla, arazi gözlemleri ve laboratuar deney sonuçlarına göre 
tünel güzergahında yer alan birimler için aşağıdaki jeoteknik değerler oluşmaktadır; 
RQD (%)    : 0-75 
Birim Hacim Ağırlık (gr/cm³)  : 2,61 – 2,87 
Serbest Basınç Dayanımı (MPa) : 22,01 – 103,53 
Elastisite Modülü (GPa)   : 13,30 – 65,19 
 
Kaya Sınıflama ve Zemin Parametreleri 
 T5 Tüneli güzergahını oluşturan hakim jeolojik formasyonlar ve bunların 
jeoteknik özellikleri önceki bölümlerde açıklanmıştır. Bu bilgiler ve değerlendirmeler 
ışığında tünel güzergahı boyunca kesilen ve ortak özellik gösteren jeolojik 
formasyonlar belirlenerek, yapılan arazi çalışmaları, yüzey jeolojisi ölçüm ve verileri 
ile laboratuar analizlerine göre; giriş, orta ve çıkış kesimlerinde karşılaşılması 
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muhtemel birim sınıflamaları (yaygın olarak kullanılmakta olan RMR, Q ve 
NATM’ye göre) ve bu sınıflamalara göre de ampirik yaklaşımlarda kullanılan elasto-
plastik parametreler ortaya konmuştur. 
 Tünel güzergahı boyunca, giriş, orta ve çıkış kesiminde toplam 3 adet 
sondaj (SK 1 Km:224+800, SK 2 Km:225+200, SK 3 Km:225+510) kuyusu 
açılmıştır. 
 Bu çerçevede, yapılan arazi çalışmaları, yüzey jeolojisi ölçüm verileri ile 
laboratuar analizleri, giriş, orta ve çıkış kesiminde yapılan sondajlar ile birlikte 
değerlendirildiğinde, tünel güzergahının tamamının şist biriminde (Çakmak 
formasyonu) açılacağı anlaşılmaktadır. Giriş ve çıkış kesimlerinin zayıf-orta ve orta 
kaya sınıfında olduğu, orta kesimlerin ise ağırlıklı olarak zayıf-orta ve orta kaya 
sınıfında yer yer de orta-iyi kaya sınıfında olduğu öngürülmektedir. Tünel orta 
kesimlerinin ise, genel olarak B2 ve yer yer de kayanın ayrışma durumuna göre ve 
özellikle giriş tarafında B3 kazı ve destek sistemleri ile geçilmesi öngörülmektedir. 
Ayrıca tünel çıkışına yakın bölgelerde, daha az eklemli ve nispeten daha sağlam 
“orta-iyi kaya” kalitesinde kesimler ile de karşılaşılması mümkün olup, bu 
kesimlerde B1 kaya sınıfı destek ve kazı sistemi uygulanabileceği öngörülmüştür. 
 T5 tüneli destek ve kazı sistemleri mümerik analizlerinde kullanılan 
deformasyon modülü parametrelerinin, hem kaya kütle özelliklerini daha iyi şekilde 
yansıttığının öngörülmesinden ve hemde şu an dünyada en yaygın olarak 
kullanılan yaklaşım olması açısında Hoek & Diederichs (2006) ampirik yaklaşımına 
göre belirlenmesinin uygun olacağı öngörülmüştür.  
 
Tartışma ve Sonuçlar 

Mersin-Antalya illerini birbirine bağlayan D-400 Karayolu üzerinde 
güzergahın sadece Mersin ili sınırları içerisinde kalan kesiminde 22 adet tünel 
projelendirilmiştir.  

Bu çalışmasda, projenin Anamur-Kaledran arasında kalan T5 Tüneli 
güzergahının zemin koşullarının araştırılması ve projelendirmeye esas zemin 
parametrelerin belirlenmesine yönelik olarak jeolojik-jeoteknik incelemeler 
yapılmıştır. Yapılan bu çalışmalar incelenip yorumlanmıştır. Tünel zemini ve 
etkilenme bölgesini oluşturan kaya ortamlar NGI (Q Lien&Barton) ve RMR, 
Bieniawski, 1989) kaya kütle sınıflama sistemlerine göre sınıflandırılmış ve NATM 
kaya sınıfı eşdeğerleri belirlenmiştir. Yapılan yüzey araştırmaları ve laboratuar 
çalışmaları neticesinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

 
1) Çalışma alanı genel olarak Ordovisiyen yaşlı Çakmak formasyonuna bağlı 

şistlerden oluştuğu gözlemlenmiştir. Giriş portal bölgesine koyu 
kahverengi, ayrışmış, kırılgan, dayanımı az, aşırı eklemli şistlerler ile 
geçilecek olup, orta (eksen) ve çıkış portal kesimlerinde ise koyu 
kahverengi, ayrışmış, orta-sert dayanımlı, bol eklemli şistlerle geçileceği 
anlaşılmıştır. Giriş bölgesinde hakim süreksizlik (şistozite) eğimleri 25º -
35º, eğim yönü ise 090º-120º arasında değişim göstermektedir. şistleşmiş 
klivaj düzlemlerinin dışında iki egemen eklem sistemi gelişmiştir. Gelişen 
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eklem setlerinin bir tanesi 50º-70º arası eğim, 015º-035º arası eğim yönüne 
sahipken, bir diğeri 50º-65º arası eğim, 100º-120º arası eğim yönüne 
sahiptir. Eklemler genel olarak dar-yakın aralıklı, yüzeyler kısmen açık, 
yüksek devamlılığa sahip, düz ve az pürüzlü, yer yer kil dolgulu, oksit 
sıvalı, ileri derecede ayrışmaya sahiptir. Tünelin orta (Eksen) kesiminde 
ise; şistleşmiş klivaj düzlemlerinin dışında gelişen eklem sistemlerinin bir 
tanesi 50º-65º arası eğim, 100º-110º arası eğim yönüne sahipken bir diğeri 
40º-55º arası eğim ve 340º-355º arası eğim yönüne sahiptir. Eklemler 
genel olarak yakın – orta aralıklı, yüzeyler kısmen açık, orta-yüksek 
devamlılığa sahip, düz ve az pürüzlü, dolgusuz, yer yer oksit sıvalı, az 
ayrışmaya sahiptir. Belirlenen bu setler dışında farklı eğim/eğim yönlerine 
sahip düzensiz gelişmiş eklemlerde mevcuttur. Tünelin çıkış kesiminde ise; 
şistleşmiş klivaj düzlemlerinin dışında gelişen eklem sistemlerinin bir tanesi 
60º-80º arası eğim, 150º-165º arası eğim yönüne sahipken bir diğeri 50º-
65º arası eğim ve 065º-080º arası eğim yönüne sahiptir. Eklemler genel 
olarak dar-yakın aralıklı, yüzeyler kısmen açık, orta-yüksek devamlılığa 
sahip, düz ve az pürüzlü, dolgusuz, yer yer oksit sıvalı, az – orta ayrışmaya 
sahiptir. Belirlenen bu setler dışında farklı eğim/eğim yönlerine sahip 
düzensiz gelişmiş eklemlerde mevcuttur. Mostralarda yapılan çalışmada su 
gözlemlenmemiştir. 

2) Sondajlardan alınan numuneler üzerinde kaya mekaniği deneyleri 
yapılmıştır. Deney sonuçları Çizelge 4.6’da sunulmuştur.  Tünel 
güzergahında yer alan birimler içerisinde açılan sondaj kuyusu verilerinde; 

RQD;  % 0 – 75  ve  laboratuvar deney sonuçları göre;  
Birim Hacim Ağırlık (gr/cm³)  : 2,61 – 2,87 

Serbest Basınç Dayanımı (MPa): 22,01 – 103,53 
Elastisite Modülü (GPa)  :13,30 – 65,19 olarak bulunmuştur. 
 

3) T5 Tünelin tamamı literatürde Çakmak formasyonu olarak adlandırılan şist 
biriminden oluşmakta olup genel olarak geçirimsiz özelliktedir. Açılan 
sondaj kuyularında yeraltısuyuna rastlanılmamıştır. Genel olarak şistler, 
litolojik özellikleri bakımından akifer özelliğine sahip değildir. İleri derecede 
metamorfizmadan dolayı şist düzeyleri az geçirimli – geçirimsiz özellik 
kazanmıştır. Fakat sağ tüp giriş kesiminin vadiye yakın olması sebebiyle 
kazı esnasında çatlak ve kırıklara bağlı olarak tünel içerisine su sızıntısı 
oluşmuştur, bu suyun dışarı atılması için ayrıca ek drenaj önlemleri 
alınmasını gerekli kılmıştır.  

4) Portal kazısı esnasında öngörülmeyen su sızıntısı tünel inşaatında kazı 
duraylılığına olumsuz yönde etki etmiştir. Tünel giriş kazılarında duraylılığa 
etki eden diğer bir durumda şistleşmiş klivaj düzlemlerinin eğim ve 
doğrultularının kazı yönüne göre olumsuz konumda olmasıdır. Bu kesimde 
tünel örtü kalınlığının az olmasının da etkisi ile duraysızlıklar meydana 
gelmiş ve emniyet açısından bu kesimler aç kapa yapısıyla geçilmiştir. Bu 



 
 
 
 
 
 
 
 
Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl 2015 Cilt: 33-7 
 

116 

durumla ilgili olarak portal kesimi için ek desteklemeye ihtiyaç duyulmuş 
(Şekil 4.1 ve Şekil 4.2). 
Tünel araştırmalarında B3 destekleme yöntemi ile geçilmesi planlanan 
yaklaşık 112 m’lik kesim, tünelin giriş kısmındaki zayıf kaya özelliğinden 
dolayı C2 kazı sınıfında “Umbrella Arch” (Boru şemsiye süren) tekniği 
kullanılarak geçilmiştir. Bu durum, planlanan yapım maliyetlerinin %8 
oranında artması ve inşaat süresinin de yaklaşık 5 ay kadar uzamasına 
neden olmuştur. 

5) C2 kazı sınıfında ilerleme adımı 80 cm, tavan kesiminde 3” lik delikli çelik 
boru sürenler ve 1 m aralıklı karelaj şeklinde (şaşırtmalı) PG kaya bulonu 
kullanılarak yükselen iksa sistemi ile ilerleme sağlanmıştır.  

6) Tünel güzergahı, kaya özelliklerine bağlı olarak  6 gruba ayrılmış, tünel 
kazı ve desteklemeleri her grup için ayrı ayrı sınıflandırılmıştır. Bunlar giriş 
kesiminden itibaren sırasıyla; 
 

a) Km: 224+762 - 224+800: RMR=36, Q=0,0625, NATM=B3 
(Sonradan revize proje ile ilk 112 m’lik kesimi C2 klas ile 
geçilmiştir). 

b) Km: 224+800 – 225-050 arası; RMR=40, Q=0,333, NATM=B3 
c) Km: 225+050 – 225-300 arası; RMR=51, Q=1,333, NATM=B2 
d) Km: 225+300 – 225-400 arası; RMR=58, Q=5,00, NATM=B1 
e) Km: 225+400 – 225-530 arası; RMR=50, Q=1,333, NATM=B2 
f) Km: 225+530 – 225+556 arası; RMR=40, Q=0,139 NATM=B3 kazı 

destekleme sınıfı ile geçilmiştir. 
 

Sonuç Olarak, metamorfik arazilerde çalışma yapılırken, salt yüzey 
araştırmalarının yetersiz kaldığı bu çalışmada görülmüştür. Yüzey araştırmaları ile 
beraber tünel açımı esnasında kayanın durumu sürekli kontrol ve kayıt altında 
tutulmalıdır. Ayrıntılı yüzey araştırmaları neticesinde hazırlanan raporlar ile tünel 
açılması esnasında karşılaşılan farklı durumlar söz konusu olabilir. Öngörülen kazı 
ve desteklemelerle inşaat sırasında meydana gelen farklı durumların çok büyük 
sorunlara neden olmaması için aynanın durumunun dikkatli şekilde yorumlanması, 
sürekli bir şekilde jeoteknik gözlem ve ölçümlerin yapılması (deformasyon ölçüm 
noktalarının belirlenerek) projedeki kazı yöntemlerine sadık kalınarak ve gerektiği 
zamanda değişikliklere gidilerek revize edilmesi maliyet ve zaman bakımından 
avantaj sağlayacaktır. 
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ÇİLEK (Fragaria ananassa) BİTKİSİNİN ÇİNKO VE GÜMÜŞ BİRİKTİRME 
KAPASİTESİNİN ARAŞTIRILMASI** 

 
Research on Storage Capacıty of Zınc and Sılver of Strawberry (Fragaria 

ananassa)  
 
Alkan C. SÖNMEZ                                                  Zeynep ZAİMOĞLU 
Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı                           Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı 
 
ÖZET 

Bu çalışmada, bitkisel arıtım yöntemi kullanılarak çilek bitkisinin kök, 
sap+gövde ve yapraklarında çinko (Zn) ve gümüş (Ag)  birikim kapasiteleri 
araştırılmıştır. Çalışmada,  ZnSO4 ve AgNO3 formunda hazırlanan ağırmetal çözelti 
konsantrasyonları her iki ağırmetal çözeltisi için 0, 1000, 2000, 4000 ve 6000 
mg/kg olarak belirlenmiş ve bitki yetişme ortamı olarak torf kullanılmıştır. 
Çalışmada bitkiler ortamdan (torf) sökülerek, kök, sap+gövde ve yaprak olarak 
kısımlarına ayrılmış, bitkilerin bünyelerinde kalan Zn ve Ag miktarları belirlenmiştir. 
Kökte en fazla Zn birikimi 6000 mg/kg’lik konsantrasyonda (751 mg/kg), en fazla 
Ag birikimi ise 6000 mg/kg’lik konsantrasyonda gerçekleşmiştir (457 mg/kg). 
Gövdede en fazla Zn birikimi 6000 mg/kg’lik konsantrasyonda (190 mg/kg), en 
fazla Ag birikimi yine 6000 mg/kg’lik konsantrasyonda gerçekleşmiştir (0.7 mg/kg). 
Yaprakta en fazla Zn birikimi 4000 mg/kg’lik konsantrasyonda görülmüş (134 
mg/kg), Ag birikimine ise rastlanmamıştır. Bitkide her iki ağırmetal için en yüksek 
birikimin kök kısmında gerçekleştiği ve çilek bitkisinin Zn ve Ag ağırmetallerinin 
fitostabilizasyonunda değerlendirilebileceği kanaatine varılmıştır. 
Anahtar Kelimeler : Fitostabilizasyon, Akümülasyon, Çilek 

 
ABSTRACT 

In this study, Zn and Ag heavy metal accumulation capacity  of 
strawberry’s root, stem and leaves was investigated using phytoremediation 
technology.The ZnSO4 and AgNO3 concentration of prepared solution were 
determined as 0, 1000, 2000, 4000, 6000 mg/kg and torf growth media is used for 
growing of the plants. At the study, the plants were seperated as growth media, 
root, stems, leaf before the Zn and Ag amount was determined for accumulated 
concentrations at the plant structures. İn the root, the highest Zn accumulation had 
occurred at the 6000 mg/kg concentration applied set (751 mg/kg), the highest Ag 
accumulation had occurred at 6000 mg/kg concentration applied set (457 mg/kg). 
İn the stem, the highest Zn accumulation had occurred at 6000 mg/kg 
concentration applied set (190 mg/kg), the highest Ag accumulation had occurred 
at 6000 mg/kg concentration applied set (0.7 mg/kg). İn the leaves, the highest Zn 
accumulation had occurred at 4000 mg/kg concentration applied set (134 mg/kg),  
 

                                                           
* Yüksek Lisans Tezi-MSc. Thesis 
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but Ag accumulation had not occurred at plant leaves at all concentrations applied. 
Accumulations were occurred at the root of plant for both of the heavy metals. As a 
result of experiment it was concluded that strawberry plants can be considered in 
the phyto-stabilization of Ag and Zn heavy metals. 
Key Words : Phyto-stabilization, Accumulation, Strawberry 

 
Giriş 

Çevre ve doğal kaynakların kirlenmeye karşı korunması, çevre kirliliğinin 
önlenmesi açısından son derece önemli olmakla birlikte kirlenmiş alanların 
temizlenmesi de mevcut çevre kirliliklerinin çözümünde büyük önem arz 
etmektedir. Bitkilerin veya bitki ürünlerinin kirlenmiş alanları restore veya stabilize 
etmek için kullanımı, kirliliğin bitki tarafından seçilerek çıkarılması, ayrılması ve 
arındırılması yeşil ıslah (fitoremediasyon) olarak bilinmekte ve bitkilerin organik 
veya inorganik maddeleri giderimi, akümüle etmesi, depolaması veya parçalaması 
gibi doğal yetenekleri avantaj olarak kullanılmaktadır. (Meagher,2000, 
Mcıntyre,2003). Fitoremediasyon teknolojisini fitostabilizasyon, rizofiltrasyon ve 
fitoekstraksiyon olmak üzere üç sınıfta incelemek mümkündür.Fitostabilizasyon 
ağır metallere toleranslı bitkiler kullanarak bu elementlerin hareketinin azaltılması, 
kirlenmiş karasal arazileri stabilize etmek ve geri kazanmak için bitkilerin 
kullanımını içerir(Rai,2009).Toprak, su ve toprak partikülleriyle birlikte olan ağır 
metaller bitki kökleri tarafından absorbe edilmekte ve bitkilerde birikim 
yapmaktadırlar (Alirzayeva, 2006; Arora, 2008; Kachenko, 2004). Mikro besin 
elementi olsun ya da olmasın ağır metallerin, atmosferde, suda ve topraktaki 
konsantrasyonunun belli bir seviyenin üzerine çıkması, tüm canlılar için ciddi 
problemlere neden olmaktadır (Benavides, 2005).  

Bu çalışmada çilek bitkisinin Çinko (Zn) ve Gümüş (Ag) birikim kapasiteleri 
araştırılmıştır. Çalışma süresince bitkideki morfolojik değişiklikler takip edilmiş, yaş 
ve kuru ağırlıklar saptanmış ve ağırmetallerin bitkideki birikimi ve bitki üzerindeki 
etkileri izlenmiştir. 

  
Materyal ve Metot 
Materyal  

Çalışmada bitki türü olarak Kabarla cinsi çilek kullanılmış ve bitkiler Yaltır 
A.Ş.’den fide olarak temin edilmiştir. Çukurova bölgesinin iklimsel koşullarında 
kolaylıkla yetişiyor olması bitkinin, kök yüzey alanı geniş olan saçak kök yapısına 
sahip olması ve ağırmetalleri biriktirebilme potansiyeli çalışma için avantaj 
sağlamaktadır. Çalışmada, kimyasal ve fiziksel özelliklerinin belirli olması, herhangi 
bir yabancı ot tohumu ihtiva etmemesi, hastalık etmenleri barındırmaması, 
gübrelemeyi gerektirmemesi, suyun bitkiye yavaşça, düzenli bir şekilde alınmasını 
sağlayarak bitkilerin çimlenme ve köklenmesini hızlandırması, gözenekli yapısı ile 
bitki köklerinin hava almasını sağlaması, pH’sının 5.5-6.0 aralığında olması ve 
hacim ağırlığının az olması nedenleri ile bitkilerin yetiştirileceği ortam olarak torf 
kullanılmıştır. Çalışma Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 
Araştırma Laboratuarında yürütülmüştür. 
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Metot  
Çalışma düzeneğinde her bir bitki için 1 tane olmak üzere 30 adet saksı 

kullanılmıştır. Çalışma 3 tekrarlı yapılmış ve her bir ağır metal konsantrasyonu için 
12 bitki ve 6 kontrol olacak şekilde toplam 30 adet bitki fidesi kullanılmış ve 
saksılara dikilmiştir. Kök kıvrılmalarının yaşanmaması için, dikim öncesi, köklerde 
kısaltmalar yapılmıştır. Yetiştirme ortamı olarak kullanılan torftan bir miktar alınıp 
saksıların alt kısımlarına yerleştirilerek bitki yetişme ortamının kirletilmesi için 
konsantrasyonları 1000, 2000, 4000 ve 6000 mg/kg olacak şekilde ZnSO4 ve 
AgNO3 çözeltileri hazırlanmış ve topraklara eklenmiştir. Hazırlanan kirletilmiş torf 1 
hafta kurumaya bırakılmıştır. Kuruyan torfta daha sonra bitki ekimi 
gerçekleştirilmiştir. Bitkiler dikildikten sonra can suyu olarak 250 ml çeşme suyu 
verilmiştir. Çalışma boyunca bitkiler gün aşırı 250 ml çeşme suyu ile sulanmıştır. 
Araştırma boyunca bitkilerin kuruyarak dökülen yaprakları toplanarak etiketlenmiş 
ve analize kadar saklanmıştır.  

Sistemin sökülmesinden sonra bitkiler kök, sap+gövde ve  yaprak olarak 
ayrılmıştır. Her bir haznedeki torf numuneleri ve bitki kısımları hassas terazide 
tartılarak yaş ağırlıkları alınmıştır. Bitki kökü, gövdesi, yaprağı ve torf numunelerinin 
ise bir miktarı örnek alınarak ısıya dayanıklı etüv kaplarına yerleştirilmiş ve sabit 
ağırlığa ulaşmasını sağlamak üzere 60 °C’ye ayarlanmış etüvde 5 gün boyunca 
bekletilmiştir. Beş gün sonunda bitkilerin kuru ağırlıkları ölçülmüştür. Kurutulmuş 
bitkiler ve torf numuneleri öğütülerek elekten geçirilmiş ve eş boyutta olmaları 
sağlanmıştır. Numuneler söküldükleri hazne numaralarına göre isimlendirilerek 
hava almayacak şekilde özel tüplere konulmuştur. Agilent marka 7500ce ICP-MS 
(Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometer) cihazı ile ağır metal analizlerine 
hazırlamak için numunelerden 0,5 g tartılarak CEM Mars marka mikrodalga yakma 
ünitesinin teflon kaplarına konulmuş, üzerine 1 mL H2O2, 2 mL HNO3 ve 4 mL HCI  
eklenmiş ve parçalanmaya bırakılmıştır. Parçalanan numuneler etiketlenmiş 
şişelere konulmuş ve üzerleri ultra saf su ile 50 ml’ye tamamlanmıştır. Mersin 
Üniversitesi İleri Teknoloji Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (MEİTAM) 
laboratuvarında Agilent marka 7500ce ICP-MS (Inductively Coupled Plasma-Mass 
Spectrometer) cihazı ile numunelerin içindeki çinko ve gümüş içeriği ölçülmüştür. 
 
Araştırma Bulguları ve Tartışma 

Adana ilinde 2015 yılı aylık ortalama sıcaklık ölçümleri; Ağustos ayı günlük 
maximum sıcaklık değeri ortalama 30 oC, minimum sıcaklık değeri ortalama 28 oC, 
ortalama sıcaklık değeri ise 29 oC’ dir. Eylül ayı günlük maximum sıcaklık değeri 
ortalama 28 oC, minimum sıcaklık değeri 21 oC,  ortalama sıcaklık değeri ise 26 oC’ 
dir. Ekim ayı günlük maximum sıcaklık değeri ortalama 24 oC, minimum sıcaklık 
değeri 13 oC, ortalama sıcaklık değeri ise 20 oC’ olarak ölçülmüştür.(DMİ,2015) 

Çalışmada bitkisel gelişim, yaş ve kuru kütle miktarı, bitkinin çinko ve 
gümüş alımının tespiti, olarak üç yönlü değerlendirme yapılmıştır. Çalışma 
boyunca farklı konsantrasyondaki her bir ağır metal çözeltileri için bitki gelişimi 
düzenli olarak gözlenmiş ve bitkilerin yaprak sapı uzunlukları ile yaprak sayıları 
haftalık olarak kaydedilmiştir.  
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Şekil 1. Farklı Zn ve Ag Konsantrasyonlarında Yetişen Bitkinin Yaprak Sapı 

Uzunluğu 
 
8.hafta sonunda kontrol grubundaki yaprak sapı uzunluk ortalaması 13.3 

cm olarak bulunmuştur. Farklı Zn konsantrasyonları uygulanan bitkilerde yaprak 
sapı uzunluk ortalaması sırasıyla 13.5 cm, 18.5 cm, 15 cm, ve 11 cm olarak 
ölçülmüştür. 8.hafta sonunda en yüksek konsatrasyonda (6000 mg/kg) yaprak sapı 
uzunluğu kontrol grubu ortalamasının altında kalmış ve bu dozda bitkinin yaprak 
sapı gelişiminin 4.haftadan sonra durduğu gözlemlenmiştir.  Şekil1.’de 
görüldüğü gibi uygulanan Zn konsantrasyonlarına göre yaprak sapı uzunluğu en 
fazla 2000 mg/kg dozda olması bu dozun bitkide yaprak sapı gelişimini arttırdığı ve 
bitkinin 5000 mg/kg düzeyine kadar çinkodan yararlanabileceği söylenebilir. Çelik 
(2012), Zn ağırmetali kullanılarak kişniş bitkisinin gelişimi ve element alımının 
belirlendiği çalışmada, çalışmamıza benzer şekilde ağırmetal uygulamasının 
yüksek dozlarında bitki gelişiminin belirgin şekilde sınırlandığını ve düşük dozlarda 
ise olumsuz etki görülmediğini belirtmiştir.  Farklı Ag konsantrasyonları uygulanan 
bitkilerde ise yaprak sapı uzunluk ortalamaları  sırasıyla 13.5 cm, 17.5 cm, 15.5 cm 
ve 10.5 cm olarak ölçülmüştür. 8.hafta sonunda en yüksek konsatrasyonda (6000 
mg/kg) yaprak sapı uzunluğu kontrol grubu ortalamasının altında kalmış ve bu 
dozda bitkinin yaprak sapı gelişiminin 5. haftadan sonra durduğu gözlemlenmiştir. 
Benzer şekilde Karakaya, (2006) tarafından yapılan çalışmada Cucumis sativus L. 
bitkisine 250, 500, 750 ve 1000 mg/kg’ lik dozlarda Ag çözeltisi uygulanmış ve 
bitkide en az boy gelişimi en yüksek dozda gerçekleşmiştir. Şekil 1.’de bitkilere 
uygulanan Ag konsantrasyonlarına göre yaprak sapı uzunluğunun en fazla 2000 
mg/kg dozda gerçekleştiği görülmüştür. Zn denemesinde olduğu gibi Ag 
denemesinde de bu dozun bitkide yaprak sapı gelişimini arttırdığı ve gümüş 
ağırmetalinin 5000 mg/kg düzeyine kadar bitkide zararlanmaya neden olmadığı 
söylenebilir.  
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Şekil 2. Farklı Zn ve Ag Konsantrasyonlarında Yetişen Bitkinin Yaprak Sayısı  

 
Şekil 2.’ye bakıldığında uygulanan Zn konsantrasyonu arttıkça bitki yaprak 

sayılarının azaldığı gözlemlenmiştir. Bitkideki ortalama yaprak sayısının kontrol 
grubunda 38 adet yaprak, 1000, 2000, 4000 ve 6000 mg/kg konsantrasyonlarda 
sırasıyla 32, 30, 27 ve 18 adet yaprak olarak tespit edilmiştir. 8 hafta sonunda en 
az ortalama yaprak sayısı 6000 mg/kg konsantrasyonda yetişen bitkilerde 
görülmüştür. Sönmez (2006), yaptığı bir çalışmada, artan dozlarda Zn 
uygulamalarının, domates bitkisinin fide gelişimi üzerine etkisini belirlemiş ve 
kontrol gruplarının yaprak sayısı ortalamasının, Zn uygulanan bitki gruplarından 
daha fazla olduğunu tespit etmiştir. Zn uygulamasında olduğu gibi, uygulanan Ag 
ağır metal çözelti konsantrasyonu arttıkça bitki yaprak sayılarının azaldığı 
görülmüştür. Bitkideki ortalama yaprak sayısı, 1000, 2000, 4000 ve 6000 mg/kg 
konsantrasyonlarda sırasıyla 33, 29, 26, 20 adet yaprak olarak tespit edilmiştir. 
5.haftaya kadar uygulanan tüm konsantrasyonlardaki bitkilerin yaprak sayılarında 
artış gerçekleşmiştir. 5. haftadan sonra bitkilerin yapraklarında kuruma ve dökülme 
olduğu gözlemlenmiştir. Ece,(2008), tarafından yapılan çalışmada keten bitkisine 
2000,4000 ve 6000 mg/kg dozlarda Zn çözeltisi verilmiş ve üçüncü haftada 6000 
mg/kg çinko uygulanan saksılarda bazı bitkilerin öldügü, 4000 ve 2000 mg/kg çinko 
uygulanan saksılarda ise bitkilerin alt yapraklarında sararmaların oldugu 
gözlenmiş, beşinci haftada ise 6000 ve 4000 mg/kg çinko uygulanan bitkilerde alt 
yapraklarda kuruma üst yapraklarda sararmalar görüldüğü belirtilmiştir. 
Çalışmamızda ise 6000 ve 4000 mg/kg konsantrasyonlarda bitkilerin alt 
yapraklarında kuruma ve dökülme görülmüş olmasına karşın bitkiler canlılıklarını 
korumuştur. 
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Şekil 3. Farklı Zn ve Ag  Konsantrasyonlarında Yetişen Bitkinin Yaş ve Kuru Kütlesi 
 

Şekil 3.‘te çilek bitkisinin Zn uygulanan tüm konsantrasyonlarında kök, 
sap+gövde ve yaprak,  yaş ve kuru kütleleri karşılaştırıldığında suyun daha çok 
sap+gövde ve yaprak kısmında tutulduğu görülmektedir. Bitki aksamlarının 
tümünde, en yüksek konsantrasyonda su tutma kapasitelerinde kontrole göre 
azalma gerçekleşmiştir. Bitki aksamlarının tümünde en yüksek yaş ve kuru kütle 
miktarı 2000 mg/kg konsantrasyon uygulanan bitkilerde görülmüştür. 6000 mg/kg 
Zn uygulanan bitkide kök yaş kütle miktarı kontrole göre alt seviyededir, 6000 
mg/kg konsantrasyonda kök kuru kütlesi kontrole yakın bir değerde 
görülmektedir.En yüksek konsantrasyon olan 6000 mg/kg Zn uygulanan bitkilerde, 
sap+gövde yaş kütlesi kontrole göre alt seviyede kalmıştır. 2000 mg/kg’den fazla 
konsantrasyonlarda Zn uygulanan çilekte yaprak yaş kütlesinde kontrole göre 
azalma gerçekleşmiştir. Yaprak kuru kütlesinde kontrole göre azalma 4000 mg/kg 
konsantrasyon seviyesinden sonra gerçekleştiği görülmektedir. 

Çilek bitkisinin tüm Ag konsantrasyonlarında kök, sap+gövde ve yaprak,  
yaş ve kuru kütleleri karşılaştırıldığında Zn uygulamasına benzer bir şekilde en 
fazla yaş kütle sap+gövde kısmında 2000 mg/kg konsantrasyonda görülmüş ve 
6000 mg/kg konsantrasyonda bitkinin tüm aksamlarının su tutma kapasitelerinde 
kontrole göre azalma gerçekleşmiştir. Farklı konsantrasyonlarda Ag uygulanan 
çilekte kök yaş kütlesinde 4000 mg/kg konsantrasyondan sonra kontrole göre 
azalma gerçekleşmiştir. Kök kuru kütlesinde ise 2000 mg/kg konsantrasyondan 
sonra kontrole göre azalma gerçekleştiği görülmektedir. Sap+gövde yaş kütlesinde 
4000 mg/kg konsantrasyondan sonra kontrole göre azalma 
gerçekleşmiştir.Sap+gövde kuru kütlesinde ise 2000 mg/kg konsantrasyondan 
sonra kontrole göre azalma gerçekleştiği görülmektedir. Yaprak yaş kütleleri 
kontrole göre alt seviyelerde ölçülmüştür. Aynı şekilde yaprak kuru kütlelerinin 
kontrol grubunun altında kaldığı görülmektedir. Şafak (2008) tarafından yapılan 
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çalışmada, pazı ve karalahana bitkilerine verilen Zn konsantrasyonunun artmasıyla 
bitkilerin köklerindeki taze ve kuru kütle miktarının kontrole göre belirli oranda 
azaldığı belirtilmiştir. Gupta ve ark.(2008) tarafından yaş kütledeki azalmanın 
bitkinin çok fazla nem kaybından, kuru kütledeki azalmanın ise bitkinin bazı 
elementleri biriktirmesinden, fotosentezdeki ve klorofil sentezindeki azalmadan 
kaynaklanmış olabileceği ifade edilmiştir.  

Çalışmada çilek bitkisinin, artan konsantrasyonlarda ağır metal çözeltilerine 
maruz bırakılarak yetiştirme ortamı olarak kullanılan torftan Zn ve Ag alımı 
belirlenmeye çalışılmıştır. Konsantrasyonlara göre bitkinin kök, sap+gövde ve 
yapraklarında Zn ve Ag birikimi şekil 4.’te gösterilmektedir.  

 

 
Şekil 4. Bitkinin Zn ve Ag Alımı 

 
Çilek bitkisinde en fazla Zn birikiminin kök kısmında gerçekleştiği 

görülmüştür. Bitki en fazla 6000 mg/kg konsantrasyona karşı dayanıklık göstermiş, 
bitki kökünde en fazla Zn iyonu birikimi 2000, 4000 ve 6000 mg/kg 
konsantrasyonlarda gerçekleşmiştir (710 mg/kg, 720 mg/kg, 751 mg/kg). Şafak 
(2011) tarafından yapılan, kurşun (Pb) ve çinkonun (Zn)  kara lahana (Brassica 
oleracea var. Acephala) ve pazı (Beta vulgaris var. Cicla) bitkilerinde birikiminin 
incelendiği çalışmada bitkilere 50 ve 200 mg/kg Zn uygulanmış ve Zn uygulanan 
bitkilerin köklerinde aşırı miktarda birikim görülmüştür. Gövdede ve torfta en fazla 
birikim 6000 mg/kg konsantrasyonda (190 mg/kg, 2793 mg/kg), yaprakta ise en 
fazla birikim 4000 mg/kg konsantrasyonda (127 mg/kg), gerçekleşmiştir. Bitkinin 
tüm aksamlarına Zn’yu iletebildiği görülmüştür.Kim ve ark. (2011) yılında yaptıkları 
çalışmada çinko metalinin Salatalık (Cucumis sativus)  bitkisindeki 
biyoakümülasyonu incelenmiş, 2000 mg/kg ZnCl2 ile kirletilen doğal toprakta 8 
hafta büyütülen Salatalık (Cucumis sativus)  bitkisinin kök, gövde ve yaprak 
kısımlarında en fazla Zn birikimi kök ve gövde kısımlarında ve en çok kök kısmında 
görülmüştür.  
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Bitkide en fazla Ag birikimi 6000 mg/kg lik konsantrasyonda ve kök 
kısmında olduğu görülmüştür. 1000, 2000, 4000 ve 6000 mg/kg’lik 
konsantrasyonlarda bitkinin Ag  birikimi en çok kök kısmında gerçekleşmiştir (48 
mg/kg, 112 mg/kg, 163 mg/kg, 957 mg/kg ). Gövde kısmında sadece 4000 mg/kg 
ve 6000 mg/kg konsantrasyonlarda Ag birikimi görülmüştür (0,3 mg/kg, 0,7 mg/kg). 
Bitki yapraklarında ise Ag birikimi gerçekleşmediği görülmüştür. Bu durumda 
ölçümün, analizler için kullanılan ICP-MS cihazında Ag için minimum ölçüm değeri 
olan 0,001 mg/kg değerinin altında kaldığı söylenebilir. Fernandes ve Henriques 
(1991) yaptıkları araştırmada bitkilerin ağır metal stresini hafifletmek için çeşitli 
tolerans ve direnç mekanizmaları geliştirdiğini, bunlardan bir tanesinin metalin 
köklerde tutulması ve gövdeye dağılımının engellenmesi olduğunu rapor 
etmişlerdir.  

Bitkilerin fitoremediasyon kapasitesi, biyokonsantrasyon faktörü (BKF) ve 
translokasyon faktörü (TF) ile belirlenir. Biyokonsantrasyon faktörü, bitki kökündeki 
toplam metal derişiminin  toprak metal konsantrasyonuna oranıdır (Malik vd., 
2010). Translokasyon faktörü ise bitki gövdesindeki metal derişiminin kök metal 
derişimine oranıdır (Karami ve Shamsuddin, 2010). 
 

                       Kök Metal Konsantrasyonu(mg/kg) 
                   Toprak Metal Konsantrasyonu, (mg/kg) 
 

     Gövde Metal Konsantrasyonu, (mg/kg) 
                     Kök Metal Konsantrasyonu(mg/kg) 
 

 
Çizelge 4.7. Farklı Zn ve Ag Konsantrasyonlarında Yetişen Bitkinin 

Biokonsantrasyon Faktörü (BKF) ve Translokasyon Faktörü 
(TF)Değerleri 

Konsantrasyon 
(mg/kg) 

Zn Ag 

BKF TF BKF TF 

1000 0.71 0,26 0,13 0 
2000 0.77 0,16 0,39 0 
4000 0.57 0,20 0,31 0 
6000 0.27 0,25 0.96 0 
 
Bitki kökünün topraktaki metali alım derecesini göstermek için kökteki 

metalin topraktaki metal oranına bölünmesi sonucu elde edilen değer, eğer 1‟e eşit 
veya üzerinde ise bu bitki kökünün topraktaki metali çok iyi akümüle ettiğini 
göstermektedir (Baker vd.,l994). Bitki kökünden üst aksama metal taşınımını 
gösteren Translokasyon Faktörünün(TF) 1’den büyük olması üst aksamda 
akümülasyonun iyi olduğunu göstermektedir(Olowoyo et al. 2010).Buna göre 

    
BKF=     

       TF=   
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Çizelge 4.7’de hesaplanan BKF ve TF değerlerine bakıldığında çalışmamızda Zn 
ve Ag uygulanan bitkilerde tüm konsantrasyonlarda, BKF değerinin 1’in altında 
kaldığı görülmektedir ve çinko ile gümüşün bitki kökü tarafından çok iyi akümüle 
edilmediği ve kökten sap+gövdeye taşınımının iyi olmadığı söylenebilir.  
 
Sonuçlar 

Çalışmada artan konsantrasyonlarda çinko (Zn) ve gümüş (Ag) ile 
kirletilmiş torf ortamında yetiştirilen çilek bitkisinin kök, sa+gövde ve yapraklarında 
ağır metal birikimi incelenmiştir. Çalışma sırasında fenolojik gözlemler yapılmış ve 
8 hafta sonunda çilek bitkisinin yaprak sapı uzunluğunda ve yaprak sayısı 
ölçümlerinde, artan ağırmetal konsantrasyonuna bağlı olarak kontrol grubuna göre 
azalma olduğu görülmüştür. Çalışmada her iki ağırmetal çözeltisinin en yüksek 
konsantrasyonda çilek bitkisinin gelişimini olumsuz etkilediği söylenebilir. 
Çalışmada her iki ağır metale maruz bırakılan bitkiler aksamlarına ayrılarak yaş ve 
kuru kütleleri ölçülmüştür. Yapılan kütle ölçümlerinde en yüksek konsantrasyonda 
(6000 mg/kg) Zn ve Ag uygulanan bitkilerde tüm aksamlarda su tutma 
kapasitesinde kontrol grubuna göre azalma olduğu görülmüştür.  

Çilek bitkisinde en fazla Zn birikimi bitki kökünde 2000,4000 ve 6000 mg/kg 
konsantrasyonlarda gerçekleşmiştir (710 mg/kg, 720 mg/kg, 751 mg/kg). Diğer 
konsantrasyonların uygulandığı bitkilerde de diğer aksamlara göre en fazla 
birikimin kökte gerçekleştiği ve bitkinin tüm aksamlarına  Zn’nun iletilebildiği 
görülmüştür. Çilek bitkisinde en fazla Ag  birikiminin  yine 6000 mg/kg lik 
konsantrasyonda ve kök kısmında olduğu görülmüştür(457 mg/kg). Bitki 
yapraklarında Ag birikimi görülmemiştir. Bu durumun nedeninin, bitkinin ağır metal 
stresini engellemeye yönelik bir savunma mekanizması geliştirmiş olduğu 
düşünülebilir. 

Çilek bitkisinin bünyesine aldığı çinko (Zn) miktarının gümüş (Ag) 
miktarından  daha fazla olduğu ve çinkonun bitki aksamlarına daha çok taşındığı 
görülmüştür. Uygulanan farklı konsantrasyondaki Zn ve Ag ağırmetallerinin bitki 
tarafından alındığı tespit edilmiş ve  verilen ağır metallerin aynı zamanda bitki için 
gerekli besin elementi olması nedeniyle bitkiler tüm ağırmetal 
konsantrasyonlarında canlılıklarını korumuştur. Fakat verilen en yüksek 
konsantrasyonda bitki gelişiminin kontrole göre azalma göstermesi daha yüksek 
konsantrasyonların toksisiteyi arttırabileceğini göstermektedir. Tüm çinko ve gümüş 
konsantrasyonlarında yetişen çilek bitkisinin translokasyon faktörü değerlerinin  
1’den az olmasının gösterdiği üzere yüksek konsantrasyonlardaki ağır metallerin 
varlığında bitkinin sap+gövde aksamına bu ağırmetalleri en az seviyede transloke 
etmesi ve daha çok kök kısmında tutması bu bitkinin fitostabilizasyon için 
kullanılabileceğini göstermektedir. Çilek bitkisinin, Ag ve Zn ağır metallerini 
köklerinde biriktirip toprak üstü organlarına daha azını ilettiğinden, Ag ve Zn 
kirlenmiş topraklarda yetiştirilerek kökleri ile bu kirleticileri immobilize etmesi, 
kirlenmiş toprakların toksik metallerden arındırılmasında avantaj sağlayabilir. 
İlerideki çalışmalarda, çilek bitkisini yüksek dozlarda farklı ağırmetallere maruz 
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bırakarak veya Türkiye’nin genel iklim koşullarına uyum sağlayabilen farklı bitkiler 
seçilerek denemeler yapılabilir. 
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