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ÖNSÖZ 

 

Mühendislik, insan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla matematik, geometri, fi-

zik, kimya gibi fen bilimlerinden ilham alınarak tasarım, analiz ve bunların esaslarına 

dayalı uygulamalara yönelik deneyim ve tecrübelerin bir bütün olarak değerlendiril-

mesi ile gerçekleştirilen teknik çalışmaların tümü şeklinde nitelendirilebilir. Mühen-

dislik serüveninin 21. yüzyıldaki seyri ileri ve yüksek teknolojinin kazandırdığı di-

siplinler arası faaliyetlerle insanoğlunun hayalleri ile birlikte artan bir ivmeye sahip-

tir. Gelecek, geçmişin gücü, yarınların düşleri ile şekillenirken bilimsel çalışmaların 

sahip olduğu güdüleme onun yolculuğunu güçlendirmektedir.  

Mühendislik faaliyetlerinin yürütüldüğü yazılım, enerji, makine, otomotiv, 

malzeme, inşaat, ziraat, çevre gibi daha birçok alanda yapılan akademik çalışmalar 

dünya literatüründe takip edilmekte, mühendislik problemleri ve ileri teknolojinin 

ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Özellikle günümüzde alternatif enerji kaynakları, 

ileri malzeme teknikleri, yazılım uygulamaları, geri dönüşüm ve atık yönetimi gibi 

güncel faaliyet konularında yapılan çalışmalar akademik yaklaşımlarla bilim dünya-

sındaki yerini almaktadır. Bu alanlarda cereyan eden yeni gelişmeler mühendislik 

kavramının tanımını pekiştirerek insan ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle geleceğe 

yönelik daha güvenli ve emin adımları beraberinde getirmektedir. Buna göre, yaşamı 

kolaylaştırmak amacıyla yapılan mühendislik uygulamaları bilim ve teknolojinin 

seyrini yakından ilgilendirirken bu alanlarda gerçekleştirilen akademik çalışmaların 

değer ve kıymeti artmakta, akademik platformda kurulan her birlikteliğin önem ve 

mahiyeti yükselmektedir. İşte, bu vesileyle, birçok değerli akademisyenin gerçekleş-

tirdiği akademik çalışmaları bilim dünyasına kazandırmak amacıyla hazırlamış oldu-

ğumuz bu kitabın tüm mühendislik faaliyetlerine ışık tutması beklediğimiz, arzu et-

tiğimiz en önemli hedeftir. 

Bu kitapta, enerji, inşaat, malzeme, otomotiv, çevre, yazılım, endüstri, ziraat 

mühendislikleri alanında yapılmış olan akademik çalışmalar okuyucuların değerlen-

dirilmesine sunulmuştur. Kitapta yer alan araştırmaların literatüre kazandırılması 

amaçlanmaktadır. Aynı zamanda, birçok endüstriyel alanda faaliyet gösteren mühen-

dislerin de faydalanabileceği bu kitabın gelecek için mühendis olma hayali kuran 

gençlere de ilham vermesi temennisi taşımaktayız. Kitabın oluşmasında araştırmaları 

ile büyük katkılar sunan yazarlara, çalışmaları büyük titizlik ve özveri ile hakem 
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olarak değerlendiren akademisyenlere ve meslektaşlarımıza teşekkürü bir borç bili-

riz. Kitapta bulunan akademik çalışmaların mühendislikte yeni yaklaşımlar konu-

sunda yapılacak sonraki çalışmalara katkı sağlamasını ve siz değerli okuyuculara ya-

rarlı olması temennisiyle selam ve saygılarımızı sunarız. 

 

Dr. Mine Nazan Kerimak ÖNER 

Dr. Recep Onur UZUN 
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Türkiye’nin Yeni ve Yenilenebilir  

Enerji Kaynaklari 

Dr. Mine Nazan KERİMAK ÖNER 

Kocaeli Üniversitesi 

Özet: Ülkelerin kalkınmışlık seviyesindeki en önemli göstergelerden 

bir tanesi de ülke çapında tüketilen enerji miktarıdır. Bu sebeple, günümüzde 

kalkınmış ve kalkınmakta olan ülkelerin karşı karşıya bulunduğu en önemli so-

runlardan bir tanesi de artan enerji talebidir. Son yıllarda dünya nüfusundaki 

hızlı artış doğal olarak beslenme, barınma, eğitim ve özellikle de enerji gibi 

hayati ihtiyaçlardaki artışı da beraberinde getirmiştir. Artan enerji ihtiyacı ile 

birlikte geleneksel enerji kaynaklarında yaşanan daralma ve özellikle de petro-

lün politik baskı aracı olarak kullanılması tüm dünya ülkelerini yeni ve yenile-

nebilir enerji kaynakları arayışına yönlendirmiştir. Ayrıca, günümüzde enerji 

temini amaçlı kullanılan ve geleneksel yakıtlar olarak da adlandırılan fosil ya-

kıtlarının tüketilmesi ile birlikte ortaya çıkan atmosfer kirliliği, CO2 emisyo-

nundaki artış ve bu artışının diğer gazlar ile birlikte iklim değişikliğini tetikle-

mesi gibi etkiler de yenilenebilir enerji ve enerji kaynakları arayışını hızlandır-

mıştır. Üstelik enerji alanında yapılan araştırmalar, milyar ton petrole (MTEP) 

eş değer olarak hesaplanan fosil yakıt enerji rezervlerinin dünya enerji ihtiya-

cını ancak 2081 yılına kadar karşılayabileceğini göstermektedir. Bu sonuç ye-

nilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynakları üzerine yapılan araştırma ve ça-

lışmaları tüm Dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de ivmelendirmiştir.  

Günümüzde yenilenebilir enerji, başta enerji arz güvenliği ve sera gazı 

emisyonlarının azaltılması olmak üzere çeşitli nedenlerle enerji sektörünün 

vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Bu sebeple sunulan bu çalışmada, 

Türkiye’de hızla yerleşmekte olan yeni ve sürdürülebilir enerji üretimi için kul-

lanılabilecek çevre dostu enerji kaynaklarının temini ve kullandırıla bilirliğine 

ilişkin bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır.         

Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir Enerji, Sürdürülebilir Enerji Kay-

nakları, Sürdürülebilirlik 
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Turkey's New and Renewable Energy Resources 

 

Abstract: One of the most important indicators at the level of develop-

ment of countries is the amount of energy consumed throughout the country. 

Therefore, one of the most important problems facing the developed and deve-

loping countries today is the increasing energy demand. In recent years, the 

rapid increase in the world population has naturally led to an increase in vital 

needs such as nutrition, housing, education and especially energy. With incre-

asing energy needs the contraction in traditional energy resources and especi-

ally the use of oil as a means of political pressure have led all countries of the 

world to seek new and renewable energy sources. In addition, the effects of 

pollution such as atmospheric pollution as a result of the consumption of fossil 

fuels, the increase in CO2 emissions and the triggering of climate change toget-

her with other gases have accelerated the search for renewable energy and 

energy resources. Moreover, researches in the field of energy show that the 

fossil fuel energy reserves, which are calculated as equivalent to billion tons of 

oil (MTEP), can only meet the world energy needs by 2081. These result, rese-

arch and studies on renewable and sustainable energy sources have accelerated 

in the case in both of Turkey and World.   

Nowadays, renewable energy has become an indispensable part of the 

energy sector for various reasons, especially for energy supply security and 

greenhouse gas emissions reduction. Therefore; in this study, it will make re-

newable and new environmentally friendly energy sources that can be used for 

production of sustainable energy in Turkey has tried to make an assessment. 

Key Words: Renewable Energy, Sustainable Energy Resources, Susta-

inability 

 

 

1. GİRİŞ 

Herhangi bir hareketi veya aksiyonu yapan ya da yapmaya hazır olan kabili-

yete enerji denir. Enerji “iş yapma yeteneği” olarak da tanımlanabilir. Enerjinin iş 

yapabilme kabiliyetine olan ihtiyaç her geçen gün gelişen teknoloji ve artan nüfus ile 

birlikte hızla artmaktadır. İnsanoğlunun sahip olduğu yenilenemeyen enerji kaynak-

ları kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtlarının tükeniyor olması, hızla artan 

nüfus ve yerleşik uygarlığın devamı için önümüzdeki yıllarda tedarik edilmesi gere-

ken enerji ihtiyacının alternatif enerji kaynaklarından üretilmesi gerekliliğini açık se-

çik ortaya koymuştur.  

Endüstrileşme ve hızlı nüfus artışı sebebi ile geçen yüzyılda gerçekleşen enerji 

tüketimi beklenen seviyenin üzerinde olmuştur. Artan bu enerji ihtiyacının alternatif 

yollardan karşılanması aynı zamanda da çevre ve atmosfer şartlarını 
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kötüleştirmemesi dolayısıyla insanlığı ve yaşam koşullarına zarar vermeyecek yol-

lardan tedarik edilmesi zorunluluğu tüm Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de ki bilim 

insanlarını da geçtiğimiz yıllarda meşgul etmeye başlamıştır. Bu tablo karşısında ge-

lişmiş ülkeler hem yaşam için zararsız yeşil enerji elde etmek hem de enerji çeşitlili-

ğini arttırmak için sürdürülebilir alternatif enerji ve enerji kaynakları arayışı içine 

girmişlerdir. Enerji kaynağı olarak şu anda kullanımda olan fosil yakıtlarının sahip 

olduğu dezavantajları ve neredeyse tükenme aşamasına gelmiş olmaları da yeni ve 

alternatif olarak enerji kaynağı olarak kullanılacak enerji kaynaklarının bulunmasını 

zorunlu hale getirmiştir. Ortaya çıkan bu enerji ihtiyacı artışının özellikle Türkiye 

gibi enerji bakımından büyük ölçüde dışa bağımlı olan ülkeler açısından daha da bü-

yük sıkıntı yaratacağı aşikârdır. (John: 2011:186). Türkiye, kullandığı kömürün 

%30’unu, petrolün %92’sini, doğalgazın % 98’ini ithal etmektedir. Türkiye’nin 

enerji harcamasında birincil enerji tüketiminin kaynaklara göre dağılımını gösteren 

grafik şekil 1’de verilmiştir.  

 

Şekil 1. Türkiye’de Birincil Enerji Tüketiminin Kaynaklara Göre Dağılımı 

 

 

Ülkemizin sahip olduğu tüm yaşamsal faaliyetlerini doğalgaz ve petrol üzerine 

kurmuş olması, bu enerji kaynaklarının sırasıyla %98 ve %92’sini ithal ediyor ol-

ması, Ülkemizi gelecekte bekleyen enerji dar boğazı yaşayacağı ciddi problemlere 

işaret etmektedir. Türkiye gerek çevresel gerekse de bağımlılık sebebiyle oluşan kay-

gılar nedeniyle yaygın kullanım alanı bulunan fosil yakıtlara alternatif olarak temiz 

ve yenilenebilir enerji üretim yöntemlerini en hızlı sürede tespit edip kullanılabilir 

duruma getirmek zorundadır.  Dünya’da yenilenebilir enerji yatırımları gittikçe art-

maktadır. Türkiye de bu alanda ciddi bir potansiyele sahip durumdadır. Bu sebeple 

Türkiye’nin, yenilenebilir enerjinin kullanımını arttırması ve özel sektörün yenilene-

bilir enerjiye yönelmesi için teşvikleri uygulaması gelecekteki enerji güvenliği 
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açısından oldukça önem arz etmektedir (Özer, 2016:137). Yenilenebilir enerjinin tü-

kenmez olması, kendisini sürekli yenileyebilmesi, doğayla uyumlu çevre dostu ol-

ması ve en önemlisi gelişen teknolojiyle birlikte en çok endişe edilen yüksek ilk ma-

liyet sorununun çözüme kavuşturulabilir olması bu kaynaklara olan talebi ve yatırım-

ları da arttırmaktadır (Yılmaz, O. 2015). 

 

2. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI 

Yenilenebilir, temiz ve sürdürülebilir enerji, fosil yakıt kaynakları gibi tükenir 

nitelikte olmayan güneş, jeotermal, biyokütle, okyanus, rüzgâr, su gibi sürekli, yeni-

lenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarından elde edilen temiz enerji türüdür. Te-

miz ve yenilenebilir bu enerji çeşidi ile sürdürülebilirlik için enerji güvenliği, çevre, 

maliyet etkinliği gibi konularda daha iyi bir noktaya ulaşılması hedeflenmektedir. 

Temiz enerjiye yapılan yatırımların fosil ve dolayısıyla ithal enerji kaynaklarına olan 

bağımlılığı azaltmak, sera gazı ve konvansiyonel kirleticileri azaltmak ve yeni iş 

alanları oluşturmak gibi avantajları da bulunmaktadır (Özer, 2016:137). Bahsedilen 

olumlu yönlerin yanında temiz enerji kullanımıyla ilgili bazı engeller de mevcuttur. 

İç politikaya ilişkin engeller, iç pazar engelleri, genel finansal engeller, yenilenebilir 

enerjiye özgü engeller ve fiziksel engeller bu kısıtlamaların arasındadır. Örneğin, te-

miz enerjinin üretim maliyetinin yüksek olması sebebiyle devlet desteği olmadan ye-

nilenebilir enerjiye olan talep artmayabilir ve yatırımcı için piyasaya giriş cazip ol-

mayabilir. Buna ilaveten yeni yatırımcıların piyasaya girmeden temiz enerjiye yöne-

lik yenilikçi yatırımlar yetersiz kalabilmektedir. Mevcut yatırımcıların da enerji üre-

timine ilişkin büyük ölçekli yatırımlara önem vererek, yenilenebilir teknolojilere ya-

tırım yapma tercihinde bulunmayabilmektedirler. Fakat yenilenebilir enerji için ya-

pılacak yenileşim ve yatırımlar, bugünkü ve gelecek nesillerin yaşamlarını sürdüre-

bilmeleri ve yaşam kalitelerini geliştirebilmeleri için son derece önemlidir. Yenile-

nebilir enerjiye yapılacak yatırımlar ya da teşvikler ek maliyet olarak görülse de 

dünya üzerinde bunu yasal çerçeveye oturtarak kaynak oluşturabilen Finlandiya, İs-

veç, Hollanda gibi ülkeler bulunmaktadır. Bu sebeple de yenilenebilir enerji yatırım-

larının, yeşil yenilenmeyi teşvik eden ve bağımsız enerji piyasasına sahip ülkelerde 

daha etkin olabileceği iddia edilmektedir (Özer, 2016:137).   

Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitliliği ve potansiyeli bakımın-

dan zengin bir ülkedir. Ülkemiz, birçok ülkede bulunmayan jeotermal enerjide 

dünya potansiyelinin %8 ’ine sahiptir. Ayrıca coğrafi konumu nedeniyle büyük 

oranda güneş enerjisi almaktadır. Türkiye, hidrolik enerji potansiyeli açısından da 

dünyanın sayılı ülkelerindendir. Rüzgâr enerjisi potansiyeli yaklaşık 160 TWh ola-

rak tahmin edilmektedir. Bu enerji kaynaklarının maliyetleri oldukça azdır, 
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yenilenebilir olduklarından dolayı tükenmezler ve konvansiyonel yakıtların aksine 

çevre ve insan sağlığı için önemli bir tehdit oluşturmazlar (Gençoğlu, 2002:57). Bu 

enerji türünün katkılarını ekonomik ve çevresel katkılar olarak sınıflayıp ekonomik 

açıdan incelendiğimizde de; yenilenebilir enerji yatırımlarının çoğu, yüksek mali-

yetli enerji dış alımları yerine, tesislerin kurulması için malzeme ve insan gücüne 

yapılmaktadır. Yenilenebilir enerji için yapılan yatırımlar ise yapıldığı yörede ka-

lıp, iş ve yerel ekonomiler için enerji kaynağı olmaktadırlar. Çevresel katkıları dü-

şünülüp fosil yakıtlar ile karşılaştırıldığında son derece temiz ve doğa dostu kay-

naklardan üretilmektedirler. Çevresel kirleticileri yoktur. Kaynakların dünya dur-

dukça tükenmesi söz konusu değildir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji 

alanında var olan hedeflerini, Ülkemizin 2023 yılı hedeflerine uygun bir şekilde 

revize etmiştir. Ülkemizde Cumhuriyetin 100. yılının kutlanacağı 2023 yılına yö-

nelik olarak enerji sektörüne ilişkin yüksek hedefler öngörülmektedir. Mevcut ku-

rulu gücün iki kat artırılarak 100000 MWh’e çıkarılması ve her yıl 5 milyar dolarlık 

yenilenebilir enerji yatırımının yapılması hedeflenmektedir. Rüzgâr enerjisi yatı-

rımları hızında Meksika’dan sonra ikinci sıraya yükselen ülkemizde 59 jeotermal 

sahası 419 milyon dolar bedelle özel sektöre devredilmiştir. Güneş enerjisinde 600 

MW’lık yeni yatırım için özel sektöre çağrı yapılacağı duyurulmuştur. 2011 yılı 

içinde devreye giren 2287 MW’lık santralin 1407 MW’ı yenilenebilir enerji sant-

ralinden oluşmaktadır. EPDK’ya yapılan lisans başvurularının yarısı yenilenebilir 

enerji yatırımları için gerçekleşmiştir. Türkiye’de enerji talebindeki artış ve hükü-

metin yatırımcılara yenilenebilir enerji konusunda yenilenebilir enerji kanunundan 

sonra yeni teşvikler sağlayarak onları çeşitli enerji projelerini hayata geçirmeleri 

için teşvik etmesi özel sektör tarafından bazı uzun vadeli yatırımların yapılmasına 

olanak sağlamıştır. Bu noktada son bir iki yılda Türk enerji sektörü enerji piyasa-

sının serbestleşmesinin ardından hızlı bir büyüme kaydetmiştir. Elektrik piyasası 

mevzuatın uygulanması ve talepteki yüksek artışa paralel olarak yatırımcıların il-

gisini çekecek şekilde kapasitesini genişletmiştir (Erdal, 2012:171). Türkiye’nin 

sahip olduğu yenilenebilir enerji kaynakları ve bu kaynakların potansiyelleri tablo 

1’de verilmiştir. Tabloda yer alan ekonomik potansiyel, kullanılabilir potansiyele 

eşdeğerdir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının başlangıç yatırımları diğer enerji 

kaynaklarına göre pahalı olsa da uzun vadede ulusal ekonomi açısından kazanç 

sağlayan kaynaklar oldukları aşikârdır (Çukurçayır, 2008:257).  
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Tablo 1. Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Kaynakları Potansiyeli 

Kaynaklar Brüt Teknik 
Ekonomik 

(Kullanılabilir) 

Hidrolik Enerji 

(MW)  107500 53750 34862 

(milyar 

kWh/yıl) 
430 215 124.5 

Jeotermal Enerji 

Isı (MW) 31500 7500 2843 

(MTEP /yıl) - 5.4 1.8 

Elektrik (MW) 4500 500 350 

(milyar 

kWh/yıl) 
- - 1.4 

Güneş Enerjisi 

Isı + Elektrik 

(MW) 
111500 x 103 1400000 116000 

(milyar 

kWh/yıl) 
977000 6 105 305 

(MTEP /yıl) 80000 500 25 

Rüzgar Enerjisi 

Elektrik (MW) 220000 55000 20000 

(milyar 

kWh/yıl) 
400 110 50 

Klasik Biyokütle 
Yakıt (MTEP 

/yıl)  
30 10 7 

Modern Biyo-

kütle 

Yakıt (MTEP 

/yıl)  
90 40 25 

 

3. TÜRKİYE’NİN YENİ ve YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK-

LARI  

Türkiye ihtiyacı olan enerji arzının, sahip olduğu ve tükenir nitelikte olmayan 

güneş, jeotermal, biyokütle, rüzgâr ve suyun yer aldığı yenilenebilir enerji kaynakları 

arasında yaklaşık üçte birlik kısmını hidrolik enerji üçte ikisini ise biyokütleden (mo-

dern ve geleneksel) sağlamaktadır. Bu kaynakların yenilenebilir ve tükenmez olma-

ları, yaşadığımız evrende gerçekleşen tabiat süreçlerinin bir parçası olmaları, çevre-

nin üretmesi nedeniyle çevreye zararlı yabancı unsurlar oluşturmamaları gibi avan-

tajlara sahiplerken, coğrafi olarak her yerde bol bulunmamaları ve geniş alanlardan 

toplanmak zorunda olmaları gibi dezavantajlara da sahiptirler (Bacanlı, 2006:91).  

3.1.   Jeotermal Enerji Potansiyeli 
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20’nci yüzyıl başlarına kadar sağlık ve yiyecek pişirme amacı ile yararlanılan 

jeotermal kaynakların kullanım alanları, gelişen teknolojiye bağlı olarak günümüzde 

çok yaygınlaşmış ve çeşitlenmiştir. Jeotermal enerji, fosil kategorisinde bir enerji 

kaynağı olmasa da fosil yakıtlar gibi dünya üzerinde homojen bir şekilde dağılma-

mıştır. Amerika kıtası, Orta Amerika ülkeleri, Anadolu’da Ege Bölgesi ve Avrupa'da 

İtalya jeotermal enerji santrallerinin en fazla bulunduğu coğrafyalardır. Ülkelere göre 

jeotermal enerji santrali kurulu güçlerine bakıldığında ABD (3.639 MW) açık ara 

farkla liderliğini korurken ABD'yi, Filipinler (1.948 MW), Endonezya (1.868 MW) 

ve son dönemlerde birçok yeni JES'in devreye girdiği Türkiye (1.283 MW) takip et-

mektedir (Enerji Atlası, 2018). Ülkemiz jeolojik ve coğrafik konumu itibarı ile aktif 

bir tektonik kuşak üzerinde yer aldığı için jeotermal enerji açısından dünya ülkeleri 

arasında zengin bir konumdadır. Ülkemizin her tarafına yayılmış yaklaşık 1000 adet 

doğal çıkış şeklinde değişik sıcaklıklarda birçok jeotermal kaynak mevcuttur. Ülke-

miz jeotermal potansiyeli oldukça yüksek olup, potansiyel oluşturan alanların %78'i 

Batı Anadolu'da, %9’u İç Anadolu'da, %7’si Marmara Bölgesinde, %5'i Doğu Ana-

dolu'da ve %1'i diğer bölgelerde yer almaktadır. Jeotermal kaynaklarımızın %90'ı 

düşük ve orta sıcaklıkta olup, doğrudan uygulamalar (ısıtma, termal turizm, mineral 

eldesi vb.) için uygun olup kalan %10’luk potansiyelimiz ise dolaylı uygulamalar 

(elektrik enerjisi üretimi) için uygundur. Dünyada jeotermal enerji kurulu gücü 2017 

yılı sonu verilerine göre 14,1 GWe düzeyindedir. Jeotermal enerjiden elektrik üreti-

minde ilk beş ülke; ABD, Filipinler, Endonezya, Türkiye ve Yeni Zelanda şeklinde-

dir. Elektrik dışı kullanım ise 70.329 MWt olup, dünyada doğrudan kullanım uygu-

lamalarındaki ilk 5 ülke ise ABD, Çin, İsveç, Belarus ve Norveç’tir. 2017 yılında 

jeotermal enerjiden 6,1 milyar kWh elektrik üretilmiştir. 2018 yılı Haziran ayı sonu 

itibarıyla jeotermal kaynaklı kurulu gücümüz 1.144 MW olmuştur (Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı, 2018). 2006-2016 yılları arasında jeotermal kaynaklardan 

elektrik üretimi ve üretilen elektriğin tüketimi karşılama oranı şekil 2’de verilmiştir 

(Enerji Atlası, 2018).  

 

 

 

 

 

 

 



Mine Nazan KERİMAK ÖNER 

16 

Şekil 2. 2006-2016 Yılları Arasında Jeotermal Elektrik Üretimi ve Üretilen 

Elektriğin Tüketimi Karşılama Oranı 

  

 

Türkiye'de 40°C’nin üzerinde jeotermal akışkan içeren 170 adet jeotermal 

saha bulunmaktadır. Bunlardan; Aydın-Germencik (232°C), Denizli-Kızıldere 

(242°C), Çanakkale-Tuzla (173°C), Aydın- Salavatlı (171°C) elektrik üretimine uy-

gun, gelişen teknolojilere ve gerekli desteğin temin edilmesine göre Manisa-Salihli-

Caferbeyli (155°C), Kütahya-Simav (162°C), İzmir-Seferihisar (153°C)- Dikili 

(130°C), elektrik üretilebilir, diğerleri ise doğrudan kullanıma uygundur. Türkiye'de 

halen 51.600 konuta eşdeğer ısıtmacılık yapılmaktadır ve kurulu güç 493 MW düze-

yine ulaşmıştır.  

Türkiye'de elektriğe yönelik uygulama ise Denizli-Kızıldere sahasında 1974 

yılında kurulan 0.5 MWe kapasiteli bir pilot tesisle başlamış ve 1984 yılında aynı 

sahada TEAŞ tarafından yaptırılan bir santralle 20 MWe kapasiteye ulaşmıştır. Tür-

kiye'de kurulacak jeotermal elektrik santrallerinin 2010 yılında 500 MWe, 2020 yı-

lında ise 1000 MWe’e ulaşması beklenmektedir. Jeotermal ısıtmaya yönelik tahmin-

ler ise 2010 yılında 3764 MW ve 2025 yılı için 8182 MW olarak öngörülmüştür. Bu 

değerlendirmeye göre en önemli artış ısıtma maksatlı kullanımda düşünülmektedir. 

Jeotermal kaynak kullanımında, basta kimyasal sorun olmak üzere, birçok engelle-

yici faktör çözüme kavuşturulmuştur. Türkiye'nin ispatlanmış termal kapasitesi 

(kuyu+kaynak) 2600 MWt civarına ulaşmıştır. Muhtemel jeotermal potansiyelimiz 

ise 31.500 MWt’dir (5.000.000 konut eşdeğeri). Bu da Türkiye’deki konutların en az 

% 30’unun jeotermal kaynaklarla ısıtılabileceği anlamına gelmektedir. Bu da 30 mil-

yar m3 doğalgaz eşdeğeridir (Bacanlı, 2006:91). Türkiye’nin sahip olduğu jeotermal 

enerji santralleri potansiyeli tablo 2’de verilmiştir. Türkiye'de bulunan 39 adet jeo-

termal enerji santralinin toplam kurulu gücü 1.028,00 MW'dır. 2016 yılında jeoter-

mal enerji santralleri ile 4.213.526.000 KWh elektrik üretimi yapılmıştır. 
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Tablo 2. Türkiye Jeotermal Enerji Santralleri Profili 

Kayıtlı Santral Sayısı 48 

JES Kurulu Güç 1.283 MWe Kayıtlı: 1.283 MWe 

Kurulu Güce Oranı %1.45 

Yıllık Elektrik Üretimi ~ 7.457 GWh 

Üretimin Tüketime Oranı % 2.87 

 

3.2.   Güneş Enerjisi Potansiyeli 

Doğal enerji kaynakları arasında yer alan güneş enerjisi, çevreye zararsız, 

ekonomik ve temiz bir enerji kaynağıdır. Güneş enerjisi, dünyaya gelen güneş ışın-

larının güneş panelleri yardımı ile ısı ve elektriğe dönüştürülmesi sonucu elde 

edilir.  Önceleri maliyeti çok daha yüksek olan bu enerji türünün şimdilerde mali-

yetinin düşürülmesi sayesinde kullanımı hızla artmaktadır. Ayrıca güneş enerjisinin 

kullanım alanları da çok fazla olup her geçen gün daha da genişlemektedir. Güneş 

enerjisi güç santrali kurulum ve kullanım için uygunluk şartları incelendiğinde yılda 

en az 2000 saat güneşlenme süresi, metrekare başına yıllık 1500 kWh’lık bir güneş 

enerjisi değeri olması ve 4 saatlik güneşlenme süresine sahip gün sayısının 150 den 

az olmaması gerekmektedir (Önal ve Yarbay, 2010:77). Yenilenebilir Enerji Genel 

Müdürlüğü (YEGM) tarafından hazırlanan Türkiye’nin küresel radyasyon değerleri, 

aylara göre güneşlenme süreleri ve yıl bazlı güneş enerjisinden üretilebilecek enerji 

miktarı şekil 3’de (Enerji İşleri genel Müdürlüğü, 2018), Türkiye'nin yıllık toplam 

güneş enerjisi potansiyelinin bölgelere göre dağılımı ise tablo 3’de verilmiştir (Önal 

ve Yarbay, 2010:77).   

 

Şekil 3. Türkiye’nin Güneşlenme Haritası 

 

 

http://www.enerjibes.com/gunes-enerjisi-nedir-gunes-enerjisi-kullanim-alanlari-nelerdir/
http://www.enerjibes.com/gunes-enerjisi-nedir-gunes-enerjisi-kullanim-alanlari-nelerdir/
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Tablo 3. Türkiye'nin Yıllık Toplam Güneş Enerjisi Potansiyeli Bölgelere Göre 

Dağılımı 

Bölgeler Toplam Güneş Enerjisi Güneşlenme Süresi 

(KWh/m2-Yıl) (Saat/Ay) 

Güneydoğu 

Anadolu 
1460 2993 

Akdeniz 1390 2956 

Doğu Anadolu 1365 2664 

İç Anadolu 1314 2628 

Ege 1304 2738 

Marmara 1168 2409 

Karadeniz 1120 1971 

Ülkemiz coğrafi konumu gereği güneş enerjisi potansiyeli açısından oldukça 

şanslıdır. EİE (Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü)  idaresi tarafından 

yapılan istatistik çalışmalarına göre Türkiye’nin ortalama yıllık güneşlenme süresi 

2640 saat ( günlük ortalama 7.2 saat ), ortalama toplam ışınım şiddeti 1311 kWh/ m²- 

yıl dır. Bu da günlük toplam 3.6 kWh/ m² dir. Türkiye’nin en fazla güneş enerjisi 

alan bölgesi Güney Doğu Anadolu Bölgesi olup bunu Akdeniz Bölgesi izlemektedir. 

2018 yılında toplam güneş kolektör alanı yaklaşık 20.200.000 m2’ye ve ısı enerjisi 

üretimi 876.720 TEP (Ton Eşdeğer Petrol)’e ulaşmıştır. 2018 yılında işletmedeki 

güneş enerjisi santral sayısı 5.868 adet, 4.981,2 MW’ı lisanssız, 81,8 MW da lisanslı 

olmak üzere toplamda güneş enerjisi kurulu gücümüz 5.063 MW’a ulaşmıştır. 

Ülkemizdeki toplam elektrik üretimi içerisindeki payı da 7.477,3 GWh ile %2,5’a 

yükselmiştir (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2018). 

 

3.3. Rüzgâr Enerjisi Potansiyeli 

Rüzgâr enerjisi; doğal, yenilenebilir, temiz ve sonsuz bir güç olup kaynağı gü-

neştir. Güneşin dünyaya gönderdiği enerjinin %1-2 gibi küçük bir miktarı rüzgâr 

enerjisine dönüşmektedir Güneşin, yer yüzeyini ve atmosferi homojen ısıtmamasının 

bir sonucu olarak ortaya çıkan sıcaklık ve basınç farkından dolayı hava akımı oluşur. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, 6.5 m/s ve üzerindeki 

rüzgâr hızları değerlendirildiğinde, Türkiye’de kara rüzgâr potansiyelinin 131756,4 

MW, deniz potansiyelinin ise 17393.2 MW olduğu görülmektedir (Tablo 4) (Koç ve 

Kaya, 2015: 36). 
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Tablo 4. 6.5 m Yükseklikte Türkiye Kara ve Deniz Rüzgâr Potansiyeli 

 

Rüzgâr 

Sınıfı 

Kara  Deniz 

Rüzgâr 

Hızı, 

(m/s) 

Toplam 

Potansiyel, (MW) 
 

Rüzgâr Hızı, 

(m/s) 

Toplam 

Potansiyel, 

(MW) 

3 6.5-7 83906.96  6.5-7 6929.92 

4 7-7.5 29259.36  7-7.5 5133.2 

5 7.5-8 12994.32  7.5-8 3444.8 

6 8-9 5399.92  8-9 1742.56 

7 >9 195.84  >9 142.72 

TOPLAM  131756.4   17393.2 

 

Türkiye’de, 10 m yükseklikteki yıllık ortalama rüzgâr hızı ve güç yoğunluğu 

açısından en yüksek değer 3,29 m/sn ve 51,91 W/m2 ile Marmara Bölgesi’nde 

saptanmıştır. En düşük değer ise, 2,12 m/sn hız ve 13.19 W/m2 güç yoğunluğu ile 

Doğu Anadolu Bölgesi’ndedir (Gençoğlu: 2002, 57). Türkiye'de yer seviyesinden 50 

metre yükseklikte ve 7,5 m/s üzeri rüzgâr hızlarına sahip alanlarda kilometrekare 

başına 5 MW gücünde rüzgâr santrali kurulabileceği kabul edilmiştir. Bu kabuller 

ışığında, orta-ölçekli sayısal hava tahmin modeli ve mikro-ölçekli rüzgâr akış modeli 

kullanılarak üretilen rüzgâr kaynak bilgilerinin verildiği Rüzgâr Enerjisi Potansiyel 

Atlası (REPA) hazırlanmıştır. Türkiye rüzgâr enerjisi potansiyeli 48.000 MW olarak 

belirlenmiştir. Bu potansiyele karşılık gelen toplam alan Türkiye yüz ölçümünün 

%1,30' una denk gelmektedir. 2018 yılında rüzgâr enerjisinden 19,882 milyar kWh 

elektrik üretilmiştir (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2018). Türkiye'nin toplam 

kurulu rüzgâr gücü 52911 MW ve rüzgâr türbin güç kapasitesi ise 1729 MW’dır. Bu 

miktar toplam kurulu gücün % 3.2 gibi düşük bir oranına karşılık gelmektedir. 

Bununla birlikte toplam elektrik enerjisinin % 2.07'lik kısmı rüzgâr enerjisinden elde 

edilmiştir. Eğer gerekli teşvik ve yatırımlar olursa bu oran daha da yukarılarda 

olacaktır. Dolayısıyla 2023 yılı rüzgâr türbin kurulu gücündeki hedef 20.000 MW 

kapasite ve devam eden yıllarda da toplam potansiyel olan 48.000 MW kapasiteye 

ulaşmak olmuştur. Temiz, doğaya dost, yenilenebilir bir enerji kaynağı olan rüzgâr 

enerjisinin toplam enerji üretimindeki payının arttırılması ülke ekonomisi için son 

derece hayati önem teşkil etmekte ve dışa bağımlı faktörlerin azaltılmasında önemli 

bir seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır (Kılıç ve Urgun, 2016: 148). 2005 yılında 

çıkarılan, Yenilenebilir Enerji Yasasından sonra Türkiye’de rüzgâr enerjisi 
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teknolojisi dikkatleri çekmeye başlamıştır. ETKB, 2010-2014 Stratejik Planında 

rüzgâr enerjisi kurulu gücünün 2015 yılına kadar 10.000 MW’a çıkarılması, Elektrik 

Enerjisi Arz Güvenliği Strateji Belgesi’nde 2023 yılına kadar 20 GW kurulu kapa-

siteye ulaşılmasını hedeflemiştir. Rüzgâr potansiyelini ancak son dönemde değer-

lendirmeye başlayan Türkiye, 2009 sonu itibariyle yaklaşık 900 MWlık, 2010 yılı 

sonu itibariyle ise 1,320 MW’a yakın toplam kurulu güce ulaşmıştır (ETKB, 2011). 

Türkiye’nin 200m çözünürlükte rüzgâr verileri ile oluşturulan rüzgâr hızı haritası 

şekil 4’de verilmiştir (Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, 2018).   

 

Şekil 4.  200m Çözünürlükte Rüzgâr Verileri ile Oluşturulan Rüzgâr Hızı 

Haritası 

 

 

3.4.   Su Enerjisi Potansiyeli 

Hidroelektrik santrallar (HES) akan suyun gücünü elektriğe dönüştürmek 

amacı ile inşa edilmiş yapılardır. Akan su içindeki enerji miktarını suyun akış 

ve/veya düşüş hızı tayin eder (Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, 2018). Hidroelektrik 

santraller; çevreye uyumlu, temiz, yenilenebilir, yüksek verimli, yakıt gideri olma-

yan, uzun ömürlü, işletme gideri çok düşük dışa bağımlı olmayan yerli enerji kaynak-

larıdırlar. Ülkemiz teorik hidroelektrik potansiyeli Dünya teorik potansiyelinin %1'i, 

ekonomik potansiyeli ise Avrupa ekonomik potansiyelinin %16'sıdır (Şekil 5). 

Ülkemizin yenilenebilir enerji potansiyeli içinde en önemli yeri tutan hidrolik 

kaynaklarımızın teorik hidroelektrik potansiyeli 433 milyar kWh olup teknik olarak 

değerlendirilebilir potansiyel 216 milyar kWh ve ekonomik hidroelektrik enerji 

potansiyel ise 140 milyar kWh/yıl'dır. 2017 yılında hidroelektrik kaynaklı 58,2 mi-

lyar kWh elektrik üretilmiştir. 2018 Haziran ayı sonu itibarıyla, işletmede bulunan 
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27.912 MW'lık kurulu güce sahip 636 adet HES Türkiye toplam kurulu gücünün 

%32'sine karşılık gelmektedir. 2018 Haziran ayı sonu itibarıyla, işletmede bulunan 

27.912 MW'lık kurulu güce sahip 636 adet HES Türkiye toplam kurulu gücünün 

%32'sine karşılık gelmektedir.  

 

Şekil 5. Türkiye’nin Teorik ve Ekonomik Hidroelektrik Potansiyelinin 

Avrupa ile Karşılaştırılması  

 

 

3.5.   Biyokütle Enerjisi Potansiyeli 

Biyokütleden enerji elde etmenin iki yolu mevcuttur. Biyokütle Türkiye’de ol-

duğu gibi ya doğrudan yakılmaktadır ya da çeşitli süreçlerde modern teknolojilerin 

kullanımı ile (havasız çürütme, piroliz, fermentasyon, gazlaştırma, hidroliz, biyofo-

toliz, esterleşme reaksiyonu) fosil yakıtlara alternatif biyoyakıtlar (biyogaz, çöpgazı, 

biyodizel, biyoetanol, sentetik yağ) üretilmektedir. Günümüzde biyokütle kullanı-

mını ve elde edilen enerjisini klasik ve modern biyokütle kullanımı olmak üzere iki 

sınıfa ayırmak olanaklıdır. Biyokütle enerjisi Türkiye'de klasik yönteme dayanılarak, 

daha çok ticari olmayan yakıt biçiminde kullanılmakta ve yerli enerji üretiminin 

dörtte birini karşılamaktadır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, odun, hayvan ve 

bitki atıklarını kullanan klasik biyokütle enerji üretiminin 2020 yılında 7530 MTEP 

olmasını planlamıştır. 2000 yılında 17 MTEP ile başlayan modern biyokütle üretimi 

ise hiç öngörülmemiştir. Oysa ticari olmayan klasik biyokütle enerji üretiminin gide-

rek azaltılması ve modern biyokütle enerji üretimine başlanarak bu üretimin artırıl-

ması gerekmektedir. (Topal ve Arslan: 2008), (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 

2018). Türkiye’nin biyokütle atık potansiyelinin yaklaşık 8,6 milyon ton eşdeğer pet-

rol (MTEP) ve üretilebilecek biyogaz miktarının 1,5-2 MTEP olduğu tahmin edil-

mektedir. Türkiye’de kurulu biyoetanol üretim kapasitesi 149.5 milyon litredir. Bi-

yoetanol kurulu kapasitemiz benzin tüketimimizin yaklaşık %7’sini karşılar 
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durumdadır. Ancak pazarda yer alan biyoetanol, benzin tüketimimizin %1’inin çok 

altındadır. Sadece şeker pancarına dayalı biyoetanol üretim potansiyelimiz 2–2.5 

milyon ton civarındadır. Bu değer 2011 yılı benzin tüketimimizin tümünü karşıla-

maktadır.   

 

3.6.   Nükleer Enerji Potansiyeli 

Ülkemizin yarım asırlık nükleer güç santrali kurma hedefi, Türkiye Cumhuri-

yeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu arasında “Akkuyu Sahasında Bir Nükleer Güç 

Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşması’nın” 12 Mayıs 

2010 tarihinde imzalanmasıyla gerçekleşmeye başlamıştır. Söz konusu Anlaşma, 6 

Ekim 2010 tarihli ve 27721 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Geçtiğimiz süre 

zarfında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ÇED olumlu kararı (1 Aralık 2014) ve 

EPDK’dan 36 ay süreliğine elektrik üretim ön lisansı alınmıştır. Akkuyu Nükleer 

A.Ş.’nin hazırladığı Saha Parametreleri Raporu TAEK tarafından 9 Şubat 2017 tari-

hinde onaylanmıştır ve değerlendirmelerden sonra 19 Ekim 2017 de “Sınırlı Çalışma 

İzni” onaylanmıştır. Santralin alt yapı ünitesinin 2023 yılında işletmeye alınması 

planlanmaktadır. Ülkemizin ikinci nükleer santral projesi olan Sinop Nükleer Sant-

rali için 3 Mayıs 2013 tarihinde Japonya ile nükleer santral yapımı ve işbirliğine iliş-

kin hükümetler arası anlaşma imzalanmıştır. Bu konuda da çalışmalar devam etmek-

tedir. Ülkemizde hali hazırda nükleer güç santrallerinden enerji üretimi söz konusu 

değildir. 

 

4. SONUÇ 

70’li yılların sonu itibarı ile tüm Dünya ve haliyle Türkiye’de de yaşanmaya 

başlayan enerji dar boğazı ve fosil yakıtların kullanımlarındaki dezavantajların or-

taya çıkması insanlığı yeni ve yenilenebilir aynı zamanda da çevre dostu enerji kay-

naklarının arayışına yöneltmiştir. İnsanoğlunu bekleyen gelecekte gerçekleşmesi 

muhtemel fosil yakıtlar kökenli çevre felaketleri ve enerji yokluğunun beklenenden 

de hızlı kapımızı çalması durumun ciddiyetini yaşadığımız yüzyılda tüm gerçekliği 

ile ortaya koymuştur. Bu sebeple var olan bu ciddi sorunlardan dolayı harekete geçen 

tüm Dünya devletleri gibi gelecekte söz sahibi olacağı kesinleşen Türkiye’nin de var 

olan gelişmelerin gerisinde kalmaması gerekmektedir. Bu doğrultuda yenilenebilir 

enerji kaynaklarına yönelik çalışmalar ve bu alanlardaki yol haritaları belirlenmeli, 

yenilenebilir enerji kaynaklarına ait sağlıklı ve güvenilir veri setleri oluşturulmalı ve 

bu veri setlerinin sürekliliği ve güncellenmesi sağlanmalıdır. Kaynakların en uygun 

koşullarda kullanılması, bu kaynakların doğaya en az zarar vermesi ve ekonomik 
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gelişime maksimum katkı sağlamasına yönelik yeni ve her daim kendisini yenileyen 

bir enerji politikası belirlenmelidir. Türkiye’de birincil enerji kaynaklarının sınırlı 

olması ve kullanımlarının yarattığı çevre kirliliği artık yenilenebilir enerji kaynakla-

rının ve teknolojilerinin geliştirilmesini zorunlu hale getirmektedir. Türkiye, hem sa-

hip olduğu stratejik konum hem de ülke içinde bol miktarda bulunan yerli ve yenile-

nebilir enerji kaynakları sebebi ile geleceğe güvenle bakan nadir ülkeler arasındadır. 

Bu sebeple var olan bu potansiyeli en kısa sürede en verimli bir şekilde tartılarak 

hızla değerlendirilmeye alınmalıdır. 
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Özet: Zaman içerisinde çeşitli etmenlerin etkisiyle binalarda hasarlar 

meydana gelmektedir.  Bu yapı fiziği etmenleri; ısı, nem, ses, güneş, yangın, 

korozyon vb.'dir. Bu etmenler bina konfor şartlarını olumsuz yönde etkilemek-

tedir.   

Bu çalışmada, Kırklareli ilinde bulunan binalarda meydana gelen hasar-

ların incelenmesi hedeflenmiştir. Sivil mimarlık örneği olan binalarda zamanla 

meydana gelen yapısal bozulmaların tespit edilmesi amaçlanmıştır. Saha araş-

tırması şeklinde yapılan bu çalışma üç aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşa-

mada; hasara neden olan yapı fiziği etkenleri (nem, ısı, ses, güneş yangın ve 

korozyon) üzerinde durulmuştur. İkinci aşamada binalar yerinde incelenmiştir.  

Üçüncü aşamada ise oluşan hasarlar fotoğraflarla belgelenmiştir. Çalışma so-

nucunda elde edilen datalar yorumlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Yapı fiziği, nem etkisi, korozyon, Kırklareli 

 

Structural Physics Factors Causing Damage in Buildings- Examp-

les of Corrosion Effects in Kırklareli Province 

 

Abstract: In time, damage is occured by buildings with effect of various 

factors. These building physics factors is heat, humidity, sound, sun, fire, cor-

rosion, etc. These factors negatively affect the building comfort conditions.  

In this study, it is targeted to investigate the damages in the buildings in 

Kırklareli province. It is aimed to determine the structural deteriorations that 

occur in buildings which are examples of civil architecture. This study which 

is the form of field research was carried out in three stages. First stage; building 

physics factors causing damage (moisture, heat, sound, solar fire and corrosion) 

are emphasized. In the second stage, buildings were examined on site. In the 

third stage, the damages are documented with photographs. In the results of 

study the data obtained were interpreted. 

Key Words: Building physics, moisture effect, corrosion, Kırklareli 
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1. Giriş 

Binalarda yapı fiziği problemleri ile ilgili çok sayıda ulusal ve uluslararası 

inceleme ve araştırma bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası kaynaklar 

incelendiğinde; herhangi bir yapım sistemi ya da yapı malzemesi ile ilgili yapı fiziği 

problemlerinin genel olarak incelendiği çalışmaların mevcut olduğu görülmektedir 

(Eriç,1994, Heckroodt,2002, Richardson,1999). 

Yapı malzemelerinin özellikleri ve uygulama koşulları yapının dayanıklılığını 

doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle, yapının ve yapı malzemelerinin üretim ve uy-

gulama süreçlerinde yapılan yanlışlık ve/veya eksiklikler, yapıların zaman içinde ve 

farklı etkiler karşısında önemli ölçüde hasar görmesine hatta yıkılmasına neden 

olmaktadır. Yapı üretim sürecinde uygun nitelikte bir malzeme kullanılması kadar; 

zaman içinde malzemenin bozularak performansını kaybetmemesinin sağlanması da 

önemlidir. 

Bu bağlamda, yapının zaman içinde hasara uğramasına neden olan temel et-

kenlerden birisinin yapı fiziği etkenleri olan nem (su, rutubet), ısı, ses, güneş etkisi, 

yangın ve korozyon olduğu söylenebilir. Yapıların ömrünü ve dayanıklılığını 

olumsuz yönde etkileyen nem/su/ rutubet, aynı zamanda insan sağlığının ve konfor 

koşullarının bozulmasına da neden olur. 

Yapı elemanlarına nüfuz eden su; çelik elemanları ve betonarme yapıların 

taşıyıcı kısımlarındaki donatıları korozyona uğratarak binanın yük taşıma kapa-

sitesinin azalmasına neden olur. Bu olgu, deprem açısından irdelendiği zaman; koro-

zyonun önlenmesinin, yapının dayanıklılığı üzerinde ne denli etkili olduğu görülür. 

Korozyon bu bağlamda yapının çelik elemanlarında oluşabilecek aşınmalar ile 

yapıda dayanım yönünde ciddi hasarlara yol açacaktır (Çelebi,2004). 

 

2. BİNALARDA HASARA SEBEP OLAN YAPI FİZİĞİ ETKENLERİ 

2.1. Nem Etkisi 

Nemin yapı içerisindeki hareketi fizik kanunlarına uygun olarak basınç farkın-

dan meydana gelir. Su buharı, hava içerisinde kısmi basıncın yüksek olduğu ortam-

dan düşük olduğu ortama doğru hareket eder, sıvı haldeki su ise hidrostatik basıncın 

yüksek olduğu ortamdan düşük olduğu ortama doğru hareket eder. Yapı elemanları 

içindeki nem hareketi infıltrasyon, kapilarite etkisi ve buhar difüzyonu olmak üzere 

üç şekilde gerçekleşir (Ertaş, 2001). 

Buhar difüzyonu, su buharının basınç farkından dolayı yapı elemanı içerisin-

den geçip düşük basınçlı ortama ulaşmasıdır. Buhar, kış aylarında ısı geçişinde ol-

duğu gibi sıcak iç ortamdan soğuk dış ortama yapı elemanı içerisinden geçerek dışarı 
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ulaşır. Yaz aylarında ise iklimlendirilmiş binalarda buhar dışarıdan içeri geçer (Güler 

vd., 2010). 

Yapı içindeki kullanıcıların, daha sağlıklı ortamlarda yaşayabilmeleri için, or-

tamdaki nem miktarı belirli bir düzeyde olmalıdır. Su ve nem; yapıda, kabarma ve 

çürüme gibi deformasyonlara, ayrıca; küf gibi bakteri içeren sağlıksız ortam koşul-

larına sebep olmaktadır. 

 

2.2. Isı Etkisi 

Binaların temel fonksiyonlarından biri, yerleşim yerini, dış sıcaklık koşulla-

rından izole etmektir. Bu fonksiyonu yerine getirmedeki en önemli yapısal faktör ise; 

yerleşim yerini herhangi bir ısıl yalıtım olmasa dahi çevreleyen, doğru yapı kabuğu-

dur. Çünkü yapı kabuğu her zaman dış havadan yapıya doğru veya yapıdan iç havaya 

doğru olan ısı transferine karşı bir direnç göstermektedir. Bununla beraber, ısı trans-

ferine karşı olan direnç, ısı yalıtımının arttırılmasıyla da gerçekleşebilir (Richardson, 

1999). Isısal özelliklerin yarattığı sorunlar; yapı içinde yaşayan insanın konforunun 

zedelenmesine, ısısal deformasyonlar sonucu yapının kısa zamanda tahrip olmasına 

yol açmaktadır (Eriç, 1994). Bina yalıtımı yapılırken ısı kaybına müsait geniş yüzey-

lerin yanı sıra muhtemel yoğuşma, küflenme, çatlak oluşmasına sebep olan kısım-

larda da yalıtım uygulanabilir. Isı yalıtımında amaç, yapının en sıcak devrede en az 

ısı kazanırken, en soğuk devrede de en az ısıyı kaybetmesidir (Dağsöz ve ark., 1999). 

Kuşkusuz, yapı kabuğunun ısısal direnci (ısı geçirgenlik direnci) ne kadar yüksek 

olursa bir yandan öte yana geçen ısı o oranda azalır. Isısal direnci yüksek olan ka-

buklar genellikle çift cidarlı ve/ ya da yalıtımlı veya oldukça kalın kullanılmış gereç-

lerden oluşur (Sözen, 1999). Yapı kabuğunun ısısal direnci, yapı kabuğunda kullanı-

lan gereçlerin ısı iletkenlik katsayılarına ve kalınlıklarına bağlıdır. Isı iletkenlik kat-

sayıları düşük, kalınlıkları fazla olan öğelerin ısısal dirençleri yüksektir. Yapı gereç-

lerinin ısı iletim katsayısı ise, malzemelerinin gözeneklilik durumuna, gözeneklerin 

büyüklüğü ile dağılım özelliğine ve nem miktarına yakından bağlıdır. Gözenekler 

içindeki havanın ısı iletim katsayısının çok küçük olmasından ötürü, gözenekli mal-

zemelerin ısı yalıtım etkinliği fazladır (Zorer Gedik,1999). 

 

2.3. Ses Etkisi 

Yapı elemanının tek bir malzemeden oluşturulduğu hallerde, istenilen ses kon-

forunun sağlanması özellikle o malzemenin birim ağırlığının yüksek oluşuna bağlı-

dır. Yeterli bir yalıtım için yapı elemanının yüzeysel ağırlığının 350 kg/m²’den büyük 

olması arzu edilmektedir. Ancak, bu ağırlığın yapı ekonomisine getirdiği maliyet 
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artışı göz önüne alınarak arada hava boşluğu bulunan çift tabakalı malzemeler bile-

şimine doğru yönlenmiştir. Özellikle üzerinde durulması gereken husus çift tabakalı 

malzemelerin titreşime uğrayarak sesi geçirmeleridir. Bu nedenle titreşim frekansla-

rının hesaplanarak 100–3200 Hz dışında veya mümkün olduğu kadar düşük olası 

sağlanmalıdır. Tek tabakalı malzemelerde de hesaplanan sıfır frekansın 1500 Hz’in 

üzerinde olması, tabakanın eğilebilir nitelikte olabileceğini göstereceğinden, ses tit-

reşimlerine uğraması açısından sakıncalıdır. 

Dolayısıyla, malzeme seçiminde dikkat edilecek husus, boşluksuz, birim ağır-

lığı ve elastiklik modülü yüksek, yeterli kalınlıkta malzemeden yapı bileşenini oluş-

turmak, çift tabakalı malzeme teşkilinde ise, sesin dolaysız etkisine maruz tabakanın 

yumuşak ve eğilebilir nitelikte olmasını sağlamak ve tabakanın özellikle döşeme-

lerde duvarla birleşim noktalarında elastik bir yalıtım yapmak veya tabakalar arasına 

birim ağırlığı yüksek bir yalıtım malzemesi-örneğin kum- koyarak çözüm oluşturul-

maktadır (Eriç,2002). 

 

2.4. Güneş Etkisi 

Güneş radyasyonları, güneşten dünyamıza atmosferden geçerek gelen bir ener-

jidir.  Görünür ışınların (visible spectrum) tayfında kısa dalga boyuna sahip ışınların 

mor, uzun dalga boyuna sahip ışınlar ise kırmızı renktedir.  

Bu ışınların kısa dalga boyunda olup gözle görünmeyenleri morötesi ultravi-

ole-UV, kırmızı renktekinden daha büyük dalga boyuna sahip olanlar kızıl berisi (inf-

rared-IR) ışınları olarak bilinmektedir. Güneşten gelen bu ışınlar görünür ışınlardan 

daha farklı özelliklere ve etkilere sahiptir. 

UV ışınlar kısa dalga boyuna sahip oldukları için kinetik enerjileri ve girişim-

leri fazladır. UV ışınlar yapı malzemelerinin özellikle organik olanlarında önemli 

hasarlara (ayrışma ve çözülmelere) sebep olur (Mıhlayanlar, 2008).  

 

2.5. Yangın Etkisi 

Yangın; insan ve yapı sağlığını tehlikeye sokan bir etkendir. Bir maddenin ok-

sijen ile birleşmesi sonucu meydana gelen olaya yanma denilmektedir. Binalardaki 

yangınlarda 1200 ºC’a kadar yükselen sıcaklıklar doğduğu tespit edilmiştir. Yapı 

malzemeleri bu sıcaklığa kadar ısıtıldığında, ahşabın yandığı, çeliğin yumuşayıp mu-

kavemetini kaybettiği, beton veya taşların ise parçalanıp döküldüğü görülmektedir. 

Bu durumda yaygın yapı malzemelerimiz bu yüksek sıcaklığa dayanamamaktadır. 

Fakat bunlar arasında taşlar ve betonlar, diğerlerine oran1a biraz daha dayanıklıdırlar 
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ve diğerlerine kıyasla biraz daha geç parçalanırlar. Bu yüzden yapılardaki çelik ko-

lonlar, beton zarf tabakaları ile yangına karşı korunmaktadırlar. 

Yapı malzemelerinin yüksek sıcaklıklardaki durumları, laboratuvarlarda özel 

fırınlar içinde incelenmiş ve bu inceleme de taşların sıcaklık derecesi ile artan geniş-

lemeler yaptıkları, çimento hamurunun ise kristal suyunu kaybederek büzüldüğü gö-

rülmüştür.  

Harçlarda ve beton1arda ise agrega tanelerinin genişlemeleri fazladır. Yüksek 

fırın cürufu, bazalt, ateş tuğlası vb. gibi çok yüksek sıcaklıklarda kalmış malzemele-

rin haricinde diğer malzemeler 1200 ºC'ye dayanamamaktadır. 

Yangın sırasında mukavemetin yavaş yavaş azalması ve yavaş artan hacim de-

ğişmelerinin oluşması tercih edilir. Ani hacim değişmeleri ani yıkılmalara sebep ola-

bilmektedir.  

Binalarda kullanılacak yapı malzemeleri yanıcılık özelliklerine A sınıfı ve B 

sınıfı olarak sınıflandırılmıştır.  

Malzemelerin sınıflanması, o malzemenin yangın karşısındaki davranışını 

gösterir. Ayrıca yangına dayanıklılık sınıfları vardır ki, bu sınıflar malzeme için değil 

yapı elemanı için tanımlanmaktadır. Elemanın temel özelliklerini yitirmeden yangına 

ne kadar süre dayanacağını gösterir. Ayrıca bu sınıflar malzeme için değil yapı ele-

manı için tanımlanır ve elemanın temel özelliklerini yitirmeden yangına ne kadar 

süre dayanacağını gösterir (Mıhlayanlar, 2008). 

Yapılar çeşitli mekanik, fiziksel, kimyasal ve atmosfer etkileri altında zamanla 

bozulma ve eskimeye uğrayacaklardır. Ancak yangın, deprem, su baskını gibi doğal 

afetlerin yapı üzerindeki ani ve insan kaybına yöneliktir. Bu tür afetlerden yangın, 

tarih içinde şehir dokularının bile değişmesine neden olmuştur.  

Yangın etkisinin malzemeler üzerindeki toplu sonucuna göre, çelik, yangın 

başlangıcından 10 dakika sonra ilk mukavemetinin %20’sine, 20 dakika sonra da 

%10’una inmiş, alüminyum ise ilk 5 dakikada ilk mukavemetinin %10’una düşmüş-

tür, sıcaklık karşısında termoplastikler hızla erimeye uğramışlardır. Cam, eğer doğ-

rama içindeyse patlamaktadır. Seramik malzemede çok önemli bir değişme görülme-

mektedir. Taş, beton, ahşap ve termoset plastikleri ise fiziksel değişim dışında ayrıca 

kimyasal etkiler sonucu molekül yapıları değişerek, başkalaşıma uğramaktadırlar. 

Özellikle betonarme sistemlerde betona 300–400 ºC’lik bir sıcaklığın geçmesi, 

yüzeyden 5 cm derine geçme için 1 saat, 17,5 cm derine geçme içinse 6 saatlik bir 

süre yangının devam etmesiyle mümkündür. 

Beton iç yapısında sıcaklığın 600 ºC’ye çıkması kırılganlık ve mukavemet düş-

melerine neden olur. Betonun elastiklik modülünde 300ºC’de %35, 600 ºC’de ise 
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%60–80 ve demir donatı mukavemetinde de 400ºC’de %50 oranında bir azalma gö-

rülecektir. 

Yangından çıkmış bir betonarme yapının hasar tespiti için bu noktalar karar 

vermemize ışık tutacaktır. 

Yanmaz denilebilecek bir malzeme yoktur. Ancak yüksek sıcaklığa dayanıklı 

malzeme vardır. Önemli olan da yapı fiziği açısından yanma süresinin geciktirilmesi 

ve bu süre içinde alınacak önlemlerle yangının söndürülmesidir. 

Yangına karşı alınacak önlemlerin başında, yapısal planlamada kütleler ve ha-

cimler arası yatay ve düşey sirkülâsyonlarda yangına karşı perdeler konulmuş olması, 

detaylandırmada ise yapı elemanlarının yangına dirençlerinin hız-saat olarak bilin-

mesi gelir. 

Yangından çıkmış bir yapının taşıyıcı niteliği hakkında karar vermek ve yeni-

den kullanımını sağlamak laboratuvar deneylerine bağlı olup uzmanlığı gerektiren 

bir konudur. Ancak, özellikle betonarme yapılar için, demir çubuklarının görüldüğü, 

donatının bölgesel olarak ortaya çıktığı ve betonun sarı renk aldığı hallerde, bu kı-

sımların kırılarak ilave donatı ve gerekli takviyelerin yapıldıktan sonra kullanılabile-

ceğini, donatının tamamen ortaya çıktığı ve betonun şekil değişikliğine uğradığı hal-

lerde ise takviye yapılsa bile yeniden kullanılmasının sakıncalı olacağını söylememiz 

mümkündür (Eriç,2002). 

 

2.6. Korozyon Etkisi 

Metallerin çoğu tabiatta bileşik halinde bulunurlar. Bileşiklerin değişikliğe uğ-

ratılması ile metal veya alaşımlar elde edilir. Bunun için de enerji, bilgi ve malzeme 

gerekmektedir. Metallerin bulundukları ortamın elemanları ile reaksiyona girerek 

önce iyonik hale sonra ortamdaki başka elementlerle birleşerek tabiattaki ilk bileşik 

hallerine dönmeye çalışmaları neticesi, fiziksel, kimyasal, mekanik veya elektriksel 

özellikleri istenmeyen değişikliklere uğramaktadır. Bu bozulma reaksiyonuna “Ko-

rozyon” denir. Şekil 1’de Korozyon, metalik malzemelerin içinde bulunduğu ortamla 

reaksiyona girmeleri sonucu, hariçten enerji vermeye gerek olmadan tabii olarak 

meydana gelen bir olaydır. Korozyon nedeni ile malzeme, enerji, emek, bilgi ve ürün 

kaybının hesabı tahminlere sığmayacak kadar büyüktür. Korozyonun sebep olduğu 

maddi kayıplar yanında, çevreyi kirleten ve insan hayatını tehlikeye sokan bir deği-

şim olduğu da unutulmamalıdır (2). 
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Şekil 1. Korozyon oluşması (2) 

 

2.6.2. Korozyon oluşumu 

Metal ve alaşımların kararlı halleri olan bileşik haline dönme eğilimleri yük-

sektir. Bunun sonucu olarak metaller içinde bulundukları ortamın elemanları ile tep-

kimeye girerek, önce iyonik hale ve oradan da ortamdaki başka elementlerle birleşe-

rek bileşik haline dönmeye çalışırlar; yani kimyasal değişime uğrarlar ve bozunurlar. 

Sonuçta metal veya alaşımın fiziksel, kimyasal, mekanik veya elektriksel özelliği is-

tenmeyen değişikliklere (zarara) uğrar. 

Korozyon, metalik malzemelerin içinde bulundukları ortamla reaksiyona gir-

meleri sonucu, dışardan enerji vermeye gerek olmadan, doğal olarak meydana gelen 

olaydır. 

Korozyona dayanan olaylar, havadaki oksijenin demir malzemesinin üstün-

deki su ile bağlantılı halde tesir etmesinden ileri gelmektedir. Bir su damlasının al-

tındaki bir malzeme bölgesinde, bu münasebetle meydana gelen olaylar izah edilebi-

lir. Damlaların ortasında, demir Fe2+ iyonları çözünmeye başlar. Bu çözünme sahası 

lokal bir anot gibi tesir eder (Lokal Anodu). Damlaların kenar bölgesinde, çözünen 

havanın oksijeninden oluşan OH- iyonları çözünen demir Fe2+ ile reaksiyona girer 

ve ilk önce demir hidroksit Fe (OH)3 ve buradan pas FeO(OH) oluştururlar. Pas, 

damlanın kenarında ring şeklinde ayrılır. Benek şeklinde başlayan pas oluşumu çelik 

yüzeylerde gözlenebilir. Korozyonun sürekli olarak devam etmesi halinde bütün çe-

lik yüzeyleri bu yerlerinden itibaren paslanır. 

 

2.6.3. Yapılarda korozyon 

Korozyon metallerin çevreleri ile girdikleri bir elektrokimyasal reaksiyon so-

nucu aşınmaya ve bozunmaya uğramasıdır. Korozyon mekanizmasının üç ana 
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bileşeni anot reaksiyonu, katot reaksiyonu ve elektrolittir. Bu olayın gerçekleşmesi 

için bu üç bileşenin aynı anda mevcut olması şarttır ve herhangi birinin ortadan kalk-

ması sonucunda korozyon olayı duracaktır.     

Korozyonun hızını etkileyen çevresel etkenler ise atmosferde ve deniz kenarı 

gibi ortamlarda bulunan nem, her zaman ortamda olan oksijen, sürekli dalgalanan 

sıcaklık değişimleri ve genelde endüstriyel alanlardan kaynaklanan asitlerdir. Kar-

maşık bir olay olan korozyon birkaç değişik aşamada gerçekleşir ve bunun genel so-

nucu pastır.  

Yapılarımızdaki donatı çeliğinin korozyonuna ve bu korozyonun devamına se-

bep olan üç ana etken vardır. Bunlar: 

1. Karbondioksit veya klorun sebep olduğu reaksiyonlar sonucu donatı etra-

fındaki koruyucu pasivasyon tabakasının bozulması 

2. Betonun kılcal gözenekleri içinde dağılmış ve elektrolit görevi gören su,  

3. Betonun gözeneklerinden giren oksijendir. 

Çimentonun hidratasyonundan sonra, betonun pH değeri 12,5-13,5 arasında-

dır. Bu bazik ortam sonucu, donatı çeliğinin etrafındaki demir oksitler koruyucu bir 

tabaka oluşturur. Bu tabaka, çok yoğundur ve korozyonun çok yavaşlamasına sebep 

olarak, donatı çeliğini korozyondan korur. Betonarme yapılarda bu koruyucu tabaka, 

başlıca iki sebep yüzünden bozulur. Bunlar Şekil 2’de görüldüğü gibi karbonasyon 

ve klor yüzünden oluşan bozunmalardır. 

 

 

Şekil 2. Çelik üzerinde oluşan bozunmalar(pas) 
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2.6.4. Korozyon kontrolü 

Yeni yapılacak yapılarda, gelecekte oluşabilecek korozyonun kontrolü için 

alınması gereken bazı önlemler vardır. Bunlar: 

1- Standartlara uygun, yeterli ve düzenli pas payının sağlanması (Şekil 3). 

    

Şekil 3. Yetersiz pas payı sonucu oluşan korozyon örnekleri 

 

Geçirgenliği düşük, çatlaksız ve yüksek kaliteli beton kullanımı, 

2  Beton döküm ve bakım kurallarına ve standartlara uyulması, kür malzemesi 

kullanılması, 

3- Betonda, katkı türü korozyon inhibitörlerinin kullanılması, 

4- Donatı çeliğinin kaliteli olması ve çelik üzerinde çeşitli metotlar yolu ile 

koruma sağlanması (epoksi kaplama, katodik koruma vb.) 

5- Betonun yerine göre uygun kaplama malzemeleri ile kaplanarak ve yalıtı-

mının sağlanarak yapının korunmasıdır. 

6- Gerekli olan durumlarda katodik koruma veya klorür temizliği gibi elekt-

rokimyasal metotların, tamir sistemleri ile birlikte kullanılması ve tüm yapıda koru-

yucu kaplamaların ve mastiklerin etkili ve bilinçli olarak kullanımıdır. (4) 

 

2.7. Hasarların Teşhisi 

• ELİMİNASYON (Hasara sebep olabilecek nedenleri metodik bir sırayla 

inceleme dışı bırakarak ana nedene varmak)  

• Projede hatalar aramak  

• Belirgin hasar nedenlerini elemek  

• İleri ve detaylı incelemelere girişmek  

• Eldeki tüm verileri değerlendirmek  

• Sentez  
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2.8. Projede Hasar Aramak 

• Yükleme sonucu ortaya çıkan aşırı zorlanmalardan dolayı hasar oluşabilir.  

• Tekil çatlaklar varsa bunlar çekme gerilmelerinden kaynaklanır.  

• Eğer çok sayıda ve paralel çatlaklar varsa basınç ve kayma gerilmeleri ha-

kimdir. Bu durumda çatlaklara ilave parça atma ve ayrılmalar da meydana gelebilir.  

• Salt basınç gerilmeleri olması durumunda çatlaklar kuvvete paralel yöndedir.  

 

2.9. Çatlakları İrdelerken 

• Mekanik zorlama sonucu mu oluştu?  

• lsıl genleşme etkisini gözden geçiriyoruz.  

• Çatlak ve kopmanın haricinde yüzeysel ayrışma da varsa bu hasarın sebebini 

mekanik zorlama ya da ısıl genleşme de aramamak gerekir (Yüzeysel aşınma~kim-

yasal etkiler).  

 

2.10. Belirgin Hasar Nedenlerini Elemek 

• Gözlemlere dayanarak hasarı bir nedene bağlamak 

• Donatının paslanması  

 

2.11. İleri ve Detaylı İnceleme 

• Yapının tarihçesi  

• Yapının genel görünüşündeki aykırılıklar  

• Hasarın genel durumu (Tablo 7).  

 

Tablo 7. Hasar nedenleri ve hasar durumları 

Hasar nedeni 
Çat-

lama 

Parça kopma (a= Parça 

atma, b= Kabarma, 

şişme) 

Ay-

rışma 

Hasar durumu I= 

Kararlı, II= Ak-

tif 

İnşaat sırasında ola-

gelen hatalar 
× - - I 

Sertleşmiş beton röt-

resi 
× - - I 

Termik gerilmeler 

a. Hava sıcaklığı 

değişimi 

b. İç sıcaklık deği-

şimi 

 

 

× 

× 

 

 

- 

 

× (a,b) 

 

 

 

- 

 

 

I veya II 
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Betonun su emmesi × × (b) - II 

Donatı paslanması × × (a) - II 

Kimyasal reaksiyon × × (a,b) × II 

Atmosferik etkiler  × (a) × II 

Şok dalgalar × × (a) - I 

Aşınma  - × II 

Hatalı detaylar × ×  I veya II 

Projelendirme hata-

ları 
× × (a) - I veya II 

 

2.12. Yüzeysel Aşınma 

• Kimyasal reaksiyonların varlığı  

• Atmosferik etkiler  

• Aşınma  

•  

2.13. Betonda Kabarma-Şişme 

• Su emme (Çatlamadan kabarabileceği gibi genelde kabarmada çatlamanın 

varlığı da gözlenir. Betonun su emerek genleşip daha sonra büzülmesi çatlaklı bir 

kabarmaya yol açar.)  

• Kimyasal reaksiyonlar (Yoğun çatlama durumu-alkali silis)  

• Sıcaklık değişimi  

 

2.14. Parça Kopma 

• Donatı paslanması  

• Detay ve gerilme yığılmaları  

 

2.15. Çatlak 

• Rötre gerilmeleri  

• Sıcaklık değişimleri  

• İnşaat sırasında ya da daha sonra yapılan hatalar (Farklı zamanlarda beton 

dökümü) 

• Hatalı detaylar 

• Kimyasal reaksiyonlar 
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3. KIRKLARELİ İLİNDE KOROZYON ETKİSİNE MARUZ KALMIŞ 

YAPI ÖRNEKLERİ 

Kırklareli ilinde incelenen yapı örneklerine alınan detay fotoğrafları incelen-

diğinde; Yapı düşey elemanı olan kolonlarda (Şekil 4) donatı filizlerinin dışarda kal-

dığı ve bu filizlerin atmosfer şartlarından etkilenerek korozyona uğradığı tespit edil-

miştir. Bunun nedenin beton döküm sırasında yeterli vibratasyon işleminin gerçek-

leştirilmemesi olarak düşünülmektedir. Ayrıca uygun kalıplama işleminin yapılma-

ması beton dökümü sırasında donatıların açıkta kalmasına neden olmaktadır. Açıkta 

kalan donatılar atmosfer şartlarından daha çabuk etkilenip korozyona uğramaktadır. 

 

    

 

    
Şekil 4. Kolonlarda görülen korozyon 

Asmolen döşeme ve kirişler incelendiğinde (Şekil 5); yapı yatay elemanı olan 

kiriş ve döşemelerde de yine uygun vibratasyon işleminin gerçekleşmemesi sonucu 

oluşan korozyon görülmektedir. Ayrıca kolonlarda olduğu gibi açıkta kalan donatılar 

tespit edilmiştir. Atmosfer şartlarından direkt olarak etkilenen bu yapı elemanları çok 



Binalarda Hasara Sebep Olan Yapı Fiziği Etkenleri-Kirklareli İli Yapılarında Korozyon… 

37 

kısa sürede korozyona uğrayıp yapıda istenmeyen durumların oluşmasına neden ola-

caktır. Uzun vadede yapı ömrünü kısaltacaktır. 

 

    

      

Şekil 5. Asmolen döşeme ve kirişinde görülen korozyon 

 

Donatıların gelişi güzel bırakılması da (Şekil 6) korozyona uğrama sebeple-

rinden biridir. Bu şekilde kolon, kiriş ve döşeme gibi taşıyıcı elemanlarda korozyonlu 

donatının kullanılması yapının mukavemeti açısından olumsuz bir durum oluştur-

maktadır. 
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Şekil 6. Gelişigüzel bırakılmış donatıların uğradığı korozyon 

 

Gözlenen diğer bir hasar ise oluk borusu dediğimiz yağmur suyu indirme bo-

rularında oluşan korozyonlardır (Şekil 9). Bu durum oluk borularının sıklıkla değiş-

tirilmesi sonucu ek maliyet oluşturacaktır. 

   

Şekil 9. Yağmur suyu indirme borularında oluşan korozyon 

 

Kırklareli yapılarında sıkça görülen hasarlardan biri de pencere korkulukla-

rında oluşan korozyondur (Şekil 10). Yağmur, kar, donma-çözünme gibi doğa olay-

larına maruz kalan bu elemanlar çok hızlı bir şekilde korozyona maruz kalmaktadır-

lar. Bunun önlenmesi için korkulukların kalifiye işçiler tarafında koruyucu boyalarla 

boyanması gerekmektedir. Pencere korkulukları yapının taşıyıcı elemanları olmadığı 

için yapıya olumsuz bir etki yaratmamaktadır. Fakat estetik açıdan konuta uygun ol-

mayan bir görüntü yaratmaktadır. 
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Şekil 10. Pencere korkuluklarında görülen korozyon 

 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Yapılan incelemeler neticesinde Kırklareli ilinde yapılarda tespit edilen koroz-

yon çeşitleri ve oluşma sebepleri aşağıdaki açıklanmaktadır: 

• Şekil 4 ve Şekil 6’da kolonlarda pas payının hatalı olması ve/veya yeterli 

olmaması sebebiyle donatılarda oluşan korozyonlardır. Kolonlarda net beton örtüsü 

cc, dıştaki elemanlarda 25 mm’den, içteki elemanlarda 20 mm’den az olamaz ( TS 

500, 2000). Kolonlardaki pas payının (beton örtüsünün) kalınlıkları TS 500’e göre 

belirtilen özelliklerde olmaması sebebiyle donatılarda korozyon oluşumu görülmek-

tedir. 

• Şekil 5 ve Şekil 7’de asmolen döşeme ve kirişinde pas payının hatalı olması 

ve/veya yeterli olmaması sebebiyle donatılarda oluşan korozyonlardır. Kirişlerde net 

beton örtüsü, özel yapılar dışında, dıştaki elemanlarda 25 mm’den, içteki eleman-

larda 20 mm’den az olmamalıdır. (TS 500, 2000).  

• Şekil 8’de gelişigüzel bırakılmış donatıların ve açıkta bırakılan kolon filizle-

rinin uğradığı korozyonlar görülmektedir. Çelik yapı malzemelerinde herhangi bir 

önlem alınmadığı durumlarda, açık hava koşulları veya direkt su etkisi altında oluşan 

bir reaksiyon sonucu eleman yüzeylerinde oksit ve hidroksit özellikte bir tabaka olu-

şur, buna korozyon ya da paslanma denir. Bu olay sonucu elemanda kabuklanmalar, 

çatlamalar ve yarıklar oluşabilmektedir (Türker,2008). Depremde birçok yapının yı-

kılmasının nedeni donatı korozyonudur (Dal, 2015). 

• Şekil 9, 10’da atmosferik olarak korozyon oluşumunun yapılarda görülmek-

tedir. Atmosferik korozyonun yürümesi için mutlaka suya ihtiyaç vardır. Bu nedenle 

yıllık yağış miktarı ile korozyon hızı arasında doğrudan bir ilişki vardır. Ancak yağış 

miktarı kadar sıklığı ve kuruma süresi de önemlidir. Bu yüzden bölgedeki rüzgâr hızı 



Hakan ÇAĞLAR, Arzu ÇAĞLAR, Barış GÜRBÜZ 

40 

ve yönü de önemli rol oynamaktadır. Rüzgâr kurumayı çabuklaştırdığı gibi yüzeyde 

toplanan kir ve tozların sürüklenerek uzaklaşmasına da neden olur. Yukarıda belirti-

len faktörler herhangi bir bölgedeki korozyon hızı hakkında kesin bir değer vermeyi 

güçleştirir. Birçok halde aynı yapının çeşitli kısımlarında bile korozyon hızı büyük 

ölçüde değişebilir. Buna rağmen mühendislikte alınacak önlemlere yardımcı olmak 

amacıyla, atmosferlerin korozyon açısından sınıflandırılması yoluna gidilmektedir 

(Yalçın ve Koç 1991). 
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Abstract: The most important property of wire ropes is having less ri-

gidity in bending and twisting. Because of this property, in transmitting of inner 

forces it decreases force demands on cables, in cable sections it keeps moments 

at very low levels compared to tension forces and plays an effective role using 

of cables in very large spans to compensate high tension forces. Hence, ropes 

are generally used in bridge type of structures as essential member of high span 

bridges.   

In this study wire rope and stranded cable types used in bridge structures 

were examined under axial force. Wire rope cables and stranded cables, held in 

the study reflect the characteristic properties of strands and ropes that form 

hanger cable, stiffening cable and main cable used in bridges. The cables that 

form bridges have major thicknesses. That is why, the sections used in the study 

were held by minimizing at specific ratios but showing the same characteristic 

behaviour. The aim of notice is to address strand and rope diameters numeri-

cally that form cables having big sections consisted of different thickness wires. 

To determine rope configuration of thicknesses, it will be investigated 

by comparing 3 different structures as simple wire strand, multilayer strand and 

independent wire rope core that formed in same thicknesses.  

Keywords: Wire cable, Strand, Wire, Bridge structures. 

 

1. INTRODUCTION 

Wire cables have quality of responding various aims such as transportation 

requirement in mining field or in systems used for elevation-transportation type 

crane, elevator and bridge structures having designing principle suitable to conveyor 

system that can be used economically.  
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A property common to structural elements such as rope, yarn, cord, cable, and 

strand is their ability to resist relatively large axial loads in comparison to bending 

and torsional loads. Rope [1, 2]. 

The basic element of a wire rope is, as the name implies, a single thin metallic 

wire. The various components of a wire rope are shown in Figure 1, where the rope 

is constructed by laying several strands around a core [1]. The core may be wire rope, 

natural fibers, or polypropylene. The strands themselves have a center wire that is 

the axial member around which the individual metallic wires are wrapped helically. 

It should be mentioned that the major portion of the load acting on a rope is carried 

by the strands. The main purpose of the core is to provide proper support for the 

strands under normal bending and loading conditions. Most of the ropes are designed 

with six strands, and there strands are comprised of any number of wires. 

 

Figure 1. Typical Wire Rope 

 

One of the oldest tools that humans have used in their efforts to produce a 

better life for themselves. A copper cable found in the ruins of Nemeveh near Baby-

lon indicates that wire rope was used as a structural element in about 700 B.C. [3]. 
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The first model studies beginning with the fiber model which is the simplest 

one, it assumes a fibrous response of each wire and ignores its bending and torsion 

rigidity. This model was introduced by Hruska (1952a)[4],  Hruska (1952b)[5] and 

later extended by Knapp (1979) [6] and Lanteigne (1985) [7]. However, the bending 

and torsion stiffness are not actually negligible for the wires. Hence, some new mo-

dels considering bending and torsion effects are needed to be developed. 

Costello and Philips (1976) [8] presented a thin rod model, based on the non-

linear equations of equilibrium of curved rods (Love, 1944) [9]. This model considers 

the bending and torsion stiffness of the wires and ignores the friction force, which 

was recently extended by Kumar and Cochran (1987) [10] to a linearized and closed-

form expression for the global stiffness of the rope. LeClair and Costello (1988) [11] 

discussed the friction effects of strands subjected to bending load. Utting and Jones 

(1987a) [12], Utting and Jones (1987b) [13] have extended the Costello’s analysis to 

include wire flattening (contact deformation) and friction effects. Extensive theore-

tical and experimental works have been made to characterize the mechanical behavi-

our of wire ropes. A systematically work of these was presented by Feyrer (2006) 

[14]. 

 

2. WIRE ROPE DESIGN OPTIONS 

Cables are structurally made up of gathering of many strands. Most common 

usage of strands shown in Figure 2 is simple strand which are formed with a centre 

cable and specific turning angle of 6 exterior wires that wraps it. Exterior wires have 

helical form and depending on helical angle, they complete specific number of turn 

along strand length which is called as pitch length. 

 

Figure 2. Loaded Simple Straight Strand 
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Consider the addition of another layer (layer 3) of wires to the simple strand 

shown in Figure 3, where the lay of the wires in layer 3 is opposite to the lay of the 

wires in layer 2 (a3 > 90°). This is done to reduce the axial twisting moment in the 

strand which is called multilayer strand. 

 

Figure 3. Multilayer Strand 

 

 

The configuration, types and having different geometric properties of strands 

in themselves forms various types of ropes. According to their material type in them-

selves, cables separate into two types as steel core rope and fibre core rope. Apart 

from material type, cables also separate according to the core of formation. The 

centre cores of cables can be in the form of a strand or a rope. If the cables that their 

centre core is in the form of a strand illustrated Figure 4, show difference with strands 

wrapping core, they are named as independent wire rope core. 
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Figure 4. Independent Wire Rope Core 

 

 

There are two principally used lay configurations of the strands in the wire 

rope: regular lay and Lang lay. Regular lay wire ropes are constructed such that the 

lay direction of the wires within the strand is opposite in direction to that of the strand 

in the rope. In contrast, the direction that the wires are laid within the strand of the 

Lang lay rope is the same as the direction that the strands are laid in the rope. The 

wire rope in Figure 1 is right regular lay. 

Due to their geometry, regular lay wire ropes tend to tighten up as they are 

loaded axially, whereas Lang lay ropes have the tendency to unwind. Thus, Lang lay 

ropes are used only when rope ends are restrained from rotating. Aside from being 

noticed in practice, this phenomena has been also observed analytically; see e.g., Ve-

linsky (1985a, 1985b). 

It should be apparent that the wire rope user has a sufficient amount of flexi-

bility in his selection and/or design. The design of each component strand of a wire 

rope includes the selection of the following: 

• number of wire lays in the strand, 

• number of wires in each wire lay, 

• diameter of the strand, 

• diameter of the individual wires, 
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• lay length of each wire lay, 

• configuration of the individual strands (lay directions, etc.) 

• individual wire cross sections, and 

• individual wire materials (including treatment, etc.). 

In addition to these strand design parameters, the design of a wire rope inclu-

des the selection of the following: 

• number of strand lays in the rope, 

• number of strands in each strand lay, 

• diameter of the total wire rope, 

• lay length of each strand lay, 

• configuration and orientation of the strands in the rope, 

• type of core, and 

• core material. 

For this paper, we will limit the strands to contain circular cross section wires, 

and we will look at the effects of simple wire strand, multi-layered strand and  inde-

pendent wire rope core design parameters. 

The current analysis employs the above assumptions and applies a linearized 

solution of the general equations of equilibrium for thin rods subjected to bending 

and torsion from Love (1944) to the individual wires of the strand as mentioned in 

the earlier work. The resultant theory yields the total wire rope equations of Costello 

and George A.,(1997) [15]. 

 

2.1. Analytical Assumptions 

The analysis used in the current study employs several engineering assumpti-

ons that are felt to be reasonable because of the good agreement with experiment in 

the mentioned references. The following assumptions have been used and justified 

for the analysis of wire strands: 

• The wire material is isotropic linear elastic. 

• The wire strains are small. 

• Friction is neglected. 

• The effects of contact deformation are neglected. 

• The bending stiffness of the strand is the sum of the bending stiffnesses of 

the helical wires of which it is comprised. 

• The strand is free of both defects and residual stresses. 
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In addition to the strand analysis assumptions, here we assume the following: 

• The core material is isotropic linear elastic (both fiber and wire cores). 

• The core strains are small (both fiber and wire cores). 

• The effects of contact deformation in the wire cores are neglected. (Contact 

deformation of the fiber-core is considered.) 

• Friction is again neglected. 

• The axial and torsional stiffness of the strand in the rope is the same as the 

straight strand. 

• The rope is free of both defects and residual stresses. 

•  

2.2. Mechanics of Wire Ropes 

The initial helix angle α2 of an outside wire is determined by the relation; 

 𝐭𝐚𝐧 𝛂𝟐 =
𝛒𝟐

𝟐𝛑𝐫𝟐
 (1) 

N and N' are the components of the shearing force on a wire cross section in 

the x and y directions, respectively; 

T is the axial tension in the wire; G and G' are the components of the bending 

moment on a wire cross section in the x and y directions, respectively; H is the twis-

ting moment in the wire; X, Y, and Z, are the components of the external line load 

per unit length of the centreline of the wire in the x, y, and z directions, respectively; 

In the case of a thin wire helical spring in which the value of 𝛼2 is generally 

small. In the case of wire rope, however, the value of 𝛼2 is generally large and the 

change in 𝛼2, ∆𝛼2, where 

 ∆𝜶𝟐 = 𝜶𝟐̅̅̅̅ − 𝜶𝟐 (2) 

is small. Use will be made of this fact later on in simplifying the solution. 

The axial strain e of a straight strand is defined as 

 
𝜺 =

�̅� − 𝒉

𝒉
 (3) 

Where h is the original length of the strand and h is the final length of the 

strand. A developed view of the centreline of an outer wire, indicates the length h 

hand h̅. The rotational strain 𝛽2 of an outer wire will be defined as 

 
𝜷𝟐 = 𝒓𝟐

(𝜽𝟐
̅̅̅̅ − 𝜽𝟐)

𝒉
 (4) 
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where 𝜃2 and �̅�2 are the initial and final angle, respectively, that an outer wire 

sweeps out in a plane perpendicular to the axis of the strand. The angle of twist per 

unit length, 𝜏𝑠, of the strand is defined by the expression 

 
𝝉𝒔 =

(𝜽𝟐
̅̅̅̅ − 𝜽𝟐)

𝒉
 (5) 

An analysis of the configuration; 

 
𝜺 =

�̅� − 𝒉

𝒉
= 𝝃𝟏

= (𝟏 + 𝝃𝟐)
𝐬𝐢𝐧 𝜶𝟐̅̅̅̅

𝐬𝐢𝐧 𝜶𝟐

− 𝟏 

(6) 

And 

 
𝜷𝟐 = 𝒓𝟐𝝉𝒔 =

𝒓𝟐

𝒓𝟐̅̅ ̅

(𝟏 + 𝝃𝟏)

𝐭𝐚𝐧 𝜶𝟐̅̅̅̅
−

𝟏

𝐭𝐚𝐧 𝜶𝟐
 (7) 

where 𝜉1 is the axial strain in the center wire (𝜉1 = 𝜀), and 𝜉2 is the axial strain 

in an outer wire. 

Let 

 ∆𝜶𝟐 =  �̅�𝟐 − 𝜶𝟐 ≤ 𝟏 (8) 

which is valid for most metallic strands. Hence, sin  �̅�2 can be expressed as 

 𝐬𝐢𝐧  �̅�𝟐 = 𝐬𝐢𝐧(𝜶𝟐 + ∆𝜶𝟐)

= 𝐬𝐢𝐧 𝜶𝟐 + ∆𝜶𝟐 𝐜𝐨𝐬 𝜶𝟐 

(9) 

where higher-ordered terms are neglected. Equation (6) can now be written as 

 𝝃𝟏 = 𝝃𝟐 +
∆𝜶𝟐

𝐭𝐚𝐧 𝜶𝟐
= 𝜺 (10) 

where 𝜉1 and 𝜉2 are assumed small. Equation (7), after a similar procedure, 

becomes 

 
𝜷𝟐 =

𝒓𝟐

𝒓𝟐

̅̅ ̅
 [

(𝟏 + 𝝃𝟏)

𝐭𝐚𝐧(𝜶𝟐)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
− ∆𝜶𝟐] −

𝟏

𝐭𝐚𝐧 𝜶𝟐
 (11) 

The final helical radius 𝑟 ̅2 becomes, due to Poisson's ratio effect, 

 𝒓 ̅𝟐 = 𝑹𝟏(𝟏 − 𝝂𝝃𝟏) + 𝑹𝟐(𝟏 − 𝝂𝝃𝟐) (12) 

where the contact deformation in the centre and the outer wire is neglected. 

Now 
𝑟2

𝑟 ̅2
⁄  can be expressed as, 
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 𝒓𝟐

𝒓 ̅𝟐
 =

𝑹𝟏 + 𝑹𝟐

𝑹𝟏 + 𝑹𝟐 − 𝝂(𝑹𝟏𝝃𝟏 + 𝑹𝟐𝝃𝟐)

= 𝟏 + 𝝂
(𝑹𝟏𝝃𝟏 + 𝑹𝟐𝝃𝟐)

𝒓𝟐
 

(13) 

since 𝜉1 and 𝜉2 are small. Hence Eq. (11) becomes 

 
𝜷𝟐 = 𝒓𝟐𝝉𝒔 =

𝝃𝟐

𝐭𝐚𝐧 𝜶𝟐
− ∆𝜶𝟐 + 𝝂

(𝑹𝟏𝝃𝟏 + 𝑹𝟐𝝃𝟐)

𝒓𝟐 𝐭𝐚𝐧 𝜶𝟐
 (14) 

The change in curvature ∆𝜅′
2 and the change in twist per unit length ∆𝜏2 can 

also be linearized. The following results: 

 
𝑹𝟐∆𝜿′

𝟐 =
(𝐜𝐨𝐬  �̅�𝟐)𝟐

�̅�𝟐
𝑹𝟐

⁄
−

(𝐜𝐨𝐬 𝜶𝟐)𝟐

𝒓𝟐
𝑹𝟐

⁄

= −
𝟐 𝐬𝐢𝐧 𝜶𝟐 𝐜𝐨𝐬 𝜶𝟐

𝒓𝟐
𝑹𝟐

⁄
∆𝜶𝟐

+ 𝝊
(𝑹𝟏𝝃𝟏 + 𝑹𝟐𝝃𝟐)

𝒓𝟐

(𝐜𝐨𝐬 𝜶𝟐)𝟐

𝒓𝟐
𝑹𝟐

⁄
 

(15) 

and 

 𝑹𝟐∆𝝉𝟐 =
𝐬𝐢𝐧  �̅�𝟐 𝐜𝐨𝐬  �̅�𝟐

�̅�𝟐
𝑹𝟐

⁄
−

𝐬𝐢𝐧 𝜶𝟐 𝐜𝐨𝐬 𝜶𝟐

𝒓𝟐
𝑹𝟐

⁄

=
(𝟏 − 𝟐(𝐬𝐢𝐧 𝜶𝟐)𝟐)

𝒓𝟐
𝑹𝟐

⁄
∆𝜶𝟐

+ 𝝊
(𝑹𝟏𝝃𝟏 + 𝑹𝟐𝝃𝟐)

𝒓𝟐

𝐬𝐢𝐧 𝜶𝟐 𝐜𝐨𝐬 𝜶𝟐

𝒓𝟐
𝑹𝟐

⁄
 

(16) 

The following can now be written down for an outside wire: 

 𝑮′
𝟐

𝑬𝑹𝟑
𝟐

=
𝝅

𝟒
𝑹𝟐∆𝜿′

𝟐 (17) 

 

 𝑯𝟐

𝑬𝑹𝟑
𝟐

=
𝝅

𝟒(𝟏 + 𝝂)
𝑹𝟐∆𝝉𝟐 (18) 
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 𝑵′
𝟐

𝑬𝑹𝟐
𝟐

=
𝑯𝟐

𝑬𝑹𝟑
𝟐

(𝐜𝐨𝐬 𝜶𝟐)𝟐

𝒓𝟐
𝑹𝟐

⁄

−
𝑮′

𝟐

𝑬𝑹𝟑
𝟐

𝐬𝐢𝐧 𝜶𝟐 𝐜𝐨𝐬 𝜶𝟐

𝒓𝟐
𝑹𝟐

⁄
 

(19) 

 

 𝑻𝟐

𝑬𝑹𝟐
𝟐

= 𝝅𝝃𝟐 (20) 

and 

 𝑿𝟐

𝑬𝑹𝟐
=

𝑵′
𝟐

𝑬𝑹𝟐
𝟐

𝐬𝐢𝐧 𝜶𝟐 𝐜𝐨𝐬 𝜶𝟐

𝒓𝟐
𝑹𝟐

⁄

−
𝑻𝟐

𝑬𝑹𝟐
𝟐

(𝐜𝐨𝐬 𝜶𝟐)𝟐

𝒓𝟐
𝑹𝟐

⁄
 

(21) 

Equations (19) and (21) are obtained from the equations of equilibrium Cos-

tello and George A.,(1997) [15], where it assumed that displacements are small. 

A projection of the forces, acting on the outside wires, in the axial direction of 

the strand yields 

 𝑭𝟐

𝑬𝑹𝟐
𝟐

= 𝒎𝟐 [
𝑻𝟐

𝑬𝑹𝟐
𝟐

𝐬𝐢𝐧 𝜶𝟐

+
𝑵′

𝟐

𝑬𝑹𝟐
𝟐

𝐜𝐨𝐬 𝜶𝟐] 

(22) 

where 𝐹2 is the total axial force in the strand acting on the outer wires. The 

total axial twisting moment 𝑀2 acting on the outside wires is 

 𝑴𝟐

𝑬𝑹𝟑
𝟐

= 𝒎𝟐 [
𝑯𝟐

𝑬𝑹𝟑
𝟐

𝐬𝐢𝐧 𝜶𝟐+

𝑮′
𝟐

𝑬𝑹𝟑
𝟐

𝐜𝐨𝐬 𝜶𝟐

+
𝑻𝟐

𝑬𝑹𝟐
𝟐

𝒓𝟐

𝑹𝟐
𝐜𝐨𝐬 𝜶𝟐

−
𝑵′

𝟐

𝑬𝑹𝟐
𝟐

𝒓𝟐

𝑹𝟐
𝐬𝐢𝐧 𝜶𝟐] 

(23) 

The axial force 𝐹1  and the axial twisting moment 𝑀1  acting on the centre wire 

are given by the expressions 

 𝑭𝟏

𝑬𝑹𝟐
𝟏

= 𝝅𝝃𝟏 (24) 
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and 

 𝑴𝟏

𝑬𝑹𝟑
𝟏

=
𝝅

𝟒(𝟏 + 𝝂)
𝑹𝟏𝝉𝒔 (25) 

The total axial force 𝐹 and the total axial twisting moment 𝑀, acting on the 

strand can be written as 

 𝑭 = 𝑭𝟏 + 𝑭𝟐 (26) 

and 

 𝑴𝒕 = 𝑴𝟏 + 𝑴𝟐 (27) 

The contact force per unit length 𝑋2 becomes an internal force as far as the 

strand is concerned. Once this force is known, an estimate can be made of the contact 

stresses [16]. 

Load deformation relation for a simple straight strand, generally the total axial 

force F and the total axial twisting moment 𝑀𝑡 acting on a strand can be expressed 

as 

 𝑭

𝑨𝑬
= 𝑪𝟏𝜺 + 𝑪𝟐𝜷 (28) 

and 

 𝑴𝒕

𝑬𝑹𝟑
= 𝑪𝟑𝜺 + 𝑪𝟒𝜷 (29) 

where 

 𝑨 = ∑ 𝝅𝑹𝟐
𝒊 (30) 

 

The above equations will be used to generate the solution for multilayer strand 

and independent wire rope core with complex cross sections. 

A is the total metallic area of the strand, Ri is the radius of an individual wire, 

𝐶1,…,𝐶4 are constants, which can be determined analytically, R is the Radius of the 

strand, 𝜀 is the axial strain, and 𝛽 is the rotational strain of the strand. 

 

3. RESULTS 

In this paper, it was expanded on the theory of Costello and has further gene-

ralized earlier work in order to develop a means of analysing wire ropes with the 

three types which are simple strand, multilayer strand and independent wire rope 

under the axial forces. All of these 3 components have same 10 mm diameter. Central 
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wire and outer wire diameters could be changed depends on the relevant section. For 

the investigation parameter of wires, force-stress and strain-area ratios have been 

considered. To the comparison of cables, rod type of structure which is full filled also 

evaluated.   

Center wire strain value specifies structure behaviour. When the center wire 

completely reaches ultimate strain, strength loss occurs in the cable. So that is why 

central strain considered in Figure 5 which defines idealistic stress distribution. Ideal 

situation is linear. Tangent of the slope defines stress concentration. How matter the 

ratio increase, irregular stress distribution ascend in the system. All the points repre-

sent wire in the section. From center wire to the outer wire, strain distribution decre-

ases. 

 

Figure 5. Irregular Stress Distribution 

 

Figure 6, indicates that each wires cumulative cross sectional area with respect 

to center wire to the outer wire over nominal area. Far awaying from 1.0 is the worst 

situation. This table shows cross section efficiency as rod type of structure which the 

ratio of 1.0. 

 

Figure 6. Effective Cross Section Ratios 

 

Figure 7, is a combining of previous tables. That shows stress irregularity and 

the effective usage of cross sectional area. Each points represent center wire of cable 

because the behaviour restricted by center wire’s strain limitation. As a result com-

paring to each elements which are in same diameter, have two end limitations. One 
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of them is ideal case like rod form. But this case has disadvantage like high rigidity 

which is not preferred. On the other hand, when the effective area usage decrease 

stress irregularity increase in the another case. So it should be preferred as in the 

range between this limitations. 

 

Figure 7. Comparison Of Different Type Of Cables 
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Bir Dizel Motorunda Biyodizel ve Egr Kullanımının  

Motor Performans Parametrelerine Etkilerinin Taguchi 
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Özet: Son yıllarda fosil yakıt kaynaklarına ulaşmada yaşanan problem-

ler, petrol fiyatlarındaki yukarı yöndeki değişimler ve araç emisyonlarından 

kaynaklı çevre kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaşması araştırmacıları farklı al-

ternatif yakıt kullanımına yönlendirmiştir. Diğer taraftan yürürlüğe giren yasal 

standartlar emisyon değerlerinde ciddi oranlarda azaltmayı da zorunlu kılmak-

tadır. Emisyon standartlarını sağlayabilmek için uygulanan yöntemler genel-

likle motor performansını olumsuz yönde etkilemektedir. Dolayısıyla emisyon-

larla birlikte motor performansını iyileştiren uygulamaların geliştirilmesi ge-

rekmektedir. Bu uygulamalardan biri de biyodizel ve EGR’nin bir arada kulla-

nılmasıdır. Bu çalışmada, farklı motor yükü ve motor devirlerinde çalışan tek 

silindirli bir dizel motoruna farklı oranlarda biyodizel (mısır yağı metil esteri) 

ve EGR uygulanmasının motor performans parametrelerine etkileri Taguchi 

yöntemi kullanılarak deneysel olarak incelenmiştir. Çalışmada, Taguchi deney 

tasarım yöntemi Minitab programı aracılığı ile uygulanmıştır. Her bir motor 

parametresi için kontrol edilebilen faktörler olarak biyodizel, EGR, motor devri 

ve motor yükü belirlenmiş olup, bu faktörlerin uygun seviyeleri seçilmiştir. 

L16 ortogonal dizisi kullanılarak farklı deney kombinasyonları oluşturulmuş, 

deneyler bu kombinasyonlara göre rassal olarak gerçekleştirilmiştir. Deneyler-

den elde edilen sonuçlar, Minitab programı ile analiz edildiğinde motor perfor-

mans parametreleri üzerine en iyi etki eden faktör seviyeleri ve kombinasyon-

ları belirlenmiştir. Elde edilen veriler karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Biyodi-

zel ve EGR uygulanmış motordaki motor performans parametrelerinde standart 

duruma göre iyileşmelerin olduğu gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Biyodizel, EGR, Taguchi deney tasarımı 

 

Abstract: In recent years, the problems in reaching fossil fuel sources, 

the upward changes in oil prices and the environmental pollution caused by the 
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vehicle emissions have led the researchers to use different alternative fuels. On 

the other hand, the enacted legal standards also require a substantial reduction 

in emissions. The methods applied to provide the emission standards generally 

affect the engine performance negatively. Therefore, applications that improve 

engine performance with emissions need to be developed. One of these appli-

cations is the combination of biodiesel and EGR. In this study, the effects on 

engine performance parameters of applying in different rates of biodiesel (corn 

oil methyl ester) and EGR  in a single-cylinder diesel engine operating at dif-

ferent engine load and engine speeds were investigated experimentally by using 

Taguchi method. In this study, Taguchi experiment design method was applied 

by Minitab program. Biodiesel, EGR, engine speed and engine load were de-

termined as the controllable factors for each engine parameter and the approp-

riate levels of these factors were selected. The different experimental combina-

tions were formed using L16 orthogonal sequence, the experiments were per-

formed randomly according to these combinations. When the results obtained 

from the experiments were analyzed by Minitab program, the best effecting 

factor levels on the engine performance parameters were determined. Obtained 

data are given comparatively. Improvements on the engine performance para-

meters in the engine that was applied biodiesel and EGR were observed accor-

ding to the standard situation.  

Keywords: Biodiesel, EGR, Taguchi experiment design 

 

 

1. GİRİŞ 

İçten yanmalı motorlarda, uzun yıllardır petrol kökenli yakıtların kullanılması 

yakıt kaynaklarının azalmasına neden olmaktadır. Ayrıca petrolden elde edilen ya-

kıtların ekolojik dengeyi olumsuz etkilediği yadsınamaz bir gerçektir. Dolayısıyla 

araştırmacılar çevreye zarar vermeyip daha kolay ulaşılabilen ve aynı zamanda eko-

nomik olan yakıtların arayışına yönlenmişlerdir. Bu amaç doğrultusunda farklı çe-

şitte ve oranlarda biyodizel karışımları kullanarak, yakıta katkı maddeleri ekleyerek, 

enjeksiyon basıncını ve zamanlamasını ayarlayarak ve farklı sıkıştırma oranları uy-

gulayarak dizel motor performansı arttırılmaya çalışılmıştır. Birçok araştırmacı farklı 

optimizasyon teknikleri kullanarak motor performans ve veriminin artması ve bunun 

yanı sıra bazı motor emisyonlarının (CO2 CO, HC, is emisyonları) azalmasına katkı 

sağladığı için dizel yakıta alternatif olarak biyodizel kullanmışlardır (Ansari vd., 

2018; Shahid ve Jamal, 2008).  

Biyodizel kullanımı motor performans parametreleri, CO2, CO, HC ve is emis-

yonları açısından iyi sonuçlar verse de, içerisindeki oksijen miktarı sebebiyle NOx 

emisyonlarının artmasına neden olmaktadır. Çevreye yayılan bu zararlı emisyonların 

kanunların getirmiş olduğu kısıtlamalar sebebiyle azaltılması gerekmektedir. 
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Dolayısıyla NOx salınımını azaltmak için bazı yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntem-

lerden en etkilisi egzoz gazı resirkülasyonu (EGR) sistemidir. Bu sistem ezoz gazla-

rının bir bölümünün silindire geri verilmesini sağlayarak, karışımın içerdiği oksijen 

miktarını azaltıp, karışım oranını düşürmek ve silindir içerisindeki gazların ısı kapa-

sitesinin artmasını sağlayarak gaz sıcaklığını düşürmektir. Silindire geri verilen eg-

zoz gazları sayesinde yanma odasındaki karışım seyreltilerek yanma sonu sıcaklığı 

ve buna bağlı olarak üretilen NOx miktarı azaltılmaktadır (Haşimoğlu vd., 2002; Tat, 

2003; Ayhan vd., 2018).  

Deneysel çalışmaların yapılması sırasında Taguchi deney tasarım yöntemin-

den yararlanılmıştır. Taguchi yöntemi; ürün ve süreçteki değişkenliği minimum se-

viyeye indirmek için, değişkenliği meydana getiren kontrol edilemez faktörlere karşı, 

kontrol edilebilir faktörlerin seviyelerinin optimum kombinasyonlarının seçilmesiyle 

oluşturulan bir deney tasarım yöntemidir (Güneş, 2015).  Bu yöntemin yapılan birçok 

çalışmada deneyler esnasında yaşanan zaman ve maliyet kayıplarını azalttığı görül-

müştür (Wu vd., 2014; Wu ve Wu, 2013; Lee vd., 2013).  

Literatürde yapılan çalışmalar dizel motorlarda kullanılan biyodizel yakıtın al-

ternatif ve dizel motorlar için sürdürülebilir bir yakıt olduğunu göstermiştir (Subra-

manian vd., 2005; Szybist vd., 2005; An vd., 2012). Nabi ve Rasul farklı oranlarda 

biyodizel karışımlı yakıtlar ile yapmış oldukları çalışmada biyodizelin motor perfor-

mans ve emisyonlara etkisini incelemişlerdir. Biyodizel kullanımının motor perfor-

mansını düşürmezken; HC, CO ve is emisyonlarını azalttığını gözlemlemişlerdir 

(Nabi ve Rasul 2018). 

Haşimoğlu ve arkadaşları yapmış oldukları çalışmada dizel motorlarda egzoz 

gazı resirkülasyonun (EGR) motor performansı ve egzoz emisyonlarına etkisini de-

neysel olarak araştırmışlardır. Çalışmalar esnasında farklı oranlarda egzoz gazlarını 

emme hattına geri göndererek motor performans ve emisyonlarındaki değişimi izle-

mişlerdir. Deneyler sonucunda EGR uygulamasıyla NOx emisyonlarında kayda de-

ğer bir düşüş gözlemlemişlerdir (Haşimoğlu vd., 2002). 

Taguchi deney tasarım yönteminin kullanıldığı çalışmalar incelendiğinde mo-

tor performans ve emisyonlarının en iyi değerlerini elde etmek için farklı motor girdi 

parametrelerinin Taguchi yöntemi kullanılarak optimizasyonunun yapıldığı gözlem-

lenmiştir (Lee vd., 2013; Balkı vd., 2016; Ganapathy vd., 2009). Ansari ve arkadaş-

ları Taguchi metodunu kullanarak farklı biyodizel karışımları uygulanan bir dizel 

motorda motor performans ve emisyonlarını analiz etmişlerdir. Çalışmada girdi pa-

rametreleri, en iyi motor performans ve emisyon değerlerini verecek şekilde optimize 

edilmiştir (Ansari vd., 2018). Wu ve arkadaşları yaptıkları çalışmada sıvılaştırılmış 

petrol gazı (LPG) ile karıştırılmış dizel/biyodizel yakıtlı ve EGR uygulanan bir dizel 
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motorda Taguchi metodunu kullanarak yanma karakteristiklerini incelemiş ve moto-

run optimal çalışma faktörlerini belirlemişlerdir (Wu vd., 2014). Wu ve Wu tek si-

lindirli bir dizel motorda farklı oranlarda dizel/biyodizel karışımı ile farklı oranlarda 

H2 kullanarak ve emme manifolduna farklı oranlarda EGR vererek motor emisyon-

larını ve yanma özelliklerini incelemiş ve girdi parametrelerinin en iyi kombinasyon-

larını Taguchi metoduyla belirlemişlerdir. L9 ortogonal dizisine sahip Taguchi yön-

temi kullanılarak yapılan deneylerde %67 oranında zamandan tasarruf sağlanmıştır 

(Wu ve Wu, 2013). 

Bu çalışmada, direkt enjeksiyonlu bir dizel motorunda farklı oranlarda biyodi-

zel yakıt kullanarak ve motora farklı oranlarda EGR vererek motor performans para-

metrelerinin optimum kombinasyonları Taguchi yöntemi ile belirlenmiş ve buna göre 

deneysel çalışmalar yapılmıştır.  

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Deneyler esnasında kullanılan motorun teknik özellikleri Tablo 1’de, deneyle-

rin gerçekleştirildiği deney düzeneği ise Şekil 1’de verilmiştir. 

Deneysel çalışmalarda motoru yüklemek için 50 kg yük tutma kapasiteli hid-

rolik bir dinamometre kullanılmıştır. Ortam sıcaklığı, egzoz gaz sıcaklığı ve soğutma 

suyu giriş ve çıkış sıcaklıkları NiCr-Ni tipi Elimko 680 marka termokupullar kulla-

nılarak ölçülebilmiştir. Deneyler 29 ° püskürtme avansı değerinde gerçekleştirilmiş-

tir. Gerekli ölçümler alınmadan önce motor kararlı hale getirilmiştir. Deneyler bo-

yunca soğutma suyu çıkış sıcaklığı 80 °C’de sabit tutulmuştur. Deneyler %100ü, 

%80, %60, %40 kısmi yük şartlarında ve 1600 d/d, 2400 d/d  motor hızlarında ger-

çekleştirilmiştir. 

 

Tablo 1. Deney Motorunun Teknik Özellikleri 

Motor Tipi Süper Star 

Piston Çapı [mm] 108 

Strok [mm] 100 

Silindir Sayısı 1 

Strok Hacmi [dm3] 0,92 

Güç, 2200 d/d, [kW] 13 

Enjektör Açma Basıncı [bar] 225 

Püskürtme Avansı [Krank Açısı] 29 
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Sıkıştırma Oranı 17 

Maksimum Devir [d/d] 2500 

Soğutma Tipi Su 

Püskürtme Tipi Direkt Enjeksiyon 

Piston Tipi Çanak Piston 

 

 

 

 

Şekil 1. Deney Düzeneği 

 

Deneysel çalışmalarda dizel ve %10, %20, %50 kütlesel oranlarda biyodizel 

karışımlı yakıt kullanılmıştır. Biyodizel-dizel karışım yakıtı, deneyler öncesinde bi-

yodizelin dizel yakıt ile kütlesel oranda birleştirilmesiyle elde edilmiştir. Biyodizel 

yakıt olarak mısır yağı biyodizeli tercih edilmiş ve biyodizel transesterifikasyon yön-

temiyle üretilmiştir.  

Deneysel çalışmalar EGR’siz ve %10, %15, %20 EGR oranlarında gerçekleş-

tirilmiştir. EGR uygulamasının yapılabilmesi için deney düzeneğine bazı donanımlar 

ilave edilmiştir. Egzoz manifoldunda bulunan egzoz gazlarını emme manifolduna 

transfer etmek için boru bağlantısı yapılmıştır. Emme manifoldunda vakum değiş-

mesini sinyal şekline getirip egzoz geçişini gaz kelebek açıklığına göre kontrol eden 

bir kesme valfi konumlandırılmıştır. EGR oranlarını ayarlamak için manuel olarak 

kontrol edilen bir vana, sisteme ilave edilmiştir. Deneyler esnasında EGR vanasının 
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ayarlanması ile istenilen EGR oranları verilmiştir. Emme hattına gönderilen egzoz 

gazının miktarının belirlenmesinde aşağıdaki denklem kullanılmıştır. 

 

EGR(%) =
[(CO2)emme manifoldu − (CO2)çevre]

[(CO2)egzoz manifoldu]
× 100 

 

Deney tasarımı, Taguchi deney tasarım yöntemi ile yapılmıştır. Taguchi yön-

teminin uygulanması için Minitab programı kullanılmıştır. Taguchi yöntemi ile de-

ney tasarımının işlem basamakları sırasıyla takip edilerek tüm işlemler gerçekleşti-

rilmiştir.  

Öncelikle çalışmanın amacı doğrultusunda motor performansını etkileyen mo-

tor parametreleri belirlenmiştir. Bu çalışmada kullanılan kontrol edilebilen faktörler 

ve bu faktörlerin seviyeleri Tablo 2’de verilmiştir. Faktör ve seviyelerinin tespiti sı-

rasında daha önceki tecrübelerden ve literatürden yararlanılmıştır. Çalışmada, biyo-

dizel kullanımı ve EGR sisteminin uygulanmasıyla motor performans parametrele-

rinde nasıl bir değişme olacağı tespit edilmek istendiği için diğer kontrol edilebilen 

faktörler optimum değerde sabit tutulup yalnızca biyodizel, EGR, devir ve yük deği-

şimleri incelenmiştir. 

 

Tablo 2. Faktör ve Seviyeler 

Sembol Faktör Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Seviye 4 

A Yük, % %40 %60 %80 %100 

B Biyodizel, % B0 B10 B20 B50 

C EGR, % EGR0 EGR10 EGR15 EGR20 

D Devir, d/d 1600 2400   

 

Kontrol edilebilen faktör ve seviyeleri belirlendikten sonra Minitab programı 

aracılığıyla diğer işlemler gerçekleştirilmiştir.  

Minitab programı vasıtasıyla faktörlerin deneye eşit deneme sayıları ile katıl-

masını sağlayan uygun bir ortogonal dizi belirlenmiştir. Deney tasarımında 3 faktör 

4 seviyeli, 1 faktör ise 2 seviyeli olarak belirlendiği için Minitab programı bu faktör 

ve seviyelerine uygun bir ortogonal dizi oluşturmuştur. L16(4^3)(2^1) olarak ifade 

edilen ortogonal dizi Tablo 3’te verilmiştir. Buna göre faktörlerin ve seviyelerinin 

tabloya nasıl aktarıldığı ve takip edilecek deney kombinasyonları görülmektedir. 
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Ortogonal diziye karar verildikten sonra deneylerin sistemli bir şekilde yapıl-

masını sağlayan deney planları oluşturulmuştur. Planlar oluşturulurken deney sıraları 

rassal olarak belirlenmiştir. Buna göre 16 deney 3 tekrarlı olarak gerçekleştirilmiştir.  

Tablo 3. Ortogonal Dizi 

Deney No 
Faktörler 

A B C D 

1 1 1 1 1 

2 1 2 2 1 

3 1 3 3 2 

4 1 4 4 2 

5 2 1 2 2 

6 2 2 1 2 

7 2 3 4 1 

8 2 4 3 1 

9 3 1 3 1 

10 3 2 4 1 

11 3 3 1 2 

12 3 4 2 2 

13 4 1 4 2 

14 4 2 3 2 

15 4 3 2 1 

16 4 4 1 1 

 

Yapılan deneyler sonucu elde edilen verilerden motor performans parametre-

leri hesaplanmıştır. Motor performans parametreleri olarak döndürme momenti, 

efektif güç, özgül yakıt sarfiyatı (ÖYS) ve efektif verim incelenmiştir.  

Minitab üzerinde yapılacak olan analizlere başlamadan önce hesaplanan dön-

dürme momenti, efektif güç, efektif verim, özgül yakıt sarfiyatı değerlerinin uygun 

Sinyal/Gürültü oranı formülleri belirlenmiştir. Döndürme momenti, efektif güç ve 

efektif verimin istenilen değerleri en yüksek değerleri olduğu için Taguchi’nin 
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önerdiği ‘en büyük en iyi’ (Larger is better) formülü kullanılmıştır. Özgül yakıt sar-

fiyatı (ÖYS) için istenilen değerler en düşük değerler olduğu için ‘en küçük en iyi’ 

(Smaller is better) formülü kullanılmıştır. Seçilen S/N oranlarının formülleri Tablo 

4’te verilmiştir. 

 

Tablo 4. S/N Oranlarının Hesaplanmasında Kullanılan Formüller 

En büyük en iyi En küçük en iyi 

S/N = −10 log [
1

𝑛
∑

1

𝑦𝑖
2

𝑛

𝑖=1

] 

 

S/N = −10 log [
1

𝑛
∑ 𝑦𝑖

2

𝑛

𝑖=1

] 

 

 

Belirlenen S/N oranlarına göre her bir performans parametresi için Minitab 

programında analizler yapılmıştır. Elde edilen analiz sonuçlarına göre optimum kom-

binasyonlar belirlenmiştir. Daha sonrasında bu veriler varyans (ANOVA) analizi ile 

yorumlanmıştır. 

 

3. ARAŞTIRMA BULGULARI 

Bu çalışmada, farklı motor yükü ve motor devirlerinde çalışan bir dizel moto-

runda farklı oranlarda biyodizel karışımlarının kullanılması ve EGR’nin farklı oran-

larının uygulanması ile motor performans parametrelerindeki değişimler Taguchi is-

tatiksel deney tasarım yöntemi kullanılarak incelenmiştir. 

Varyans analizi sonuçları Tablo 5’te görülmektedir. Bu sonuçlara göre faktör-

lerin, döndürme momenti ve efektif güçte %95 ile %99.99 aralığında, efektif verim 

ve özgül yakıt sarfiyatında ise %95 ile %99 aralığında etkili olduğu tespit edilmiştir. 

Şekil 2’de motor momentine etki eden faktör ve seviyelerinin değişimleri gö-

rülmektedir. Momentin optimum değeri tam yük değerinde, 1600 d/d’da, B20 biyo-

dizel karışımında ve EGR0’da elde edilmiştir. En iyi kombinasyon A4B3C1D1’dir. 
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Şekil 2. Moment İçin Faktör Seviyeleri S/N Değerleri 

 

Deneysel çalışmalar sonucunda motorda farklı oranlarda biyodizel kullanıldı-

ğında dizel yakıt ile çalışan motora göre, döndürme momentinin arttığı görülmekte-

dir. Döndürme momentinin B20 yakıtına kadar artması ve B20 yakıtında en iyi sevi-

yeye ulaşmasının biyodizelin içerdiği oksjen miktarı ile ilgili olduğu düşünülmekte-

dir. Yakıttaki oksijen miktarının fazla olması yanmanın iyileşmesini sağlamaktadır. 

Bu durum momentin ve dolayısıyla efektif güç ve efektif verimin artmasına sebep 

olmaktadır. Yakıt içerisindeki biyodizel oranının %20’den fazla olduğu durumda bi-

yodizelin alt ısıl değerinin dizel yakıttan düşük olması sebebiyle sisteme olan ısı gir-

disinin daha az olması döndürme momentini azaltmaktadır.  

Motora EGR uygulanması dolgu içerisindeki oksijen miktarını azalttığından 

ve yanma hızını yavaşlattığından motor performans parametrelerinde kötüleşme 

meydana gelmiştir. Özellikle yüksek devirlerde artan EGR oranı karışımın fakirleş-

mesine ve yanmanın kötüleşmesine nenden olmaktadır. Bu sebeple motor perfor-

mans parametrelerinin en yüksek değerleri EGR uygulanmadığı durumlarda elde 

edilmiştir. 

Şekil 3’te motor efektif gücüne etki eden faktör ve seviyelerinin değişimleri 

görülmektedir. Efektif gücün optimum değeri tam yük değerinde, 2400 d/d’da, B20 

biyodizel karışımında ve EGR0 oranında elde edilmiştir. En iyi kombinasyon 

A4B3C1D2’dir. 
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Şekil 3. Efektif Güç İçin Faktör Seviyeleri S/N Değerleri 

 

Şekil 4’te motor efektif verimine etki eden faktör ve seviyelerinin değişimleri 

görülmektedir. Efektif verimin optimum değeri %80 yük değerinde, 1600 d/d’da, 

B20 biyodizel karışımında ve EGR0 oranında elde edilmiştir. En iyi kombinasyon 

A3B3C1D1’dir. 

 

 

Şekil 4. Efektif Verim İçin Faktör Seviyeleri S/N Değerleri 

 

Genel olarak atmosferik motorlarda momentin en yüksek olduğu devir karak-

teristik eğrilerde bilindiği üzere orta bir devirdir. Deney motorunda en yüksek mo-

ment 1600 d/d’da elde edilmiştir. Bu devirden sonra devir arttıkça moment azalır. 

Bunun nedeni silindire girecek karışım miktarının azalması, motorun hacimsel 
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veriminin düşmesi ve artan sürtünme kayıplarıdır. Efektif güç ise momente bağlı ol-

duğu gibi motor devrine de bağlıdır. Devir arttıkça çevrim sayısındaki artmaya bağlı 

olarak efektif güç artmaktadır.  

 

Tablo 5. Varyans (ANOVA) Analizi 

  

Faktörler 
Kareler 

Toplamı, SS 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Ortalaması, V 
Fteori 

 

 

 

Moment 

A – Yük, % 133,2688681 3 44,42295602 709,4621112*** 

B – Biyodizel 1,324780327 3 0,441593442 7,052520675* 

C – EGR, % 0,540839752 3 0,180279917 2,879181896 

D – Devir Sayısı, 

d/d 
11,2781683 1 11,2781683 180,1193304*** 

Toplam 146,7257314 15 9,781715424  

Hata 0,313074901 5 0,06261498  

 

 

 

Efektif 

Güç 

A – Yük, % 133,2688681 3 44,42295602 709,4621112*** 

B – Biyodizel 1,324780327 3 0,441593442 7,052520676* 

C – EGR, % 0,540839752 3 0,180279917 2,879181896 

D – Devir Sayısı, 

d/d 
13,58181891 1 13,58181891 216,9100569*** 

Toplam 149,029382 15 9,935292131  

Hata 0,313074901 5 0,06261498  

 

 

 

Efektif 

Verim 

A – Yük, % 10,08333218 3 3,361110726 10,52726207* 

B – Biyodizel 1,283978486 3 0,427992829 1,340507064 

C – EGR, % 3,873636858 3 1,291212286 4,04417802 

D – Devir Sayısı, 

d/d 
9,451326813 1 9,451326813 29,60229589** 

Toplam 26,28865842 15 1,752577228  

Hata 1,596384086 5 0,319276817  

 

 

Özgül 

A – Yük, % 10,08333218 3 3,361110726 10,52726207* 

B – Biyodizel 2,374930718 3 0,791643573 2,479489679 

C – EGR, % 3,873636858 3 1,291212286 4,04417802 
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Yakıt 

Sarfiyatı 

(ÖYS) 

D – Devir Sayısı, 

d/d 
9,451326813 1 9,451326813 29,60229589** 

Toplam 27,37961065 15 1,825307377  

Hata 1,596384086 5 0,319276817  

* %95 etki. 

**%99 etki. 

***%99.99 etki. 

 

Şekil 5’te motor özgül yakıt sarfiyatına (ÖYS) etki eden faktör ve seviyelerinin 

değişimleri görülmektedir. Özgül yakıt sarfiyatının optimum değeri %80 yük değe-

rinde, 1600 d/d’da, B20 biyodizel karışımında ve EGR0 oranında elde edilmiştir. En 

iyi kombinasyon A3B3C1D1’dir. 

 

 

Şekil 5. ÖYS İçin Faktör Seviyeleri S/N Değerleri 

 

 

 

4. GENEL DEĞERLENDİRME 

Bu çalışmada, Taguchi deney tasarım yöntemi kullanılarak, farklı yük ve de-

virlerde çalışan bir dizel motorunda farklı biyodizel ve EGR oranlarının uygulanması 
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sonucu motor performans parametrelerindeki değişimler incelenmiştir. Yapılan ince-

lemeler sonucunda motor yükünün, motor devrinin, farklı biyodizel-dizel karışımla-

rının ve farklı EGR oranlarının motor performans parametreleri üzerinde etkili ol-

duğu tespit edilmiştir. Genel olarak elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibidir; 

-Motor döndürme momenti açısından en iyi sonuçlar tam yük (%100) şartında, 

B20 yakıtında, EGR uygulanmadığında ve 1600 d/d’da elde edilmiştir. 

- Efektif güç için en iyi sonuçlar tam yük şartında, B20 yakıtında, EGR uygu-

lanmadığında ve 2400 d/d’da elde edilmiştir. 

-Efektif verim ve özgül yakıt sarfiyatı açısından en iyi sonuçlar %80 yük şar-

tında, B20 yakıtında, EGR uygulanmadığında ve 1600 d/d’da elde edilmiştir. 

Ayrıca Taguchi istatistiksel deney tasarım yönteminin kullanılması ile 48 adet 

(16x3=48) deney yapılarak zaman ve maliyet açısından tasarruf sağlanmıştır. Yapı-

lan deneyler faktörlerin %95 ile %99.99 güven aralığında etkili olduğunu göstermek-

tedir. 
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Özet: Bu çalışmada çelik lifli betonların basınca ve eğilmeye karşı da-

yanıklılıkları araştırılmıştır. Deneyler için, katkısız beton ve çelik lifli beton 

üretilmiştir. Beton karışımında boyut oranı 80 olan çelik lifler kullanıldı. %1 

hacimsel oranında çelik lifler beton içerisinde kullanılmıştır. Beton dökümleri 

TS 802 ve TS 10514 standartlarına göre ve deney numuneleri TS EN 12350-1, 

TS EN 12390-1, TS EN 12390-2 veya TS EN 12504-1 standartlarına uygun 

olarak boyutları 15x15x15 cm olan üç küp numune ve 7,5x7,5x50 cm ebatla-

rında 4 numune hazırlanmıştır. 28 günlük küp numuneler kür havuzlarında bek-

letildikten sonra TS EN 12390-4 standardına uygun olan beton numunesine, 

beton basınç dayanım cihazında testler yapılmıştır. Hazırlanan 7,5x7,5x50 

cm’lik küp numunelerin kırılması ve eğilme dayanımlarının belirlenmesi için 

eğilme çekme dayanım deneyi yapılmıştır.  Sonuç olarak, basınç dayanımlarına 

bakıldığı zaman şahit numunede düşük olmasında agrega yüzeylerinin tozlu 

olması, agrega yüzeylerinin çamurlu olması, iyi sıkıştırılamamasının etkili ol-

duğu, agreganın uygunluğunun kontrol edilememesi düşünülmektedir. Kiriş 

numunelerde ise; çelik telli betonlarımızda ise kırılma olayı betonun enerji 

yutma kapasitesi fazla olduğundan dolayı uzun sürmüştür. Büyüyen çatlakları 

çelik lifler önlemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çelik lif, beton, agrega, basınç dayanımı, eğilme 

dayanımı 

 

Investigation of Concrete Compressive Strength and Concrete Bending 

Strength Beams of the Steel Fibers 

 

Abstract: In this study, pressure and resistance against bending for steel 

fiber reinforced concrete have been investigated. For the experiments, pure 

made of concrete and steel fibre reinforced concrete. The size of the steel fibers 

in the concrete mix, which is the ratio of 80 were used. 1 %in a volumetric ratio 
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of steel fibers in concrete was used. TS and TS EN ISO 12350 -1 802 standards 

and samples 10514 concrete castings, TS EN 12390-1, TS EN 12504-1 and TS 

EN 12390-2 three dimensions 15x15x15 cube specimens in accordance with 

standards or cm 7,5x7,5x50 cm 4 samples were prepared. 28-day concrete cube 

samples that complies with the standard TS EN 12390-4 setup after waiting in 

the pool, concrete compressive strength tests were performed on the device. 

Prepared 7,5x7,5x50 cm cube samples for flexural strength determination of 

flexural strength and breakage of tests were performed.  Finally, the compres-

sive strength samples comes from the witness when the surface of the aggregate 

to be lower in dusty, muddy surface of the aggregate to be compressed a good 

failure to be effective, it is considered that the suitability of the aggregate can-

not be checked. The beam specimens; steel wire in concrete fracture energy 

absorption capacity of concrete is more because the event lasted long. Growing 

cracks in the steel fibers is prevented. 

Key Words: Steel fibers, concrete, aggregate, compressive strength, 

bending strengh. 

 

 

1. Giriş 

Beton; çimento, agrega ve suyun uygun oranlarda karıştırılmasıyla imal edi-

len, başlangıçta plastik kıvamda olup sertleştikten sonra dayanım kazanan önemli 

taşıyıcı ve bir yapıyı meydana getirmek için gerekli olan en önemli yapı malzemesi-

dir (Kaya vd., 2014). Betonun zayıf özelliklerinin belirgin olarak iyileştirilmesi ve 

güçlendirilmesi için beton içerisine değişik malzemeler katılarak teknik özellikleri 

geliştirilebilmektedir (Topçu vd., 2005). Beton malzemesinin dayanımı ve diğer me-

kanik özellikleri çeşitli katkı malzemeleri yardımıyla iyileştirilmeye çalışılmaktadır 

(Aktaş, 2018). Katkı malzemeleri olarak kimyasal maddelerin yanı sıra günümüzde 

çeşitli boyutlarda lifler de kullanılmaktadır. Beton özeliklerini olumlu yönde değiş-

tirerek iyileştirmek amacıyla taze beton içerisine çeşitli yöntemlerle değişik miktar-

larda katılan, belirli boy/çap (narinlik oranı) oranına sahip olan metalik, polimerik, 

mineral veya tabii yapıdaki malzemelere lif (fiber) denilmektedir (Kozak, 2013). Lif-

ler; çelik, plastik, cam gibi değişik malzemelerden farklı tip ve boyutlarda üretilmek-

tedirler (Ünal vd., 2007). Geometrik yapılarına göre çelik lifler üç sınıfa ayrılmakta-

dır. Düz, pürüzsüz yüzeyli teller, bütün uzunluğu boyunca deforme olmuş teller (üze-

rinde çentikler açılmış teller, kıvrımlı teller, ay biçimli dalgalı teller) ve sonu kancalı 

teller (iki ucu kıvrılmış teller, bir ucu kıvrılmış teller) (TS 10513, 1992). Şekil 1’de 

değişik çelik lif tipleri görülmektedir. 
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Şekil 1. Çelik Lif Çeşitleri, a) Düz Lif, b) Çentikli Lif, c) Dalgalı Lif, d) Ay 

Biçimli Dalgalı Lif, e) İki Ucu Kancalı Lif, f) Bir Ucu Kancalı Lif (Aktaş, 2018) 

 

ACI 544 'e göre lifin tanımı lif boyunun eşdeğer lif çapma bölünmesiyle elde 

edilen "Boy/Çap” (aspect ratio) oranı olarak kabul edilmektedir. Bu orana kısaca 

"Narinlik Oranı" da denilmektedir. Eşdeğer lif çapı ise: lifin kesit alanına eşit bir 

dairenin çapı olarak tanımlanmaktadır. Ancak bazı liflerin uzunluklarının ve çapları-

nın farklı değerler alması açısından ve cam liflerde olduğu gibi liflerin demet şek-

linde olması lifleri sadece boy/çap oranına göre sınıflandırma yapmak mümkün ol-

mamaktadır (Kozak, 2013) 

Çelik lifli beton; Betonun mekanik özelliklerini iyileştirmek amacı ile taze be-

ton içerisinde belirli aralıklarla dağıtılmış çelik lifler bulunan ince veya ince ile kaba 

agrega, çimento ve gerektiğinde katkı maddesi kullanılarak üretilmiş kompozit bir 

malzemedir (ACI 544.3R-93, 1998; Aktaş, 2018).  

Betona çelik lif ilave etmekle betonun çekme mukavemetini, tokluğunu, 

eğilme mukavemetini, yorulma mukavemetini, parçalanma ve kırılmaya karşı daya-

nıklılığını, darbe etkilerine karşı dayanımını ve deformasyon yapabilme yeteneği gibi 

teknik özelikleri artırmak mümkündür (Yıldırım, 1994). 

Çelik liflerin betona veya harca hacimce %0.25 ile 2 (yaklaşık 20 ile 150 

kg/m3) oranında eklenmesi beton ve harçların mühendislik özelliklerinde önemli iyi-

leşmeler sağlamaktadır. Bu iyileşmeler;  

• Çelik lifler, betonun darbe, eğilme, yorulma mukavemetini ve tokluğunu art-

tırmaktadır (ACI 544.3R-93, 1998). 

• Basınç ve çekme kuvvetleri etkisi altında, çelik lifler çekme mukavemetleri 

tam olarak kullanılmadan önce, beton matrisinde olması muhtemel çatlakların mey-

dana gelmesini önler. 

• Çelik lifler, betonda oluşmuş çatlakların matris içinde ilerlemesini yavaşlatır. 
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• Çelik lifli beton taşıma gücüne ulaştığı halde yük taşımaya devam eder. 

• Çelik lifli betonlarda maksimum yükten sonra artan deformasyon sonucunda 

yükün azalma hızı normal betonlara göre daha yavaştır. 

• Çelik lifli betonda çatlama, dökülme, parçalanma ve dağılma azdır. 

• Çelik lifli betonlarda kırılma enerjisi normal betonlara göre yüksektir. İlk kı-

rılma yükünden sonra oldukça yüksek düktilite gösterirler (Özyurt, 2002). 

• Çelik lifler betonların aşınma, erozyon ve kavitasyon dirençlerini arttırırlar. 

• Çelik lifler, büzülme çatlak genişliklerini azaltmakta ve büzülme hareketle-

rini sınırlamaktadırlar (Eyyubov vd., 2003).  

• Bu özelliklerinden dolayı çelik lifli beton kullanılan yerlerde kesitler küçül-

tülerek ekonomi de sağlanabilmektedir (Arslan, 1993). 

 

Çelik lif katkılı betonlar son yıllarda karayollarında, tünel kaplamalarında, be-

ton borularda ve betonarme çerçevelerde, beton dayanımına olan olumlu etkileri ve 

enerji yutma kapasitelerinin fazla olması nedeniyle yaygın olarak uygulama alanı 

bulmaktadır (Aktaş, 2007). 

 

A. Betonun Kesme Kuvveti Altında Davranışı 

Betonun kesme kuvveti altında kırılmasına genellikle rastlanmamaktadır. Be-

ton çekme mukavemeti düşük bir malzeme olduğu için kırılma kayma gerilmelerinin 

sıfır olduğu asal çekme gerilmesi doğrultularına dik yüzeyler boyunca oluşur. Beto-

nun kayma mukavemetini deneylerle elde etmek oldukça zor olduğu gibi, elde edilen 

sonuçlarda büyük farklar gözlenir. Betonun kayma mukavemeti basınç mukaveme-

tinin %35-%80 i arasında değişen değerler olarak alınır (Düzgün, 2005). 

 

B. Betonun Çekme ve Eğilme Dayanımı 

Betonun çekme dayanımı, “betonda çekme etkisi yaratacak kuvvetlerin neden 

olacağı şekil değiştirmelere ve kırılmaya karşı, betonun gösterebileceği direnme ka-

biliyeti” olarak tanımlanmaktadır. Genellikle, yapıdaki betona doğrudan çekme kuv-

veti uygulanmamaktadır. Ancak, beton elemanlarının üzerine gelen ve/veya eğilme 

kuvvetleri betonun içerisinde dolaylı olarak çekme kuvvetlerinin oluşmasına neden 

olmaktadır. Betondaki basınç ve çekme dayanımları birbiriyle yakından ilgilidir. Ge-

nel olarak, betonun çekme dayanımı, basınç dayanımının %9 - %10’u kadardır. Be-

tonun kalitesine ve yaşına bağlı olarak, bu oran %7 ile %17 arasında değişebilmek-

tedir (Gürbüz, 2010). 



Çelik Liflerin Beton Basınç Dayanımı ve Kiriş Eğilme Dayanımına Etkilerinin Araştırılması 

75 

Bu çalışmada; Betonda karma lif kullanımının sertleşmiş betonun basınç ve 

eğilme dayanımına etkisi incelenmesi amaçlanmıştır. Bu şekilde elde edilen beton 

numunelerine 28 günlük basınç ve eğilme dayanımı deneyleri yapılmıştır.  

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1. Materyal 

Yapılan deneysel çalışmada beton üretimi için gerekli olan iri ve ince agrega, 

su, PÇ CEM I 42.5 R Portland çimentosu ve %1 oranında çelik lif kullanılmıştır. 

 

2.2. Yöntem 

2.2.1. Deney Numunelerinin Hazırlanması 

TS 802 ve TS 10514 standartlarına göre hesabı yapılan çelik tel takviyeli beton 

dökümü Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Atölye ve Laboratuvarlarında 

gerçekleştirilmiştir. Deney numuneleri, EN 12350-1, EN 12390-1, EN 12390-2 veya 

EN 12504-1’e uygun olarak boyutları 15x15x15 cm olan üç küp numune ve 

7,5x7,5x50 cm ebatlarında 4 numune hazırlanmıştır. Küplerden 2 adet lifsiz 1 adet 

lifli olarak, kiriş numunelerden ise 2 adet lifsiz 2 adet lifli olarak üretilmiştir. Elde 

edilecek numune karışımları betonyer içerişinde hazırlanmıştır.   

İlk olarak TS 802 ‘e göre hesaplanan iri agrega ve ince agregalar hassas terazi 

yardımıyla tartılmış (Şekil 2) ve betonyer içerisinde karıştırılmıştır.  

 

 

Şekil 2. Hassas terazi 
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Daha sonra TS 802 ve TS 10514’e göre hesaplanan çimento miktarı agrega 

karışımına ilave edilmiştir. Gerekli su miktarı Sakarya ili şehir içme suyu şebekesin-

den temin edilmiş ve karışıma eklenmiştir. Elde edilen karışım ilk olarak, şahit beton 

numunesinin elde edilmesi için kalıplara TS EN 12390-2 standardına göre şişlenerek 

yerleştirilmiştir. Betonyer içerisinde kalan karşıma çelik lif ilave edilmiş ve homojen 

bir beton karışımı elde edilmek için betonyer tekrar çalıştırılmıştır. Karıştırma işlemi 

tamamlandıktan sonra beton karışımı kalıplara dökülmüştür. Üretilen numunelerin 

prizini almaları için 24 saat boyunca kalıp içerisinde bekletilmiştir. Süre sonunda 

kalıplardan çıkarılarak kür havuzlarında yirmi sekiz gün bekletilip kür edilmişlerdir. 

 

2.2.2. Küp numunelere uygulanan basınç dayanımı deneyi 

Yirmi sekiz gün boyunca küp numuneler kür havuzlarında bekletildikten sonra 

EN 12390-4’e BESMAK marka beton basınç cihazında kırılmıştır (Şekil 3).  

 

 

Şekil 3. Basınç dayanımı deney cihazı 

 

Elde edilen kırılma yükleri kullanılarak TS EN 12309-3’e uygun olarak 

c

c
A

F
f =

 formülünden her bir numunenin basınç dayanımı hesaplanmıştır. 

2.2.3. Kiriş numunelerine uygulanan eğilmede çekme dayanımı deneyi 
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Eğilmede çekme dayanımının tespiti için kiriş numunesi yatay olarak presin 

tablaları arasına yerleştirilen, numunelerin altına ve üstüne yerleştirilen plakalara dik 

yönde basınç yüklemesi uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Deney Şekil 4’de görülen 

BESMAK marka cihazla yapılmıştır. Deneyde uzunluğu 50 cm olan numunelerin 

açıklığı 40 cm alınmıştır. 

 

 

Şekil 4. Eğilmede çekme dayanım deney cihazı 

3. BULGULAR  
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3.1. Basınç Dayanım Sonucu 

Üretilen şahit numunelere akışkanlaştırıcı katkı maddesi ilave edilmiştir. 

Tablo 1’de sunulan Basınç dayanım değerleri incelendiğinde; şahit numunede isteni-

len basınç dayanımı yakalanamamıştır. Sonuçların bu şekilde olmasında agrega yü-

zeylerinin tozlu veya çamurlu olması, iyi sıkıştırılamamasının etkili olduğu ve agre-

ganın uygunluğunun kontrol edilememesi olarak düşünülmektedir. Çelik telli küp 

numunenin basınç değeri C25 olması beklenirken bu değerin C20 olduğu tespit edil-

miştir. Çelik liflerin betonun basınç değerini arttırabilir veya azaltabilir özellikte ol-

ması elde edilen sonucun uygun olduğu ve beklenen bir sonuç olduğunu göstermek-

tedir. Ancak şahit numunelerdeki basınç kaybı üretim hatalarından ve agreganın yu-

karıda bahsedilen özelliklerde olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 

Tablo 1. Cam lif takviyeli ve şahit numunelerin ağırlıklıları ile kırılma yükleri 

Numune Adı Yük(KN) 

Şahit 1 282,3 

Şahit 2 307,9 

Çelik Tel Lifli 1 462,2 

 

3.2. Eğilme Deneyi Sonucu 

Yapılan deney sonuçları incelendiğinden Şekil 5’de sunulan grafikte görül-

düğü gibi istenilen sonuçlar elde edilmiştir. Deneyde Şahit numunelerde gevrek mey-

dana gelmiştir. Çelik telli numunelerde ise kırılma olayı betonun enerji yutma kapa-

sitesinin fazla olmasından dolayı uzun sürmüştür. Büyüyen çatlakları çelik lifler ön-

lemiştir. Çelik lifli beton numunelerinde sünek kırılmalar meydana gelmiştir. Liflerin 

beton içerisinde homojen olarak dağıldığı gözlemlenmemiştir. Bunun nedeninin üre-

tim esnasında gerekli sıkıştırma işlemi gereken sürede yapılmaması olarak açıklana-

bilmektedir. Çelik liflerde kopma meydana gelmediği ve sıyrılmalar gerçekleştiği 

tespit edilmiştir. Ayrıca yüzeyi ıslak olan agregaların üzerinde bulunan kimyasallar 

agreganın bağlayıcıyla birleşmesinde olumsuz etki gösterip aderansı kötü etkilediği 

düşünülmektedir. Grafikte görülen çizgilerin altında bulunan alan numunelerin enerji 

yutma kapasitesini göstermektedir. 
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a) 

 

 

 

b) 
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c) 

 

 

d) 

 

e) 

 

Şekil 5. (a) Basınç Dayanım Grafiği (b) Çelik1 ve Çelik2 numunelerinin 

yük/sehim grafiği (c) Şahit numunelerinin grafikleri (d) Şahit numuneler ile çelik1 

numunesinin karşılaştırılması (e) Şahit numuneler ile çelik2 numunesinin karşılaştı-

rılması 
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4.TARTIŞMA VE SONUÇ 

Çelik liflerin betonun basınç dayanımına etkisinin araştırılması amacıyla %1 

oranında çelik lif kullanılarak beton ve kiriş üretimi yapılmıştır. Yapılan deneyler 

sonucunda; küp numunelerin basınç dayanımı TS EN 12350-1, TS EN 12390-1, TS 

EN 12390-2 veya TS EN 12504-1 standartlarında verilen değerlerin altında olduğu 

tespit edilmiştir. Ayrıca şahit numunede de istenilen basınç dayanımı yakalanama-

mıştır. Sonuçların bu şekilde olmasında agrega yüzeylerinin tozlu olması, agrega yü-

zeylerinin çamurlu olması, iyi sıkıştırılamamasının etkili olduğu, agreganın uygun-

luğunun kontrol edilememesinden kaynaklandığı düşünülmektedir.  

Kiriş numunelerde ise; çelik lifli numunelerde kırılma olayı betonun enerji 

yutma kapasitesi fazla olmasından dolayı uzun sürdüğü gözlenmiştir. Kirişlerde mey-

dana gelen ve büyüyen çatlakların çelik lifler tarafından önlendiği tespit edilmiştir. 

Çelik lifli numunelerde sünek kırılma meydana gelmiştir. Liflerin beton içerisinde 

homojen olarak dağılmadığı gözlemlenmiştir. Bunun üretim esnasında gerekli sıkış-

tırma işlemi gereken sürede yapılmamasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 

Çelik liflerde kopma meydana gelmemiş olup sıyrılmalar gerçekleşmiştir. Yüzeyi ıs-

lak olan agregaların üzerinde bulunan kimyasallar agreganın bağlayıcıyla birleşme-

sinde olumsuz etki gösterip aderansı olumsuz yönde etkilediği tespit edilmiştir. 
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DI Bir Dizel Motoruna Metanol Kismi Homojen Dolgusunun 

Performans ve No Emisyonlara Etkisinin İncelenmesi 
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Özet: Bu çalışmada, direkt enjeksiyonlu, tek silindirli bir dizel motora 

metanol kısmi homojen dolgusunun motor performans parametreleri ve NO 

emisyonlarına etkileri deneysel olarak incelenmiştir. Motor deneyleri tam yük 

şartlarında, farklı motor devirlerinde standart dizel yakıt ve emme manifolduna 

%10 Metanol (M10) kısmi homojen dolgu uygulanması durumları için tekrar-

lanmıştır. Metanol, elektronik kontrollü püskürtme sistemi ile emme manifol-

dunda emme supabının tam arkasına püskürtme yapacak şekilde konumlandı-

rılmış enjektör aracılığı ile püskürtülmüştür. Metanol miktarı, motorun yakıt 

sarfiyatının %10 olacak şekilde emme manifolduna püskürtülmüş olup bu de-

virlerde dizel yakıtı aynı güç ve torku verecek şekilde azaltılmıştır. Motor özgül 

yakıt sarfiyatı, efektif verim ve NO emisyon değerlerinde meydana gelen deği-

şimler karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Metanol kısmi homejen dolgusu so-

nucunda motor performans parametrelerinde iyileşmeler, NO emisyonlarında 

ise standart dizel verilerine göre azalmaların meydana geldiği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Metanol fumigasyonu, emisyon, performans 

 

Effect of Partial Homogeneous Charge Compression to Engine 

Performance and Exhaust Emissions of a DI Diesel Engine 

 

Abstract: In this study, the effects of methanol partial homogenous 

charge compression on engine performance parameters and NO emissions were 

investigated experimentally. The motor tests were repeated at full load condi-

tions for 10% Methanol (M10) partial homogenous charge compression to stan-

dard diesel fuel and intake manifold at different engine speeds. The methanol 

was injected with an electronically controlled injection system by means of an 

injector positioned in the intake manifold to injection directly behind the suc-

tion valve. The amount of methanol was injected into the intake manifold at 

10% of the fuel consumption of the engine, whereby the diesel fuel was reduced 
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to give the same power and torque. Motor specific fuel consumption, effective 

yield and NO emission values are presented comparatively. As a result of met-

hanol partial homogeneous charge compression, improvements in engine per-

formance parameters and NO emissions decreased compared to standard diesel 

data. 

Keywords: Methanol fumigation, emission, performance 

 

 

1. GİRİŞ 

Dizel motorlar verimlerinin yüksek olması sayesinde kendilerine çok fazla 

kullanım alanı bulmaktadır. Aynı zamanda benzin motorlarına göre daha az karbon 

monoksit (CO) salınımına sebep olurken diğer taraftan 2-20 kat daha fazla azot oksit 

(NOₓ) salınımı gerçekleştirmektedir. (HAŞİMOĞLU, 2005) 

İçten yanmalı motorlardan salınan zararlı emisyonların azaltılması için farklı 

yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemler; yanma öncesi, yanma sırası ve yanma son-

rası alınan önlemlerdir. Yanma öncesi alınan önlemler: Kullanılan yakıt bileşiminin 

kirletici emisyonları azaltıcı yönde hazırlanması (Katkı maddeleri, emülsife yakıt, 

oksijen, LPG, alkoller vs.). Yanma sırasında alınan önlemler: Kirletici bileşenlerin 

yanma sırasında azaltmak (Yanma odası şekli, yanma odası yüzey/hacim oranı, ter-

mal bariyer kaplama, sıkıştırma oranı, emme manifoldu şekli, supap zamanlaması, 

EGR, su püskürtme, avans değiştirilmesi, vb.). Yanma sonrası alınan önlemler: Olu-

şumuna engel olunamayan kirletici bileşenleri daha sonra egzoz gazı içerisinden te-

mizlemek (katalitik konvertör, SCR, partikül fitre vb.). 

Dizel motorlardan salınan zararlı emisyonların azaltılması için pek çok yöntem 

kullanılmaktadır. Bunlardan biri de alkollerin emme havası içerisine fumigasyonu 

veya alkol-yakıt karışımlarıdır. Alkoller petrol kökenli yakıtlara göre oksijen içeriği-

nin fazla olması ve gizli buharlaşma sıcaklıklarının yüksek olması nedeniyle pek çok 

araştırmacı tarafından dizel motorlarından salınan NOx emisyonlarının azaltılması 

ve motor performansı iyileştirilmesi için kullanılmaktadır. (Ayhan, 2016) (ŞAHİN & 

DURGUN, 2008) (EYİDOĞAN, ve diğerleri, 2011) 

Ayhan, direkt enjeksiyonlu bir dizel motoruna metanol fumigasyonunun per-

formans ve emisyonlara etkisi deneysel olarak incelemiştir. Motor döndürme mo-

menti, efektif güç, efektif verim ve özgül yakıt sarfiyatında artmalar meydana geldi-

ğini tespit etmiştir. Emisyonlarda ise; NOx, duman koyuluğu ve CO2 emisyonlarında 

da genel olarak metanol fumigasyonu değerlerinde standart duruma göre azalmaların 

olduğu gözlemlemiştir. Buna karşılık, HC ve CO emisyonlarında artmalar tespit et-

miştir. (AYHAN, 2016) 
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Çanakçı ve Ark. kurşunsuz benzin, etanol-benzin (E5, E10) ve metanol-benzin 

(M5, M10) karışımlarının motor performansı, yanma karakteristiği ve egzoz emis-

yonlarına etkisini incelemişlerdir. Etanol-benzin ve metanol-benzin karışımlarının 

özgül yakıt tüketimleri benzine göre artış göstermiş, ayrıca alkol karışımları kulla-

nımı ile genel olarak CO, HC, CO2 ve NOx emisyonlarında azalma olduğunu göz-

lemlemişlerdir. (EYİDOĞAN, ve diğerleri, 2011) 

Can ve Ark Dizel yakıtına %10 ve %15 hacimsel oranlarında etanol karıştırı-

larak farklı motor dönme sayılarında ve yüklerinde çalışan bir ön yanma odalı turbo 

dizel motorun egzoz emisyonları incelemiştir. Deney sonuçları etanol ilavesinin, 

NOx emisyonunda artma ve ısıl değerinin düşük olmasından dolayı da bir miktar 

motor gücünde düşmeye sebep olduğunu, CO, is ve SO2 emisyonlarında azalma sağ-

ladığını gözlemlemişlerdir. (CAN, ÇELİKTEN, & USTA, 2005) 

Şahin ve Durgun indirekt püskürtmeli doğal emişli bir dizel motorunda etanol 

fumigasyonunun motor performans parametreleri ve NOx emisyonu üzerindeki etki-

leri deneysel olarak incelemişlerdir. Çalışmada etanol fumigasyonunun motor per-

formans parametrelerini iyileştirdiği ve NOx emisyonunu azaltılabileceği ancak 

efektif gücü turboşarj sistemi kadar arttıramadığı görülmüştür. (ŞAHİN & 

DURGUN, Improving Of Diesel Combustion-Pollution-Fuel Economy And 

Performance By Ethanol Fumigation, 2016) 

Sezer, etanol ve dietil eterin dizel yakıtına katılmasının motor performansı ve 

egzoz emisyonlarına etkileri deneysel olarak incelemiştir. Etanol karışımının motor 

gücünde düşüşe neden olduğunu, efektif verimde artış olduğunu aynı zamanda yakıt 

tüketiminde azalma olduğunu tespit etmiştir. Yakıt karışımları kullanıldığında NOx 

ve CO2 emisyonunda azalma sağlamışken HC emisyonunda artış olduğunu tespit 

etmiştir. (SEZER, 2017) 

Bu çalışmada tek silindirli bir dizel motora elektronik kontrollü bir sistemle 

tam emme supabının arkasına %10 metanol fumigasyonu uygulanmıştır. Farklı de-

virlerde tam yükte elde edilen motor performans parametreleri ile egzoz emisyon pa-

rametreleri karşılaştırılmalı olarak verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 



Hürol Bilgin YAYLAMIŞ, Vezir AYHAN, İdris CESUR 

88 

2. MATERYAL ve METOT 

Deneyler, Super Star marka, tek silindirli, su soğutmalı, direkt enjeksiyonlu, 

doğal emişli bir dizel motorunda yapılmıştır. Kullanılan motorun teknik özellikleri 

Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1 – Deney motorunun özellikleri 

Motor Tipi Super Star 

Piston Çapı(mm) 108 

Strok(mm) 100 

Silindir Sayısı 1 

Strok Hacmi(dm³) 0,92 

Maksimum Güç (kW) 14,7 (1500 d/d) 

Enjektör Basıncı (Bar) 225 

Püskürtme Avansı (KMA) 29 

Maksimum Devir(d/d) 2500 

Soğutma Tipi Su 

Püskürtme Tipi Direkt Enjeksiyon 

 

Deneyde kullanılan dizel yakıtı ve metanolün fiziksel ve kimyasal özellikleri 

Tablo 2’ de verilmiştir. 

 

Tablo2. Yakıtların özellikleri 

 Dizel Metanol 

Kimyasal Formülü C14H30 CH3OH 

Yoğunluk (15 °C’ de g/cm³) 0,86 0,79 

Alt Isıl Değer (MJ/kg) 42000 20100 

Viskozite (40 °C’de mm²/s) 2,73 0,59 

Kendi Kendine Tutuşma Sıcaklığı (°C) 316 423 

Oksijen (% ağırlık) 0 50 

Hidrojen (% ağırlık) 14,3 12,5 

Karbon (% ağırlık) 85,7 37,5 

 

Deney düzeneği Şekil 1’de şematik olarak görülmektedir. Deneyler, tam yük 

şartlarında 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200 ve 2400 d/d’da gerçekleştirilmiştir. 

Motor gücünü tespit etmek için hidrolik bir dinamometre kullanılmıştır. Yakıt sarfi-

yatı ölçümü, 50 cm3’lük hacimsel ölçü kabında gerçekleştirilmiştir. Motor deney 
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verileri ölçümüne geçmeden önce motorun kararlı hale gelmesi beklenmiştir. Motor 

kararlı hale geldikten sonra ölçüm gerçekleştirilmiştir. Soğutma suyu çıkış sıcaklığı 

80 0C de sabit tutulmuştur. Su debisi rotometre vasıtasıyla ölçülmüştür. Egzoz emis-

yonlarının ölçülmesinde (HC, CO, NO, O2) BOCSH marka BEA modeli gaz analiz 

cihazı, is emisyonlarının ölçülmesinde BİLSA marka is ölçüm cihazı kullanılmıştır. 

 
Şekil 1 – Deney düzeneği 

 

Metanol, elektronik kontrollü püskürtme sistemi ile emme manifolduna gön-

derilmiştir.  Enjektör, emme supabının tam arkasına püskürtme yapacak şekilde ko-

numlandırılmıştır. Deneylerden önce kullanılacak metanol enjektörünün püskürtme 

karakteristiği belirlenmiştir. Deneyler, ilk önde STD dizel yakıtı ile gerçekleştiril-

miştir. Metanol miktarı, motorun yakıt sarfiyatının %10 olacak şekilde emme mani-

folduna püskürtülmüş olup bu devirlerde dizel yakıtı aynı güç ve torku verecek şe-

kilde azaltılmıştır.  

Deneyler, her devir için beşer kez uygulanarak Chauvenet kriterine göre ya-

pılmıştır. Tablo 3’ de kullanılan deney düzeneğinin sistematik hataları ve hesaplan-

mış toplam belirsizlikleri görülmektedir.  

 

 

 

Tablo 3. Deney düzeneğinde kullanılan cihazların belirsizlikleri 
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Parametreler Sistematik Belirsizlikler, 

± 

Yük, N 0,1 

Devir, d/d 1,0 

Zaman, s 0,1 

Sıcaklık, °C 1 

Yakıt Tüketimi, g 0,1 

NO, ppm 1 

HC, ppm 1 

O₂, % 0,01 

Özgül Yakıt Sarfiyatı, g/kWh 1,5 

Moment, Nm 1 

Efektif Güç, kW 1,5 

    

3. DENEY SONUÇLARI ve TARTIŞMA 

Dizel yakıtı ile motora %10 oranında metanol püskürtülmesi durumunda mo-

tor momenti ve efektif güç değeri Şekil 3.1 de görülmektedir. Motora %10 oranında 

metanol fumigasyonu durumunda aynı güç ve torku verecek şekilde dizel yakıtı kı-

sıldığı için motor aynı güç ve moment değerini vermektedir.  

 

 
Şekil 3.1 – Deney motorunun moment – güç grafiği 

 

 

3.1. Özgül Yakıt Sarfiyatı 
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Motorda yakıt olarak dizel ve M10 kullanılması durumunda elde edilen özgül 

yakıt sarfiyatındaki (ÖYS) değişimler Şekil3.2 ‘de verilmiştir. Şekilden de görüldüğü̈ 

gibi motorda M10 yakıtı kullanılması durumunda standart motor verilerine göre öz-

gül yakıt sarfiyatında tüm devirlerde artmaların olduğu tespit edilmiştir. En yüksek 

artışın olduğu devir %4,6 ile 1200 d/d da, en düşük artışın olduğu devir ise %2,3 ile 

2000 d/d dır.  Metanolün alt ısıl değerinin dizel yakıtına göre düşük olması aynı mik-

tarda enerji elde etmek için daha fazla yakıt kullanılmasını gerektirmektedir. Bu se-

bepten motorda M10 yakıtı kullanılması durumunda ÖYS artmaktadır.  

 

 
Şekil 3.2. %10 metanol fumigasyonunun özgül yakıt sarfiyatına etkisi 

 

3.2. Efektif Verim 

Şekil 3.3’ de standart motora ile %10 oranında metanol fumigasyonu sonucu 

elde edilen efektif verim değerleri karşılaştırılmalı olarak verilmiştir.  Motorda M10 

yakıtı kullanılması durumunda STD duruma göre tüm devir aralıklarında efektif ve-

rimde artmalar saptanmıştır. Efektif verimde maksimum artışın olduğu devir 2000 

d/d’da  %3,2’ dir.  
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Şekil 3.3. %10 metanol fumigasyonunun   efektif verime etkisi 

 

3.3. Emisyonlar 

Motorda, dizel ve M10 yakıtları kullanılması durumunda elde edilen NO de-

ğerleri Şekil 3.4’ de verilmiştir. Şekil incelendiğinde, M10 yakıtı motorda kullanıl-

dığında standart duruma göre NO emisyonlarında azalmaların meydana geldiği gö-

rülmektedir. STD durumda, maksimum NO emisyonu 1400 d/d’da 1453 ppm iken 

M10 yakıtında ise maksimum NO emisyonu 1400 d/d’da 1343 ppm’dir. Motorda, 

tüm devir aralıklarında, %4 ila %8 değişen oranlarda NO emisyonlarında azalmalar 

tespit edilmiştir.    NO emisyonlarında azalmaların görülmesinin sebebi ise gizli bu-

harlaşma ısısının dizel yakıtına göre yüksek olması sıkıştırtma zamanı sırasında 

yanma odası sıcaklılarını düşürmektedir. Metanolün ısıl değerinin düşük olması aynı 

kütle yakıtın buharlaşması için daha fazla ısıya gerek duyulmakta ve bu nedenle si-

lindir içi sıcaklıları azalmaktadır. Ayrıca oksijen içeriğinin fazla olması sıcaklıkları 

düşüren bir diğer etkendir. 
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Şekil 3.4. %10 metanol fumigasyonunun farklı  NO emisyonuna etkisi 

 

Şekil 3.5’ de STD ve M10 yakıtları kullanılması durumunda elde edilen HC 

emisyonu karşılaştırılmalı olarak verilmiştir. HC emisyonu, motorda M10 yakıtı kul-

lanılması durumunda   STD duruma göre tüm devirlerde azalmaktadır. anılması du-

rumunda her devir için azalmıştır. Metanolün oksijen içeriğinin fazla olması yanma 

verimini iyileştirerek HC emisyonlarının azalmasına neden olmaktadır.  

 
Şekil 3.5. %10  metanol fumigasyonunun  HC emisyonuna etkisi 
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Şekil 3.6’ da STD ve M10 yakıtları kullanılması durumunda elde edilen O2 

emisyonu karşılaştırılmalı olarak verilmiştir. Metanolün oksijen içeriği ve yanma ve-

rimini iyileştirmesi egzozdan salınan oksijen miktarının artmasına neden olmaktadır.  

 
Şekil 3.6. %10 metanol fumigasyonunun  O₂ emisyonuna etkisi 

 

4. DEĞERLENDİRMELER 

Direk enjeksiyonlu bir dizel motoruna döndürme momenti sabit kalması kay-

dıyla metanol kısmi homojen dolgusu uygulandığında ÖYS’ nda artış olduğu görül-

mektedir. Buna karşın efektik verimde artmıştır. Bu durumun temel sebebi alt ısıl 

değeri düşük olan metanolün yakıt olarak kullanılması olduğu açıktır. Aynı zamanda 

gizli buharlaşma ısısı yüksek olan metanol yanma odasına giren havanın sıcaklığını 

düşürerek volümetrik verimi arttırmıştır. Buna bağlı olarak yanma odası sıcaklığı 

düşmüş böylece NO emisyonu da azalmıştır. Metanolün ihtiva ettiği oksijen yanma 

odasındaki karışımın yanmasını iyileştirerek özellikle yüksek devirlerde HC emis-

yonlarını ciddi miktarda azaltmıştır. O₂ emisyonunun yüksek devirlerde azalması da 

bu noktaya işaret etmektedir. 

 

5. KISALTMALAR  

HC: Hidrokarbon 

CO: Karbonmonoksit 

NO: Azotoksit 

ÖYS: Özgül yakıt sarfiyatı 

STD: Standart dizel 

M10: %10 metanol 
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Tarım Atıklarının Geri Dönüştürülmesi:  

Yalova İli Tarımsal Atık Yönetimi 

Dr. Mine Nazan KERİMAK ÖNER 

Kocaeli Üniversitesi 

Özet: Geçtiğimiz yıllar, hızlı nüfus artışına paralel olarak artan tarımsal 

üretim ile birlikte tarımsal atık miktarının da tüm Dünya’da olduğu gibi Tür-

kiye’de de hızlı artış gösterdiği yıllar olmuştur. Tarım ürününün, yetiştirilmesi 

ve ham ürünün işlenmesi sırasındaki süreçte yer alan ilk basamaktan itibaren 

ortaya çıkan atıklar olarak tanımlanan tarım atıkları, dikkat edilmesi ve yöne-

tilmesi gereken çevresel problemlere ve bu problemlerin negatif etkilerine ne-

den olmaktadırlar. Tarımsal faaliyetler sonucu ortaya çıkan tarım atıkları diğer 

sektörler tarafından üretilen atık ve kalıntılar ile karşılaştırıldıklarında kayda 

değer bir şekilde miktarca az oldukları ve çevre üzerindeki kirletici etkilerinin 

çok çok uzun dönemde gerçekleştiği görülecektir. Ancak; Türkiye gibi tarımsal 

aktivitenin yoğun olarak gerçekleştirildiği ülkelerde bu alan faaliyetleri sonucu 

üretilen atık miktarı içerdiği geri dönüştürülebilecek değer ve ham madde özel-

likleri düşünüldüğünde göz ardı edilemeyecek miktarda ve pahadadır. Bu se-

beple; tarımsal atıkların geri dönüştürülmesinin uygunluğu ve bu sürecin yarat-

tığı fırsatlar detaylı bir şekilde değerlendirilerek yönetilmeli, uygun yöntemler 

ile atık miktarı yerinde azaltılmalı ve/ya yeniden kullanılabilir hale getirilmeli-

dir. Tarımsal atıklar üretildiği tarımsal aktivitenin türüne bağlı olarak katı, sıvı 

veya bulamaç formunda olabilirler. Bu atıklar bulunduğu şekli göz önüne alın-

maksızın yaşadığımız çağda ortaya çıkan artan enerji ihtiyacının karşılanması 

amacıyla yenilenebilir kaynak arayışında ümit vaad eden enerji kaynaklarının 

arasında yer almakta ve tarımsal biyokütle olarak da isimlendirilmektedirler.  

Sunulan bu çalışmada; Yalova ili tarımsal atık potansiyeli araştırılmış 

ve Yalova ili tarım atıklarının kullanılabilirliliği; ortaya çıkan atıkların karak-

terizasyonu, yeniden kullanımı, muamelesi ve yönetimi olmak üzere dört farklı 

açıdan bakılarak değerlendirilmeye çalışılmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir Enerji Kaynağı, Tarımsal Atık, Atık 

Yönetimi, Geri Dönüşüm 

 

 

Recycling of Agricultural Waste: Agricultural Waste Management 

in Yalova Province 
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Abstract: Recent years have increased in agricultural production in pa-

rallel with the rapid increase in population. The increase in agricultural produc-

tion brought about the increase in the amount of agricultural waste. The same 

situation have also observed in the same speed both of in Turkey and the World. 

Agricultural wastes are the wastes that occur in the first stage of the process 

during the cultivation of the agricultural product and the processing of the raw 

product. It will be seen that the agricultural wastes are significantly less when 

compared to the wastes and residues produced by other sectors and the pollu-

ting effects on the environment take place in a very long period. But; In those 

countries where a significant amount of agricultural activities such as Turkey, 

are more in the amount of waste generated. The amount of waste produced 

when considering the recyclable value and raw material properties cannot be 

ignored. Therefore; the appropriateness of the recycling of agricultural wastes 

and the opportunities created by this process should be managed in a detailed 

manner. The appropriate amount of waste should be reduced in origin and/or 

reused. Agricultural wastes may be in solid, liquid or slurry form depending on 

the type of agricultural activity in which they are produced. These wastes are 

among the promising energy sources in the search for renewable resources in 

order to meet the increasing energy need in our age and are also called agricul-

tural biomass.  

In this study; the agricultural waste potential of Yalova province was 

investigated and the usability of agricultural wastes in Yalova province was 

evaluated. Evaluation has been tried to be made from four different aspects 

such as characterization, re-use, treatment and management of the wastes.   

Key Words: Renewable Energy Source, Agricultural Waste, Waste 

Manegement, Recycling 

 

 

1. GİRİŞ 

Tüm Dünya, sürdürülebilir bir şekilde kullanılmaması dolayısıyla doğal kay-

nakların tükenmesi, artan küresel rekabet, nüfus artışı ve diğer çevresel ve ekonomik 

zorluklarla karşı karşıyadır. Bu sebep ile Avrupa Birliği Ülkeleri; 2010 yılında var 

olan problemler ile baş edebilmek amacıyla 2020 yılı Avrupa Büyüme Stratejisini 

planlayarak, 2020 yılına kadar lineer üretim ve tüketim modelinden geri dönüştürü-

lebilen üretim ve tüketim modeline geçişi kendilerine hedef olarak belirlemişlerdir 

(Imbert, 2017(2):195). Diğer yandan enerji ihtiyacının artması ile birlikte artan ham 

petrol fiyatları sebebi ile alternatif enerji kaynaklarından biyoenerji üretimi fosil ya-

kıtlardan enerji üretimine kuvvetli alternatif olmaya başlamıştır. Potansiyel biyoyakıt 

kaynakları arasında yer alan ve tarımsal atıkların da içinde bulunduğu lignosellülozik 

kaynaklarda sürdürülebilir politikalar geliştirmek ve uygulamak adına biyoyakıt ve 

katma değerli ürünler üretmek için başlıca kaynaklar arasında tanımlanmışlardır. 
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Tarımsal, endüstriyel ve orman atıkları dünyada var olan toplam biyokütle içerisinde 

en büyük paydayı oluşturmaktadırlar. 

Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarımsal atıkların lignoselülozik atıklar arasında 

oldukça bol miktarda olduğunu bildirmiştir. Dünya çapında yıllık olarak 2.9x103 mil-

yon ton tahıl, 1.6x102 milyon ton baklagil, 1.4x10 milyon ton yağlı tohum bitkisi ve 

5.4x102 milyon ton tarım ürünü üretilmektedir. Ayrıca lignosellülozik atık olarak yu-

karıda bahsi geçenlerin haricinde Dünya’da her yıl yaklaşık olarak 6.0x102 milyon 

ton hasat edilebilir palmiye biyokütlesi üretilmektedir. Ancak, bu biyokütlenin yal-

nızca %10’u palmiye yağı ve palmiye çekirdeği yağı son ürünü olarak üretilmekte, 

artan %90’lık kısmı (meyve kabukları, lifler, yapraklar, gövde, çekirdek, hurma yağı 

fabrika atığı) atık olarak kalmakta değerlendirilememektedir. Buğday ve pirinç sa-

manı, palmiye, mısır koçanı ve mısır sapı ve kabuklar vd. gibi çok çeşitli lignosellü-

lozik ham materyal değişik oranlarda selülozik bileşenleri içerirler. Yıllık selülozik 

biyokütle üretimi 1.5 trilyon ton civarında tahmin edilmektedir ki bu miktar da bu 

biyokütleyi çevre dostu ve biyo-uyumlu ürünlerin üretimi için göz ardı edilemeyecek 

sürdürülebilir bir kaynak haline getirmektedir (Kumar vd. 2008:377). 

Tarımsal atıklar, tarımsal üretim ve meyve, sebze, et, kümes hayvancılığı, süt 

ürünleri ve ekinler gibi ham tarımsal ürünlerin ilk prosesinden arta kalan atıklar ola-

rak tanımlandıkları için tarımsal aktivitenin yapısına bağlı olarak katı, sıvı veya bu-

lamaç yapısında olabilirler. Bu atıkların değerlendirilmesindeki fırsat ve verimlilik 

iki farklı açıdan değerlendirilebilir; birincisi çevrenin korunması ve çevre şartlarının 

iyileştirilmesi ki artan atık problemi tüm Dünya ülkeleri için yüzyılımızın ortak çevre 

problemi olarak karşımıza çıkmaktadır. İkincisi ise bu atıkların birçok sektörde pre-

kürsör ham madde olarak biosorbent, gübre, organik moleküller gibi birçok ürünün 

üretilmesinde kullanılabilecek olmasıdır.  

 

2. TARIMSAL ATIKLARIN DEĞERİ ve ÇEVRESEL RİSKLERİ  

Her geçen gün tarımsal atıkların miktarı ve çeşidi hızla artmaktadır. Yapılan 

araştırmalar bu artışın yıllık olarak ortalama %5-10 aralığında gerçekleştiğini göster-

mektedir. Rastgele terk etme ve atıkların mantıksız değerlendirilmesi, aynı zamanda 

hava kirliliği, toprak kirliliği vb. ile de sonuçlanmaktadır. Gübre ve samanın kontrol-

süz yakılması çok fazla zararlı gaz, duman ve toz üreterek temiz hava içeriğini ciddi 

şekilde kirletmektedir. Hayvan gübresinin kontrolsüz terk edilmesi aynı zamanda bir-

çok patojen, parazit yumurtası, ağır metal vb. içermesi açısından toprak ve su kirlili-

ğine neden olmaktadır. Tarımsal atıkların bir kısmının doğrudan suya deşarj edilmesi 

su çevresinin ciddi şekilde kirlenmesine neden olmaktadır. Tüm bu potansiyel 
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çevresel zararların önüne geçilebilmesi için tarım atıklarının belirli politikalar dâhi-

linde değerlendirilip modern biyokütle sıfatı ile kullandırılarak hem enerji değerini 

elde etmek hem de çevresel zararları minimize etmek adına faydalı olacaktır. Sayılan 

faydaların sağlanabilmesi amacıyla ilk olarak, devlet politika teşvikleri ve koruma 

sistemi gibi sistemlerin lider rolü oynayan devlet tarafından gerçekleştirilmesi gerek-

mektedir. İkincisi, geleneksel kırsal yaşamı gereği tarımsal atık kaynağının değerinin 

bu yüklü miktarda atığı oluşturan kitle tarafından anlaşılamamış olmasıdır. Üçün-

cüsü, atıkların geri dönüşüm ve yeniden değerlendirilebilmesine dair yapılacak olan 

tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarıdır. Tarımsal atıkların değerlendirilmesindeki en 

büyük engellerden bir tanesi ise tarımsal atık bertaraf maliyetinin yüksek olması ne-

deniyle, yetersiz finansman sorunu, tarımsal atık geri dönüşüm teknolojisinin ve 

ekipmanının yetersizliğidir. Ancak yukarıda da bahsedildiği gibi lider rolünü üstle-

necek olan Devlet ve organlarının tarım atıklarının doğru ve sürdürülebilir bir şekilde 

değerlendirilmesi yolunda atacağı doğru adımlar başlangıçta yüksek olan geri dönü-

şüm ve yeniden kullanım maliyetinin ilerleyen yıllarda kendisini geri kazanmasını 

sağlayabilecektir (Wang vd. 2016:12).  

Sürdürülebilir atık yönetimini sağlayabilmek için sisteminin her bir elemanı-

nın çevresel ve ekonomik yüklerini irdelemek ve bu mekanizmayı sürekli olarak iş-

letmek gereklidir. En ekonomik ve işletme maliyeti en düşük olan atık yönetimi sis-

temi en az atığın üretildiği sistemdir. Atık miktarını azaltmak için ise minimum atık 

üretecek tekniklerin uygulanması, atıkların enerji ve/ya materyal olarak geri kazanı-

mının sağlanması gereklidir (Yaman, 2012:339).   

 

3. TÜRKİYE’DE BİYOKÜTLE MEVZUATI 

5346 sayılı “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi 

Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun” 10.05.2005 tarihli resmi gazetede yayımlan-

mıştır. Bu Kanunun amacı; yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi 

amaçlı kullanımının yaygınlaştırılması, bu kaynakların güvenilir, ekonomik ve kali-

teli biçimde ekonomiye kazandırılması, kaynak çeşitliliğinin artırılması, sera gazı 

emisyonlarının azaltılması, atıkların değerlendirilmesi, çevrenin korunması ve bu 

amaçların gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyulan imalat sektörünün geliştirilmesidir. 

5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu” 18.04.2007 tarihli resmi gazetede 

yayımlanmıştır. Bu Kanun; enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim aşamala-

rında, endüstriyel işletmelerde, binalarda, elektrik enerjisi üretim tesislerinde, iletim 

ve dağıtım şebekeleri ile ulaşımda enerji verimliliğinin artırılmasına ve 
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desteklenmesine, toplum genelinde enerji bilincinin geliştirilmesine, yenilenebilir 

enerji kaynaklarından yararlanılmasına yönelik uygulanacak usul ve esasları kapsar. 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), enerji verim-

liliğinin artırılması ile yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılmasına 

yönelik araştırma ve geliştirme projelerini öncelikle destekler; bu projelerin yönlen-

dirilmesinde ve değerlendirilmesinde Genel Müdürlüğün görüşünü alır.  

 

4. LİGNOSELLÜLOZİK BİYOKÜTLENİN KATMA DEĞERLİ 

ÜRÜNLERE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ       

Her yıl Dünya’da büyük miktarlarda üretilen lignosellülozik biyokütlenin fer-

mente edilebilir şekerlere dönüştürülmesi, biyoyakıt ve diğer katma değerli ürünlerin 

elde edilmesi aşamasındaki biyolojik süreçte ilk ve en önemli basamaktır. Yapılan 

araştırmalara göre tarımsal atıkların hepsi yüksek besin maddesi içeriğine sahiptir ve 

bu atıklardan sürdürülebilir üretimin yapılması mümkündür. Bu sebeple, tarımsal 

atıkların etkili bir şekilde geri dönüştürülmesi yalnızca besin değerlerinden faydala-

nıp enerji ve katma değerli son ürünler üretmenin yanında giderek büyüyen atık prob-

leminin de önüne geçerek çevresel kirliliğin kontrol edilmesinde de önemli bir rol 

oynayacaktır (Wang vd. 2016:12). 

 

4.1. Lignosellülozik Biyokütlenin Fermente Edilebilir Şekerlere Dönüştü-

rülmesi 

4.1.1. Selüloz Biyodönüşümü 

Selüloz, β-D-glukopiranoz birimlerinin β-(1→4)-glikozidik bağları ile bağlan-

ması sonucu oluşmuş bir homopolisakkarittir. Sellobioz, selüloz polisakkartinin glu-

koz monomer birimlerine dönüştürülebilen en küçük tekrar eden birimidir. Selülozu 

hidrolizleyen enzimler (selülazlar) endoglukonazlar, sellobiyohidrolazlar (ekzoglu-

kanazlar) ve β-glukozidazlar olmak üzere üç ana grupta toplanırlar. Endogluko-

nazlar, selüloz zinciri üzerinde ve zincir içinde kalan bağları ayırmaksızın rastgele 

hidrolizlerler. Sellobiyohidrolazlar, zincir ucuna atak yaparlarken sellobiozu zincir-

den hidrolizlerler, β-glukozidazlar ise sadece sello-oligosakkaritler ve sellobiyoz 

üzerinde aktiftirler ve glukoz monomer birimini sellobiyozdan hidrolizlerler (şekil 1) 

(Kumar vd. 2008:377). 

 

Şekil 1. Selülozun Moleküler Yapısı ve Endoglukonaz, Sellobiyohidrolaz ve β-

glukozidaz Enzimlerinin Selüloz Polimeri Üzerindeki Hidroliz Bölgeleri 
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4.1.2. Hemiselüloz Biyodönüşümü 

Hemiselüloz, lignoselülozik biyokütlenin %25-35’ini oluşturan en sıklıkla bu-

lunan ikinci sıradaki yenilenebilir biyokütledir. Hemiselüloz, pentozlar (D-ksiloz, D-

arabinoz), heksozlar (D-mannoz, D-glukoz, D-galaktoz) ve şeker asitlerinden oluşan 

heterojen polimer moleküldür. Hemiselüloz, sert odunlarda esas olarak ksilanları içe-

rirken, yumuşak odunlarda glukomannanlar en yaygın olarak bulunurlar. Hemiselü-

lozun parçalanmasından farklı enzimler sorumludurlar (şekil 2) (Kumar vd. 

2008:377). 

 

Şekil 2. Hemiselülozun Polimerik Yapısı ve Hemiselülotik Polimer Degredasyo-

nunda Görev Alan Hidrolitik Enzimlerin Hedef Bölgeleri 

 

 

 

 

Ksilan degredasyonunda, endo-1,4-β-ksilanaz, β-ksilozidaz, α-glukoronidaz, 

α-L-arabinofuranozidaz ve asetilksilan esteraz enzimleri doğada bulunan farklı hete-

ropolimerin yapısılarına etki ederler. Glukomannan degredasyonunda, β-mannanaz 

ve β-mannozidaz polimer geri bağlarını kırar. Selüloz gibi hemiselüloz da biyorafi-

neri uygulamaları için fermente edilebilen şekerlerin önemli bir kaynağıdır. 
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Ksilanazlar, kümes hayvanlarının besinlerinde ve beyaz unda fırıncılık ürünlerinin 

kalitesini arttırmak amacıyla katkı maddesi olarak endüstriyel amaçlı kullanılmakta-

dırlar (Kumar vd. 2008:377).          

 

4.1.3. Pektin Biyodönüşümü 

Pektinler, bitki hücre duvarının yarısıdan fazlasını oluşturan narenciye, şeker 

pancarı küspesi gibi bitkilerde bol miktarda bulunan bitki hücre duvarlarının üçüncü 

ana yapısal polisakkarit grubunu oluştururlar. Pektin geri bağları, L-ramnoz, arabi-

noz, galaktoz ve ksiloz nötral şekerlerinin yan zincirleri ile homo-galakturonic asitin 

birleşme bölgelerini içerir. Geri bağlar üzerindeki L-ramnoz kalıntıları arabinoz ve 

galaktoz bulunduran yan zincirler taşırlar. Pektin özellikle tekstil ve gıda endüstri-

sinde inceltici, emülsifiyer, stabilizatör vd. gibi yaygın bir ticari kullanıma sahiptir. 

Tüm bu uygulamalarına rağmen pektin selüloz ve hemiselüloza benzer şekilde çözü-

nür şekerlere dönüştürülebilen yaygın bir atık materyaldir. Etanol ve biyogaz elde-

sinde atık hammadde olarak kullanılabilmesi için çözünür şekerlere hidrolizlenebil-

mesi amacıyla pektin degredasyonunda da bazı enzimlerin kullanılması gereklidir. 

Enzimler ya hidroliz ya da trans-eliminasyon işlemlerinde kullanılır daha sonra li-

yazların işlemesi ile de basit şekerlere dönüşüm tamamlanır (şekil 3) (Kumar vd. 

2008:377).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Pektin Yapısı ve Pektin Liyaz Enziminin Enzimatik Alanı,  

endo-β-poliglukturonaz,  α-galaktozidaz 
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4.2. Bio-Yakıt Üretimi 

Dünya’nın sahip olduğu fosil yakıt rezervlerinin aşırı tüketilmesi sonucu karşı 

karşıya kaldığımız enerji problemi 21.yy’ın en büyük sorunlarından bir tanesidir. Bu 

sebeple; sürdürülebilir, yenilenebilir ve çevre dostu proseslerin tespiti yine yaşadığı-

mız yüzyılın kayda değer başarılarından bir tanesi olacaktır. Etanol, metan, hidrojen 

vb. içeren biyolojik dönüşüm enerji ürünleri, biyoyakıtların ayrılmaz bileşenleri ola-

rak kabul edilmektedirler. Etanol, kimyasal hammadde olarak değerlendirilebilmesi 

ya da yakıt katkı maddesi veya birincil yakıt olarak kullanılabilmesi nedeniyle en 

büyük pazar payına sahiptir. Benzer şekilde; diğer biyoyakıt tiplerinden (biyodizel, 

biyoetanol vd.) daha yüksek enerji içeriğine sahip biometan da geniş bir lignosellü-

lozik biyokütle yelpazesinden üretilebilir. Hidrojen de ayrıca uygulanabilir bir enerji 

seçeneği olarak kabul edilmiştir. Yapılan çalışmalar, buhar ile ön muamelesi yapıl-

mış mısır hidrolizatında yapılan fermentasyon ile önemli miktarda hidrojenin üreti-

lebileceğini göstermiştir (Kumar vd. 2008:377, Zheng vd. 2009:51, Xue vd. 

2016:1334). 

 

4.3. Kimyasal ve Diğer Katma Değerli Biyo-Ürünlerin Üretimi 

Lignoselülozik biyokütlenin biyo-dönüşümü organik kimyasalların üretimine 

önemli katkı sağlayabilir. Biyokütleden hidrolizlenen şekerler, uygun mikroorganiz-

malar tarafından kullanılarak kolayca etanol ve emtia kimyasallarına fermente edile-

bilirler. Organik kimyasalların %75'inden fazlası, diğer organik bileşiklerin sentez-

lenmesinde kullanılan beş temel baz olan etilen, propilen, benzen, toluen ve ksilen 
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kimyasalından üretilirler. Adı geçen aromatikler ligninden üretilirken, düşük mole-

kül ağırlıklı alifatik bileşikler selüloz ve hemiselüloz degredasyonundan elde edilen 

ortamın fermente edilmesi sonucu üretilen etanolden türevlendirilebilirler. Kimyasal 

ve ilaç endüstrisinde ayrıca ev kimyasallarından hava temizleyiciler ve yer cilalarının 

üretimi gibi çeşitli amaçlarla kullanılan vanilin lignosellülozik materyalden türevlen-

dirilebilir. Hemiselüloz içerikli palmiye atıklarından elde edilen ksilitol gıda tatlan-

dırıcısı, ortodontik uygulamalarda antimikrobiyal ajan, diş macunu katkı maddesi vs. 

gibi çeşitli kullanım alanlarına sahiptir. Palmiye atıkları hidrolizatı ise iyi bir gluta-

mik asit üreticisi ortamdır (Kumar vd. 2008:377, Xue vd. 2016:1334). Yapılan çalış-

malar tarım atıklarının biyo-gübreleme amaçlı da başarılı bir şekilde kullanılabildi-

ğini göstermiştir. Ayrıca yine aynı biyokütle mantar altı yetiştirme ortamı olarak da 

kullanılabilirken, toprak ıslahında da Kore, Japonya ve Bangladeş gibi ülkeler tarın-

dan değerlendirilmektedir.    

 

5. YALOVA İLİ TARIMSAL ATIK YÖNETİMİ 

Yalova, Türkiye Cumhuriyeti'nin Marmara Bölgesi'nde yer alan bir il 

olup, Marmara Denizi kıyısında yer alan bu ilimiz, İstanbul'a bağlı iken 6 Haziran 

1995'te il olmuştur. Yalova İli nüfusu 2017 yılı itibarı ile 251.203 kişi olup, bu nüfu-

sun %87.07'si il merkezinde yaşamaktadır. İlin yüzölçümü 798 km2 olup, ilde km2' 

ye düşen kişi sayısı 315’dir. İldeki yıllık nüfus artış oranının %3.71 civarında olduğu 

belirlenmiştir. İl genelinde sahip olunan toprak alnının %58’i orman alanı olup geriye 

kalan %40.2’lik kısmın %15.6’sı tarım alanı olarak kullanılmaktadır. İl’de ÇKS’ye 

kayıtlı çiftçi sayısı sadece 997 kişi olarak belirlenmiştir. Yalova ilinde tarım alanı 

olarak kalan alan çok sınırlı olup bu alanın da %30’unda kivi yetiştiriciliği yapılmak-

tadır. Bölgenin iklim ve toprak yapısının tarıma oldukça elverişli ve yetiştirilen ürün 

çeşitliliği fazla ve verimlilik yüksektir. Yalova’da süs bitkileri üretimi, örtü altı sebze 

üretimi ve kivi üretimi gibi katma değeri yüksek ürünlerin üretimi yoğun olarak ya-

pılmaktadır. Ülkemizde üretilen kesme çiçeğin %25’den fazlası Yalova’dan karşı-

lanmaktadır.  

 

 

 

 

Tablo 1. Yalova İli Tarımsal Üretim Değeri (1.000TL), (MARKA) 

Bitkisel Üretim değeri 175.066 

https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye
https://tr.wikipedia.org/wiki/Marmara_B%C3%B6lgesi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Marmara_Denizi
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul
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Canlı Hayvan Değeri 17.188 

Hayvansal Üretim değeri 43.045 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2017 yılında açıklanan Milli 

Tarım Projesi kapsamında Yalova’da havza bazlı desteklenecek tarım ürünleri de 

tablo 2’de gösterildiği şekilde belirlenmiştir. 

 

Tablo 2. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında 

Desteklenen Ürünler 

Havza Adı  Ürün Adı 

Altınova 
Arpa, Buğday, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Zey-

tinyağı  

Armutlu Arpa, Buğday, Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytinyağı 

Çınarcık Arpa, Buğday, Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytinyağı 

Çiftlikköy 
Arpa, Buğday, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Zey-

tinyağı  

Merkez Arpa, Buğday, Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytinyağı 

Termal Arpa, Buğday, Yem Bitkileri, Yulaf, Zeytinyağı 

İl’de tarım alanlarının dağılımı ve bu alanlardan alınan ürün miktarı da tablo 

3’de verilmiştir. 

 

Tablo 3. Yalova İli Tarım Alanlarının Dağılımı ve Üretim Miktarı, (TÜİK) 

 Alan (da) 2017 üretim (ton) 

Tarla Bitki-

leri 
36.538 20.446 

Meyve 57.310 52.740 

Sebze 6.302 24.318 

Yalova İli, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ile 

Yalova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde İlde gerçek-

leştirilen tarım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan tarımsal atıkların değerlendirilmesine 

yönelik İle ait herhangi bir eylem planının olmadığı belirlenmiştir. Fakat tarım atık-

larının İl bazında toplamı düşünüldüğünde ve tarım arazisi olarak kullanılan alanın 
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İle göre yüzölçümü değerlendirildiğinde elde edilebilecek olan tarım atıkları mikta-

rının değerlendirilme, yeniden kullanılma, geri dönüştürülme amaçlı uygulamalara 

dâhil edilmesinin de sürecin maliyetini karşılamayacağı oldukça açıktır.  

Bununla birlikte; Yalova İli sahip olduğu yenilenebilir enerji kaynaklarını de-

ğerlendirmek adına ciddi adımlar atmaya da devam etmektedir. Yalova Belediyesi 

Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre Yalova merkez ilçesi literatürde 

biyokütle atık kaynakları sınıfında değerlendirilen evsel katı atıklarını kaynağında 

ayrıştırmak suretiyle yerinde ayırtarak toplamakta ve evsel atıklarını Yalova İli Yerel 

Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (YA-KAB)’ne göndererek 

düzenli depolama alanlarında depolanmasını sağlamaktadır. Yalova, bu suretle hem 

şehir atıkları sebebiyle ortaya çıkan çevre problemlerinin önüne geçmekte hem de 

2018 yılının Kasım ayında açılışı yapılan bu tesis sayesinde metan gazından yılda 

12.2 milyon kilovat elektrik üretmeyi hedeflemektedir.  

Yenilenebilir enerji kaynaklarından bir tanesi olan güneş enerjisinin kullanıl-

ması adına da Yalova Atıksu ve Kanalizasyon Alt Yapı Tesislerini İşletme Birliği 

(YASKİ) tarafından gerçekleştirlen proje Ocak ayı ortalarında başlamış olmakla bir-

likte önümüzdeki üç ay içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. Proje kurulu 

gücü 1MW olacaktır. Güneş enerjisi santrali YASKİ’nin tükettiği enerjinin %80’i 

karşılayacak ve yılsonunda kazanılan teşvikler ile birlikte tesisin tükettiği enerjinin 

tamamının karşılanması ile tesisin sürdürülebilirliği sağlanacaktır. Bununla birlikte 

2200 ağaca eşdeğer 725.331 kilogram karbonun atmosfere salınımı önlenecek, bu 

sayede emisyon emen alanların artırılmasıyla, sera gazı salınımları azaltılacak, ulusal 

anlamda iklim değişikliği, çölleşme ve erozyonla mücadeleye önemli katkıda bulu-

nulacaktır (http://www.yaski.gov.tr/yaski-gunes-enerji-santrali-projesi-yapimina-

11-ocakta-baslaniyor/).   

 

6. SONUÇ 

Hızla artan nüfusun Dünyamıza yüklediği problemlerden bir tanesi olan atık 

problemi hem ekolojik hem de değerlendirilebilirlik anlamında göz ardı edilmemesi 

gereken hem problemimiz hem de yenilenebilir kaynağımızdır. Fosil yakıtların da 

artan nüfusla birlikte artan enerji ihtiyacını karşılamak üzere kontrolsüzce kullanıl-

ması sonucu ortaya çıkan yakıt tükenişi ve takibinde enerji kıtlığı yeni arayışlara yol 

açmıştır. Fosil yakıtların yerine koyulabilecek geri dönüşümle doğa ve insan ile 

uyumlu olan bu yenilenebilir kaynaklar arasında yer alan lignoselülozik kaynaklar-

dan olan tarım atıkları da Türkiye gibi tarım ülkesi olan ülkeler için önemli bir biyo-

kütle kaynağıdır. Yalova İlinin tarımsal olarak ürettiği atık miktarı enerji ve diğer 

http://www.yaski.gov.tr/yaski-gunes-enerji-santrali-projesi-yapimina-11-ocakta-baslaniyor/
http://www.yaski.gov.tr/yaski-gunes-enerji-santrali-projesi-yapimina-11-ocakta-baslaniyor/
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katma değerli ürünlerin üretilmesi amaçlı çok ümit verici olmasa da ilin sahip olduğu 

orman arazisinin ilin sahip olduğu yüzölçümünün yarısından fazlasını kaplaması lig-

noselülozik atık sınıfında yer alan orman atıklarının da değerlendirilebilirliğinin göz-

den geçirilmesinin gerektiği fikrini yaratmaktadır. Ayrıca yukarıda da bahsedildiği 

gibi ilin gerek şehir katı atıklarından enerji üretmek gerekse güneş enerjisi santrali 

ile kurumunun elektrik tüketiminin karşılanması amacıyla attığı adımların tüm bele-

diyelerimize örnek olması dileğiyle.  

 

7. TEŞEKKÜR 

Bu çalışma sırasında iletişim kurduğum Yalova Belediyesi Temizlik işleri Mü-

dürlüğü’ne, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü, Müdür 

V. Sayın Ahmet Tırnakçı’ya gösterdiği ilgi ve yardımlarından dolayı teşekkürü bir 

borç bilirim.  

 

 

 

 

REFERANSLAR 

Imbert, E., (2010). Food Waste Valorization Options: Opportinities from the Bioece-

nomy. Open Agriculture, 2:195-204. 

Kumar, R., Singh, S., Singh, O.V. (2008). Bioconversion of Lignocellulosic biomas: 

Biochemical and Molecular Perspectives. Journal of Industrial Microbiology 

and Biotechnology, 35:377-391. 

Xue, L., Zhang, P., Shu, H., Chang, C., Wang, R., Zhang, S. (2016). Agricultural 

Waste. Water Environment Research, 88(10):1334-1373.  

Wang, B., Dong, F., Chen, M., Zhu, J., Tan, J., Fu, X., Wang, Y., Chen, Z., ( 2016). 

Environmental Sciences, Advances in Recycling and Utilization of Agricultu-

ral Wastes in China: Based on Environmental Risk, Crucial Pathways, Influ-

encing Factors, Policy Mechanism. 31:12-17. 

Yaman, K. (2012). Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, Bitkisel Atık-

ların Değerlendirilmesi ve Ekonomik Önemi. 12 (2): 339-348.  

yaski.gov.tr. , http://www.yaski.gov.tr/yaski-gunes-enerji-santrali-projesi-yapimina-

11-ocakta-baslaniyor/) 26.02.2019.   

http://www.yaski.gov.tr/yaski-gunes-enerji-santrali-projesi-yapimina-11-ocakta-baslaniyor/
http://www.yaski.gov.tr/yaski-gunes-enerji-santrali-projesi-yapimina-11-ocakta-baslaniyor/


Tarım Atıklarının Geri Dönüştürülmesi: Yalova İli Tarımsal Atık Yönetimi 

109 

Zheng, Y., Pan, Z., Zhang, R. (2009). Overwiev of Biomass Pretreatment for Cellu-

losic Ethanol Production. The International Journal of Agricultural and Biolo-

gical Engineering, 2(3):51-68. 

 

 





Alternatif Yakıt Olarak Kullanılan  

Aspir-Fındık Yağının Dizel Motor Performans ve 

Emisyonlara Etkisinin Deneysel İncelenmesi 

Dr. Abdulkadir BEKTAŞ 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

Özet: Ülke ekonomisi için önemli bir unsur olan enerji, her zaman in-

sanoğlunun ihtiyaçlarını karşılamada gereksinim duyduğu en önemli ve vazge-

çilmez unsuru olmuştur.  Özellikle son yüzyılda teknoloji ve sanayileşme alan-

larında meydana gelen ciddi gelişmeler ile hızlı nüfus artışı nedeniyle sanayi-

leşmenin ve ekonomik kalkınmanın lokomotifi konumunda bulunan enerjinin 

tedariki ve sürekliliği mevzusu en önemli gündem maddesi olmaya devam et-

mektedir. Ülkemiz enerji ihtiyacını yüksek bir oranda fosil yakıtlardan karşıla-

makta ve fosil yakıt tüketiminin yaklaşık % 80’i ithalat yoluyla karşılanmakta-

dır. Ülkemizin 2017 yılı enerji ürünleri arzında petrolün ancak yüzde %9 gibi 

bir düşük bir oranda yerli üretim olduğu düşünüldüğünde durumun ciddiyeti 

daha fazla ortaya çıkmaktadır. Fosil yakıtlı enerji kaynaklar alanındaki yüksek 

ithalat bağımlılığımız dikkate alındığında, küresel ve bölgesel eğilimlerin etki-

sinde değişen enerji piyasaların getirmiş olduğu riskler ülkemiz için büyük 

önem arz etmektedir. 2017 Toplam enerji ürünleri arzının 145,3 Milyon TEP 

olduğu bir durumda karayolu sektöründe petrol ürünleri tüketiminin 25,970 

Milyon TEP (%17,87] olması, bununda 20,072 Milyon TEP (%77,3 ] motorin 

yakıt tüketiminde gerçekleşmiştir. Bu durum, dizel yakıtın ulaşım ve endüstri-

yel alandaki enerji ihtiyacının karşılanmasındaki öneminin oldukça yüksek ol-

duğunu göstermektedir. Bundan dolayı, doğal kaynaklarımızın hem ekonomi-

nin büyümesine ve ülke refahına katkıda bulunacak şekilde yönetilmesinde 

hem de enerji arz güvenliği açısından, yenilenebilir ve alternatif enerji kaynak-

larına öncelik verilerek kaynak çeşitlendirmesinin sağlanması önem arz etmek-

tedir. Bu çalışmada, hava soğutmalı tek silindirli dizel bir motorda belirli 

oranda motorine karıştırılan aspir-fındık yağı karışımının motor performansı 

karakteristiğine olan etkisi deneysel olarak ölçülmüştür.   

Anahtar Kelimeler: Bitkisel yağlar, aspir-fındık yağı, fosil yakıtlar, 

motor performansı. 

 

 

Experimental Investigation of Diesel Engine Performance of Saf-

flower- Hazelnut Oil Mix Used as an Alternatıve Fuel 
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Abstract: Energy, which is an important element for the country's econ-

omy, has always been the most important and indispensable element that hu-

man beings need to meet their needs. Particularly in the last century, due to the 

serious developments in the fields of technology and industrialization and the 

rapid population growth, the supply and continuity of energy, which is the lo-

comotive of industrialization and economic development, continues to be the 

most important agenda item. Turkey's energy needs are met by a high propor-

tion of fossil fuels and approximately 80% of fossil fuel consumption is met by 

imports. The seriousness of the situation in energy supply is more apparent for 

our country considering that our country's domestic oil production is only 9% 

of in 2017. Moreover, in consideration of our high import dependency in fossil 

fueled energy sources, the risks brought by energy markets that are influenced 

by global and regional trends has a great importance for our country. Total sup-

ply of energy products was 145.3 Million TEP while the consumption of petro-

leum products in the road sector was 25.97 Million TEP (17.87%] in 2017. 

20,07 Million TEP (77.3%] diesel fuel consumption was realized in the same 

year. This situation shows that the importance of diesel fuel in meeting the en-

ergy needs of transportation and industrial sectors is quite high. Therefore, it is 

important to ensure that our natural resources are managed in a way that con-

tributes to the growth of the economy and the welfare of the country, and to 

provide resource diversification by giving priority to renewable and alternative 

energy sources in terms of energy supply security. In this study, the effects of 

a certain amount of a mixture of aspirin and hazelnut oil added diesel fuel form 

on engine performance characteristics in a single cylinder air cooled diesel en-

gine was measured experimentally. 

Keywords: Vegetable oils, safflower- hazelnut oil, fossil fuels, engine 

performance. 

 

 

1. GİRİŞ 

Ülke ekonomisi için önemli bir unsur olan enerji, her zaman insanoğlunun ih-

tiyaçlarını karşılamada gereksinim duyduğu en önemli ve vazgeçilmez unsuru ol-

muştur.  Özellikle son yüzyılda teknoloji ve sanayileşme alanlarında meydana gelen 

ciddi gelişmeler ile hızlı nüfus artışı nedeniyle sanayileşmenin ve ekonomik kalkın-

manın lokomotifi konumunda bulunan enerjinin tedariki ve sürekliliği mevzusu en 

önemli gündem maddesi olmaya devam etmektedir. Ülkemiz enerji ihtiyacını yüksek 

bir oranda fosil yakıtlardan karşılamakta ve fosil yakıt tüketiminin yaklaşık % 80’i 

ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Ülkemizin 2017 yılı enerji ürünleri arzında petrolün 

ancak yüzde %9 gibi bir düşük bir oranda yerli üretim olduğu düşünüldüğünde du-

rumun ciddiyeti daha fazla ortaya çıkmaktadır. Fosil yakıtlı enerji kaynaklar 
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alanındaki yüksek ithalat bağımlılığımız dikkate alındığında, küresel ve bölgesel eği-

limlerin etkisinde değişen enerji piyasaların getirmiş olduğu riskler ülkemiz için bü-

yük önem arz etmektedir. 2017 Toplam enerji ürünleri arzının 145,3 Milyon TEP 

olduğu bir durumda karayolu sektöründe petrol ürünleri tüketiminin 25,970 Milyon 

TEP (%17,87]  olması, bununda 20,072 Milyon TEP (%77,3 ] motorin yakıt tüketi-

minde gerçekleşmiştir. Bu durum, dizel yakıtın ulaşım ve endüstriyel alandaki enerji 

ihtiyacının karşılanmasındaki öneminin oldukça yüksek olduğunu göstermektedir. 

Bundan dolayı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın uygulama alanına koy-

duğu Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde doğal kaynaklarımızın hem eko-

nominin büyümesine ve ülke refahına katkıda bulunacak şekilde yönetilmesinde hem 

de enerji arz güvenliği açısından, yenilenebilir ve alternatif enerji kaynaklarına ön-

celik verilerek kaynak çeşitlendirmesinin sağlanması önem arz etmektedir.  

Yüksek verimde çalışması, gelişmiş yakıt ekonomisine sahip olması ve düşük 

emisyona neden olması dolayısıyla dizel motor sayısı her yıl sürekli artmaktadır. Di-

zel motorlar neredeyse tüm ağır hizmet kollarında benzinli motorlara göre tercih edil-

mektedir (Abu-Jrai, 2011; Altun, 2008). Bu nedenle, dünyanın dizel yakıt talebi her 

yıl artmaktadır. Fosil yakıt kaynakları giderek azaldığından ve fosil yakıtlar hava kir-

liliğine ve küresel ısınmaya neden olduğundan, yenilenebilir enerji kaynakları ve ya-

kıtların bulunması çok önem arz etmektedir (Zhihao,2011; Özener, 2012). 

Biyodizel çevresel faydaları sayesinde son yıllarda giderek artan bir oranda 

dikkat çekmeye başlamıştır. Petrol fiyatlarındaki artış ve petrolün ülkeler bazında 

kaynak dağılımının rasyonel olmaması nedeni ile biyodizel yakıtlar gittikçe artan bir 

oranda dizel motor yakıtı olarak ilgi odağı haline gelmiştir. Biyodizel gibi alternatif 

enerji kaynakları üzerindeki araştırmalar giderek önem kazanmaktadır. 

Biyodizel, ayçiçeği, soya fasulyesi, aspir, kolza (kanola], fındık gibi bitkisel 

yağlardan elde edilebilmektedir. Türkiye'de çok çeşitli yağlı tohumlar yetiştirilmekte 

ve kullanılmaktadır. Kolza ve fındık üretimi bitkisel yağ ürünlerindendir. Bu çalış-

mada; ülkemizin önemli bitkilerinden olan ve Dünyada fındık üretiminin yaklaşık % 

80'i elimizde bulundurduğumuz fındık bitkisinin yağı ile aspir yağı üzerinde durul-

muştur. Ayrıca, fındık, % 70 oranında yağ ve  %83 oranında yüksek bir oleik asit 

içeriği ile biyodizel üretimi için en uygun yağların başında gelmekte ve büyük bir 

potansiyel sahiptir (Karaosmanoğlu vd., 1995).  

Biyodizelin belirgin avantajları arasında; yenilenebilir olması ve atık hammad-

delerden elde edilebilmesinin yanı sıra yüksek bir setan sayısına sahip olması, biyo-

lojik olarak kolaylıkla bozulabilmesi, düşük kükürt ve aromatik içeriğe sahip olması 

ve düşük karbon monoksit emisyonlarına sebep olması gelmektedir (Carlsson, 2009)  
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Farklı bitkisel yağlardan üretilen biyodizel yakıtları, biyolojik olarak kolay-

lıkla bozulabilen ve dizel motorlar için zehirli olmayan alternatif yenilenebilir yakıt-

ları konumundadır. Kullanımlarında genel olarak dizel motorlarda Herhangi bir de-

ğişiklik yapılmadan dizel yakıtlarla karışım şeklinde kullanılmaktadırlar. Motorinle 

karışım şeklinde kullanılacak olan biyodizel yakıt seçiminde yakıt özelliklerinin bi-

yodizel standartları, özellikle EN 14214 + A1 ve ASTM 6751-12 sınırları dahilinde 

olması gerekmektedir. Aksi takdirde, enjektör ve filtrenin tıkanmasına, yakıt hattı 

bileşenlerinin korozyonuna, karbon birikmesi oluşumuna ve yağlama yağının bozul-

ması gibi dizel motorlarda çeşitli sorunlara neden olurlar (Canakci ve Sanli, 2008). 

Biyodizel yakıt karışımlarının motor testleri ile ilgili farklı çalışmalar mevcut-

tur. Bunların çoğu sadece motor performansı ve emisyonlar hakkında klasik bilgiler 

içermektedir (Usta, 2005; Gürü, 2011; Behçet, 2011, Aksoy, 2012). Bununla birlikte, 

dizel motorlarda biyodizel yakıtların yanmasını araştırmak için detaylı motor yanma 

analizlerinin gerekli olduğu düşünülmektedir (Abu-Jrai, 2011; Sayin, 2012). Biyodi-

zel yakıtların yanması ile ilgili literatürde sınırlı sayıda kapsamlı çalışma bulunmak-

tadır.   

Labecki ve ark. (2012) kolza yağının çoklu silindirli direkt enjeksiyonlu (DI) 

dizel motordaki karışımlarını test etmiş ve önceden karıştırılmış ve difüzyon yanma 

faz sürelerinin sırasıyla NOx ve duman emisyonlarını etkilediğini belirtmiştir. Ay-

rıca, yanmanın, düşük atomizasyon ve karışım oluşumuna neden olan yüksek yakıt 

viskozitesinden etkilenebileceğini belirtmişlerdir.  

Rakopoulos (2012) dizel motorlarda enjeksiyon parametreleri ile NOx emis-

yonları arasında bağlantı olduğunu göstermiştir. Ayrıca, biyodizel ilavelerinin mak-

simum silindir basınçlarını ve sıcaklıklarını düşürdüğünü ve ısı salımlarının yanma-

nın sonuna doğru geciktiği sonucuna varmışlardır. Bunun yanı sıra, NOx ve kurum 

özelliklerinin araştırılması için ısı tahliye analizlerine ihtiyaç duyulduğu sonucuna 

varmışlardır. 

Özesen ve Çanakçı (2009) atık palmiye yağından üretilen biyodizel ve Petrol 

Kökenli Dizel Yakıt ile karışımlarını, aynı devir ve tam yük şartlarında ön yanma 

odalı bir dizel motorda test etmişlerdir. Çalışmanın sonucunda, biyodizel ve karışım-

larının kullanımı ile motor performansında hafif bir düşme meydana geldiği görül-

müştür. Karışım içerisinde biyodizelin artan yüzdesi ile ilişkili olarak döndürme mo-

mentinde azalma olduğu, özgül yakıt tüketiminde ise artış olduğu tespit edilmiştir. 

Yine, karışımdaki biyodizelin yüzdesi ile ilişkili olarak CO, yanmamış HC ve duman 

koyuluğu emisyonlarında, Petrol Kökenli Dizel Yakıt oranla azalma meydana gelir 

iken, aynı ilişki CO2 ve NOx emisyon oluşumlarında görülememiştir. 
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Bu çalışma kapsamında içten yanmalı tek pistonlu bir dizel motorda yakıt ola-

rak kullanılan motorin içerisine %10 oranında aspir-fındık yağı katılarak yanma olayı 

sırasında ölçülen motor performans değerleri incelenmiş ve dizel yakıtla elde dilen 

sonuçlarla karşılaştırılmıştır. 

 

2. DENEYSEL ÇALIŞMA 

2.1. Kullanılan Motor ve Yakıtlar  

Deneysel çalışmada kullanılan deney motoruna ait teknik özellikler Tablo 1’de 

verilmiştir. Çalışmalar iki aşamadan oluşmaktadır. İlk olarak, motor deneyleri için 

kullanılacak olan Diesel yakıt ve dizel yakıtın hacimsel olarak %10 oranında rafine 

aspir-fındık yağları karışımı içerecek şekilde hazırlanmıştır. Deneysel çalışmada kul-

lanılan tek silindirli hava soğutmalı deney motoruna ait teknik özellikleri Tablo 1’de 

verilmiştir. 

 

Tablo 1- Deneysel çalışmada kullanılan dizel motora ait teknik özellikler 

Silindir Sayısı 1 

Silindir Hacmi 603 cc 

Piston Çapı x Strok 95 mm x 85 mm 

Maksimum Tork - N-m@ d/dk 35 Nm @ 2000 dev/dk 

Maksimum Güç - BG (kW) @ d/dk 11,0 kW (14,96 Hp) @ 3000 dev/dk 

 

Bir dizel motorda rölanti - tam yük devirleri arasında yakıt olarak hem ticari 

motorin ve hem de hacimsel olarak %50 ham aspir yağı ile %50 rafine fındık yağının 

karışımı ile hazırlanan bitkisel yağ formunun motorin içerisine %10 oranında karış-

tırılması ile hazırlanan yakıt aspir-fındık yağlarının motorin ile karıştırılması ile elde 

edilen AFK10 için ölçümler gerçekleştirilmiştir. Tablo 2’de ticari motorin yakıtı ile 

AFK10 yakıtının hazırlanmasında kullanılan rafine aspir fındık yağlarının bazı fizik-

sel özellikleri verilmektedir. 

 

Tablo 2 - Ticari motorin ve rafine aspir fındık yağlarının bazı fiziksel özellik-

leri( Özçelik, 2011; Yücesu, 2001; Karabaş, 2013? 

Özellikler Motorin Aspir Yağı Fındık Yağı 

Yoğunluk – 15ºC (kg(m3) 827 923 915 
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Kinematik Viskozite – 40ºC 

(mm2/s) 
2,82 30-50 30,3 

Setan sayısı 54 41,3 41-43 

Parlama noktası (ºC) 60 264 115 

Alt ısıl değer (MJ/kg) 42,7 38,22 40,17 

 

2.2. Deneysel Yöntemler 

Yapılan çalışmada, motor performans verilerinin elde edilmesi amacıyla Net-

fren marka motor test dinamometresi kullanılmıştır. Tablo 3’te dinamometreye ait 

teknik özellikler verilmektedir.  

 

Tablo 1 - Motor test dinamometresine ait teknik özellikler 

Frenleme Torku Aralığı 0 – 80 Nm 

Çalışma Devri 0 – 7500 dev/dk 

Gövde Çapı 260 mm 

Tork Kolu Uzunluğu  350 mm (simetrik) 

 

Dinamometrenin motor test donanımı vasıtası ile motor devri, motor gücü, 

motor torku değerleri ölçülmüş ve gerçek zamanlı olarak bilgisayar ortamında veri 

kaydı yapılmıştır. Bunun yanı sıra, eş zamanlı olarak özgül yakıt tüketimi değerleri 

de gerçek zamanlı olarak kayıt altına alınmıştır. Ölçme işleminden önce egzoz sıcak-

lığının 100ºC değerine ulaşarak motorun rejime girmesi beklenmiş, sonrasında 2500 

dev/dk tam yük altında dinamometre ile karşı yükleme yapmak suretiyle 1000 dev/dk 

rölanti devrine kadar 25 dev/dk aralıklarla performans verilerinin kaydı gerçekleşti-

rilmiştir. 

 

 

 

3. DENEYSEL BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1. Motor Performans Verileri 

Deneysel çalışmada, motor performanslarını değerlendirmek amacıyla motor 

torku, motor gücü, yakıt tüketimi ve özgül yakıt tüketimi değerleri kayıt altına 
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alınmıştır. Buna göre, Şekil 1a’da motor torkunun devir sayısına bağlı değişim gra-

fiği, Şekil 1b’de motor gücünün devir sayısına bağlı değişim grafiği verilmektedir. 

 

Şekil 1- Motor Performans Grafikleri a)Devir-Tork, b)Devir-Güç 

 

 

 

 

[a] 

[b] 
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Ticari motorin ile 2000 dev/dk’da ölçülen maksimum motor torku 38,15 

Nm’dir. AFK10 yakıtı ile aynı devirde ölçülen maksimum motor torku 34,37 Nm’dir. 

Farklı devirlerde olmak üzere ticari motorin ile ölçülen ortalama torkun 31,66 Nm 

olduğu, bunun yanı sıra AFK10 yakıtı ile ölçülen ortalama torkun 29,91 Nm olduğu 

belirlenmiştir. Buna göre, AFK10 yakıtının sağladığı ortalama tork ticari motorinin-

kine göre yaklaşık %9, ortalama tork değerinin %2,5 oranında azaldığı tespit edil-

miştir. Bu sonucun genel anlamda bitkisel yağların oksijen içeriği ve ısıl değerinin 

düşük olmasından kaynaklandığı şeklinde yorumlanmaktadır (Gürü vd., 2010:640). 

Yapılan ölçümler sonucunda, Şekil 1b’de verilen devir sayısına bağlı motor 

gücü grafiğine göre ticari motorin ile elde edilen güç eğrisi ile AFK10 yakıtı ile elde 

edilen güç eğrisinin benzer eğilim gösterdiği ve birbirleri ile örtüştüğü görülmekte-

dir. Bunun yanı sıra, 3000 dev/dk’da maksimum motor gücü motorin ile 12,90 Hp 

iken bu değer AFK10 için 12,40 Hp elde edilmiştir.    

Bu devirde AFK10 için elde edilen güç, ticari motorine göre % 3,88 daha dü-

şük çıkmıştır. Ortalama güç değerlerinde benzer bir sonuçlar ölçülmüştür.  Elde edi-

len ortalama motor gücü ise ticari motorin ile 12,19 Nm iken AFK10 yakıtı ile 11,36 

Nm şeklinde ölçülmüştür. Buna göre, AFK10 yakıtının sağladığı ortalama güç tıpkı 

tork ta olduğu gibi ticari motorininkine göre yaklaşık %6,8 azaldığı tespit edilmiştir. 

Yapılan ölçümlerde rölantide, maksimum torkun üretildiği 2000 dev/dk’da ve 

maksimum gücün elde edildiği 3000 dev/dk’da motorin ve AFK10 yakıtı ile elde 

edilen yakıt tüketimi ve özgül yakıt tüketimleri Tablo 5’te verilmektedir. Buna göre, 

2000 dev/dk’da AFK10’in yakıt tüketimi motorininkine göre yaklaşık %14,5 ora-

nında artmıştır. Ayrıca, 2000 dev/dk’da AFK10’in özgül yakıt tüketimi motorinin-

kine göre %11,70 oranında artmıştır. Yakıt tüketimi ile özgül yakıt tüketimi arasın-

daki yüzde oransal farklılıklar birbirleriyle örtüşmektedir. Alternatif yakıtlara ait ısıl 

değerin motorininkinden daha düşük olması nedeniyle AFK10’nun yakıt ve özgül 

yakıt tüketimleri daha yüksek çıkmaktadır (Gürü vd., 2010:640). 

 

Tablo 2- Farklı Motor Devirlerinde Elde Edilen Yakıt Tüketimi ve Özgül Ya-

kıt Tüketimi Değerleri 

Motor 

Devri 
Yakıt Tüketimi (g/s) 

Özgül Yakıt Tüketimi 

(g/Bg.sa) 

Ticari Moto-

rin 
AFK10 

Ticari Moto-

rin 
AFK10 
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Rölanti 0,33 0,37 231,99 259,12 

2000 

dev/dk 
0,63 0,69 206,18 222,04 

3000 

dev/dk 
0,66 0,76 204,99 243,21 

 

 

4. SONUÇLAR 

Bu çalışma kapsamında rafine aspir-fındık yağı ile ticari motorin içten yanmalı 

tek pistonlu bir dizel motorda yakıt olarak kullanılmıştır. Ticari motorin içerisine 

%10 oranında aspir-fındık yağları karışımı katılarak yanma olayı sırasında ölçülen 

motor performans değerleri incelenmiş ve ticari motorin yakıtı ile elde dilen sonuç-

larla karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür. 

• Aspir-fındık yağları karışımı-motorin karışımları motorine nazaran genel 

olarak daha düşük motor momenti ve güç değerleri ile daha yüksek yakıt ve özgül 

yakıt tüketimi değerleri vermiştir. Bunun sebebi fındık yağının ısıl değerinin düşük 

ve viskozite, yoğunluk ve parlama noktasının yüksek olmasına bağlanabilir. 

• Elde edilen ortalama motor gücü ise ticari motorin ile 12,19 Nm iken AFK10 

yakıtı ile 11,36 Nm şeklinde ölçülmüştür. AFK10 yakıtı ile elde edilen ortalama mo-

tor gücü ticari motorinine göre yaklaşık %6,8 oranında daha düşüktür. 

• 2000 dev/dk’da AFK10’nun yakıt ve özgül yakıt tüketimi motorininkine 

göre yaklaşık %11,7 oranında fazladır. Yakıt tüketimi ile özgül yakıt tüketimi ara-

sındaki yüzde oransal farklılıklar birbirleriyle örtüşmektedir. Bu durum alternatif ya-

kıtlara ait ısıl değerin motorininkinden daha düşük olmasından kaynaklanmaktadır. 

• Aspir-fındık yağının dizel motor yakıtı olarak kullanılmasındaki en önemli 

sorun motorine göre yüksek olan viskozitesi gelmektedir. Viskozite sorunun çözümü 

için test edilen oranların dışında faklı yağ konsantrasyonlu yakıtlar ile fındık yağı 

metil veya etil esteri ile çeşitli deneysel yapılabilir. 
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Özet: İnternet teknolojisinin günden güne gelişmesi ve ilerlemesi ile 

kullanıcılar için internette büyük miktarda veri mevcut olmakla birlikte, bu veri 

kaynağına da her geçen gün yenileri eklenmektedir. Bundan dolayı günden 

güne artan veri miktarı bu verilerin işlenmesini ve incelenmesini gerektirmek-

tedir. Veri madenciliği bu aşamada önem kazanmaktadır. Verinin içerisindeki 

bilgiye ulaşılmasını sağlamaktadır. Buna paralel olarak veri analizi, veri ince-

lemesi ve istatistiksel hesaplama için kullanılan veri madenciliği araçlarının, 

özellikle R dilinin, kullanıcı sayısı da her geçen gün artmaktadır. Gazetelerde 

ya da internet üzerindeki köşe yazıları gündemin an be an takip edilmesini sağ-

layan önemli araçlardır. Köşe yazarları ilgilendikleri alanla alakalı gündemde 

olan konuları samimi bir üslupla yazdıkları için günümüzde okunulması tercih 

edilen bir yazı türüdür. Bunun dışında Twitter, Facebook gibi sosyal medya 

araçları da kullanıcıların istedikleri konulara ilişkin fikirlerini paylaşmalarına 

ve ifade etmelerine, farklı görüşleri savunan insanlarla tartışmaya katılmalarına 

olanak tanıdığından hayatımızda önemli bir yere sahiptir. Özellikle son zaman-

larda insanların düşüncelerini özgürce ifade edebildikleri için Twitter’ı çok 

daha aktif bir şekilde kullandıkları görülmektedir. Bu çalışmada, rastgele seçi-

len 10 spor köşe yazarının, haberlerinin ve tweetlerinin ayrı ayrı incelenerek bu 

yazıların yazarlara ait olma doğruluk yüzdeleri incelenmiş ve yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sınıfladırma, Twitter, metin madenciliği 

 

Abstract: With the development and advancement of internet techno-

logy, a large amount of data is available on the internet for the users and this 

data source is being added to the data every day. Therefore, the increasing amo-

unt of data requires the processing and examination of these data. Data mining 

is gaining importance at this stage. It provides access to the information within 

the data. Parallel to this, the number of users of data mining tools, especially 



Mirsat YEŞİLTEPE, Nisa Nur ÇAKIR, Muhammet KURULAV 

124 

the R language, which is used for data analysis, statistical calculation, is incre-

asing day by day. Columns in newspapers or on the internet are important tools 

to keep track of the agenda. Columnists are a type of writing which is preferred 

to be read today because of writing the subjects that are on the agenda related 

to the field they are dominant in a sincere style. In addition, social media tools 

such as Twitter and Facebook have an important place in our lives as it allows 

users to share and express their opinions about the topics they want and to par-

ticipate in discussions with people who support different views. Especially in 

recent times people can express their thoughts freely because they use Twitter 

more actively. In this study, the accuracy and percentage of authorship of these 

writings were examined and interpreted separately by examining 10 randomly 

selected sports columnists, news and tweets separately. 

Keywords: Classification, Twitter, text minning 

 

 

GİRİŞ 

Metin madenciliği, özel amaçlar için metinden değerli bilgileri çıkarmak 

adına, metnin analiz edilmesi işlemidir. Bilgisayarın metinsel bilgileri anlayabileceği 

seviyeye getirmek için metin madenciliği teknikleri kullanılır.  

Metin madenciliği, doküman koleksiyonlarının ön işlemeden geçirilmesi, ara 

sonuçların değerlendirilmesi, ara sonuçların analiz edilmesi için çeşitli tekniklerin 

kullanılması ve nihai sonuçların görselleştirilmesi gibi aşamalardan oluşmaktadır. 

Birden fazla doküman aynı anda analiz edilerek dokümanlar arasındaki benzerlikler 

belirlenebilir. 

Bir metin veri tabanından alınan veriler öncelikle bir özellik çıkarımına tabi 

tutulur. Ardından çıkarılan özellikler üzerinde bir makine öğrenmesi algoritması ça-

lıştırılır (sınıflandırma, kümeleme, tahmin gibi) ve neticede yapılandırılmış veri elde 

edilir.  

 

GAZETE HABERLERI İLE METIN ANALIZI 

Gazete haberleri insanların sosyal, siyasi, sağlık, spor gibi birçok alanda olan 

olaylar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayan yazılardır. Köşe yazıları ise gaze-

telerin belirli sayfalarında belirli zaman aralıklarıyla yazılan ve yazarları genelde 

belli olan yorum yazılarıdır. Başka bir deyişle; anlatımları yalın ve yoğun, alanında 

uzman kişilerce yazılan, işlenen konuların ispat edilmek zorunda olunmadığı, etkisi 

geçici olan bir gazete yazı türüdür. 

Köşe yazarlığı, medyanın son derece önemli bir çalışma alt alanıdır ve günü-

müzde gazetelerde fiziksel görünüm olarak hatırı sayılır miktarda yer kaplamaktadır. 
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Gazete ve dergilerin, köşe yazılarını öne çıkarma gerekçesi, haber içerikleriyle başa-

rılamayanı gerçekleştirerek, olayların değişik perspektiflerden yorumlanarak okura 

sunulmasını sağlamaktır. 

Gazete haberleri veya köşe yazıları üzerinde metin madenciliği işlemleri uy-

gulayarak; yazarların yazılarında kullandıkları kelimelerin sıklığını bularak yazı tür-

lerini belirleyebilme, olumlu-olumsuz cümle türlerine bakarak yazıların duygu ana-

lizini yapabilme ve yazarların istenilen özelliklere göre sınıflandırılmasını sağlaya-

bilme gibi uygulamalar yapılabilir. 

 

TWITTER İLE METIN ANALIZI 

Twitter kişilerin/kurumların kendileriyle ilgili düşünce ve haberleri 140 karak-

tere sığacak mesajlar halinde paylaşmaya yarayan bir sosyal medya türüdür. Bu kısa 

mesajlar “tweet” olarak adlandırılır. Mesajlara resim ve video linkleri de eklenerek 

paylaşma imkanı sağlanır. Twitter fikri ilk olarak 2006’da Jack Dorsey tarafından 

küçük bir proje grubunun iletişimini sağlayacak bir SMS servisi olarak ortaya çık-

mıştır. 

Twitter’da her saniye, ortalama, yaklaşık olarak 6.000 tweet atılmaktadır. Bu 

da dakikada 350.000 tweet; günde 500 milyon ve yılda 200 milyar tweet’e karşılık 

gelmektedir [21].  

Günümüzde, insanlar görüşlerini ve fikirlerini blog yazıları, çevrimiçi forum-

lar, ürün inceleme web siteleri ve sosyal medya gibi platformlar kullanarak ifade et-

mektedirler. Şu günlerde ise milyonlarca insan duygularını ifade etmek ve görüşlerini 

paylaşmak için Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerini kullanmaktadır. 

Sosyal medya, tweet’ler, durum güncellemeleri, blog yazıları, yorumlar, görüşler 

şeklinde çok sayıda zengin içerikli veri üretmektedir.  

Kuruluşlar, şirketler, topluluklar, dernekler hatta devletler izleyecekleri politi-

kaları sosyal medyada oluşan algıya göre şekillendirmektedirler. Sosyal medyadaki 

büyük veri havuzlarının geçerli ve güvenilir yöntemleri kullanmak kaydıyla sağlıklı 

bir analiz için önemli bir kaynak olduğu birçok kez ispatlanmıştır. 

Diğer iki bölümde test edilen algoritmalardan bahsedilmiştir. 

 

K-NN ALGORİTMASI 

En yakın k-komşu algoritması sınıflandırmada çok sık kullanılan bir tekniktir. 

Öncelikle, eğitim veri kümesi oluşturulur. Sınıflanmamış yeni bir kayıtın sınıfı, eği-

tim kümesindeki en çok benzeyen kayıtlarla karşılaştırılır. Böylelikle yeni kayıt sı-

nıflandırılmış olur. Bu benzerliklerin bulunması, en küçük uzaklığa sahip k adet 
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gözlemin seçilmesi esasına dayanmaktadır. Bu algoritmada k değeri uygulayıcı tara-

fından belirlenir. K değeri bakılacak eleman sayısını belirler. Bu değerin çok büyük 

olması, sınıflandırılmak istenen yeni değişkeni, benzerlikleri az olan bir sınıfa atar-

ken, bu değerin çok küçük olması ise aynı sınıfın noktaları oldukları halde bazı nok-

taların ayrı sınıflara konmasına ya da bu tür noktalar için ayrı sınıf açılmasına neden 

olmaktadır. Bunlara göre algoritmanın işleyişi şu şekilde olur: 1. k parametresi belir-

lenir. 2. Sınıflandırılacak olan yeni kayıtın mevcut kayıtlardaki tüm noktalarla olan 

uzaklıkları hesaplanır. En çok kullanılan uzaklık formülü Öklid uzaklık formülüdür. 

3. Bu uzaklıklara göre en küçük k tanesi seçilir. 4. Bu seçilen satırların hangi kate-

gorilere ait oldukları belirlenir. En çok tekrarlanan kategori seçilir. 5. Belirlenen bu 

kategori yeni değişkenin sınıfı olarak atanır. 

 

NAÏVE BAYES 

Naive Bayes sınıflandırma algoritması, adını Matematikçi Thomas Bayes’den 

alan bir sınıflandırma/ kategorilendirme algoritmasıdır. Naive Bayes sınıflandırması 

olasılık ilkelerine göre tanımlanmış bir dizi hesaplama ile, sisteme sunulan verilerin 

sınıfını yani kategorisini tespit etmeyi amaçlar. Naive Bayes sınıflandırmasında sis-

teme belirli bir oranda öğretilmiş veri sunulur. Öğretim için sunulan verilerin mutlaka 

bir sınıfı bulunmalıdır. Öğretilmiş veriler üzerinde yapılan olasılık işlemleri ile, sis-

teme sunulan yeni test verileri, daha önce elde edilmiş olasılık değerlerine göre işle-

tilir ve verilen test verisinin hangi kategoride olduğu tespit edilmeye çalışılır. Elbette 

öğrenilmiş veri sayısı ne kadar çok ise, test verisinin gerçek kategorisini tespit etmek 

o kadar kesin olabilmektedir. Naive Bayes sınıflandırma yönteminin birçok kullanım 

alanı vardır fakat, burada neyin sınıflandırıldığından çok verinin nasıl sınıflandırıl-

dığı önemlidir. Yani öğretilecek veriler binary veya text olabilir, burada veri tipinden 

ve içeriğinden ziyade, bu veriler arasında nasıl bir oransal ilişki kurulduğu önem ka-

zanıyor. 

 

RAPIDMINER’DA HABERLER ÜZERİNDE METİN MADENCİLİĞİ 

Belli bir ölçüt kullanılmadan rastgele seçilen 10 spor yazarının, yazdıkları ga-

zetenin haber sitesinden alınan haberleri kullanılarak analizler yapılacaktır. Bu bö-

lümde haber yazılarının yazarlara ait olma yüzdeleri bulunacak ve yorumlanacaktır. 

Seçilen spor yazarları Tablo 1 gösterilmiştir. 

 

Tablo 1  Seçilen spor yazarları 
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VERI KÜMESINI OLUŞTURMA (DATA SET) 

Tablo 1’deki gibi seçilen 10 spor yazarının her birine ait ayrı klasör oluştu-

ruldu. Sonrasında her yazara ait yakın tarihteki 20 şer haber yazıları .txt formatında 

metin dosyası olarak kaydedildi. Kaydedilen bu metin dosyalarının her birinin adı, 

yazılan haberin tarihi olacak şekilde oluşturuldu. Oluşturulan metin dosyaları yazar-

lara ait klasörlere kaydedildi. Oluşturulan veri kümesi temiz olduğu için herhangi bir 

temizleme işlemi yapılmadı. 

 

VERIYI ANALIZ ETME VE İŞLEM SÜRECINI OLUŞTURMA 

Yazarlara ait haber yazılarından oluşan veri seti RapidMiner yazılımı üzerinde 

işleme tabi tutuldu. RapidMiner’da oluşturulan process’de (işlem süreci) n-Gram 

yöntemi kullanılmıştır.  

Verilen bir dizilimdeki (sequence) tekrar oranını bulmaya yarayan yöntemdir. 

İsmi n ve gram kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır. Buradaki n, tekrarın kont-

rol edildiği değerdir. Gram ise bu tekrarın dizilim içerisindeki ağırlığını ifade etmek 

için kullanılmıştır 

N sayısı arttırılarak istenilen n-Gram değeri listelenebilir. Bu değerlerin bazı-

ları literatürde özel olarak isimlendirilmektedir. 

• 1-Gram => Unigram  

• 2-Gram => Bigram  

• 3-Gram => Trigram  

3’ten büyük değerler için sadece n-Gram ifadesi kullanılır. 

N-Gram, temelde arama algoritmalarında kullanılmaktadır. Aranan kelime ile 

eldeki veriyi karşılaştırırken net sonuçlar elde etmek adına kullanılır. Çünkü n-Gram 

sıralı bir şekilde tekrar eden kelimelerin sıklığını aramaktadır. Bu sayede bir oran 

yakalanabilir. Bu orana bağlı olarak aranan kelime ile eldeki veri arasında bir ben-

zerlik sayısı çıkartılabilir. 
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Şekil 1. RapidMiner’da process aşamasının ilk kısmı 

 

Şekil 1’de işlem sürecindeki her bir eleman operatör olarak adlandırılır. Bu-

rada “Process Documents From Files” operatörü şekil 3.1’de oluşturulan yazar kla-

sörlerinin yüklendiği yerdir. 

Bu operatörde birden çok dosyada depolanan bir metin koleksiyonundan söz-

cük vektörleri oluşturulur, sonrasındaki işlem görecek diğer operatörler buradaki veri 

kaynağını kullanır. Veri yükleme işlemi şekil  görüldüğü üzere “Add Entry” denerek 

her bir yazarın klasör adresinin eklenmesiyle oluşturulur. Veri text formatında ol-

duğu için “files” operatörü seçilmiştir. Farklı dokümanlar için farklı operatörler bu-

lunmaktadır. 

“Select Attributes” operatörü, örnek veri kümesinin özniteliklerinin bir alt kü-

mesini seçer ve diğer öznitelikleri kaldırır. Sadece seçilen öznitelikler çıkış portuna 

(output port) iletilir. Geriye kalan öznitelikler veri setinden kaldırılır. 

“Set Role” operatörü, bir veya daha fazla özelliğin rolünü değiştirmek için 

kullanılır. Bir özelliğin rolü, diğer operatörlerin bu özelliği nasıl ele aldığını açıklar. 

Varsayılan rol düzenli, diğer roller özel olarak sınıflandırılır. Örnek veri setinin bir-

çok özel özelliği olabilir, ancak her özel rol yalnızca bir kez görünebilir. Birden fazla 
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özniteliğe özel bir rol atanması durumunda, son öznitelik dışındaki tüm roller düzenli 

olarak değiştirilir. 

Şekil 1’deki son operatör olan “Validation” operatörü, bir öğrenim operatörü-

nün istatistiksel performansını tahmin etmek için (genellikle görünmeyen veri setle-

rinde) bir istatistiksel veri seti örneklemesi yapıldıktan sonra doğrulama yapar. Te-

mel olarak, bir modelin (belirli bir öğrenme operatörü tarafından öğrenilen) pratikte 

ne kadar başarılı olacağını tahmin etmek için kullanılır. Yani, işlem sürecinin so-

nunda elde edilen sonucu görmeyi sağlayan operatördür. 

 

 

Şekil 2. “Process Documents From Files” Operatörü İçindeki İşlemler 

 

Şekil 2’de, yüklenen metinler üzerinde işlem yapılabilmesi için, “Process Do-

cuments From Files” operatörü içerisine eklenen operatörler gösterilmiştir. Şekil 

2’deki operatörlerün işlevleri aşağıda açıklanmıştır. 

“Transform Cases” operatörü, metin içerisindeki tüm harfleri büyük ya da tüm 

harfleri küçük olacak şekilde dönüştürme işlemi yapan operatördür. Bu operatör sa-

yesinde tüm karakterlerin boyutu aynı olacağı için aralarında kıyas yaparken sorun 

çıkmayacaktır. “Replace Tokens” operatörü, metin içerisindeki kısaltılmış ifadelerin 
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hepsinin aynı değer olarak görülmesini sağlar. Belirtilen değiştirme işlemiyle, her 

belirteçteki belirtilen düzenli ifadelerin tüm oluşumlarını değiştirir. Örneğin, İngi-

lizce metinler için ‘I’m’ ile ‘I am’ ifadelerinin aynı sayılması sağlanır. “Tokenize” 

operatörü, metnin yani string bir ifadenin parçalanması işlemini gerçekleştirir. Bu 

proje dahilinde haber metinleri “non letters” yani boşluk ayıracına göre parçalanmış-

tır. “Filter Stopwords” operatörü, metin içerisinde tek başına anlamı olmayan kelime 

ya da kelime gruplarının metinden ayrıştırılmasını sağlar. Örneğin, ‘ve’, ’veya’ gibi 

edat, bağlaç türünde kelimeler metinden çıkartılır. “Generate n-Grams” yönteminin 

iki türü bulunmaktadır. Bu iki tür, Generate n-Grams (Terms) ve Generate n-

Grams(Characters) şeklindedir. “Generate n-Grams(Terms)” operatörü, kelimelerin 

tekrar sayılarına bakarak metinler arasındaki benzerliği bulmaya çalışır. “Generate 

n-Grams(Characters)” operatörü ise, karakterlerin tekrar sayılarına bakarak metinler 

arasındaki benzerliği bulmaya çalışır. Bu proje dahilinde iki operatörde kullanılarak 

sonuçlar karşılaştırılmıştır. Şekil 3.5’de görüldüğü üzere ilk olarak “Generate n-

Grams(Terms)” opeatörünün sonuçları incelenmiştir. “Filter Tokens(by Length)” 

operatörü, metin içerisindeki kelimeleri uzunluklarına göre filtrelemeyi sağlar. Bu 

operatörün, kelimeleri bölgelerine göre ya da oranlarına göre gibi filtreleme türleri 

de vardır. 

Metinler üzerindeki işlem sonuçlarının gösterilmesini sağlayan “Validation” 

operatörünün içerisine eklenen operatörler şekil 3’da gösterilmiştir. 
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Şekil 3 “Validation” Operatörü İçindeki İşlemler 

 

“Apply Model” operatörü, işleme tabi tutulan örnek veri setine uygun bir mo-

del oluşturur. Bu model training data olarak adlandırılan eğitim verisi üzerinde oluş-

turulur. Daha sonrasında, bu model test verisi üzerinde uygulanır. Genellikle amaç, 

görülmeyen veriler üzerinde bir tahmin yapmak veya bir ön işleme modeli uygula-

yarak verileri dönüştürmektir. Modelin uygulandığı veri seti, modelin özellikleri ile 

uyumlu olmalıdır. Bunun anlamı; test verisinin, modeli oluşturmak için kullanılan 

eğitim seti ile aynı sayıya, sıraya, türe ve özelliğe sahip olmasıdır.  

“Performance” operatörü, sınıflandırma görevlerinin istatistiksel performans 

değerlendirmesinde kullanılır. Bu operatör, sınıflandırma görevinin performans kri-

terleri değerlerinin bir listesini sunar. Yani, sınıflandırma sonucundaki doğruluk de-

ğerlerinin gösterilmesini sağlar. 

 

R STUDIO’DA TWEETLERİN ALINMASI 

Twitter, yıllar içinde sadece standart sosyal medya amaçları için değil, aynı 

zamanda veri madenciliği uygulamaları için de önemli bir araç haline gelmiştir. 
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TWITTER’DAN VERI ALMA (VERI KÜMESINI OLUŞTURMA) 

“TwitteR” paketi, R içindeki Twitter API’sine (Aplication Programming In-

terface) erişim sağlamayı amaçlayarak kullanıcıların analizleri için Twitter verileri-

nin ilginç alt kümelerinin yakalanmasını sağlar. “TwitteR” paketi içinde bulunan 

“SearchTwitter” fonksiyonu istenen terimle eşleşen tweet’leri aramak için kullanılır-

ken; twitter kullanıcısına daha yakından bakılabilmesi için de “GetUser” fonksiyonu 

kullanılmaktadır . Şekil 4’de görüldüğü üzere var olan bir twitter hesabı ile twit-

ter’dan veri alınabilmesi için twitter üzerinde bir uygulama (aplication) oluşturuldu. 

Buradan Consumer Key (API Key), Consumer Secret (API Secret), Key ve Access 

Token olmak üzere 4 tane şifre alınarak, R Studio’ya yazılan kodlar vasıtasıyla Twit-

ter sitesi ile bağlantı kuruldu. Seçilen 10 köşe yazarının resmi hesap isimleri GetU-

ser() fonksiyonu kullanılarak bu tweet’lerin çekilmesi sağlandı. Verilerin toplandığı 

twitter hesapları ile ilgili güncel bazı bilgiler yer almaktadır. Bu uygulamada za-

manda geriye doğru gidilerek Emre Bol, Erman Toroğlu, Ertem Şener, Gürcan Bil-

giç, Gürkan Kubilay, Levent Tüzemen, Olcay Çakır, Rıdvan Dilmen, Serkan Kork-

maz ve Turgay Demir’in resmi twitter hesaplarında paylaştıkları toplam 1.819 tane 

tweet toplanmıştır. Normalde yazarlara ait çok daha fazla tweet vardır, ancak twitter 

API bu kadar tweetin çekilmesine izin vermiştir. 

 

Şekil 4 Köşe Yazarları ve Twitter Hesapları Hakkında Bilgiler 
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Çekilen tweetler başlarında sıralı bir şekilde numaralandırılmış halde gelmiş-

tir. Bu şekilde diğer köşe yazarlarına ait tweetler de çekilmiştir. Çekilen tweetler çok 

fazla gereksiz karakter ve URL içermektedir. Bu nedenle bu tweetlerin işlenmeden 

önce temizlenmesi gerekmektedir 

 

VERIYI TEMIZLEME 

Çekilen tweetler kodlar yardımıyla tweets_yazarAdi değişkenlerine atandı. 

Örneğin, Gürkan Kubilay’ın tweetleri tweets_gurkan değişkenine atandı. Ancak çe-

kilen tweetlerin veri madenciliği algoritmalarına dahil edilmeden önce temizlenmesi 

gerekir. Tweetlerin temizlenmesi için öncelikle view(tweets_yazarAdi) komutu ya-

zılarak tweetlerin R Studio ekranında gösterilmesi sağlanmıştır. Bu şekilde gelen 

tweetler artan sıraya göre numaralanmıştır. Sonrasında döngü komutları yardımıyla 

tweetlerin başındaki sayıların hepsi bir (1) yapılmaya çalışılmıştır. Bu işlem sonra-

sında Gürkan Kubilay’ın tweetleri için oluşan görüntü gibidir. 

Sonrasında bu tweetlerin yazılan yerleri word yardımıyla boşluk karakteri ile 

değiştirilerek silinmiştir. Bu haliyle tweetler metin dosyası olarak kaydedilmiştir.  

Daha sonrasında “http://filesplit.org/“ sitesi yardımıyla işlem uygulanarak me-

tin dosyasındaki her tweetin tek tek ayrı bir metin dosyası halinde kaydedilmesi sağ-

lanmıştır. Tüm tweetlerin olduğu metin dosyası tweet tweet ayrı metin dosyaları ha-

linde ayrılmıştır. 

Köşe yazarlarına ait tweetler temizlenirken bazı tweetler sadece URL lerden 

oluştuğu için o tweetler direkt silinmiştir. Bu nedenle bazı yazarların çekilen tweet 

sayılarından daha az tweet veri madenciliği işlemine tabi tutulmuştur 

 

TEST İŞLEMİNİN YORUMLANMASI 

Rastgele seçilen 10 spor yazarının üzerinde Generate n-Grams(Terms) ve Ge-

nerate nGrams(Characters) yöntemleri kullanılarak veri madenciliği algoritmaları 

uygulanmıştır. Yazarlara ait köşe yazıları ve tweetler ayrı ayrı incelenmiştir. Köşe 

yazıları ve tweetlerin hangi yazara ait olduğunun bulunma yüzdeleri karşılaştırılmış-

tır. RapidMiner üzerinde oluşturulan işlem sürecine dahil edilen köşe yazıları ve twe-

etler için sınıflandırma algoritmalarından KNN ve Naive Bayes en yüksek sonuçları 

vermiştir. 

 Öncelikle algoritmalar yazarların haberleri üzerinde uygulandı. N-Grams 

yöntemlerinden terim bazlı olan karakter bazlı olana göre daha yüksek sonuçlar ver-

miştir. Generate n-Grams(Terms) yönteminde KNN algoritması için; haberlerin, ya-

zarlara göre ayırt edilebilme sonuçları aşağıdaki gibi gruplandırılmıştır. Bu sonuçlar 



Mirsat YEŞİLTEPE, Nisa Nur ÇAKIR, Muhammet KURULAV 

134 

tek tek yazarlara ait olanlardır. KNN algoritması için, Generate n-Grams(Terms) 

yönteminde n değerleri arttırılarak elde edilen genel sonucun en yükseği %66.85 çık-

mıştır (Tablo 2). 

 

Tablo 2. Generate n-Grams(Terms) yöntemi sonuçları 

 

 

Generate n-Grams(Terms) yönteminde Naive Bayes algoritması için ise; ha-

berlerin, yazarlara göre ayırt edilebilme sonuçları aşağıdaki gibi gruplandırılmıştır. 

Aynı şekilde Naive Bayes algoritması için, Generate n-Grams(Terms) yönteminde n 

değerleri arttırılarak elde edilen genel sonucun en yükseği %82.28 çıkmıştır (Tablo 

3). 

 

 Tablo 3. Generate n-Grams(Terms) yöntemi sonuçları 

 

 

Öncelikle tüm yazarların spor yazarı olması nedeniyle benzer kelimeleri kul-

lanmaları, makinenin onları birbirinden ayırt etme olasılığını düşüren bir etkendir. 

Ancak bazı yazarların daha kolay ayırt edilmesi önceki haberlerinde kullandıkları 

kelime benzerliğinin yüksek olduğunu gösteriyor. Sonuç olarak, yazarların haberler 

üzerindeki sonuçlarında Naive Bayes algoritması daha başarılı olmuştur. 

Sonrasında ise aynı algoritmalar, yazarların R Studio üzerinden çekilen tweet-

lerinde uygulanmıştır ve haberlerde alınan sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Çekilen 
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tweetler temizlendikten sonra RapidMiner’daki aynı algoritmalarda denenmiştir. 

Tweetler üzerinde KNN algoritması çok düşük sonuçlar vermiştir. Naive Bayes de 

düşük sonuçlar vermiştir, ancak KNN algoritmasına göre daha başarılı olmuştur. Bu-

rada da Generate n-Grams(Terms) yöntemi daha yüksek sonuç vermiştir 

Generate n-Grams(Terms) yönteminde Naive Bayes algoritması için; tweetle-

rin, yazarlara göre ayırt edilebilme sonuçları aşağıdaki gibi gruplandırılmıştır. Naive 

Bayes algoritması için, Generate n-Grams(Terms) yönteminde n değerleri arttırılarak 

elde edilen genel sonucun en yükseği %48.28 çıkmıştır (Tablo 4). 

 

Tablo 4. Generate n-Grams(Terms) yöntemi sonuçları 

 

 

Haberlerin ve tweetlerin yazarlarına göre ayırt edilme başarıları kıyaslandı-

ğında haberler bu konuda daha başarılı sonuçlar vermiştir. Sonuçlara bakıldığında 

bazı yazarların tweetlerinin bulunma yüzdesi daha yüksekken bazıları çok düşüktür. 

Bunun nedeni yazarlara ait çekilen tweet sayısının farklı olmasıdır. R dili üzerinden 

az tweet çekilen yazarların yüzdeleri daha düşüktür. 

Sonuç olarak; tweetler üzerinde elde edilen sonuçlar, k-NN ve Naive Bayes 

algoritmalarının haberler üzerindeki sonuçlarına göre düşük değerler çıkmıştır. Ra-

pidMiner’da oluşturulan veri madenciliği işlem süreci tweetler üzerinde çok başarılı 

sonuçlar vermemiştir. Tweetler üzerinde düşük sonuçlar alınmasının nedenleri düşü-

nülmüştür. Birincisi tweet dilleriyle haber yazılarının dilleri tutmamaktadır. Haber 

yazıları daha resmi bir dilde yazılmasına karşın tweetler daha çok günlük konuşma 

dili şeklinde atılmıştır. İkincisi köşe yazarları, tweetleri başlık şeklinde kullanmışlar-

dır. Örneğin, maç sonuçlarını tweet atıp üzerine çok bir açıklama yapmamışlardır. 

Bu da incelenecek kelime sayısının az olmasına neden olmuştur. Üçüncü bir neden 

ise, atılan tweetlerin konularının aynı olması sebebiyle programın ayırt etmesi güç-

leşmiş olabilir. Haberler üzerinde bu durumun sorun olmamasının sebebi, tweetlere 

göre çok daha fazla kelime içermelerinden kaynaklanıyor olabilir. Tweetlerde ise ge-

nel olarak yazarları birbirlerinden ayırt edecek kadar karakter bulunmamaktadır. Bu 

nedenler, tweetler üzerinde düşük sonuçlar alınmasına sebep görülmüştür. 
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Özet: İnşaat ve yıkıntı atıkları Türkiye’de ve Dünyada birçok çevresel 

soruna sebep olmaktadır. Bundan dolayı inşaat ve yıkıntı atıklarının geri dönü-

şüm sürecinden geçirilerek üretimde hammadde olarak kullanılması; çevresel 

sürdürebilirlik ve sosyo-ekonomik açısından büyük önem taşımaktadır. Kent-

lerde kullanımı giderek yaygınlaşan prefabrik beton yapı malzemeleri; eskime, 

yenileme, taşıma, yükleme, boşaltma vb. sebeplerle işlevsiz hale gelmekte ve 

bu atık malzemeler geri dönüştürülmediği takdirde birçok çevresel sorunların 

yanında ekonomik sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada; atık 

halde bulunan beton parke ve bordür yapı elemanları, seri kırıcılar vasıtasıyla 

ayrı ayrı parçalanarak ve eşit miktarda birleştirilerek beton parke karışımına 

%0, 20, 40, 60, 80 ve 100 oranlarında kırmataş agrega yerine ikame edilmiştir. 

Her ikame oranı (%0, 20, 40, 60, 80 ve 100) için TS 2824 EN 1338’de belirti-

len; boyutların ölçülmesi, buz çözücü tuz etkisiyle birlikte donma ve çözül-

meye karşı direncin tayini, su emmenin tayini, dayanımın ölçülmesi, aşınmaya 

karşı direncin böhme deneyi ile ölçülmesi işlem ve deneyleri ayrıca yapılmıştır. 

Elde edilen deney sonuçları ışığında mevcut GDA’nın ne oranda geri dönüştü-

rülebilir olduğu (%40) tespit edilmiş ve daha iri doğal agrega içeren diğer pre-

fabrik beton elemanlarının da geri dönüşümünün mümkün olduğu anlaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Atık beton, geri dönüşüm agrega 

 

Investigation of Usability of Prefabricated Concrete Construction 

Materials As Recycled Aggregate in Concrete Paving Construc-

tion 

 

Abstract: Construction and demolition waste is causing many 

environmental problems in the world and in Turkey. Therefore, the 

construction and demolition wastes are recycled and used as raw 
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materials in production; It is of great importance for environmental sus-

tainability and socio-economic aspects. Prefabricated concrete building 

materials that are becoming more and more common in cities; aging, 

renovation, transportation, loading, unloading etc. If the waste materials 

are not recycled, they bring with them many economic problems besides 

environmental problems In this study, concrete paving and curb Stone 

structural elements, which were in the form of waste, were crushed se-

parately by means of jack hammers and combined in equal amounts, 

and were added to concrete paving mixtures in theratios of 0, 20, 40, 60, 

80, and 100% to substitute for crushed Stone aggregate. For each subs-

titution rate (0, 20, 40, 60, 80, and 100%), tests and experiments of me-

asurement of dimensions, determination of resistance to freezing and 

thawing together with the effect of de-icing salt, determination of water 

absorption, measurement of resistance, measurement of resistance to ab-

rasion by the Böhme test, as specified in TS 2824 EN 1338, were also 

conducted. In the light of the test results, the degree of recyclability of 

existing (%40) RCA was determined and it is revealed that it is possible 

to recycle other prefabricated concrete elements containing larger natu-

ral aggregates. 

Keywords: Waste concrete, recycled concrete aggregate 

 

 

1. GİRİŞ 

Dünyada özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasında batılı ülkeler arasında sağlanan 

barış ortamı ile birlikte nüfus hızla artmış, meydana gelen teknolojik gelişmeler 

sonucu kırsal alanlardan büyük kentlere doğru yoğun iş gücü göçleri oluşmuştur. Bu 

durum başta barınma ihtiyacı olmak üzere, ulaşım, altyapı gibi birçok sorunu da 

beraberinde getirmiştir. Bu sorunların çözümü için inşaat teknolojisinin her alanında 

özellikle de beton teknolojisinde çok sayıda gelişme meydana gelmiştir. Betonun; 

yüksek dayanımlarda ve istenilen ölçülerde elde edilebilmesi, diğer malzemelere 

nazaran daha ucuz ve kolay temin edilebilir olması, diğer yapı malzemeleri ile 

kolaylıkla uyum sağlayabilmesi,  hava şartlarına ve yangına dayanıklı olması gibi 

özellikleri kullanımını yaygınlaştırmıştır. Bunun yanında, beton bileşiminin, doğal 

ortam içerisinde kendiliğinden ayrışmasının ve yeniden hammadde haline 

gelmesinin mümkün olmaması atık betonları (AB) sorun haline getirmiştir. İnşaat 

işlerinin ve bu işlerle ilgili atıkların artması, sınırlı miktarda bulunan doğal 

hammadde kaynaklarının hızla tükenmesi, eski imar planlarının yeni ihtiyaçlara 

cevap verememesinden kaynaklı artış gösteren kentsel dönüşüm uygulamaları, inşaat 

ve yıkıntı atıklarının önemini daha da artırmıştır. Ayrıca savaşlar ve doğal afetler gibi 
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olağanüstü sebeplerle çok büyük miktarlarda ortaya çıkması muhtemel olan inşaat ve 

yıkıntı atıklarının geri dönüşümü hızlı bir şekilde yapılması gerekmektedir. İkinci 

Dünya Savaşı’nın bitmesi (1945) ile beraber Almanya’da harabe şeklini alan 

şehirlerde büyük bir sorun haline gelen 400-600 milyon m³ yıkıntı atığının, agregaya 

çevrilerek beton nevi malzemelerde kullanılması gündeme gelmiştir. Bu amaçla 1955 

yılında geri dönüşüm (GD) tesisi kurulmuş ve 11,5 milyon m³ GD tuğla agregası 

üretilmiştir. Elde edilen geri dönüşüm agrega (GDA) ile bir yıl içerisinde 175.000 

konutun inşası gerçekleştirilerek yıkıntı atığı miktarı % 85 azaltılmıştır (Khalaf ve 

De Venny, 2004). Türkiye’de ise 17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen Marmara 

depremi sonrasında milyonlarca m³ yıkıntı atığı denize dökülerek konuya gereken 

önem verilememiştir. 

İnşaat ve yıkıntı atıklarının büyük bir kısmını ise beton atıkları 

oluşturmaktadır. Türkiye, 107 milyon m³ beton üretimi ile Avrupa’nın en fazla beton 

üreten ve agrega tüketen ülkesi durumundadır. Sadece beton üretimi sırasında 

tesislerde artık olarak adlandırılan ve yaklaşık 900 bin ton agrega tüketilerek üretilen 

betonun miktarı ise yıllık yaklaşık 500 bin m³olarak bulunmuştur (Andaç ve Oral, 

2016).  Beton, agrega, çimento ve suyun, kimyasal ve mineral katkı maddeleri ilave 

edilerek veya edilmeden, üretim teknolojisine uygun olarak karıştırılması ile elde 

edilmektedir. Agreganın (kum, çakıl, mıcır) betonun mutlak hacminin %70’ini 

oluşturduğu düşünülürse beton atıklarının geri dönüştürülmesi hususunun ne denli 

önemli olduğu anlaşılmaktadır.  

Betonun geri dönüştürülmesi, eski beton kütlelerin parçalanarak agrega haline 

getirilerek beton karışımına uygun oranlarda katılması ile mümkün olmaktadır. Geri 

dönüşü agrega (GDA), işlevsiz halde bulunan; beton, tuğla, seramik, cam, lastik vb 

inorganik malzemelerin 0,25mm - 63 mm arası elek göz açıklıklarından geçecek şe-

kilde parçalanarak beton karışımında normal agrega yerine, kısmen ya da tamamen 

ikame edilen karışım malzemesidir. Bugün Dünyada birçok malzemenin agrega ye-

rine kullanılması üzerinde çalışmalar yürütülmekle birlikte GDA denildiği zaman li-

teratür kaynaklarında beton ve beton türü atıklardan elde edilen malzemeler anlaşıl-

maktadır. Böyle olmasının sebebi, betonun diğer malzemelere oranla atık miktarının 

fazla olması ve beton karışımı ile kolayca uyum sağlayabilmesidir. Doğal hayatı ve 

sınırlı hammadde kaynaklarını koruyabilmek için işlevsiz halde bulunan betonun uy-

gun şekilde parçalanarak GDA olarak kullanılması ve muhtelif şekillerde yeniden 

mamul hale getirilmesi bu atıkların çevreye verdiği zararları ve doğal agrega kaynak-

larının tüketimini azaltmaktadır.  
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2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1. Agrega 

Bu çalışmada kullanılan geri dönüşüm agrega, 2 ay önce imal edilen, fabrika 

alanı içerisinde; üretim, taşınma, malzeme ve işçilik kusuru gibi nedenlerle atık hale 

gelen çeşitli şekillerde ve ebatlardaki bordür ve parke elemanların ayrı ayrı parçalan-

ması (Şekil 3.4.) ve eşit oranda harmanlanması ile oluşturulmuştur. Beton parke üre-

timinde 0-4 mm ve 4-11,2 mm ebatlarındaki GDA kullanılmıştır. Karışımlarda kul-

lanılan GDA’nın malzeme özellikleri aşağıdaki gibidir. 
 

Çizelge 1. Geri Dönüşüm Agrega Elek Analizi 

Elek Açıklığı (mm) 

Agrega Grupları (Yığışımlı Ge-

çen %) 

0-4 4-11,2 11,2-22,4 

22,4 100 100 100 

16 100 100 46 

11,2 100 100 0 

8 100 83 0 

5,6 100 44 0 

4 100 0 0 

2 62 0 0 

1 38 0 0 

0,5 27 0 0 

0,25 18 0 0 

0,125 11 0 0 

 

Çizelge 2. Gevşek ve Sıkışık Birim Ağırlık Deney Sonuçları 

Agrega Grupları 0-4 mm 4-11,2 mm 11,2-22,4 mm 

Gevşek Birim Ağırlık (kg/dm³) 1285 1176 1113 

Sıkışık Birim Ağırlık (kg/dm³) 1418 1296 1288 
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Çizelge 3. İnce Agrega İçin Tane Yoğunluğu ve Su Emme Deney Sonuçları 

Numune 

adı 

Görünür tane 

yoğunluğu 

(gr/cm³) 

Etüvde kurutulmuş 

tane yoğunluğu 

(gr/cm³) 

Doygun ve yüzeyi 

kuru tane yoğun-

luğu (gr/cm³) 

Su emme 

oranı (%) 

1 2,649 2,174 2,353 8,254 

2 2,697 2,205 2,388 8,254 

3 2,697 2,205 2,388 8,254 

Ortalama 2,681 2,195 2,376 8,254 

 

Çizelge 4. Kalın Agrega İçin Tane Yoğunluğu ve Su Emme Deney Sonuçları 

Numune 

adı 

Görünür tane 

yoğunluğu 

(gr/cm³) 

Etüvde kurutulmuş 

tane yoğunluğu 

(gr/cm³) 

Doygun ve yüzeyi 

kuru tane yoğun-

luğu (gr/cm³) 

Su emme 

oranı (%) 

1 2,647 2,244 2,396 6,781 

2 2,653 2,249 2,428 6,781 

3 2,651 2,245 2,418 6,781 

Ortalama 2,650 2,246 2,414 6,781 

 

Çizelge 5. Yassılık İndeksi Deney Sonuçları 

Çubuklu Elekte 

Aralık Genişliği 

(mm) 

Tane Büyük-

lüğü Aralığı 

(mm) 

Tane Büyüklüğü 

Aralığının Kütlesi 

(g), Ri 

Çubuklu 

Elekten Ge-

çen Kütle (g), 

mi 

(%) Fli = 

(mi/Ri) 

x100 

5 8/10 87 19 21,84 

6,3 10/12,5 812 285 35,09 

10 16/20 533 54 10,13 

TOPLAM 1432 358 25,00 
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Parçalanma direncinin tayini için TS EN 1097-2’de belirtilen los Angeles 

aşınma deneyi uygulanmış ve los angeles katsayısı 38,35 (LA40) olarak hesaplan-

mıştır. 

Metilen mavisi değerinin tayini için TS EN 933-9’daki esaslar uygulanmıştır. 

Beher kilogramı başına adsorplanan boya 1,75 gr (MB=(7x5)/100) olarak tespit edil-

miştir. 

 

2.2. Diğer Malzemeler 

TS EN 197-1’e uygun olarak Ankara Limak çimento farikasında üretilen; port-

lant çimento klinkeri, alçıtaşı ve minör ilave bileşenlerden oluşan CEM-I 42,5R çi-

mento, GDA’lı numunelerin işlenebilirliğini ve dayanımını iyileştirmek amacıyla çi-

mentonun %0,11’i oranında; priz hızlandırıcı, akışkanlaştırıcı ve su azaltıcı beton 

katkısı (Aydos yapı kimyasalları) ve karışım suyu olarak içilebilir düzeyde bulunan 

Ankara İli şebeke suyu kullanılmıştır.  

 

3. Numune Üretimi ve Kodlanması 

Fabrikada kullanılan karışım oranları korunarak numune üretilmesi için hazır-

lanan karışımlar yüzdesel olarak; %11,47 çimento, %56,92 ince agrega (0-4 mm), 

%26,32 kalın agrega (4-11,2 mm), %0,11 kimyasal katkı maddesi, %5,18 su olarak 

hazırlanmıştır. Numune ebatları 198x163x80 mm’dir.  Agrega karışımlarında ince ve 

iri KTA agrega ağırlıkça %20, %40, %60, %80 ve %100 oranında azaltılarak yerine 

ince ve iri GDA ikame edilmiştir. Deney planı ve GDA ikame oranları Çizelge 6.’da 

verilmiştir.  

 

Çizelge 6. Deney Planı ve GDA İkame Oranları (Karışımlardaki toplam 

agrega oranı % 83,24) 

Karışım Kodu 
GDA İkame 

Oranı(%) 

GDA İkame Oranları 

(%) 

Kırmataş Agrega Kulla-

nım Oranları (%) 

0-4 mm 4-11,2 mm 0-4 mm 4-11,2 mm 

KTA 0,00 0,00 0,00 56,92 26,32 

GDAİ20 + 

GDAK20 

20,00 11,38 5,26 45,54 21,06 

GDAİ40  + 

GDAK40 

40,00 22,77 10,52 34,15 15,80 

GDAİ60 + 

GDAK60 

60,00 34,15 15,78 22,77 10,54 

GDAİ80  + 

GDAK80 

80,00 45,54 21,06 11,38 5,26 

GDAİ100 +  

GDAK100 

100,00 56,92 26,32 0,00 0,00 
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4. ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA 

Bu çalışmada, GDA üretimi için 2 ay önce imal edilen normal agrega ile üre-

tilmiş atık halde bulunan 30 metreküp beton bordür ve parke konkasör yardımıyla 

ayrı ayrı parçalanarak 0-4 mm, 4-11,2 mm 11,2-22,4 mm ebatlarında parçalara ayrıl-

mış, 0-4 mm, 4-11,2 mm agrega grupları numune üretiminde kullanılmış,11,2-22,4 

mm agrega grubu ise numune üretiminde kullanılmamıştır. Elde edilen GDA ile fab-

rika ortamında ve Çizelge 3.9.’da belirlenen karışım oranlarına (KTA, GDAİ20 + 

GDAK20, GDAİ40  + GDAK40, GDAİ60 + GDAK60, GDAİ80  + GDAK80, 

GDAİ100 +  GDAK100) sahip 6 adet harman yapılarak beton parke numuneleri üre-

tilmiştir. Üretilen numuneler içerisinde; beton blok boyutlarının ölçülmesi deneyi 

için 48 adet, buz çözücü tuz etkisiyle birlikte donma çözülme etkisine direnç deney-

leri için 18 adet,  aşınmaya karşı direnç deneyleri için 18 adet, toplam su emmenin 

tayini deneyleri için 18 adet, yarmada çekme dayanımı deneyleri için 48 adet olmak 

üzere toplam 150 numune üzerinde işlem gerçekleştirilmiştir.  

 

Çizelge 7. %100 GDA ile hazırlanan beton blok boyutlarının ölçülmesi 

Numune No 

Üst Tabaka 

Kalınlığı 

(mm) 

Pah 

(mm) 

Uzunluk 

(mm) 

Genişlik 

(mm) 

Kalınlık 

(mm) 

1 5 5 198 163 80 

2 5 5 198 163 80 

3 5 5 198 163 80 

4 5 5 198 163 80 

5 5 5 198 163 79 

6 5 5 198 163 80 

7 5 5 198 163 80 

8 5 5 198 163 80 
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Çizelge 8. Buz Çözücü Tuz etkisiyle birlikte donma çözülme etkisine direnç 

deneyleri sonuçları 

 
KTA 

GDAİ20 

+ 

GDAK20 

GDAİ40  + 

GDAK40 

GDAİ60    

+  

GDAK60 

GDAİ80  

+ 

GDAK80 

GDAİ100 + 

GDAK100 

Numune 

No 

Kütle 

Kaybı 

(kg/m²)≤1 

Kütle 

Kaybı 

(kg/m²)≤1 

Kütle 

Kaybı 

(kg/m²)≤1 

Kütle  

Kaybı 

(kg/m²)≤1 

Kütle 

Kaybı 

(kg/m²)≤1 

Kütle    

Kaybı 

(kg/m²)≤1 

1 0,44 0,49 0,68 0,85 1,08 1,21 

2 0,47 0,54 0,66 0,86 0,96 1,32 

3 0,50 0,53 0,73 0,90 1,13 1,27 

Ortalama 0,47 0,53 0,69 0,87 1,04 1,26 

 

Çizelge 9. Aşınmaya karşı direnç deneyleri sonuçları 

 KTA 

≤18000 

GDAİ20 + 

GDAK20 

≤18000 

GDAİ40  

+ 

GDAK40 

≤18000 

GDAİ60 + 

GDAK60 

≤18000 

GDAİ80  

+ 

GDAK80 

≤18000 

GDAİ100 

+ 

GDAK100 

≤18000 

Numune 

No 

mm³ / 

5000mm³ 

mm³ / 

5000mm³ 

mm³ / 

5000mm³ 

mm³ / 

5000mm³ 

mm³ / 

5000mm³ 

mm³/ 

5000mm³ 

1 16579 15876 17754 16543 15872 17242 

2 16452 17253 16934 15972 15919 16834 

3 17344 16671 16775 16394 16365 16733 

Ortalama 16791 16600 17154 16303 16052 16936 
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Çizelge 10. Toplam su emmenin tayini deneyleri sonuçları 

  KTA 

GDAİ20 

+ 

GDAK20 

GDAİ40  + 

GDAK40 

GDAİ60 

+ 

GDAK60 

GDAİ80  + 

GDAK80 

GDAİ100 + 

GDAK100 

Numune 

No 

Kütle 

Farkı(%) 

Kütle 

Farkı(%) 

Kütle 

Farkı(%) 

Kütle 

Farkı(%) 

Kütle 

Farkı(%) 

Kütle 

Farkı(%) 

1 4,23 4,54 5,61 6,61 7,85 9,63 

2 3,81 4,48 5,32 6,39 8,36 8,92 

3 3,92 4.67 5,54 6.96 8,04 9,37 

Ort≤ 6 3,99 4,56 5,49 6,65 8,08 9,31 

 

Çizelge 11. Yarmada çekme dayanımı deneyleri sonuçları 
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1 4,72 592,78 4,22 529,98 3,82 479,75 2,92 366,72 2,26 283,83 1,93 242,39 

2 4,67 586,50 4,26 535,01 3,65 458,40 2,88 361,70 2,27 285,09 1,82 228,57 

3 4,56 572,68 4,14 519,94 3,73 468,45 2,96 371,74 2,26 283,83 1,95 244,90 

4 4,58 575,20 4,24 532,50 3,64 457,14 2,94 369,23 2,29 287,60 1,89 237,36 

5 4,61 578,96 4,29 538,78 3,69 463,42 2,99 375,51 2,22 278,81 1,84 231,08 

6 4,61 578,96 4,25 533,75 3,75 470,96 2,93 367,97 2,24 281,32 1,84 231,08 

7 4,70 590,27 4,21 528,73 3,81 478,49 2,91 365,46 2,22 278,81 1,88 236,11 

8 4,53 568,92 4,15 521,19 3,64 457,14 2,95 370,49 2,26 283,83 1,97 247,41 

Ort 4,62 580,53 4,22 529,98 3,72 466,72 2,94 368,60 2,25 282,89 1,89 237,36 

Min 4,53 568,92 4,14 519,94 3,64 457,14 2,88 361,70 2,22 278,81 1,82 228,57 
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5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Artan dünya nüfusu ve çevre kirliliği karşısında ters orantılı bir şekilde azalma 

eğilimi gösteren hammadde kaynakları, ülkeleri geri dönüşümü mümkün olan mal-

zemeleri dönüştürmeye, geri dönüşümü mümkün olmayan malzemeleri ise fiziksel 

ve/veya kimyasal işlemlerden geçirerek geri dönüşümü mümkün hale getirmeye sevk 

etmiştir. Yakın gelecekte önemi daha da artacak olan geri dönüşümün, beton ve beton 

nevi ürünler içinde tekrar tekrar gündeme gelmesi ve hatta zorunlu hale gelmesi muh-

temeldir. Bu çalışmada prefabrik beton elemanların geri dönüştürülebilirliği ya da ne 

oranda dönüştürülebilir olduğu araştırılmış ve elde edilen veriler ışığında aşağıdaki 

sonuçlara ulaşılmıştır 

 

5.1. Sonuçlar 

• Boyutların ölçülmesi deneylerinde, normal agregalı beton parke numuneleri 

ile GDA’lı numuneler birbirine yakın sonuçlar vermiştir. Hiçbir numune standartta 

verilen sapmaların dışına çıkmamıştır. Her ne kadar GDA betonun işlenebilirliğini 

olumsuz yönde etkiliyor olsa da; beton parke numuneleri üretiminin, numuneler üze-

rinde basınç uygulanarak ve yüksek titreşim verilerek yapılıyor olması, GDA içeren 

numunelerin bulundukları kalıbın şeklini almasında büyük oranda katkı sağlayarak 

KTA ile hazırlanmış numuneler ile benzer sonuçlara ulaşılmıştır. 

• Donma çözülme çevrimlerine tabi tutulan; %20, %40 ve %60 GDA içeren 

karışımlara ait numunelerin kütle kaybı standartta belirtilen sınır değeri aşmamıştır. 

Üzerinde aynı deneyin uygulandığı %80 ve %100 oranında GDA içeren numuneler 

ise; GDA’nın yüksek su emme kapasitesi nedeniyle donma çözülme çevrimlerine 

daha fazla tepki göstererek kütle kaybı standartta belirtilen sınır değeri aşmıştır. 

• Beton blok kısmı ile 4mm kalınlığındaki mil kumlu ince yüzey tabakası bir 

bütün olacak şekilde hazırlanan GDA’lı ve normal agregalı numuneler, aşınmaya 

karşı direnç deneylerinde benzer sonuçlar vermiştir. GDA kullanılarak hazırlanan 

numunelerin beton blok kısmı ile mil kumlu üst tabaka birbirleri ile uyum sağlamış-

tır. Mil kum tabakası tüm numunelerde aynı şekilde ve kalınlıkta olduğundan ve 

GDA ile mil kum tabakasının herhangi bir uyumsuzluğu bulunmadığından sonuçlar 

deneye tabii tutulan tüm numunelerde birbirine çok yakın çıkmıştır. 

• GDA tanelerinin, KTA üzerine yapışmış ve sertleşmiş halde bulunan eski 

harç tabakasından ya da diğer bir ifade ile eski beton parçacıklarından oluşması, 

KTA’ya göre daha boşluklu ve daha yüksek oranda su emme kapasitesine sahip ol-

masına sebep olmuştur. Numune karışımlarında GDA ikame oranı arttıkça su emme 

oranı artış göstermiş ve %60, %80 ve %100 oranında GDA içeren karışımlara sahip 
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numuneler, toplam su emmenin tayini deneylerinde standartta belirtilen sınır değeri 

aşmıştır. 

• Karışımlardaki GDA oranı arttıkça, üzerine uygulanan kuvvet sonucu kırılan 

numunelerin kırılma anında kaydedilen kırılma yükü ve dayanım değeri azalmıştır. 

Yarmada çekme dayanımı deneyi sonucunda; %20 ve %40 oranında GDA içeren 

numuneler ise gerekli kırılma yükü ve dayanım değerini sağlamış, %60, %80 ve 

%100 oranında GDA içeren karışımlara sahip numuneler ise standartta belirtilen sınır 

değerlerin altında kalmıştır. 

• Tüm deney sonuçları birlikte değerlendirildiğinde; malzeme özellikleri de-

neylerle tespit edilen mevcut agreganın (GDA) %40 ve daha az oranlarda doğal ag-

rega yerine beton kilit parke karışımına ikame edilmesinin mümkün olduğu görül-

mektedir. TS 2824 EN 1338 standardında belirtilen, beton parke bloklarının uygun-

luğu ile ilgili gerekli şartlar ve deney metotları,Çizelge 3.9.’daki belirlenen karışım 

oranları ve özellikleri, deneylerle tespit edilen agrega ile üretilen numuneler üzerinde 

denenmiş ve elde edilen sonuçlar neticesinde %20 ve %40 GDA içeren numuneler 

tüm deneylerde başarılı olmuştur. %60, %80 ve %100 oranında GDA içeren karışım-

lara ait numuneler ise deneylerde başarı sağlayamasa da farklı malzeme özelliklerine 

ve karışım oranlarına sahip, %60 ve %60 üstünde bulunan oranlarda GDA içeren 

karışımlara ait numunelerin deneylerde başarılı sonuçlara ulaşmasının muhtemel ol-

duğu düşünülmektedir. 

• Üretim sahası içerisinde atık halde bulunan beton bordürlerin ve parkelerin 

parçalanması sonucu elde edilen GDA ile hazırlanan beton parke numuneleri üze-

rinde yapılan deneyler şunu göstermektedir ki; daha iri normal agrega içeren diğer 

prefabrik beton elemanların parçalanması ile elde edilecek GDA ile hazırlanan nu-

munelerin, bu çalışmada elde edilen sonuçlardan daha olumlu sonuçlar verebileceği 

ve bu durumda karışımlara %40’ın üstünde GDA katılması ile standartlarda belirtilen 

sınır değerlerin üzerinde sonuç alınabileceği düşünülmektedir.  

 

5.2 Öneriler 

Türkiye’de ve dünyada GDA kullanılarak üretilen prefabrik beton elemanlar; 

uygun malzemeler, farklı karışım oranları, değişik türde ve miktarda katkı maddeleri 

karışımlara eklenerek denenmeye devam edilmelidir. Konu ile ilgili yapılacak her 

araştırma yeni bir fikrin ve gelişmenin kapısını aralayacaktır.  
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 Günümüzde beton türü malzemelerin geri dönüşümü yüksek maliyet gerek-

tirdiğinden, geri dönüşüm işlemleri sonucunda elde edilen malzemelerin üretimde 

kullanımı, özel sektör açısından cazip bulunmamaktadır. Bu noktada, geri dönüşü-

mün devlet eliyle özendirilerek dönüşüme uğrayan beton ve beton türü malzemelerin 

kullanımının, bir takım vergi avantajları ve kredi teşvikleri sağlanarak özel ya da 

kamu kuruluşları açısından cazip hale getirilmesi ve tekrar üretime kazandırılması 

gerekmektedir. 
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Bor Kaplamanın Yüksek Alaşımlı Çeliklerde  

Parça Yüzey Özelliklerine Etkisi 

Dr. Öğr. Üyesi, Özlem AYDIN 

Gedik Üniversitesi  

Özet: Bor mineralleri pek çok  endüstri dalında çeşitli malzemelerin 

üretiminde kaplama olarak kullanılmaktadır. Katı toz ortamda borlama işle-

minde , çelik malzeme, toz halindeki bor verici ortam içinde 800-1000°C sı-

caklıklarda 1-12 saat bekletilerek borlama işlemi yapılır. Çelik yüzeyinde olu-

şan demir borür tabakaları, çok yüksek sertlik,yüksek ısınma direnci,alt yüzeye 

iyi tutunma özelliği,yüksek sıcaklık dayanımı ve yüksek ısılarda sertliğini ko-

ruma gibi üstün özelliklere sahiptir. Bu çalışmada yüksek alaşımlı çeliklerde 

toz ortamda borlama ,alaşım elementlerinin; bor kaplamanın sertlik ve kalınlı-

ğına etkisi ve oluşan bor tabakasının özellikleri incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Çelik, Borlama,Kaplama,Alaşım 

 

Effect of Boron Coating on the Surface Properties  

of High Alloy Steels 

 

Abstract: Boron minerals are used as a coating in the production of va-

rious materials in many industries. It is used in steel alloys to increase the hard-

ness and wear resistance of steel. Boron is basically a diffusion process. The 

boron, which spreads to the surface of the steel material at suitable temperatures 

in the atmosphere of the furnace, forms a layer consisting of steel and one and 

several inter metallic phases. In the boronizing process, the steel material is 

kept in the oven at 800-1000 ° C for 1 to 12 hours and then boronized. Iron 

boride layers on the steel surface have superior properties such as very high 

hardness, high heat resistance, good adhesion to the bottom surface, high tem-

perature resistance and hardness protection at high temperatures. In this study, 

boronizing of high alloy steel and the  effect of alloy elements on the hardness 

and thickness of boron coating and the properties of boron layer were investi-

gated. 

Keywords : Steel,Boronizing,Coating,Alloy 
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1. GİRİŞ 

Bor, periyodik tablonun IIIA grubunda B simgesi ile gösterilen, atom numarası 

5, atom ağırlığı 10,81 olan geçiş elementidir. Bor atomunun yarıçapı 0,098 nm ve 

ergime sıcaklığı 2092 oC’dir. (Topuz,2016:16). Bor, yerkabuğunda yaygın olarak bu-

lunan 51. elementtir. Bor tabiatta hiçbir zaman serbest halde bulunmaz. Doğada yak-

laşık 230 çeşit bor minerali olduğu bilinmektedir. Çeşitli metal veya ametal element-

lerle yaptığı bileşiklerin gösterdiği farklı özellikler, bor bileşiklerinin birçok endüst-

ride kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Bor, bileşiklerinde metal dışı bileşikler 

gibi davranır, ancak, farklı olarak saf bor, karbon gibi elektrik iletkenidir. Kristalize 

bor, görünüm ve optik özellikleri açısından elmasa benzer ve neredeyse elmas kadar 

serttir.(Boren,2019; Uluköy ve Can,2006:189). Mutfak eşyalarından temizlik sektö-

rüne, ilaç sanayisinden endüstrinin hemen hemen tüm dallarında bor ve bileşikleri 

kullanılmaktadır. Genel olarak bor ve bileşiklerinin en çok kullanıldığı tüketim alan-

ları cam yünü, diğer camlar, yalıtım ürünleri, ateşe dayanıklı eşya, borosilikat camlar, 

sabun ve deterjanlar, porselen, emaye, sır (glazür), uçak ve otomotiv endüstrisi, ta-

rım, metalurji, nükleer uygulama, inşaat, tekstil, ilaç ve kozmetik, fotoğrafçılık, yük-

sek enerji yakıtları, elektrik aygıtları, refrakter, elektro kaplama banyoları, boyalar-

dır. En çok kullanılan alan ise metal endüstrisidir.(Baştürk ve Erten,2006:57). 

 

2. BORLAMA İŞLEMİ İLE YÜZEY SERTLEŞTİRME 

Borlama, yüksek sıcaklıkta bor atomlarının metal ve alaşımların içine difüz-

yonu ile malzeme yüzeyini güçlendiren bir termokimyasal yüzey sertleştirme işlemi-

dir.(Hou vd.,2019:258).Fe borür (Fe2B) fazı özellikle endüstriyel uygulamalar için 

istenmektedir.(Baştürk ve Erten,2006:59).Geleneksel olarak borlama , karbon çelik-

leri, düşük alaşımlı çelikler,takım çelikleri ve paslanmaz çelikler gibi geniş bir ara-

lıkta çeliklere ve titanyum , nikel alaşımlarına uygulanır.(Hou vd.,2019:258; Özbek 

vd.,2004:643).Diğer benzer işlemlerle karşılaştırıldığı zaman borlama ile yüzey sert-

leştirmenin başlıca avantajları,yüksek sertlik,mükemmel aşınma, oksidasyon ve ko-

rozyon direnci sağlama yeteneğidir.(Balusamy vd.,2013:36; Özbek,1999:10).Bor-

lama işlemi 800-1000 oC sıcaklık aralığında 1-12 saat süre katı, sıvı, gaz, pasta ayrıca 

plazma ve akışkan yatak ortamlarında uygulanır.(Topuz,2016:16). Bor atomlarının 

çelik içine difüzyonu sonucu demir borürler (FeB and Fe2B) oluşur ve borür tabaka-

sının kalınlığı işlem sıcaklığı ve süresine göre belirlenir. (Güneş ve  Özça-

tal,2015:759).Elde edilen borlanmış tabaka genellikle dıştan içeriye doğru FeB ve 

Fe2B fazlarından oluşur.FeB fazının ısıl genleşme katsayısı daha yüksektir.Ayrıca 

FeB fazı, Fe2B fazından daha sert ve kırılgandır.Bu yüzden çift fazlı bor tabakasında 

sıklıkla çatlaklar görülür.(Uluköy ve Can,2006:503). Çatlak oluşumunu azaltmak 
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için tavlama işlemi, aşağıdaki iki hedefe bağlı olarak iki farklı sıcaklık aralığında 

uygulanabilir. İlk olarak, bir sıcaklık aralığında uygulanan tavlama işlemi, borlama-

dan sonra Fe2B ve FeB fazları arasındaki gerilmeleri azaltabilir.Bu şekilde çatlak 

oluşumu azaltılır.Diğer sıcaklık aralığında uygulanan ikinci tavlama işlemi FeB fa-

zını Fe2B fazına dönüştürebilir.Tavlama işleminde belirlenen sıcaklık aralıkları bor-

lama işleminde ayarlanan sıcaklık aralıklarından düşük olmalıdır. (Suwattana-

nont,2010:7). 

Tabaka kalınlığı daima amaca uygun olmalıdır. (Özbek,1999:30).Borlama iş-

lemi sonunda yaklaşık 20-300 µm kalınlığındaki metalik borür tabakası elde edilir. 

(Suwattananont,2010:4). 

 

3. BORLAMA İŞLEMİNİN AVANTAJLARI 

Geleneksel sertleştirme yöntemlerine kıyasla, bor tabakasının sahip olduğu 

özelliklerden kaynaklanan üstünlükleri vardır(Uluköy ve Can,2006:505). Borlama 

işlemi,sert malzemeler üzerine uygulanan diğer termo kimyasal işlemler ile karşılaş-

tırıldığında çeliğe aşırı derecede sertlik(1450–5000 HV)sağlar ve borlanmış tabaka 

yüksek sıcaklıklarda sertliğini korur.Borlama ile elde edilen yüzey sertlik değerleri, 

sertleştirilmiş ve temperlenmiş takım çeliğinden,kobalt ve molibden alaşımlı BM42 

yüksek hız çeliğinden,nitrürlenmiş çelikten,karbürlenmiş çelikten ve sert krom kap-

lamadan daha yüksek olup, volframkarbür ile eş değerdir. (Uluköy ve Can,2006:505; 

Suwattananont,2010:26-28). Yüksek yüzey sertliği ve düşük sürtünme katsayısı bir-

leşimi, borlanmış çeliklerde, adhezyon ,erozyon , abrazyon ve yüzey yorgunluğuna 

karşı  üstün aşınma dayanımı özellikleri sağlar. Demirli malzemelerin borlanmış yü-

zeyleri seyreltik asit ve alkali ortamlarda yüksek korozyon- erozyon direncine sahip-

tir ve çeşitli endüstriyel alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.Borlanmış karbon 

çeliklerinin ve alaşımlı çeliklerin hidroklorik asit,sülfürik asit ve fosforik aside karşı 

korozyon direnci artar.Ostenitik paslanmaz çeliklerin borlanması hidroklorik aside 

karşı korozyon dirençlerini arttırır. Borlanmış yüzeyler 850 ° C'ye kadar orta dere-

cede oksidasyon direncine sahiptir. Borlanmış çelikler, normal kullanımlarda ve ok-

sidatif veya korozif ortamlarda yorulma ömrünü uzatabilir ve servis performansını 

artırabilir. (Suwattananont,2010:26-27). 

 

4. BORLAMA YÖNTEMLERİ  

Borlama ortamı, bor kaynağı (bor veya bileşikleri), aktivatör, dolgu veya de-

oksidontlardan oluşur. Aktivatörler tabakanın düzenli büyümesine ve oluşumuna etki 

ederler. Dolgu ve deoksidantlar ise borlama sıcaklığında oksijeni tutarak redükleyici 
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bir ortam oluştururlar ve ayrıca borlama maddelerinin ana malzemeye yapışmalarını 

önlerler.(Önen,2012:13). 

Borlama işlemi iki aşamadan oluşur.Başlangıç aşaması bor ortamı ve parça 

yüzeyi arasında gerçekleşir. Bu aşamada borlama sıcaklığı ve süresine bağlı olarak 

çekirdeklenmeler ve sonrasında da Fe2B borür faz tabakası oluşur.Demir esaslı mal-

zemelerde önce metal yüzeyin kusur noktalarında ince bir borür tabaka halinde bü-

yüyen çekirdekler oluşur. Kusur noktaları iki gruba ayrılabilir: makro deformasyon-

lar (örneğin, yüzey pürüzlülüğü, çizikler, vb.) ve mikro deformasyonlar (örneğin, 

tane sınırları, dislokasyonlar vb.).Aktif bor ortamı fazla ise bor bakımından zengin 

olan FeB fazı oluşacak ve Fe2B fazı üzerinde büyüyecektir.İkinci aşama borür taba-

kasının kalınlığının sıcaklığa ve zamana bağlı olarak arttığı difüzyon kontrollü bir 

prosestir. (Suwattananont,2010:9).Düşük karbonlu çelik ve yüksek dayanımlı ala-

şımlı çelik üzerine bor kaplamanın mikro yapısı Şekil 1 ve Şekil 2'de gösterildiği gibi 

testere dişi bir yapı sergilemektedir.( Suwattananont vd.,2005:3). 

 

Şekil 1. Bor kaplamalı düşük karbonlu çeliğin testere dişi mikroyapısı (AISI 

1018) 
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Şekil 2. Bor kaplamalı yüksek dayanımlı alaşımlı çeliğin testere dişi mikroya-

pısı (AISI 4340) 

 

 

Borlama sonucu oluşan faz FeB’dan ibaretse kalıcı gerilim çekmeye eğilimli, 

eğer faz Fe2B’dan ibaretse basmaya eğilimlidir. Bu nedenle de çift fazlı borür taba-

kalarında fazlar birbirlerine çekme-basma kuvveti uygularlar. Borlamadan hemen 

sonra yapılan homojenleştirme tavlaması ile kırılgan FeB fazı bor difüzyonu ile Fe2B 

fazına dönüştürülür, borür tabakasının kırılganlığı azaltılır.(Topuz,2016:16) 

Rayane ve Allaouı yaptıkları çalışmada, FeB ve Fe2B borür fazlarından oluşan 

tabakalar ile kaplı XC38 çeliğine 700 0C’de 1 saat tavlama difüzyon işlemi uygula-

mışlardır.Tavlama sonunda Şekil 3’de gösterilen çift fazlı borür tabakası Şekil 4’de 

gösterildiği gibi tamamen tek fazlı Fe2B borür tabakasına dönüşmüştür ve kalınlık 

başlangıç değerine göre %20 oranında artmıştır. (Rayane vd.,2017:521-522). 

 

Şekil 3. Tavlama difüzyon işleminden önce XC38 çeliği üzerindeki çift fazlı 

borür tabakasının mikroyapısı 
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Şekil 4.Tavlama difüzyon işleminden sonra XC38 çeliği üzerindeki borür ta-

bakasının mikroyapısı 

 

 

Tüm termokimyasal yüzey işlemlerinde olduğu gibi borlama, tozlar veya ma-

cundan oluşan katı bir ortamda, elektrolizli veya elektroliz içermeyen erimiş tuzlu 

sıvı bir ortamda veya son olarak gaz ortamında gerçekleştirilebilir.Her metodun 

avantaj ve dezavantajları vardır.(Rayane vd.,2017:521). 

Kutu veya kat hal borlama işlemi, basitliği ve maliyet etkinliği sebebi ile en 

çok tercih edilen prosestir. İşlem, metallerin / alaşımların bor kaynağı, aktivatör ve 

seyreltici grubundan oluşan toz karışımına yerleştirilmesini içerir. Bor kaynağı ola-

rak Bor karbür (B4C), ferro bor ve amorf bor kullanılabilir. İyi temizlenmiş ve pü-

rüzsüz metaller / alaşımlar, bir kapak ile kapatılmış ısıya dayanıklı kapta borlayıcı 

toz karışımı ile paketlenir.Borlama sıcaklığı ve süresi, kaplanacak metalin cinsine 

bağlı olarak değişir. Daha sonra, fırın içerisindeki sıcaklığın ortam sıcaklığına kadar 

soğumasına izin verilir ve daha sonra kap fırından çıkarılır.Oksijenin borlama üze-

rindeki olumsuz etkilerini önlemek için, borlama prosesi Ar, N2, H2 veya Ar-N2-H2 

karışımı gibi bir koruyucu gaz atmosferinde gerçekleştirilmelidir.Koruyucu gaz at-

mosferi borlamanın hemen sonrasından sıcaklığın 300 0C’ye düşmesine kadar korun-

malıdır. Yukarıdaki prosedürü kullanarak, toz karışımı yaklaşık 5-6 defa tekrar kul-

lanılabilir. Yeni toz karışımı ile% 20-50 oranında karıştırılır. (Suwattana-

nont,2010:10).Kutu borlama yönteminde özellikle büyük boyutlu parçaların borlan-

ması oldukça zor ve maliyetlidir. (Topuz,2016:16). 

Sıvı veya tuz banyosu borlama işlemi, 900 ° C'nin üzerindeki sıcaklıklarda, 

boraks bazlı tuz eriyikleri (Na2B4O7) kullanılarak elektrolizli veya elektrolizsiz ger-

çekleştirilir.İşlem, karmaşık şekilli parçaların borlanması için uygundur. Malzeme 

banyoya batırıldığında ve banyodan çıkarıldığında termal şoka karşı dayanıklı olma-

lıdır; Aksi takdirde, deformasyon ve çatlama meydana gelir. İşlemden sonra, eriyen 

fazla tuzun malzemeden uzaklaştırılması gerekir, ancak bu yüksek işçilik maliyeti ve 
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zaman gerektirir. Bakım maliyeti de yüksektir, çünkü işlem, uygun viskozitede bor-

lama reaksiyonunu sürdürmek için tuzun yeniden şarj edilmesini gerektirir.İşlemin 

diğer bir problemi reaksiyonun tahriş edici duman oluşturmasıdır.Akımsız sıvı bor-

lamada, tuz banyosu % 30-70 Boraks-B4C'dir ve reaksiyon,% 20 B4C'nin, etkili bir 

indirgeyici olan ferro alüminyum ile değiştirilmesiyle güçlendirilir. Elektrolitik sıvı 

borlamada malzeme bir katoda tutturulurken, grafit bir anot görevi görür. Her ikisi 

de 940 ° C'de erimiş boraksa batırılır ve akım (0.15A / cm2) uygulanır. (Suwattana-

nont,2010:11-12).  Sıvı halde, Borax sodyum iyonlarına (Na +) ve tetraborat'a (B407
2-

) ayrıştırılır. Reaksiyon aşağıdaki gibidir: 

 

Anot Reaksiyonu : B407
2-   → B407 + 2e-→ 2B203 + 0       (1) 

Katot Reaksiyonu : 6Na+ + B203  → 3Na2O + 2B              (2) 

 

Gaz borlama işlemi, diboran (B2H6) veya bor klorür (BCI3) gibi bazı gaz or-

tamlarında difüzyon işlemidir.Bu işlem, gaz ortamı zehirli ve patlayıcı olduğundan 

dolayı endüstri için popüler değildir. Proses pratikliğini arttırmak için, seyreltilmiş 

(1:15) BCI3-H2 gaz karışımı yaygın olarak 700-900 ° C'de ve yaklaşık 67 kPa basınç 

altında kullanılır. (Suwattananont,2010:12).   

Akışkan yataklı borlama işlemi, borlama teknolojisinde son zamanlardaki bir 

yeniliktir.Kaba taneli silisyum karbür ve borlayıcı toz karışımı gibi yatak malzeme-

leri azot ve hidrojen gibi oksijen içermeyen gazların akışı yoluyla daha hızlı ısı trans-

feri ortamında işlem görür. Yüksek ısıtma hızı ve akış hızı, borlama işlemini hızlı 

hale getirir, böylece borlama süresini kısaltır. Sıcaklık homojenliği nedeniyle, işlem 

aynı zamanda iyi toleranslı homojen ürünlerin eldesini sağlar. Proses, borlanmış 

ürünlerin seri üretimi için düşük işletme maliyetini sağlar. Bununla birlikte, en büyük 

dezavantaj, çevre sorunlarından kaçınmak için CaCO3 emici kullanılarak atık gazla-

rın (örneğin flor bileşikleri) tamamen yok edilmesi gerektiğidir. (Suwattana-

nont,2010:13-14).   

 

5. ALAŞIM ELEMENTLERİNİN BORLAMAYA ETKİSİ  

Alaşım elementleri kaplama ile matris ara yüzeyindeki kristalografik düzeni, 

faz bileşenlerini, borür tabakasının kalınlığını ve diş morfolojisini etkilemektedir. 

Alaşım elementleri, bor difüzyonunu düşürmekte, matris ve kaplamanın özelliklerini 

değiştirmektedir.(Uluköy ve Can,2006:504). 

Alaşım elementleri, altlık malzemedeki ana elementin bor’a karşı olan aktivi-

tesine yani borun yayınmasına ve reaktifliğine etki ederek genellikle tabaka 
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kalınlığını azaltıcı yönde etki gösterirler.Alaşım elementleri borür tabakası içinde çö-

zünebilme durumuna göre de iki gruba ayrılırlar.Bunlardan birincisi borür tabakası 

içerisinde az veya oldukça kararlı borür oluşturarak çözünebilenler ( Cr,Ni,Mn,V,Mo 

gibi) ikincisi ise borür tabakasında çözünürlüğü olmayan (C,Si,Al,Cu gibi) element-

lerdir.Borlanan malzemede alaşım elementleri atom numaralarına ve çaplarına bağlı 

olarak reaktiflik gösterirler.Atom numaraları demirin atom numarasından küçük olan 

krom ve mangan, ana malzemenin içinden yüzeye doğru yayınırken, nikel ve karbon 

yüzeyden içeriye doğru yayınırlar.Karbon çeliklerinin borlanması sonucu genellikle 

yüzeyde kolonsal yapıda büyüyen dıştan içe doğru  iki tür borür fazı (FeB ve Fe2B ) 

oluşmakta ve bu fazların  altında geçiş bölgesi yer almaktadır.Ancak yüksek alaşımlı 

çeliklerde alaşım elementlerinin, borür tabakası ve büyüme mekanizmasına etkisin-

den dolayı,ara yüzey yapısının düz ve kompakt olduğu belirtilmektedir.Alaşım ele-

mentlerinin ana malzeme ve borür tabakası içerisindeki çözünürlüklerine bağlı ola-

rak, ana malzeme yakınında oluşturdukları bileşiklerin borlama mekanizmasını etki-

lemesinden dolayı borür tabakasının yapısı değişmektedir. (Özbek,1999:39-40). 

Karbon, borlama sırasında çekirdeğe doğru yayınmaktadır. Karbon konsant-

rasyonunun artması ile borür tabakasının kalınlığının azaldığı ve Fe2B tipi faz ile 

matris ara yüzeyinin oldukça düzenli olduğu gözlemlenmiştir. (Bindal.1991:18-

19).Çelikteki karbon miktarı arttıkça borür tabakasındaki Fe2B fazının kararlılığı art-

maktadır. Karbon elementi kaplama tabakasının içinde çözünmeyip matrise doğru 

difüze olmakta ve kaplama tabakasının hemen altındaki geçiş bölgesinde 

Fe3C,Cr23C6,Fe6C3 gibi karbürlerin oluşumuna sebep olarak borür tabakasının hemen 

altında tamamen perlitik bir yapı oluşturmaktadır. Karbon, geçiş bölgesi denilen bu 

bölgenin yapısını etkilemekte ve daha düzenli ve sert bir yapı oluşmasını sağlamak-

tadır. Karbon konsantrasyonundaki bu artış çok sert borür tabakasından,yumuşak 

olan matrise doğru daha dengeli bir geçişi sağlamaktadır. Çeliklerde borür tabaka-

sında oluşan fazların sertlikleri karbon yüzdesinin artışına bağlı olarak artmakta-

dır.Bu artış %0,4 C’a kadar devam etmekte, bu değerin üzerinde ise hemen hemen 

sabit kalmaktadır. Bu durum borür fazlarında daha çok karbon çözünürlüğünün 

mümkün olmamasından kaynaklanmaktadır. (Özbek,1999:41). Borun karbonla yap-

tığı B4C en sert malzemeler arasındadır. (Bindal.1991:18). Karbon miktarının artışına 

bağlı olarak tabaka kalınlığında bir azalma olduğu ve bu azalmaya FeB fazının ka-

rarlılığının azalmasının neden olduğu belirtilmektedir. (Özbek,1999:42). 

Krelling ve arkadaşları,AISI 1020 düşük karbonlu çeliğine yaptıkları borlama 

işlemi sonrası XRD analizinde, işlem sıcaklığı ve zamanın dışında düşük miktarda 

alaşım elementi varlığı sebebi ile malzeme yüzeyinde testere dişi morfolojisinde 

Fe2B tabakasının oluştuğunu gözlemlemişlerdir. Ayrıca, yüksek alaşım elementi 
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içeriğinin demir esaslı alaşımların üzerinde ince ve pürüzsüz bir borür tabakası olu-

şumuna yol açarken, alaşım elementlerinin yokluğunun  ise testere dişi yapısının olu-

şumuna katkıda bulunduğunu belirtmişlerdir.Alaşım elementlerinin bor atomları için 

bir difüzyon bariyeri gibi davranarak numune yüzeyinde bor konsantrasyonunu art-

tırdığını ve demir alaşımlarında FeB fazının oluşumunu teşvik ettiğini bildirmişler-

dir. (Krelling vd.,2017:235). 

Kromun atom numarası demirin atom numarasından küçük olduğu için altlık 

malzemeden çok borür tabakasında yani (Fe,Cr)B , (FeCr)2B’de daha fazla çözünür 

ve yüzeye doğru yayınır.Krom da karbon gibi borür tabakasının hem kalınlığına hem 

de morfolojisine etki etmektedir. %4 Cr içeren çeliklerde kolonsal yapıda 65-95 µm 

kalınlığında, %12 Cr içerende ise düzlemsel yapıda 65 µm kalınlığında,%26 Cr içe-

ren çeliklerde de düzlemsel yapıda ve kalınlığı 5 µm’yi geçmeyen borür tabakaları 

elde edilmiştir.(Özbek,1999:42).Krom miktarı artarsa, matristeki borür tabakası ile 

matris ara yüzeyi düzleşir ve aynı zamanda matristeki kromun bor atomlarının difüz-

yonunu azaltması sebebiyle borür tabakası kalınlığı azalır.(Kulka 

vd.,2017:515).Krom aynı zamanda , borür tabakası üzerinde FeB gibi borca zengin 

faz oluşumunu destekler. (Suwattananont,2010:18). 

Nikel, borür tabakasına yayılarak, malzeme yüzeyi ile Fe2B kaplama tabakası 

ara yüzeyinde Ni3B olarak çökmekte ve bu nedenle bor atomlarının demirdeki çözü-

nürlüğünü kısıtlamaktadır. Netice olarak borür tabaka kalınlığı ve testere dişi morfo-

lojisi azalır.Nikel, borür tabakasının mikro sertliğini hafifçe düşürmekle birlikte FeB 

fazının oluşumunu engellemeye yardımcı olur. (Suwattananont,2010:17). 

Manganez, Tungsten, Molibden ve vanadyum tipik olarak borür kalınlığını 

azaltır ve testere dişi morfolojisini düzleştirir. Silisyum borür tabakasında çözülmez 

ancak geçiş bölgesinde ferro siliko borür oluşturur. Borid tabakasının altındaki silis-

yum (% 0,8'den büyük) içeriği, düşük yük taşıma kapasitesine sahip yumuşak bir 

ferrit fazı oluşturabilir. Yüksek yüzey basıncı altında, bu yumuşak ferrit bölgeye nü-

fuz eden sert borür tabaka nedeniyle kırılganlık meydana gelebilir. (Suwattana-

nont,2010:17). 

 

6. YÜKSEK ALAŞIMLI ÇELİKLERDE BOR KAPLAMA ÜZERİNE 

DENEYSEL ÇALIŞMALAR 

Petrova ve arkadaşları, düşük karbonlu çelik (AISI 1018),yüksek dayanımlı 

alaşımlı çelik (AISI 4340) ve ostenitik paslanmaz çeliğe (AISI 304) kutu toz borlama 

işlemi uygulamışlardır.Borlama ısıl işlemini argon atmosferindeki fırında 850 0C’de 

4 saat süresince uygulamışlardır. Bor kaplamanın metalik alaşımların aşınma direnci, 
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korozyon direnci ve oksidasyon dirençlerinde önemli bir artış sağladığını bu nedenle, 

çelik dişliler, valfler, pistonlar, diskler, silindirler, vida kutuları, ekstruder vidaları, 

burçlar, civatalar, dişli tahrikleri, pompa milleri, takım kalıpları, pres aletleri gibi 

otomotiv uygulamalarında çok işlevli bir kaplama olarak kullanılabileceğini belirt-

mişlerdir.(Petrova vd.,2008) 

Özbek, uçak motor yataklarında kullanılan AISI M50 yüksek hız takım çeli-

ğine 850,950 ve 1050 0C’de sırası ile 2,4,6 ve 8 saat süre ile kutu toz borlama işlemi 

uygulamıştır.AISI M50 uzun yorulma ömrü ve yüksek sıcaklıkta çalışabilme koşul-

ları için geliştirilmiştir.Borlama işlemi sonucunda proses süresi ve sıcaklığa bağlı 

olarak 1630-2040 HV sertlik ve 6-216 µm kalınlık aralığında düz porozitesiz ve sıkı 

morfolojili FeB, Fe2B, CrB, and Mo2B kaplama tabakası elde etmiştir.Süre uzadıkça 

tabaka kalınlığı artmıştır. Borlanmış yüzeyler, 850  0C'ye kadar orta derecede oksi-

dasyon direncine sahiptir. Borür tabakasının sertliği nitrür tabakasına göre daha yük-

sek sıcaklıklarda korunabildiği belirtilmiştir. Bu nedenle, borlama işleminin AISI 

M50 yüksek sıcaklık rulman çeliği için çok uygun olduğu düşünülmüştür.(Öz-

bek,2014). 

Taktak, borür kaplamalı AISI H13 sıcak iş takım çeliği ve AISI 304 paslanmaz 

çeliğin mekanik özelliklerini araştırmıştır.Her iki çelik de yüksek krom içeriğine ve 

geniş mühendislik uygulamalarında yaygın kullanıma sahiptir.Her iki çelik de bo-

raks,borik asit ve ferro silisyum içeren tuz banyosunda 800  – 950  0C sıcaklık aralı-

ğında 3,5,7 saat borlanmıştır. Borlama zamanı ve sıcaklığına bağlı olarak borür ta-

baka kalınlıklarını sırası ile AISI H13 sıcak iş takım çeliği ve AISI 304 paslanmaz 

çelik için sırası ile 8-58 µm ve 4-42 µm aralığında ve sertliklerini sırası ile 1860 ve 

2150 HV olarak tespit etmişlerdir. AISI 304 paslanmaz çeliğinde elde edilen kaplama 

tabakası AISI H13 sıcak iş takım çeliğine göre daha düz morfolojili ve daha sert 

olarak bulunmuştur.Çünkü paslanmaz çelikte daha yüksek oranda bulunan krom ve 

nikel alaşım elementleri tarafından bor atomlarının difüzyonu daha çok engellenmiş-

tir. Yüksek krom ve nikel içeriğinden dolayı AISI 304 paslanmaz çeliğindeki kap-

lama tabakasının kırılma tokluğu AISI H13 sıcak iş takım çeliğininkine göre daha 

düşük bulunmuştur. Kaplamanın kırılma tokluğu ve altlık malzemeye yapışması, 

borlama zaman ve sıcaklığının artışına bağlı olarak kırılgan FeB fazının artması se-

bebi ile azalmaktadır. Her iki çelikteki kaplama tabakası yüzey pürüzlülüğünün bor-

lama sıcaklık ve süresinin artışına bağlı olarak yükseldiği belirlenmiştir.(Tak-

tak,2007) 

Martini ve arkadaşları, borlanmış numunelerin tribolojik davranışlarını hem 

kayma hem de aşınma test koşulları altında incelemişlerdir.Borlanmış numunelerin 

kuru durumda kayma dirençlerinin gaz nitrürleme gibi alternatif yüzey işlemlerine 
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gönderdikleri numunelerden daha iyi olduğunu tespit etmişlerdir.(Martini 

vd.,2004:608). 

Medvedovski ve arkadaşları,yağ ve gaz üretimi endüstrisinin, çok sayıda iş-

leme ünitesi ve ekipman parçasının ciddi sürtünme neticesi aşınma ve korozyona uğ-

raması gibi problemlerden korunması gereken en kapsamlı alanlardan biri olduğunu 

belirtmişlerdir.Aşınma ve korozyon problemlerini çözmek için büyük ve karmaşık 

şekilli iş parçalarına termal difüzyon borlama işlemi uygulayarak parçaların yay üre-

tim servis koşulları simülasyonunda sürtünme,aşınma ve korozyon davranışları üze-

rine çalışmışlardır.Elde edilen borür kaplamaların , kaplamasız çeliklere ve sert nikel, 

krom esaslı kaplamalara göre bozulma ve parçalanma olmadan daha düşük aşınma 

kayıpları gösterdiğini belirlemişlerdir.Çelik ve alaşımlar üzerine borür kaplamaların, 

karbürizasyon ve nitrürasyon işlemi uygulanmış çelikler,krom ve elektrolizsiz nikel 

kaplamalar,plazma sprey, fiziksel ve kimyasal buhar biriktirme ile yapılan bazı kap-

lama türlerine göre daha düşük aşınma ve erozyon sergilediğini belirtmişlerdir.(Med-

vedovski vd.,2016:3190-3191). 

 

 SONUÇ VE ÖNERİLER 

Borlama, difüzyonla yüzeye bor yayındırma işlemidir. Yüzeyde oluşan bor 

kaplama FeB ve Fe2B fazlarından oluşmaktadır. Oluşan borür tabakasının özellikleri 

ana malzemenin alaşım elementlerine, işlem sıcaklık ve süresine bağlıdır. Alaşım 

elementleri, bor difüzyonunu düşürmekte ve testere dişi morfolojisini düzleştirerek 

demir esaslı alaşımların üzerinde ince ve pürüzsüz bir borür tabakası oluşumunu sağ-

lamaktadır. Borlama süresi ve sıcaklığının artışına bağlı olarak kaplama kalınlığı ve 

yüzey pürüzlülüğü artar.Kırılma tokluğu ve kaplamanın ana malzemeye olan bağı 

azalır. 

Bor kaplama metalik alaşımların ,yorulma dayanımı,aşınma direnci, korozyon 

direnci ve oksidasyon dirençlerinde önemli bir artış sağlamaktadır.Ayrıca bor kap-

lama yüksek sıcaklıklarda kararlılık gösterir. Borür kaplama tabakası sertliğini nitrür 

tabakasına göre daha yüksek sıcaklıklarda koruyabilmektedir. Borür kaplamalar , 

kaplamasız çeliklere ve sert nikel, krom esaslı kaplamalara, karbürizasyon ve nitrü-

rasyon işlemi uygulanmış çeliklere göre daha yüksek aşınma dayanımı göstermekte-

dir.Bor kaplama diğer alternatif kaplama çeşitleri ile karşılaştırıldığında sağladığı üs-

tün özellikler nedeni ile ,yüksek aşınma ve korozyon ortamına maruz kalabilecek 

çelik dişliler, pistonlar, diskler, silindirler, vida kutuları, civatalar, takım kalıpları, 

pres aletleri gibi otomotiv uygulamalarında, yağ ve gaz üretimi endüstrisinde servis 

ömrünü arttırıcı çok işlevli bir kaplama çeşidi olarak öncelikli olarak tercih edilebilir. 
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Ülkemizin dünya bor rezervinin yaklaşık %63'üne sahip olduğu düşünüldü-

ğünde, teknolojik altyapıyı oluşturan, borlama işlemi ile ilgili araştırmaların oldukça 

az olduğu gözlenmektedir. Özellikle pek çok mühendislik uygulamalarında ve ileri 

teknoloji biliminin konusuna giren havacılık, kimya ve uzay sanayi gibi sektörlerde 

kullanılmak üzere bor ile ilgili araştırmaların artması gerektiği değerlendirilebilir. 
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Bir Dizel Motorda Kullanılan Atık Kızartma Yağı Katkılı 

Alternatif Yakıt Formunun Motor Performans 

Karakteristiklerine Etkisi 

Dr. Öğr. Üyesi Recep Onur UZUN 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

Özet: Ağır sanayi, ulaşım ve taşımacılık ile emek yoğun faaliyetlerin 

vazgeçilmez olduğu tarımsal üretim alanlarında yüksek tork ihtiyacı ısı enerji-

sini mekanik enerjiye dönüştüren içten yanmalı motorlar ile çalışan iş makine-

leri ile elde edilmektedir. Yüksek tork ihtiyacının sağlanabilmesi açısından bu 

tür makinelerde genellikle dizel motorlar kullanılmaktadır. Dolayısıyla, dizel 

yakıtının endüstriyel alandaki enerji ihtiyacının karşılanmasındaki önemi ol-

dukça yüksektir. fosil yakıtların tükenebilir olması artan insan nüfusu ile çoğa-

lan ihtiyaçların karşılanmasında sürekliliği tehlikeye sokmaktadır. Buna göre, 

fosil yakıtlara alternatif olabilecek ya da fosil yakıtlar ile birlikte kullanılabile-

cek farlı yakıt formlarına olan ihtiyaçlar gün geçtikçe artmaktadır. Biyolojik 

atık olarak elde edilen bazı yağların dizel yakıtı ile karışımı ise rezervleri gide-

rek azalan fosil yakıtların ömrünü bir müddet daha uzatmaya yarayabilir. İçer-

dikleri karbon ve hidrojen formları ile bitkisel yağların dizel yakıtı içerisine 

karıştırılarak farklı formlarda hazırlanabilen alternatif yakıtlar yüksek tork ih-

tiyaçlarını karşılarken fosil yakıtlara alternatif olarak kullanılmak üzere geliş-

tirilmektedir. Aynı zamanda, biokütlelerin yakıt olarak kullanımı ile biyolojik 

atıkların geri dönüşümünü sağlayarak çevresel kirliliklerin sınırlandırılmasına 

imkan tanımaktadır.  

Bu çalışmada, hava soğutmalı tek silindirli dizel bir motorda belirli 

oranda atık kızartma yağı katkılı alternatif yakıt formunun motor performans 

karakteristiklerine olan etkisi incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bitkisel yağlar, fuzel yağı, motor performans. 

 

The Effect of Alternative Fuel Form From Waste Frying Oil Added 

in a Diesel Engine On Motor Performance Characteristics 

 

ABSTRACT: Heavy industry, transportation and transportation, and 

labor-intensive activities are indispensable in agricultural production areas, 

where high torque requirements are obtained by machines with internal com-

bustion engines that convert heat energy into mechanical energy. In order to 

provide high torque requirements, diesel engines are generally used in such 
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machines. Therefore, the importance of diesel fuel in meeting the energy needs 

in the industrial area is quite high. the depletion of fossil fuels endangers the 

continuity in meeting the growing needs of human population. Accordingly, 

the need for alternative fuel forms that can be used as an alternative to fossil 

fuels or to be used with fossil fuels is increasing day by day. Some of the oils 

obtained as biological waste with diesel fuel can help extend the life of fossil 

fuels, which are gradually decreasing, for a while. The alternative fuels that can 

be prepared in different forms by mixing the carbon and hydrogen forms and 

vegetable oils into diesel fuel are developed to be used as an alternative to fossil 

fuels while meeting the high torque requirements. At the same time, the use of 

biomass as fuel allows recycling of biological wastes and allows for the limi-

tation of environmental pollution.  

In this study, the effect of a certain amount of waste frying oil supple-

mented fuel form on engine performance characteristics in an air cooled single 

cylinder diesel engine was investigated. 

Keywords: Vegetable oils, fusel oil, engine performance. 

 

 

1. GİRİŞ 

Hızla artan nüfus ve sanayileşme hareketliliği dünya düzeninde enerji kavra-

mına olan ihtiyacı artırmaktadır.  Enerji talebindeki artışı karşılamak amacıyla fosil 

yakıt kullanımı çevreye zarar vermektedir. Sanayileşmenin başladığı zamanlardan 

bugüne dek taşımacılık, elektrik üretimi, ısıtma, soğutma endüstrilerinde kullanılan 

fosil yakıtlar havaya bırakılan emisyon miktarlarını da hızla artırmaktadır. Sera gazı 

salınımları artmakta, dolayısıyla deniz seviyelerinde ortalama sıcaklıklar artarak ya-

şamı tehdit etmektedir. Fosil kaynaklı yakıtların çevreye verdiği zararlarla birlikte 

sınırlı rezervlere sahip olması ve belirli ülkelere ait tekellerde bulunması fosil kay-

naklı yakıtların fiyat politikalarının değişken olmasına neden olmakta; fosil yakıt re-

zervlerinden yoksun olan ya da fosil rezervleri kısıtlı olan ülkeler enerji alanında di-

ğer ülkelere bağımlı olmaktadır. Sürekli ortaya çıkan çevre kirlilikleri ve ekonomik 

sıkıntılar devletleri sürdürülebilir ve yenilenebilir alternatif enerji kaynaklarına yön-

lendirmiştir. Bugün için yenilenebilir alternatif enerji kaynakları genellikle elektrik 

üretimi amacıyla kullanılmaktadır. Elektrikli araç teknolojisinin gelişmesi ile birlikte 

ulaşım sektöründe bu enerjisi türünün kullanımı yüksek menzilli havayolu, karayolu 

taşımacılıkları ile alt yapı değişikliği gibi büyük sıkıntıları beraberinde getirmektedir. 

Buna göre, sıvı yakıtlar ile elde edilen enerjiye olan ihtiyaç kaçınılmazdır. Fosil kay-

naklı yakıtlara alternatif olacak şekilde bitkisel yağların dizel içerisine karıştırılması 

araştırmacılar tarafından incelenmeye devam eden bir konudur (Melo-Espinosa, 

2015; Atmanlı, 2015; Corsini, 2015). Bitkisel yağlar ile yakıt olarak kullanılan ve 



Bir Dizel Motorda Kullanılan Atık Kızartma Yağı Katkılı Alternatif Yakıt … 

167 

sahip olduğu karbon döngüsü, birlikte sera gazı etkilerinin azaltılmasına; ülkelerin 

tarım ürünlerine bağlı olarak bitkisel yağ ilaveli yakıtların oluşturulmasına ve bu se-

bepten dış bağımlılıkların azalmasına imkân tanımaktadır.  Literatür incelendiğinde, 

pamuk, fındık, susam, yer fıstığı, soya, ayçiçeği, palmiye gibi yağlı bitkilerden elde 

edilen bitkisel yağlar ham olarak doğrudan motorin yerine kullanımları konularında 

oldukça geniş ve kapsamlı çalışmalar mevcuttur (Çetin, 2007; Kalligeros, 2003; 

Wang, 2006; Yücesu, 2001; İçingür, 2006; Usta, 2005; Bayındır, 2007). Literatürde 

yapılan bu çalışmalar, öncelikli olarak motor performansına karakteristiklerine olan 

etkileri yönünden incelemeler yapmıştır. Buna göre, bitkisel yağlar ile elde edilen 

farklı yakıt formları dizel yakıtlara alternatif olarak kullanılacağını göstermektedir. 

Bu çalışmada, atık kızartma yağının %20 oranında ticari motorinle karıştırıl-

ması ile elde edilen farklı formdaki KZT20 yakıtının motor performans karakteris-

tikleri ticari motorininkilerle kıyaslanmıştır.  

 

2. DENEYSEL ÇALIŞMA 

2.1. Kullanılan Yakıtlar ve Motor 

Yapılan deneysel çalışmada, gıda endüstrisinde kullanılarak atık hale gelen kı-

zartma yağı ticari motorin içerisine karıştırılarak farklı formda bir yakıt hazırlanmış-

tır. Atık kızarma yağı hacimsel olarak %20 oranında ticari motorin ile doğrudan ka-

rıştırılarak KZT20 yakıtı elde edilmiştir. Karışımın hazırlanmasında kullanılan ticari 

motorin ile atık kızartma yağının bazı özellikleri Tablo 1’de verilmektedir. 

 

Tablo 3. Motorin ve atık kızartma yağının bazı özellikleri (Kumari vd., 2014; 

Chhetri vd., 2008). 

Özellikler Motorin Atık Kızartma Yağı 

Yoğunluk 15ºC (g/cm3) 0,827 0,885 

Kinematik Viskozite  

40ºC (mm2/s) 
2,82 44,2 

Setan Sayısı 54 51,4 

Parlama Noktası (ºC) 60 164 

Isıl Değer (MJ/kg) 42,7 37,17 

 

Deneysel çalışmada, teknik özellikleri Tablo 2’de verilen tek silindirli, hava 

soğutmalı bir dizel motor kullanılmıştır.  
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Tablo 4. Deneysel çalışmada kullanılan dizel motora ait teknik özellikler 

Silindir Sayısı 1 

Silindir Hacmi 603 cc 

Piston Çapı x Strok 95 mm x 85 mm 

Maksimum Tork  35 Nm @ 2000 dev/dk 

Maksimum Güç 11,0 kW (14,96 Hp) @ 3000 dev/dk 

 

2.2. Deneysel Yöntemler 

Yapılan deneysel çalışmalarda motor performans karakteristiklerini belirle-

mek amacıyla kullanılan Netfren marka dinamometreye ait teknik özellikler Tablo 

3’te verilmektedir. 

 

Tablo 5. Dinamometreye ait teknik özellikler 

Frenleme Torku Aralığı 0 – 80 Nm 

Çalışma Devri 0 – 7500 dev/dk 

Gövde Çapı 260 mm 

Tork Kolu Uzunluğu  350 mm (simetrik) 

  

Ölçümlere başlamadan önce motor bir süre boşta çalıştırılarak rejime girmesi 

beklenmiştir. Sonrasında motor devri 3200 dev/dk’ya çıkarılarak 25 dev/dk aralık-

larla dinamometre ile karşı yükleme yapılmıştır. Motor devri ile birlikte tork, güç, 

yakıt sarfiyatı ve özgül yakıt sarfiyatı verileri gerçek zamanlı olarak bilgisayar orta-

mına kaydedilmiştir. 

 

3. DENEYSEL BULGULAR VE TARTIŞMA 

Deneysel çalışmada elde edilen veriler motor torku, motor gücü, yakıt sarfiyatı 

ve özgül yakıt sarfiyatıdır. Tüm bu veriler gerçek zamanlı olarak bilgisayar orta-

mında kayıt altına alınmıştır. Şekil 1’de motor devir sayısına göre tork grafiği göste-

rilmektedir. 
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Şekil 2. Devir sayısına göre tork grafiği 

 

Kaydedilen motor performans verilerine göre, ticari motorin yakıtı için mak-

simum motor torku 2000 dev/dk’da 35,5 Nm olarak ölçülmüştür. KZT20 yakıtı için 

maksimum motor torku 2000 dev/dk’da 35,3 Nm olarak belirlenmiştir. Ortalama tork 

değerleri ise ticari motorin yakıtında 34,4 Nm iken KZT20 yakıtında 34,9 Nm olarak 

hesaplanmıştır. Buna göre, her iki yakıt için maksimum tork ve ortalama torkun yak-

laşık değerde olduğu tespit edilmiştir. 

Motor devir sayısına göre güç grafiği ise Şekil 2’de gösterilmektedir. Buna 

göre, 3000 dev/dk’da motorin ile elde edilen maksimum güç 12.5 Hp olarak belirlen-

miştir. KZT20 yakıtının 3000 dev/dk’da sağladığı maksimum motor gücü 12.6 Hp 

olarak ölçülmüştür ve  ticari motorin ile elde edilenle yaklaşık değerde olduğu tespit 

edilmiştir. Ortalama motor gücü ise motorin ile 12.3 Hp, KZT20 ile 12.5 olarak he-

saplanmıştır. Buna göre, KZT20 yakıtı ile elde edilen maksimum güç ile ortalama 

gücün motorininkine göre yaklaşık değerde olduğu, tespit edilmiştir.   
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Şekil 3. Devir sayısına bağlı güç grafiği 

 

Yapılan ölçümlerde rölanti devri ve maksimum torkun üretildiği 2000 

dev/dk’da motorin ve KZT20 yakıtı ile elde edilen yakıt tüketimi ve özgül yakıt tü-

ketimleri Tablo 4’te verilmektedir.  

 

Tablo 6. Yakıt tüketimi ve özgül yakıt tüketimi değerleri 

Motor Devri 
Yakıt Tüketimi (g/s) 

Özgül Yakıt Tüketimi 

(g/Bg.sa) 

Motorin KZT20 Motorin KZT20 

Rölanti 0,20 0,42 155 261 

2000 dev/dk 0,58 0,64 208 227 

3000 dev/dk 0,83 0,94 246 267 

 

Kaydedilen verilere göre, rölantide KZT20 yakıtı ile elde edilen tüketim mo-

torininkine göre yaklaşık 2 kat daha fazladır. Bununla birlikte, motorine göre 

KZT20’nin yakıt tüketiminin 2000 dev/dk’da yaklaşık %10, 3000 dev/dk’da yaklaşık 

%12 oranında arttığı tespit edilmiştir. 

Özgül yakıt tüketimi KZT20 için motorininkine göre, rölantide %68 oranında 

artmıştır. Bununla birlikte, 2000 dev/dk’ve 3000 dev/dk’da KZT20 yakıtına ait özgül 

sarfiyatlar motorine göre yaklaşık %9 oranında daha yüksektir. 
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4. SONUÇ 

Bu çalışmada, tek pistonlu bir dizel motorda motorin içerisinde %20 oranında 

atık kızartma yağı ilave edilerek hazırlanan farklı formdaki KZT20 yakıtının motor 

performans karakteristikleri incelenmiştir. Buna göre, 

• Her iki yakıt için maksimum tork ve ortalama tork yaklaşık değerdedir. 

KZT20 yakıtı için maksimum tork değeri 35.3 Nm olarak belirlenmiştir. 

• KZT20 yakıtının 3000 dev/dk’da sağladığı maksimum motor gücü 12,6 Hp 

olarak ölçülmüştür ve ticari motorin ile elde edilenle yaklaşık değerdedir. 

• Rölantide KZT20 yakıtı ile elde edilen tüketim motorininkine göre yaklaşık 

2 kat daha fazladır. Bununla birlikte, motorine göre KZT20’nin yakıt tüketiminin 

2000 dev/dk’da yaklaşık %10, 3000 dev/dk’da yaklaşık %12 oranında arttığı tespit 

edilmiştir. 

• Özgül yakıt tüketimi KZT20 için motorininkine göre, rölantide %68 ora-

nında artmıştır. Bununla birlikte, 2000 dev/dk’ve 3000 dev/dk’da KZT20 yakıtına ait 

özgül sarfiyatlar motorine göre yaklaşık %9 oranında daha yüksektir. 
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Prina Yağı Katkılı Alternatif Dizel Yakıt Formunun Motor 

Performans Karakteristiklerine Etkisi 
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Özet: Artan insan nüfusu ve ihtiyaçlarına binaen özellikle ulaşım ve ta-

rım sektörlerinin yanı sıra iş makinelerinin yoğun olarak kullanıldığı diğer en-

düstrilerde içten yanmalı motorlar günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası ol-

muştur. Bu bakımdan alternatif enerji kaynaklarına olan ihtiyaç gün ve gün art-

maktadır. Hali hazırda kullanılan fosil yakıtların ekonomik açıdan verimlilik-

lerini yitirmesi ve bu kaynakların gelecek zamanda tükenebilir olması araştır-

macıları alternatif yakıt formları ile ilgili çalışmalara yönlendirmiştir. Bununla 

birlikte, özellikle yüksek torka ihtiyaç duyulan ağır sanayi işlerinde içten yan-

malı motorların sağladığı avantajlar yadsınamaz ölçüdedir. Bu amaçla kullanı-

lan dizel motorlara ait yakıtlar ülke ekonomisi adına büyük önem arz etmekte-

dir. Yoğunlukla kullanılan dizel yakıtına olan bu ilgi petrolün her geçen gün 

azalması, petrol krizlerinin oluşması ve yenilenebilir enerji kaynaklarına olan 

ilginin artmasına sebep olmaktadır. Bitkisel yağlardan elde edilen alternatif ya-

kıt formları dizel motorlarda çoğunlukla kullanılabilmekte, tüm bu olumsuz-

lukları sınırlandırmaya yönelik farklı uygulamalara imkan tanıyabilmektedir. 

Bu çalışmada, tek silindirli hava soğutmalı bir dizel motorda belirli 

oranda prina yağı katkılı alternatif yakıt formunun motor performans karakte-

ristiklerine olan etkisi incelenmiştir.  

Anahtar kelimeler: Prina yağı, fosil yakıtlar, motor performans. 

 

The Effect of an Alternative Diesel Fuel Form in the Motor Per-

formance Characteristics of Prina Oil 

 

Abstract: Internal combustion engines have become an indispensable 

part of daily life, especially in the transportation and agriculture sectors, as well 

as other industries where heavy equipment is used. In this respect, the need for 

alternative energy sources is increasing day by day. The fact that currently used 

fossil fuels lose their economic efficiency and these resources are exhausted in 

the future will lead researchers to work on alternative fuel forms. However, the 

advantages of internal combustion engines in heavy industrial works, which 
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require high torque, are undeniable. The fuels of diesel engines used for this 

purpose are of great importance for the economy of the country. This interest 

in diesel fuel, which is used extensively, leads to a decrease in the oil consump-

tion, the formation of oil crises and the increasing interest in renewable energy 

sources. Alternative fuel forms obtained from vegetable oils can be used mostly 

in diesel engines and allow different applications for limiting all these prob-

lems. 

In this study, the effects of a certain amount of prina oil added fuel form 

on engine performance characteristics in a single cylinder air cooled diesel en-

gine were investigated. 

Keywords: Prina oil, fossil fuels, engine performance. 

 

1. GİRİŞ 

Enerji kavramı, ülkelerin gelişmesinde yüksek öneme sahip bir olgudur. İnsa-

noğlunun yaşam serüveni içerisinde enerji ihtiyacı konusunda ortaya çıkan talep gün 

geçtikçe artmaktadır. Bugün için enerjinin sahip olduğu talep büyük çoğunlukla kö-

mür, doğalgaz ve petrol gibi fosil yakıtlar ile sağlanmaktadır (EIA, 2013). Buna kar-

şın, fosil kaynaklı yakıtların tükenme tehlikesi karşılaşılan bir durumdur. Bununla 

birlikte, fosil kaynaklı yakıtların yanmasıyla oluşan enerji çevre kirliliğini berabe-

rinde getirmektedir. O halde, enerji tüketiminde alternatif enerji kaynaklarının önemi 

gün geçtikçe artmaktadır (Indrawan, 2017; Demirbaş, 2003; Enweremadu ve Rutto, 

2010; Şahin, 2015). Güneş enerjisi, biyokütle enerjisi, rüzgar enerjisi ve hidroelektrik 

enerji öncelikli olarak akla gelenlerdir. Enerji talebinin sağlanması hususunda destek 

gören alternatif yakıtlar temiz ve mali olarak hesaplıdır. Bunun yanı sıra, günlük ya-

şamı hızlandıran motorlu taşıtlar ile birlikte fosil yakıtların tükenme ve çevre kirlili-

ğinin artma tehlikeleri açısından birtakım olumsuzlukları birlikte barındırmaktadır 

(Indrawan, 2017).  

Son dönemlerde çevre kirliliğinin sınırlanması konusunda sosyal farklılığın 

oluşturulmak istenmesi alternatif enerji formlarının önemi arttırmıştır (Okullo vd., 

2012). Ulaşım endüstrisinin olmazsa olmaz mekanik enerji üreteci olan motorların 

gelişiminde biyolojik etkenlerle farklı formlara bürünen yakıtlar büyük önemi taşı-

maktadır (Çelikten vd., 2010; Çelik vd., 2015). Fosil kaynaklı yakıtlara  bitkisel yağ 

ilave edilerek hazırlanan farklı yakıt formlarında bazıları ayçiçeği yağı, mısır yağı, 

hurma yağı ve soya yağı ile hazırlananlardır (Demirbaş, 2005). İklim koşullarına göre 

dünyadaki farklı yörelerde çeşitli yağ bitkilerinin yetiştirilmesi konu ile ilgili alter-

natif seçenekleri arttırmaktadır (Patil ve Deng, 2009). Bunun yanı sıra, farklı formda 

yakıtların elde edilmesinde petrol fiyatlarındaki artış göz önünde bulundurularak 
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maliyetleri makul olan bitkilerin seçilmesi öncelikli bir gerekliliktir (Brechmans ve 

Hirata, 2008). 

Bitkisel yağların setan sayıları ile dizele ait setan sayısının birbirine yaklaşık 

değerlerde olması ve sahip oldukları benzer ısıl değerleri her ikisini karıştırmak su-

retiyle elde edilen farklı formda yakıtın kullanılmasını mümkün kılmaktadır. Bu-

nunla birlikte, bitkisel yağlara ait viskozitelerin yüksek, uçuculukların düşük ve doy-

mamış hidrokarbonların yüksek oranda oluşu bazı olumsuzluklardandır (Shahabud-

din vd., 2013). Ayrıca, bitkisel yağlar dizel motorlarda kullanıldığında reçine oluş-

makta, bu durum enjektörlerin tıkanmasına ve yağlama işleminin bozulmasına sebep 

olmaktadır (Kumar ve Chauhan, 2013; Ranesses vd., 1999). Tüm bu dezavantajlara 

karşın, bitkisel yağların direkt olarak motorin ile karıştırılmasıyla elde edilen farklı 

formda yakıtlara ati egzoz emisyon değerlerinin azaldığı ve çevre kirliliklerinin sı-

nırlandırıldığı ifade edilebilir (Özsezen ve Çanakçı, 2009).  

Bu çalışmada, tek silindirli hava soğutmalı bir dizel motorda belirli oranda 

prina yağı karıştırılarak hazırlanan alternatif yakıt formunun motor performans ka-

rakteristiklerine olan etkisi incelenmiştir. 

 

2. DENEYSEL ÇALIŞMA 

2.1. Kullanılan Yakıt ve Motorlar 

Deneysel çalışmada zeytin yağı üretimi sırasında atık ürün olarak ortaya çıkan 

pirinadan elde edilmiş bitkisel yağ %20 oranında ticari motorin ile karıştırılarak 

farklı bir yakıt formu (PRN20) oluşturulmuştur. Karışımın hazırlanmasında kullanı-

lan ticari motorin ile pirina yağının bazı özellikleri Tablo 1’de verilmektedir.  

 

Tablo 7. Motorin ve pirina yağına ait bazı özellikler (Lama-Munoz vd., 2014). 

Özellikler Motorin Pirina Yağı 

Yoğunluk 15ºC (g/cm3) 0,827 0,912 

Kinematik Viskozite  

40ºC (mm2/s) 
2,82 4 

Setan Sayısı 54 54 

Parlama Noktası (ºC) 60 225 

Isıl Değer (MJ/kg) 42,7 22,4 
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Deneysel çalışmada, tek silindirli hava soğutmalı bir dizel motor kullanılmış-

tır. Tablo 2’de bu çalışmada kullanılan motorun teknik özellikleri verilmektedir. 

Tablo 8. Deneysel çalışmada kullanılan motora ait teknik özellikler 

Silindir Sayısı 1 

Silindir Hacmi 603 cc 

Piston Çapı x Strok 95 mm x 85 mm 

Maksimum Tork  35 Nm @ 2000 dev/dk 

Maksimum Güç 11,0 kW (14,96 Hp) @ 3000 dev/dk 

 

2.2. Deneysel Yöntemler 

Motor performans ölçümleri 80 Nm moment ölçme kapasitesi olan Netfren 

marka dinamometre ile yapılmıştır. Öncelikli olarak motor çalıştırılmış ve bir süre 

rejime gelmesi için beklenmiştir. Sonrasında motor devri 3200 dev/dk’ya çıkarılarak 

25 dev/dk aralıklarla dinamometre ile karşı yükleme yapılmıştır. Motor devri ile bir-

likte tork, güç, yakıt sarfiyatı ve özgül yakıt sarfiyatı verileri gerçek zamanlı olarak 

bilgisayar ortamına kaydedilmiştir. 

 

3. DENEYSEL BULGULAR VE TARTIŞMA 

Yapılan çalışmada, motor performans karakteristiklerini belirlemek amacıyla 

tork, güç, yakıt tüketimi ve özgül yakıt tüketimi verileri kayıt altına alınmıştır. Şekil 

1’de motor devir sayısına bağlı tork grafiği verilmektedir.  

 

 

Şekil 4. Devir sayısına göre tork değişim grafiği 
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Motor verilerine göre maksimum tork 2000 dev/dk’da elde edilmektedir. Buna 

göre, motorin ile elde edilen maksimum tork 35.5 Nm’dir. PRN20 yakıtı ile elde 

edilen maksimum tork 35.8 Nm’dir. Motorin ile elde edilen ortalama tork 34.2 Nm, 

PRN20 ile elde edilen ortalama tork 34.7 Nm’dir. O halde, PRN20 yakıtı ile elde 

edilen maksimum tork ile ortalama torkun motorininkine göre yaklaşık değerde ol-

duğu tespit edilmiştir. 

Şekil 2’de motor devir sayısına bağlı güç grafiği verilmektedir. Buna göre, 

maksimum motor gücü 3000 dev/dk’da elde edilmektedir. Motorin ile ölçülen mak-

simum güç 12.5 Hp, PRN20 ile elde edilen maksimum güç 12.9’dur. Motorin ile elde 

edilen ortalama güç 12.3 Hp, PRN20 ile elde edilen ortalama güç 12.6 olarak hesap-

lanmıştır. O halde, PRN20 yakıtı ile elde edilen maksimum güç ile ortalama gücün 

motorininkine göre yaklaşık değerde olduğu tespit edilmiştir.  

Deneysel çalışmada yapılan ölçümlere göre, her iki yakıt için 1000 dev/dk olan 

rölanti devrinde, maksimum torkun elde edildiği 2000 dev/dk’da ve maksimum gü-

cün elde edildiği 3000 dev/dk’da tespit edilen yakıt sarfiyatları ve özgül yakıt sarfi-

yatları Tablo 3’te verilmektedir. Buna göre, PRN20 için yakıt tüketimi motorininkine 

göre, rölantide %50, 3000 dev/dk’da %8 oranlarında artmıştır. Bununla birlikte, 2000 

dev/dk’da her iki yakıta ait sarfiyatlar yaklaşık değerdedir. Özgül yakıt tüketimi 

PRN20 için motorininkine göre, rölantide %55 oranında artmıştır. Bununla birlikte, 

2000 dev/dk ve 3000 dev/dk’da her iki yakıta ait özgül sarfiyatlar yaklaşık değerde-

dir. 

 

 

Şekil 5. Devir sayısına bağlı güç değişim grafiği 
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Tablo 9. Yakıt tüketimi ve özgül yakıt tüketimi değerleri 

Motor Devri 
Yakıt Tüketimi (g/s) 

Özgül Yakıt Tüketimi 

(g/Bg.sa) 

Motorin PRN20 Motorin PRN20 

Rölanti 0,20 0,30 155 241 

2000 dev/dk 0,58 0,59 208 211 

3000 dev/dk 0,83 0,90 246 253 

 

4. SONUÇ 

Bu çalışmada, tek pistonlu bir dizel motorda motorin içerisinde %20 oranında 

pirina yağı ilave edilerek hazırlanan farklı formdaki PRN20 yakıtının motor perfor-

mans karakteristikleri incelenmiştir. Buna göre, 

• PRN20 yakıtı ile elde edilen maksimum tork ile ortalama torkun motorinin-

kine göre yaklaşık değerde olduğu, tespit edilmiştir. PRN20 yakıtı için maksimum 

motor torku 2000 dev/dk’da 35,8 Nm olarak belirlenmiştir. 

• PRN20 yakıtı ile elde edilen maksimum güç ile ortalama gücün motorinin-

kine göre yaklaşık değerde olduğu, tespit edilmiştir. PRN20 yakıtı için maksimum 

motor gücü 3000 dev/dk’da 12,9 Hp olarak belirlenmiştir. 

• PRN20 için yakıt sarfiyatı motorininkine göre, rölantide %50, 3000 

dev/dk’da %8 oranlarında artmıştır. Bununla birlikte, 2000 dev/dk’da her iki yakıta 

ait sarfiyatlar yaklaşık değerdedir. 

• Özgül yakıt tüketimi PRN20 için motorininkine göre, rölantide %55 ora-

nında artmıştır. Bununla birlikte, 2000 dev/dk ve 3000 dev/dk’da her iki yakıta ait 

özgül sarfiyatlar yaklaşık değerdedir. 
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Özet: Fosil Yakıtların içten yanmalı motorlarda kullanılmaya 

başladığı 19. yüzyılın sonlarından günümüze kadar motor sistemlerinde 

ve taşıt dizaynlarında bir çok değişiklik yapılmasına rağmen yanma so-

nundaki zararlı egzoz emisyonlarının (HC, NOx, CO, CO2) etkileri yok 

edilememiştir. Motor sistemlerinde yapılan yardımcı sistemler zararlı 

egzoz emisyon değerlerini belirlenen ulusal ve uluslararası sınır değer-

lerinde göre kontrol altında tutmayı sağlasalar bile bu durum zararlı eg-

zoz emisyon etkilerinin sonuçlarını çok fazla etkilemediği görülmekte-

dir. Özellikle küresel ısınma ve iklim değişiklikleri açısından ele alındı-

ğında motorlu taşıtların egzoz emisyon değerlerinin kontrol altında tu-

tulmasının sürdürülebilirliği büyük önem arz etmektedir. Egzoz emis-

yon azaltıcı sistemler (EGR, DPF, PCV...) motorlu taşıt imalat maliyet-

lerini yükseltmektedir. Bu durum alternatif arayışları tetiklemektedir. 

Alternatif yakıtların zararlı egzoz emisyon atıklarının fosil yakıtlara 

göre daha düşük olduğu yapılan bilimsel araştırmalar ile ortaya konmuş-

tur. Bu çalışmada ticari motorin içerisine belirli oranda ham pamuk çe-

kirdek yağı karıştırılmıştır. Yapılan test ve ölçümlerle motor perfor-

mansı ve egzoz emisyon ölçüm değerleri ortaya konulmuştur. Ticari 

motorine göre motor performansı düşük olan pamuk çekirdeği yağının 

egzoz emisyon değerlerinin ticari motorine göre daha düşük çıktığı öl-

çüm verileri ile ortaya konulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler : Alternatif Yakıtlar, Biyodizel, Egzoz Emis-

yonları 
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Investigation of the Effects of Crude Cotton Seed Oil Mixture on 

Engine Performance and Emissions at a Proportion of Ratio to 

Commercial Diesel 

 

Abstract: Although many modifications have been made in en-

gine systems and vehicle designs since the late 19th century when fossil 

fuels have been used in internal combustion engines, the effects of 

harmful exhaust emissions (HC, NOx, CO, CO2) at the end of combus-

tion have not been eliminated. Even if the auxiliary systems made in the 

engine systems allow to control the harmful exhaust emission values 

according to the determined national and international limit values, this 

situation does not affect the results of the harmful exhaust emission ef-

fects very much. Especially in terms of global warming and climate 

change, sustainability of controlling the exhaust emission values of mo-

tor vehicles is very important. Exhaust emission reduction systems 

(EGR, DPF, PCV ...) increase the manufacturing costs of motor vehic-

les. This situation triggers alternative searches. Scientific research has 

shown that harmful exhaust emissions of alternative fuels are lower than 

fossil fuels. In this study, crude cotton core oil is mixed into the com-

mercial diesel oil. Tests and measurements of the engine performance 

and exhaust emission measurement values are presented. According to 

the commercial diesel, the exhaust emission values of cottonseed oil 

with low engine performance are lower than those of commercial diesel. 

Keywords : Alternative Fuels, Biodiesel, Exhaust Emissions 

 

 

1.GİRİŞ 

 Fosil yakıt (Motorin, Benzin, LPG, Doğalgaz) rezervleri her geçen gün azal-

maktadır. Bu azalma motorlu taşıt üreticilerini bir yandan elektrikli ve hibrit otomo-

bil teknolojilerini geliştirmeye zorlarken diğer yandan mevcut fosil yakıtlı araçların 

yardımcı sistemlerini geliştirerek uluslararası egzoz emisyon sınırları çerçevesinde 

üretimlerini gerçekleştirme zorunluluğu vardır.  Egzoz emisyonlarının insan sağlı-

ğına ve çevreye olan etkileri gün geçtikçe artmaktadır.  Fosil yakıtın yanma sonu-

cunda oluşan zararlı egzoz emisyonları ana hatları ile hidrokarbon (HC), karbonmo-

noksit (CO), azot oksit (NOx) ve Karbondioksit (CO2) olarak sıralamak mümkündür. 

Karbondioksit gazının özellikle küresel ısınmayı tetiklemesi ayrı bir sorun olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu sorunları bertaraf edebilmek için fosil yakıt içerisine be-

lirli oranlarda karıştırılarak ya da doğrudan kullanılan alternatif yakıtlar (kanola, atık 

bitkisel yağlar, jathropha, fuzel yağı, aspir, pamuk yağı, metanol, etanol  vb.) zararlı 
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egzoz emisyon etkilerinin azaltılmasında kısmi bir çözüm olarak karşımıza çıkmak-

tadır. Ülkemizde motorin içerisine %5 oranında bitkisel yağ karışımı yapmak yasal 

bir zorunluluktur. Literatür kaynaklarına göre alternatif yakıt kullanımlarının zararlı 

egzoz emisyon değerlerini fosil yakıtlara göre azalttığı, motor performanslarının fosil 

yakıt performans değerleri civarlarında olduğu tespit edilmiştir. Alternatif yakıtların 

fosil yakıt içerinde doğrudan kullanımı fiziksel ve kimyasal özellik farklılıklarından 

kaynaklı bir takım sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu sorunların elimine edilebilmesi 

için biyokütle kaynaklarından elde edilen biyoyakıtlar biyokimyasal ve termokimya-

sal dönüşüm çevrimlerine tabi tutularak kullanıma hazır hale getirilmektedir. Fosil 

kaynaklı yakıt rezervlerinin her geçen gün azalması enerji krizlerine neden olmakta-

dır. Ayrıca fosil yakıtlı kaynakların kullanımından kaynaklanan çevresel etkilerde 

gün geçtikçe artmaktadır (Aksoy, L. (2010).     

 

2. PAMUK ÇEKİRDEĞİ (ÇİĞİT) YAĞI VE ALTERNATİF YAKIT 

OLARAK KULLANIMI 

 Pamuk tarımsal üretimle elde edilen endüstriyel bir üründür. Pamuğun işlen-

mesinden kaynaklı birçok yan ürün değişik sektörlerde kullanılmaktadır. Tekstil sek-

törü, hayvancılık sektörü bunların başında gelir. Pamuk çekirdeğinden ayrıldıktan 

sonra pamuk çekirdeği bir takım presleme işlemlerinden sonra yağı ve atık posası 

ayrışır. Posa (küspe) doğrudan hayvansal yem olarak kullanılır, 100 gram pamuk çe-

kirdeği içerisinde 36 gram yağ ve yağ türevlerini barındırır 

(https://ndb.nal.usda.gov).  Tablo 2.1’ de bazı bitkisel yağların fiziksel ve kimyasal 

özellikleri verilmiştir. 

 

Tablo 2.1  Bazı Bitkisel Yağların Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri (Yücel, H. 

L.,2008).   

 

https://ndb.nal.usda.gov/
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Türkiye sahip olduğu uygun ekolojik koşullar nedeniyle önemli bir pamuk üre-

ticisi ülkedir. Ülkemizde yaklaşık 750 bin hektar alanda pamuk tarımı yapılmakta ve 

yılda 850 bin ton lif (2,1 milyon ton kütlü) pamuk üretilmektedir. Buna ek olarak 

Güney Doğu Anadolu Bölgesinde sulama olanaklarının artmasıyla birlikte pamuk 

ekim alanları sürekli olarak genişlemektedir. Bu gelişmeye paralel olarak bölgenin 

Türkiye toplam üretimindeki payı % 40’a yükselmiştir. Bu nedenle pamuk çekirdeği 

yağının dizel motorları için alternatif bir yakıt olarak kullanılması hem ülke hem de 

bölge ekonomisi için büyük öneme sahip olacaktır (Aydın, H., & Bayındır, H.]. 

 Enerji rezervlerinin azalması enerji üretim maliyetlerini de yükseltmektedir. 

Bu nedenle enerjinin üretim ve kullanımında verim kayıplarının en aza indirilmesi 

gerekmektedir. Verim kayıplarındaki artış, çevresel problemleri de gündeme getir-

miştir. Enerji rezerv azalması sürdürülebilir gelişmeyi de tehdit etmektedir [4]. Bit-

kisel yağların kaynağını oluşturan bitkilerin sürekli yetiştirilmeleri, yenilenebilir  ol-

maları, enerjilerinin dizel yakıtına yakın olması ve kirletici egzoz gazlarının nispeten 

düşük olması, bitkisel yağların dizel motorlarda yakıt olarak kullanılmaları sürecini 

hızlandırmıştır (Demir, B. (2009).,; Agarwal, A.K., 2007.,). 

 Pamuk çekirdeği yağı doğrudan motorin içerisinde belirli oranlarda karış-

tırılıp kullanılabilmektedir. Pamuk yağının yakıt olarak kullanımındaki en önemli 

problem olarak karşımıza çıkan yüksek viskozite sorunudur (Kılıçkan, A., Eliçin, 

A. K., & Erdoğan, D.,2008).  Ham bitkisel yağlar yoğunluk, viskozite, parlama 

noktası, alt ısıl değer gibi bir takım fiziksel ve kimyasal özellikler açısından dizel 

yakıtına yakın değerler oluşturabilmek için bitkisel yağların içerisinde bulunan gli-

serinin ayrıştırılarak biyodizel yakıtına dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu dönüş-

türme işlemi Piroliz- Mikroemülsifikasyon-  Dilüsyon- Transesterifıkasyon gibi 

farklı yöntemler ile yapılmaktadır. Alkoliz olarak isimlendirilen Transesterifikas-

yon yöntemi basit ve ekonomik  olması sebebiyle tercih edilen yöntem olarak kar-

şımıza çıkmaktadır. Bu yöntem ile yağ asitlerinin bazik bir katalizör eşliğinde alkol 

ile esterleşme reaksiyonudur. Ana ürün olarak yağ asidi esterleri (biyodizel), yan 

ürün olarak da gliserin elde edilmektedir (Demir, B. (2009.,; Uçar, G. (2006).,) 

Bitkisel ve hayvansal yağların içten yanmalı motorlarda yakıt olarak kullanılabil-

mesi için ya yağların yakıt özelliklerinin iyileştirilmesi ya da motor yapısında de-

ğişiklikler yapmakla mümkündür. Yakıt özelliklerinin iyileştirilmesi yağların vis-

kozitelerinin düşürülmesi ile sağlanmaktadır [8].  Tarımsal mekanizasyonda kulla-

nılan traktörlerde biyodizel kullanılması tarım maliyetlerinin düşürülmesi açısın-

dan da son derece önem arz etmektedir (Athanasios B.,2011).   

 

3. DENEYSEL MATERYALLER VE ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ 
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 Bu çalışmada tek silindirli dört zamanlı, direkt enjeksiyon sistemli hava so-

ğutmalı, normal emişli bir dizel motor kullanılmıştır. Deney motorunun teknik özel-

likleri Tablo 3.1’ de verilmiştir. 

 

        Tablo 3.1  Deney Motoru Özellikleri 

Silindir Sayısı 1 

Silindir Hacmi 603 

Piston Çapı x Strok (mm) 95 x 85 

Maksimum Tork - Nm@rpm 35 @ 2000 

Maksimum Güç - kW (HP) @ rpm  11.0 (14.96) @ 3000 

 

Deneyler NF marka motor dinamometresi ile gerçekleştirilmiştir. Deneylerde, 

7500 d/dk. motor devrine ve 80 Nm frenleme torku bulunan dinamometre kullanıl-

mıştır. Motor torku, gücü, saatlik ve özgül yakıt tüketimi, egzoz sıcaklığı, motor dev-

rine göre ölçülerek gerçek zamanlı olarak bilgisayara kayıt edebilmektedir. NF dina-

mometre üzerinde bulunan kontrol panelinde komutlar verilerek ölçümler data veri 

olarak kaydedilmiştir.  

Egzoz emisyonları ölçümünde Bilsa MOD 2210 WINXP gaz analiz cihazı kul-

lanılmıştır. Dizel araçlar için, opasimetrik metotla çalışan ve TS 11365 standardında 

belirtilen esaslara göre duman koyuluğunu K, %, gr/m3 olarak ölçebilmektedir. Öl-

çüm süresi araç başına 2 dakikadır. Tablo 3.2’de egzoz emisyon cihazı teknik özel-

likleri ve Tablo 3.3’ de ise motorin özellikleri görülmektedir. 

 

Tablo 3.2  Egzoz Emisyon Cihazı Teknik Özellikleri 

CO 0-%10 %0,001 

CO2 0-%20 %0,001 

HC 0-10000 1 PPM 

O2 0-%25 %0,01 

CO Corr 0-%10 %0,001 

NOx (OPS.) 0-5000 1 PPM 

Lambda 0,5-2.00 0.001 

AFR 5-30  

Motor Yağ Isısı (OPS.) 0-150 °C 1 °C 

Devir (RPM) (OPS.) 0-9990 d/dak. 10 d/dak. 

Opasite (Pusluluk Derecesi) %0-100 %0,1 

Tablo 3.3’ te TS standartlarına göre motorin özellikleri verilmektedir. 
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Tablo 3.3 TS standartlarına göre motorin özellikleri verilmektedir    

                  (https://www.tupras.com.tr/uploads/Urunler/403.pdf,) 

*Motorin 

Başlangıç kaynama 

noktası ve kaynama 

aralığı (°C) 

Bağıl yoğunluk  15 
0C, Kg/L 

Alev alma sıcaklığı 

°C 

Üst/Alt alevlenirlik 

veya patlayıcı limit-

leri %hacim 

160-385 0.800-0.890 55’ ten yüksek 0.6/7.5  

TS 1232 EN ISO 

3405 

TS 1013 EN ISO 

3675 TS EN ISO 

12185 

TS EN ISO 2719  

 

 Deneyler Celal Bayar Üniversitesi Akhisar Meslek Yüksekokulu Motor 

Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Otomotiv Programı Laboratuvarında ya-

pılmıştır. Bu çalışmada dizel motorun çalışır hale getirilmesi ve alternatif yakıt olarak 

pamuk yağı farklı hacimsel oranlarda ölçülmüş ve  PMK10  biyoyakıt  karışımlarının 

motor performansına ve egzoz emisyonlarına olan etkileri ele alınmıştır. 

 Yapılan çalışmada her test öncesinde motor çalıştırılarak, egzoz gazı sıcak-

lığı ve yağ sıcaklıkları kontrol edilerek, motorun rejim sıcaklığına ulaştıktan sonra 

3200 d/dk’dan 1000 d/dk’ya kadar 50 d/dk. aralıklarla yükleme yapılarak önce dizel 

yakıtı için ölçümler alınmış ve daha sonra hazırlanmış olan %10 (PMK10), pamuk 

yağı %90 motorin karışımı hazırlanarak egzoz emisyon, tam yük motor performans-

ları ölçülmüştür.   

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.1 Deney Düzeneğinin Şematik Görünümü 

 

4. DENEYSEL SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

4.1 Motor Performansı İle İlgili Sonuçlar 

1)Dinamometre şasisi,2)Egzoz emisyon ci-

hazı,3) Egzoz emisyon cihazı, sondası,4)Tek 

silindirli dizel  motoru, 5)Dinomametre mo-

ment  kolu (Loadcell), 6)Elektromanyetik  Di-

namometre 7)Takometre, 8)Kontrol üni-

tesi,9)Yakıt ölçüm ünitesi 10)Yakıt tankı  
 

https://www.tupras.com.tr/uploads/Urunler/403.pdf
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Şekil 4.1’ de Dizel yakıtı ile PMK10  yağ karışımlarının motorun tam gaz ve 

değişik devir sayılarına bağlı olarak motor torku değişimleri görülmektedir. 

 

 

Şekil 4.1 PMK10 ve Motorin Tork  Değişimi 

 

Dizel yakıtının tork değerleri PMK10 karışım yakıtına göre düşük çıktığı 

görülmektedir. Bu durum PMK10 yakıtının yoğunluğunun motorine gore yüksek ol-

ması ve bitkisel yağların bünyesinde oksijen fazlalığı sebebiyle yanma sonu basıncını 

artırmasından kaynaklı olduğu düşünülmektedir.  

 

Şekil 4.2’ de ise PMK10 ve Motorin güç  değişimleri görülmektedir 

 

Şekil 4.2 PMK10 ve Motorin Güç  Değişimi 
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 Şekil 4.2 ‘ de PMK10 karışımlı yakıt motorine göre gücü yüksek çıkmıştır. 

Yoğunluk, alt ısıl değer farklılıkları, birim kütle enerjilerindeki farklılıkların bu du-

rumu ortaya koyduğu düşünülmektedir.  

 Şekil 4.3’ de dizel yakıtı ile PMK10 yakıt  karışımlarının motorun tam gaz 

ve değişik devir sayılarına bağlı olarak motorine gore özgül yakıt sarfiyatı değişim-

leri görülmektedir. 

 

 

Şekil 4.3 PMK10 Yakıt Sarfiyatı ve Özgül Yakıt Sarfiyatı Değişimi 

  

 Özgül yakıt tüketimi dizel yakıtının özellikle 2200 d/dk dan sonra PMK10 

yakıtına göre daha yüksek çıktığı görülmüştür. PMK10 yakıtının düşük çıkmasının 

sebebi pamuk çekirdeği yağının motorine göre yoğunluğunun yüksek çıkması, dizel 

yakıtı içerisindeki oksijen oranının PMK10 yakıtına göre yüksek olması bu durumu 

meydana getirdiği düşünülmektedir. Yakıt içerisinde oksijen fazlalığı yanmayı iyi-

leştirmektedir. 

  

 4.2 PMK 10 Egzoz Emisyon Değişimleri  

 Tablo 4.1’ de PMK 10 ve Motorinin rölanti, 2500 d/ dk’ da ve tam yükte 

emisyon değerleri görülmektedir. 

 PMK 10 yakıtının CO miktarı motorine oranla  rölanti ve tam yük devirle-

rinde düşük, 2500 devirde daha yüksek çıkmıştır. Yüksek devirlerde motorin içeri-

sinde oksijen miktarının fazlalığının yanmayı iyileştirdiği, yüksek devirlerde yanma-

nın sürüngen hale gelmesinin sebep olduğu düşünülmektedir.  



Ticari Motorin İçerisine Belirli Oranda Ham Pamuk Çekirdeği Yağı Karışımının… 

191 

Tablo 4.1 PMK10 ve Motorin Emisyon Ölçüm Değerleri 

 

 

 PMK 10 yakıtı motorine göre  HC  rölantide düşük, 2500 ve tam yükte yük-

sek çıkmıştır. Yakıtların yoğunluk farkları, yüksek devirlerde içeriye alınan dolgu 

miktarının azalması ve O2 Yetersizliğinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 PMK 10 yakıtının  CO2  miktarı motorine oranla  düşük çıkmıştır. PMK10 

yakıtının alt ısıl değerinin motorina göre düşük olması, yüksek devirlerde yanma za-

manına bağlı yanmanın kötüleşmesi, CO2 miktarını artırdığı düşünülmektedir.  

 PMK10 yakıtının O2 tam yükte  motorine oranla  yüksek çıkmıştır. Motorin 

içerisinde O2 fazlalığı  yanmayı iyileştirmektedir.  Yüksek devirlerde yanma zama-

nının kısalması ve BMK 10 yakıtının  yoğunluğunun motorine göre yüksek olması 

bu durumu ortaya koymaktadır. PMK10 yağı içerisindeki oksijen fazlalığı yanmanın 

iyileşmesinden dolayı is miktarı da motorine göre azdır (Tolomelli, L.T.,vd.,2017). 

 PMK10 yakıtının NOx miktarı Motorine oranla  rölanti ve tam yükte düşük, 

2500 d/ dk da ise yüksek çıkmıştır. Yüksek sıcaklıklarda azot oksijen ile tepkimeye 

girerek NOx oluşumu meydana gelir. Motor  yükü arttıkça NOx miktarı artmıştır. 

Rölanti devrine göre 2500 ve tam yükte yüksek çıkmasının sebebi yanma sonu sıcak-

lıkları artmaktadır. Motorin içerisindeki O2 miktarı fazlalığının bu durumu oluştur-

duğu düşünülmektedir. Ayrıca NOx seviyeleri değişiminde  yanma süreleri de etkili 

olmaktadır (Athanasios B.vd.,2011). 

 2200 devir civarlarında motorin ve PMK10 maksimum tork değerini verdiği, 

motorin yakıtının güç ve tork değerleri PMK10 karışım yakıtına göre yüksek çıktığı, 

Özgül yakıt tüketimi dizel yakıtının  PMK10 yakıtına göre daha düşük çıktığı, 

PMK10 yakıtının CO miktarı motorine oranla  rölanti ve tam yük devirlerinde düşük, 

2500 devirde daha yüksek çıktığı, PMK10 yakıtı motorine  göre  HC  rölantide düşük, 

2500 ve tam yükte yüksek çıktığı, PMK10 yakıtının  CO2  miktarı motorine  oranla  

düşük çıktığı, PMK10 yakıtının O2 tam yükte  motorine oranla  yüksek çıktığı, 

PMK10 yakıtının NOx miktarı motorine oranla  rölanti ve tam yükte düşük, 2500 d/ 

dk da ise yüksek çıktığı görülmüştür.   



Süleyman ÜSTÜN 

192 

 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

• PMK10 yakıtı performans değerleri  motorine göre yüksek çıkmıştır,  

• Ham pamuk çekirdeği yağının doğrudan motorin içerisinde belirli oranlarda 

katılarak kullanımı mümkündür, 

• Pamuk çekirdeği yağından  biyodizel elde edilerek motor performans ve 

emisyon değerleri alınarak farklı hacimsel karışım oranlarında ölçülerek sonuçlar or-

taya konulabilir, 

• Pamuk yağının biyodizel potansiyeli ülkemizde oldukça yüksektir.  

• Motorin içerisinde bitkisel yağ kullanımı motorine göre emisyon değerlerini 

azaltmaktadır. 
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Bir Dizel Motor Yakıtı İçerisine Atık Fuzel Yağı Katkısının 

Motor Performansına Olan Etkilerinin Araştırılması 

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ÜSTÜN 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

Özet: Günümüzde fosil yakıtlı araçlar (Benzin,Motorin,LPG..) yanma 

sonunda çevreye yaydıkları egzoz emisyonları gün geçtikçe zararlı etkileri çev-

reyi tehdit eder hale gelmiştir. Otomobil İmalatçıları yayımlanan uluslararası 

emisyon sınır değerleri doğrultusunda üretimlerini gerçekleştirmek zorunlu-

luğu vardır. Elektrikli otomobil teknolojileri, hibrit otomobil teknolojileri ve 

alternatif yakıtlar üzerine araştırmaların yoğunlaşılmasının altında yatan temel 

neden zararlı egzoz emisyon değerlerini minimize etmek gelir. Fuzel yağı şeker 

fabrikalarında şeker üretimi esnasında ortaya çıkan ve içerisinde çeşitli alkoller 

barındıran (Bütanol ve İzo-amil alkol) Fermantasyonla üretilen alkolün damı-

tımı esnasında atık yan ürün olarak ortaya çıkar. Bu çalışmada dizel motor ya-

kıtı olan motorin içerisine %10 oranında atık fuzel yağı karıştırılmış,motor per-

formansı motorin ile Fuzel karışımlı yakıt ile kıyaslama yapılmıştır. Fuzel ka-

rışımlı motorinde motor torkunda iyileşme olduğu Özgül yakıt tüketiminde ar-

tış olduğu gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Fuzel Yağı, Alternatif Yakıtlar, Biyodizel,  

 

The Investigation of the Effects of Waste Fuzel Oil Additive on 

Motor Performance in a Diesel Engine 

 

ABSTRACT 

Today, fossil fuel vehicles (gasoline, diesel, LPG, ...), the exhaust emis-

sions that they emitted to the environment at the end of the day has become 

increasingly threatening to the environment. Automobile Manufacturers have 

to realize their production in accordance with the international emission limit 

values published. The main reason behind the intensification of research on 

electric car technologies, hybrid car technologies and alternative fuels comes 

to minimize harmful exhaust emission values. Fuzel oil is produced as a waste 

by-product during the distillation of alcohol produced by fermentation which 

occurs during sugar production in sugar factories and contains various alcohols 

(Butanol and Iso-amyl alcohol). In this study, 10% waste fuzel oil was mixed 
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into diesel engine fuel diesel engine and motor performance was compared with 

diesel fuel. An increase in engine torque has been observed in the Fuzel mix 

engine. An increase in specific fuel consumption has been observed. 

Keywords : Fuzel Oil, Alternative Fuels, Biodiesel, 

 

 

1.GİRİŞ 

Artan enerji ihtiyacı ve çevre kirliliği nedeniyle, buji ile ateşlemeli motorlarda 

etanol, metanol, doğal gaz, hidrojen ve LPG gibi alternatif yakıtlar kullanılmaktadır. 

Biyokütle kaynaklarından üretilen alkoller yüksek oktan sayıları nedeniyle alternatif 

yakınlar içinde önemli bir yere sahiptir (İçingür, Y., & Calam.,2012; Avcıoğlu 

vd.,2011)  Fosil yakıt rezervlerinin gelecek yıllarda hızla azalması biyoyakıtları 

önemli kılmakta ve ön plana çıkarmaktadır. Motorlu taşıt imalatçıları yakıtlarının 

üretimi ve tüketiminde, çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak için mevcut çö-

zümlerin yanında yeni çözümler aramakla birlikte, mevcut fosil yakıtlara eşdeğer 

özelliklere sahip alternatif yakıt arayışları içerisindedir. Alternatif yakıtlar kolay elde 

edilebilir, ekonomik değeri düşük, performans verileri yüksek ve çevreye duyarlı ol-

mak durumundadır (Kryshtopa vd; Marcela vd.,2013;Çaynak vd.2009). Fuzel yağı 

şeker fabrikalarında şeker üretimi sonrası pancar posasından alkol elde edilmesi es-

nasında atık olan bir yan üründür. Atık ürün olmasına rağmen bünyesinde  çeşitli 

alkoller barındırmaktadır. Atık ürün değerlendirilemediği durumlarda çevreye vere-

ceği zararlar tahmin edilemeyecek boyutlara gelebilir. O sebeple fuzel yağının atığı 

değerlendirilerek endüstriyel ürüne dönüştürülmesi açısından son derece önemlidir 

(İçingür, Y., & Calam.,2012; Aparecida vd.,2002 ;Güvenç vd., 2007).  Bu çalışmada 

hava soğutmalı tek silindirli dizel bir motorda, motorin içerisine belirli bir oranda 

fuzel yağı eklemek suretiyle elde edilen karışımın motorin yakıtı ile motor perfor-

mansları ele alınarak kıyaslaması yapılarak sonuçlar tablo ve grafik olarak verilmiş-

tir.  

  

2. DENEY MATERYALLERİ VE ÖLÇÜMLEME METOTLARI 

 Bu çalışmada tek silindirli dört zamanlı, direkt enjeksiyon sistemli hava so-

ğutmalı, normal emişli bir dizel motor kullanılmıştır. Deney motorunun teknik özel-

likleri Tablo 2.1’ de verilmiştir. 

 

 

Tablo 2.1  Deney Motoru Özellikleri 
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Silindir Sayısı 1 

Silindir Hacmi 603 

Piston Çapı x Strok (mm) 95 x 85 

Maksimum Tork - Nm@rpm 35 @ 2000 

Maksimum Güç - kW (HP) @ rpm  11.0 (14.96) @ 3000 

 

Deneylerde, 7500 d/dk. motor devrine ve 80 Nm frenleme torku bulunan di-

namometre kullanılmıştır. Motor torku, gücü, saatlik ve özgül yakıt tüketimi, egzoz 

sıcaklığı, motor devrine göre ölçülerek gerçek zamanlı olarak bilgisayara kayıt edi-

lerek grafik ve tablolara ölçüm sonuçları yansıtılmıştır.  

 

Tablo 2.2’ de TS standartlarına göre motorin özellikleri verilmektedir. 

 

Tablo 2.2 TS standartlarına göre motorin özellikleri verilmektedir 

(https://www.tupras.com.tr/uploads/Urunler/403.pdf) 

*Motorin 

Başlangıç kaynama 

noktası ve kaynama 

aralığı (°C) 

Bağıl yoğunluk 15 
0C, Kg/L 

Alev alma sıcaklığı 

°C 

Üst/Alt alevlenirlik 

veya patlayıcı limit-

leri %hacim 

160-385 0.800-0.890 55’ ten yüksek 0.6/7.5  

TS 1232 EN ISO 

3405 

TS 1013 EN ISO 

3675 TS EN ISO 

12185 

TS EN ISO 2719  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 2.3’ de Fuzel yağının içerisinde barındırdığı alkoller ile fuzel yağının 

fiziksel ve kimyasal özellikleri verilmektedir.  

https://www.tupras.com.tr/uploads/Urunler/403.pdf
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Tablo 2.3 Fuzel Yağının İçerisindeki Alkoller ve Fuzel YağıFiziksel ve Kim-

yasal Özellikleri (Özer,S., 2018.,2015) 

  

 

 Deneyler Celal Bayar Üniversitesi Akhisar Meslek Yüksekokulu Motor 

Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Otomotiv Programı Laboratuvarında ya-

pılmıştır. Bu çalışmada dizel motorun çalışır hale getirilmesi ve alternatif yakıt olarak 

fuzel yağı farklı hacimsel oranlarda ölçülmüş ve  FZL10  biyoyakıt  karışımlarının 

motor performansına olan etkileri ele alınmıştır. 

 Yapılan çalışmada her test öncesinde motor çalıştırılarak, egzoz gazı sıcak-

lığı ve yağ sıcaklıkları kontrol edilerek, motorun rejim sıcaklığına ulaştıktan sonra 

3200 d/dk’dan 1000 d/dk’ya kadar 50 d/dk. aralıklarla yükleme yapılarak önce dizel 

yakıtı için ölçümler alınmış ve daha sonra hazırlanmış olan %10 (FZL10), fuzel yağı 

%90 motorin karışımı hazırlanarak egzoz emisyon, tam yük motor performansları 

ölçülmüştür.   
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Şekil 2.1 Deney Düzeneğinin Şematik Görünümü 

 

3. DENEYSEL SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Şekil 3.1’ de Dizel yakıtı ile FZL10  yağ karışımlarının motorun tam gaz ve 

değişik devir sayılarına bağlı olarak motor torku değişimleri görülmektedir. 

 

 

Şekil 3.1 FZL10 ve Motorin Tork  Değişimi  
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 Şekil 3.1 irdelendiğinde dizel yakıtı motorinin güç ve tork değerleri FZL10 

karışım yakıtına göre düşük çıktığı görülmektedir. Bu durum dizel yakıtının alt ısıl 

değeri fuzel  yağının alt ısıl değerinden yüksektir. Ancak fuzel yağı içerisindeki oksi-

jen fazlalığı yanma verimini iyileştirmekte ve FZL10 karışımlı yakıt içerisindeki 

alkol yoğunluğu azaltmaktadır. Bu durumda içeriye birim zamanda daha fazla yakıt 

miktarı püskürtülmesi sonucu yanma sonu basıncı ve buna bağlı efektif torkun arttığı 

görülmektedir.   

 

Şekil 3.2’ de FZL10 ve Motorin güç  değişimi görülmektedir 

 

Şekil 3.2 FZL10 ve Motorin Güç  Değişimi 

 

 Şekil 3.2 ‘ de FZL10 karışımlı yakıt motorine göre gücü yüksek çıkmıştır. 

FZL10 yakıtının yanma sonu basıncının içerisinde barındırdığı oksijen miktarı mo-

torine göre fazladır    (İçingür, Y., & Calam.,2012 ).   FZL 10 yakıtının bünyesindeki 

çeşitli alkol türevleri sebebiyle motorine göre yoğunluğu azalmakta bu durumda tu-

tuşma gecikmesi iyileşmekte, içeriye püskürtülen yakıt fazlalığından kaynaklı efektif 

motor momentini etkilemesi sebebiyle efektif güç artışı meydana geldiği düşünül-

mektedir.  
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Tablo 3.1 de dizel yakıtı ile FZL10 yakıt karışımlarının motorun rölanti, 

maksimum tork (2000 d/dk), maksimum güç (3000 d/dk) da özgül yakıt tüketim 

değişimleri görülmektedir. 

 

Tablo 3.1 FZL10 Yakıt Sarfiyatı ve Özgül Yakıt Sarfiyatı Değişimi 

Motor Devri 
Yakıt Tüketimi (g/s) 

Özgül Yakıt Tüketimi 

(g/Bg.sa) 

Motorin FZL10 Motorin FZL10 

Rölanti 171,39 174,93 0,218 0,466 

2000 dev/dk 221,93 406,95 0,644 1,33 

3000 dev/dk 251,52 283,77 0,853 0,973 

 

 Saatlik yakıt tüketimi, rölanti devrinde, maksimum tork devri olan 2000 d/ 

dk’ da ve maksimum güç devri olan 3000 d/dk da FZL10 yakıtı motorine göre daha 

yüksek çıktığı görülmektedir. Özgül yakıt tüketiminde de aynı durum söz konusudur.  

Fuzel yağı, içerisinde alkol barındırması ve oksijen oranının dizel yakıtı olan moto-

rine göre yüksek olması birim zamanda silindir içerisine püskürtülen yakıt miktarını 

artırmaktadır. Bu durum ise FZL10 yakıt karışımının yakıt miktarını dizel yakıtı mo-

torine göre yüksek olmasına sebebiyet vermektedir.  

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 Bu çalışmada, tek silindirli dizel bir motorda motorin içerisinde %10 ora-

nında atık fuzel yağı karıştırılarak elde edilen FZL10 yakıtı ile dizel yakıtı olan mo-

torin kıyaslanarak motor performansları irdelenmiştir.  Buna göre, 

• Fuzel yağının motorin içerisine %10’ luk bir karışım motor torku ve gücünü 

artırmıştır, 

• Özgül yakıt sarfiyatı ve saatlik yakıt sarfiyatı motorine göre yüksek çıkmış-

tır, 

• Değişik karışım oranlarında motor performans  ve emisyonlar açısından ir-

deleme yapılarak optimum karışım oranı tespiti yapılabilir, 

• Atık yan ürün olan Fuzel yağı farklı fosil yakıtlar ve biyodizel yakıtlar ile 

farklı karışım oranlarında çalışmalar yapılabilir, 
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Özet: Bu çalışmada, tek silindirli, direkt enjeksiyonlu bir dizel motorunda 

farklı oranlarda pamuk yağı metil esteri kullanımının motor enerji dağılımı üze-

rine etkileri incelenmiştir. Motor deneyleri tam yük şartları ve farklı devir sa-

yılarında B0, B10, B20 ve B50 (%50 pamuk yağı biyodizeli + %50 dizel) ya-

kıtları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Deneyler esnasında enerji hesaplama-

ları için gerekli olan sıcaklık, debi ve dinamometre yük değerleri hassas bir 

şekilde ölçülmüştür. Motorun dizel yakıtı ile çalıştırılması durumunda elde edi-

len verilere göre hesap edilen enerji değerleri referans kabul edilerek biyodizel-

dizel karışımları için elde edilen sonuçlar karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Ya-

pılan enerji analizlerinde motordaki enerji dağılımları tespit edilmiş ve sistemin 

giriş-çıkış noktalarındaki veriler yardımı ile kayıp enerji değerleri hesaplanmış-

tır. Sonuç olarak; biyodizel-dizel karışımları ile yapılan deneylere ait enerji da-

ğılımlarında dizel yakıtına kıyasla elde edilen faydalı güç değerlerinde iyileşme 

olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Dizel Motor, Biyoyakıt, Enerji Analizi. 

 

Investigation of Effects of Diesel - Different Rates Biodiesel Fuel 

Use on Energy   Distribution in a Direct Injection Diesel Engine 

 

Abstract: In this study, the effects of different rates of cotton oil methyl ester 

use on motor energy distribution in a single cylinder, direct injection diesel 

engine were investigated. Engine experiments were performed using B0, B10, 

B20 and B50 (50% cotton oil biodiesel + 50% diesel) fuels at full load condi-

tions and different engine speeds. Temperature, flow rate and dynamometer 

load values required for energy calculations were measured accurately during 

the experiments. When the engine is operated with diesel fuel, the energy 
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values calculated according to the obtained data are taken as reference and the 

results obtained for biodiesel-diesel mixtures were given comparatively. In the 

energy analyzes, the energy distributions in the engine were determined and 

the lost energy values were calculated with the help of the datas at the entry-

exit points of the system. As a result; in the energy distributions of biodiesel-

diesel mixtures, it was determined that there was an improvement in the bene-

ficial power values compared to diesel fuel. 

Keywords: Diesel Engine, Biofuel, Energy Analysis.  

 

 

1. GİRİŞ 

Günümüzde dizel yakıt maliyetleri artış gösterirken, dizel motorlar için ve-

rimli ve güvenilir yakıt bulma ihtiyacı da artmaktadır. Biyoyakıt enerjisi, güvenilir, 

yüksek setan sayısına sahip, yenilenebilir ve dolayısıyla çevre dostudur, oksijen içe-

rikli ve bozunabilir oluşu, bunların yanı sıra yakıt sisteminde herhangi bir modifikas-

yon ve ilave aksama ihtiyaç duyulmadan kullanılıyor oluşu tercih sebeplerindendir. 

Biyodizel yüksek enerji performansına sahiptir, bitkisel yağların enerji içerikleri pet-

rol kökenli dizel yakıtları ile hemen hemen aynı seviyededir. Dizel motorda saf ola-

rak kullanılabilmesinin yanında dizel yakıtla karıştırılarak da kullanılabilir. Fakat; 

dizel yakıtına göre 10-20 kat daha fazla viskoziteye sahip oldukları için, dizel motor-

larda uzun süre kullanılmaları durumunda enjektörlerde tıkanma, yağlama yağı prob-

lemleri ve motor ömründe azalma gibi problemlere neden olmaktadır (Srıvastava ve 

Prasad, 2000). Bu nedenle; bitkisel yağların dizel motorlarda kullanılabilmesi için 

çeşitli yöntemlerle biyodizele dönüştürülmesi gerekmektedir (Alptekin ve Çanakçı, 

2006).   

İçten yanmalı motorlara enerji analizinin uygulanması sırasında; motora giren 

yakıtın enerjisi ile motor çıkış gücü kullanılarak, kayıp enerji miktarları ve motorun  

verimi tespit edilmektedir. Böylece yakıt enerjisinin motorda işe çevrilen miktarı 

olan motor veriminin artırılması ve yapılan iş başına harcanan yakıt miktarını sem-

bolize eden özgül yakıt tüketiminin azaltılması ve yakıt ekonomisi sağlanması konu-

sunda katkı sağlanabilir  (Abedin vd., 2013). Yapılan enerji analizi, çeşitli motor ak-

samlarınca harcanan yakıt enerjisi  dağılımını, başka bir söylemle giren yakıtın ener-

jisinin ne kadar ve nasıl kullanıldığının sonucunu vermektedir. 

Bu çalışmada, dizel ve pamuk yağından transesterifikasyon yöntemi ile üretil-

miş pamuk yağı metil esteri dizel yakıta farklı oranlarda karıştırılarak elde edilen 

yeni alternatif yakıtların kullanılması durumları için, tek silindirli direkt püskürtmeli 

bir dizel motora enerji analizi uygulanarak, motordaki enerji dağılımları tespit 
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edilmiştir.  Elde edilen her bir yakıt için, yapılan analiz sonuçları birbiri ile karşılaş-

tırılarak grafiklerle ayrıntılı bir şekilde verilmiştir.  

       

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1 Materyal 

Deneylerde tek silindirli, su soğutmalı, direkt enjeksiyonlu bir dizel motoru 

kullanılmıştır. Optimum püskürtme avansının belirlenmesi için deneysel çalışmalar 

yapılmış, motor performans açısından en uygun püskürtme avansı değerinin üst ölü 

noktadan önce 29º krank mili açısı olduğu belirlenmiş ve deneyler bu avans değe-

rinde gerçekleştirilmiştir. Deneylerde kullanılan motorun özellikleri Tablo 1’de ve-

rilmiştir.  

 

Marka Süper Star 

Piston Çapı (mm) 108 

Strok (mm) 100 

Silindir Sayısı 1 

Strok Hacmi (dm3) 0,92 

Güç, 1500 d/d (kw) 10 

Enjektör Açma Basıncı 

(bar) 
225 

Püskürtme Avansı (KMA) 29 

Sıkıştırma Oranı 17:1 

Maksimum Devir (d/d) 2500 

Soğutma Tipi Su 

Motor Tipi Dört Zamanlı, Direkt Enj. 

 

Deneylerde yakıt sarfiyatının ölçülmesi için hacimsel ölçüm metodu kullanıl-

mıştır. Efektif gücün ölçülebilmesi için, motor  Şekil 1’de gösterildiği gibi 50 kW 

güç yutma kapasitesine sahip hidrolik dinamometreye bağlanmıştır. Dinamometre 

kuvvet kolunda 0,1 kg hassasiyetinde ‘’S’’ tipi yük hücresi kullanılmıştır. Sistemde 

egzoz gazı eşanjör giriş-çıkış sıcaklıkları, eşanjör su giriş-çıkış sıcaklıkları, motor 

soğutma suyu giriş-çıkış sıcaklıkları, emme manifoldu sıcaklığı, yağ sıcaklığı, ortam 

Tablo 1. Deneylerde Kullanılan Motor Özellikleri 
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sıcaklığı ve motor dış yüzey sıcaklığı termokupllar ile ölçülmüştür. Motor soğutma 

suyu ve eşanjör soğutma suyu debileri % 1 hassasiyet ile ölçüm yapan türbin debi-

metreler ile l/dk olarak ölçülmüştür.  

 

Şekil 1. Enerji Dağılımlarının Tespiti İçin Kurulmuş Deney Düzeneğinin Şe-

matik Gösterimi 

 

 

1 : Kontrol ünitesi, 2 : Debimetre (Motor),  3 : Hava akış ölçüm cihazı, 4 : 

Hava tankı, 5 : Debimetre (Eşanjör), 6 : EGR eşanjör, 7 : Bulanıklık emisyon cihazı, 

8 : Motor gaz değerleri emisyon cihazı, 9 : Radyatör, 10 : Eşanjör, 11 : Motor, 12 : 

Kavrama 13 : Hidrolik dinamometre, 14 : Hidrofor, 15 : Su tankı, 16 : Motor soğutma 

suyu şartlandırıcı, 17 : Yağ şartlandırıcı      

Motorda yakıt olarak saf dizel (standart) ve pamuk yağından transesterifikas-

yon yöntemi ile elde edilen pamuk yağı metil esteri kullanılmıştır. Deneyler % 100 

dizel (B0), % 90 dizel + % 10 biyodizel (B10), % 80 dizel + % 20 biyodizel (B20), 

%50 dizel + % 50 biyodizel (B50) şeklinde hazırlanan 4 yakıt ile ayrı ayrı yapılmıştır. 

Elde edilen bu yakıtlar için 1200 d/d ve 2200 d/d arasında 200 d/d aralıklarla altı 

devir sayısında ve tam yük şartlarında gerçekleştirilmiştir. Deneyler sonucunda elde 

dilen veriler kullanılarak motorun enerji dağılımı tespit edilmiştir.   

Yapılan deneyler sırasında kullanılan petrol kökenli euro-dizel yakıtı ve pa-

muk yağı metil esterinin bazı temel özellikleri  Tablo 2’de verilmiştir.           

     

 

Tablo 2. Deneyler Sırasında Kullanılan Yakıtların Bazı Temel Özellikleri 
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Özellikler 
Eurodizel 

Yakıtı 

Pamuk 

Yağı 

Metil 

Esteri 

B10 B20 B50 

Biyodizel 

Std. 

TS 

EN14214 

Eurodizel 

Std. 

TS 

EN590 

Yoğunluk 

(kg/m3) (15 º C) 
829 885 835 841 857 860-900 820-845 

Kinematik Vis-

kozite (mm2/s) 

(40 º C) 

2,4 4,65 2,89 3,1 3,6 3,5-5 2-4,5 

Alt Isıl Değer 

(kcal/kg) 
10200 9314 10093 9979 9654 - - 

 

2.2 Yöntem 

2.2.1 Enerji Analizi 

Enerjinin korunumu ilkesi, bir etkileşim sırasında enerjinin bir biçimden başka 

bir biçime dönüşebileceğini fakat toplam miktarının sabit kalacağını belirtmektedir. 

Bu ifadeye göre, bir hal değişimi sırasında kapalı bir sistemin toplam enerjisindeki 

net değişimin, sisteme giren toplam enerji ile sistemden çıkan toplam enerjinin far-

kına eşit olacağı söylenebilir (Çengel ve Boles, 2006).  

 

{
𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑒 𝐺𝑖𝑟𝑒𝑛 
𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑗𝑖

} − {
𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑑𝑒𝑛 Ç𝚤𝑘𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑗𝑖
} =  {

𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑖𝑛 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑗𝑖𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑖 𝐷𝑒ğ𝑖ş𝑖𝑚

}      

                 

2.2.1.1 Deney Motorunda Enerji Dengesi 

İçten yanmalı motorlar, yakıtın kimyasal enerjisini yanma işlemi ile birlikte ısı 

enerjisine dönüştüren ve böylece silindir içinde sıcaklık ve basınçları yükselen 

yanma gazlarının piston hareketine neden olmasıyla ısı enerjisini mekanik enerjiye 

dönüştüren sistemlerdir, bu dönüşüm sırasında bir takım kayıplar meydana gelmek-

tedir. Bu kayıplar; egzoz, sürtünme, radyasyon yoluyla olabilmektedir. 

 

 

 

Şekil 2. İçten Yanmalı Bir Dizel Motor İçin Kontrol Hacminin Şematik Gös-

terimi 
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Şekil 2’de verilen içten yanmalı bir motor bloğunu çevreleyen kontrol hacmin-

den yararlanarak kontrol hacmine giren ve çıkan kütleler için enerji dengesi yazılırsa 

; 

 

(ṁ𝑦 . ℎ𝑦) + (ṁℎ . hℎ) + (ṁ𝑦 . 𝐻𝑢) =  𝑃𝑓 + �̇�𝑠 +  �̇�𝑒 + �̇�𝑑.                       (1) 

 

Bu bağıntıda; Pf  motordan alınan faydalı (efektif) güç, �̇�𝑠  soğutucu akışkana 

birim zamanda transfer edilen enerji miktarı, �̇�𝑒  egzoz ile atılan birim zamandaki 

enerji miktarı, �̇�𝑑. çeşitli kayıplar dolayısıyla birim zamanda harcanan enerjiyi ifade 

etmektedir. Motora giren hava ve yakıt debileri sırasıyla, ṁh ve ṁy, soğutucu akışkan 

debisi ṁs’dir. Hu yakıtın alt ısıl değeridir.  

Enerji dengesinde geçen hy ve hh  sırası ile yakıtın ve havanın entalpi değerle-

ridir. Motorda yakıtın yanması ile açığa çıkan enerji yakıtın kimyasal enerjisidir. Ya-

kıt ve havanın kimyasal enerjisi, egzozun enerjisinin yanında çok küçük olduğundan 

ihmal edilebilir. Bu durumda (1) nolu enerji dengesi denklemi yeniden düzenlenirse;  

 

ṁ𝑦 . 𝐻𝑢  =  𝑃𝑓 + �̇�𝑠 +  �̇�𝑒 + �̇�𝑑.                                                                  (2) 

 

2.2.1.2 Yakıta Verilen Birim Zamandaki Enerji Miktarı (�̇�𝒚) 

Kontrol hacmindeki enerji girişinin yalnızca yakıtın kimyasal enerjisi ile oluş-

tuğu varsayımı ile; 

�̇�𝑦 =  ṁ𝑦𝑎𝑘𝚤𝑡 . 𝐻𝑢                                                                                                                                                                                 (3) 

bağıntısı yazılabilir. Yakıtın alt ısıl değerinin kullanılmasının sebebi yanma 

sonundaki sıcaklık değerinin çok fazla oluşundan dolayı, yanma sonucunda suyun 

buhar fazında olmasıdır. 

   İÇTEN 

YANMALI 

  MOTOR 

mh . hh 

my . hy 

my . Hu 

Qs 

Qe 

Pf 

Qd. 
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2.2.1.3 Faydalı (Efektif) Güç (Pf) 

Faydalı güç, deney düzeneğinde hidrolik dinamometre (su freni sistemi)  kul-

lanılarak elde edilen verilerden yola çıkarak hesaplanmıştır. Faydalı (efektif) güç şu 

şekilde hesaplanır; 

 

𝑃𝑓 =  𝑀𝑑  . 𝜔 =  𝑀𝑑  . 2𝜋𝑛 60⁄                                                                           (4) 

Bu bağıntıda; Md (Nm) döndürme momenti, n motorun devir sayısıdır.  

 

2.2.1.4 Soğutucu Akışkana Verilen Birim Zamandaki Enerji Miktarı 

(�̇�𝒔𝒐ğ𝒖𝒕𝒖𝒄𝒖 ) 

Deney sırasında soğutucu akışkan olarak su kullanılmıştır. Soğutucu akışkana 

verilen birim zamandaki enerji (5) bağıntısı ile hesaplanır. 

 

 

Bu bağıntıda; ṁ𝑚,𝑠𝑠  motor soğutma suyu kütlesel debisi, Cp,s sabit basınçta 

soğutucu akışkanın özgül ısı değeri, Tm,ss,ç motor soğutma suyu çıkış sıcaklığı ve 

Tm,ss,g motor soğutma suyu giriş sıcaklığıdır.  

 

2.2.1.5 Egzoz ile Atılan Birim Zamandaki Enerji Miktarı (�̇�𝒆𝒈𝒛𝒐𝒛) 

Egzoz ile atılan birim zamandaki enerji, motor çıkışından çevreye olan ısı ka-

yıpları dikkate alındığında (6) bağıntısı ile hesaplanır. 

 

 

 

a: Egzoz manifoldu – eşanjör arasındaki ısı kaybı 

b: Eşanjörden egzoz gazı soğutma suyuna geçen ısı 

c: Eşanjörün çıkışındaki gazın, çevreye atılan ısısı 

 

(6) bağıntısı eşanjördeki ısıl kayıplar ihmal edilerek sadeleştirilirse (7) bağın-

tısı elde edilir. 
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Bu bağıntıda; ṁ𝑒ş,𝑠𝑠 : Eşanjör soğutma suyu debisi (kg/s), 𝐶𝑝,𝑠 : Eşanjör so-

ğutma suyu özgül ısısı (kJ/kgK), Teş,ss,g : Eşanjör soğutma suyu giriş sıcaklığı (°C), 

Teş,ss,ç : Eşanjör soğutma suyu çıkış sıcaklığı (°C), Te : Egzoz manifoldu çıkışındaki 

egzoz gazının sıcaklığı (°C), Teş,g : Egzoz gazının eşanjöre giriş sıcaklığı (°C), Teş,ç : 

Egzoz gazının eşanjörden çıkış sıcaklığı (°C), T0: Dış hava sıcaklığı (°C)’ dır. 

 

2.2.1.6 Diğer Kayıplar (�̇�𝒅.) 

Motora verilen yakıtın sahip olduğu ısı enerjisini mekanik enerjiye dönüştü-

rürken, bir takım kayıplar meydana gelmektedir. Bu kayıplar, ısı transferi ve yağlama 

gibi sistemden çevreye ısı geçişi yolu ile olmaktadır. Enerjinin korunumu ilkesi ile 

yakıttan elde edilen enerji değerinden, faydalı (efektif) güç, motor soğutma suyu 

enerjisi ve egzoz enerjisi  değerleri çıkarılarak (8) bağıntısı ile kayıpların ifadesi olan 

�̇�𝑑. hesaplanır. 

 

 

 

3. BULGULAR VE DEĞERLENDİRME 

Test motorunun tam yükte çalıştırılması durumunda yapılan ölçüm değerleri 

kullanılarak, 6 farklı devir sayısı ve B0,B10,B20,B50 yakıt türleri için motorun enerji 

dağılımları elde edilmiştir. 

Şekil 3’te tam yük şartlarında ve farklı motor devirlerinde B0, B10, B20 ve 

B50 kullanılarak elde edilen yakıt enerjisi (�̇�𝑦) değerlerinde meydana gelen deği-

şimler görülmektedir. Tüm yakıtlar için �̇�𝑦 maksimum değerini 2200 d/d’da almıştır. 

B0, B10, B20 ve B50 yakıtları için ortalama �̇�𝑦 değerleri sırası ile  26,53 kW,   26,12 

kW,   26,58 kW,  25,89 kW olarak elde edilmiştir. Biyodizelin yoğunluğunun dizele 

göre yüksek olması bir çevrimde silindir içerisine gönderilen toplam kütlesel enerji 

miktarının artmasını sağlamaktadır. Ancak, karışım içerisindeki biyodizel arttıkça 

biyodizelin ısıl değerinin dizele göre düşük olması ve yoğunluğun fazla olmasından 

dolayı B20’de artışı sağlayan optimum faktörler B10 ve B50’de etkili olamamakta-

dır.  
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Şekil 3. Tüm Devir Sayıları ve Tüm Yakıt Türleri İçin  �̇�𝑦 Değerleri 

 

      

Şekil 4’te tam yük şartlarında ve farklı motor devirlerinde B0, B10, B20 ve 

B50 kullanılarak elde edilen faydalı güç Pf değerlerinde meydana gelen değişimler 

görülmektedir. Tüm yakıtlar için 𝑃𝑓 maksimum değerini 2200 d/d’da almıştır. B0, 

B10, B20 ve B50 yakıtları için tüm devirlere ait ortalama 𝑃𝑓 değerleri sırası ile  7,48 

kW,  7,63 kW,  8 kW,  7,61 kW olarak elde edilmiştir. B20 kullanımında dizel kul-

lanıma göre  efektif güç değerlerinde artmaların meydana gelmesi, biyodizelin oksi-

jen bakımından zengin bir kimyasal yapıya sahip olmasından kaynaklanmaktadır. 

  

Şekil 4. Tüm Devir Sayıları ve Tüm Yakıt Türleri İçin Pf  Değerleri 

 

 

Şekil 5’te tam yük şartlarında ve farklı motor devirlerinde B0, B10, B20 ve 

B50 kullanılarak elde edilen soğutucu akışkana geçen enerji (�̇�𝑠) değerlerinde mey-

dana gelen değişimler görülmektedir. Tüm yakıtlar için �̇�𝑠 maksimum değerini 2200 

d/d’da almıştır. B0, B10, B20 ve B50 yakıtları için tüm devirlere ait ortalama �̇�𝑠 

değerleri sırası ile  6,56 kW,  7,07 kW,  6,85 kW,  6,28 kW olarak elde edilmiştir. 

  

 

 

Şekil 5.  Tüm Devir Sayıları ve Tüm Yakıt Türleri İçin �̇�𝑠 Değerleri 
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Şekil 6’da tam yük şartlarında ve farklı motor devirlerinde B0, B10, B20 ve 

B50 kullanılarak elde edilen egzozla atılan birim zamandaki enerji �̇�𝑒 değerlerinde 

meydana gelen değişimler görülmektedir. Tüm yakıtlar için �̇�𝑒 maksimum değerini 

2200 d/d’da almıştır. B0, B10, B20 ve B50 yakıtları için tüm devirlere ait ortalama 

�̇�𝑒 değerleri sırası ile 3,42 kW, 2,71 kW,  3,23 kW,  3,04 kW olarak elde edilmiştir. 

 

Şekil 6. Tüm Devir Sayıları ve Tüm Yakıt Türleri İçin �̇�𝑒 Değerleri 

 

 

Şekil 7’de tam yük şartlarında ve farklı motor devirlerinde B0, B10, B20 ve 

B50 kullanılarak elde edilen kayıp enerji (�̇�𝑑) değerlerinde meydana gelen değişim-

ler görülmektedir. Tüm yakıtlar için �̇�𝑑. maksimum değerini 2200 d/d’da almıştır. 

B0, B10, B20 ve B50 yakıtları için ortalama �̇�𝑑. değerleri sırası ile  9,06 kW, 8,7 kW, 

8,49 kW, 8,95 kW olarak elde edilmiştir. 

 

Şekil 7. Tüm Devir Sayıları ve Tüm Yakıt Türleri İçin �̇�𝑑. Değerleri 

 

 

Şekil 8’de tam yük şartlarında ve farklı motor devirlerinde B0, B10, B20 ve 

B50 kullanılarak elde edilen veriler ile hesaplanan efektif verim (η) değerlerinde 

meydana gelen değişimler görülmektedir. Tüm yakıtlar için efektif verim (η) 
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maksimum değerini 1200 d/d’da almıştır. Şekilden de görüldüğü gibi motorda biyo-

dizel kullanıldığında bütün motor devirlerinde dizel kullanımına göre efektif verim 

değerlerinde artmaların olduğu tespit edilmiştir..  B0, B10, B20 ve B50 yakıtları için 

tüm devirlere ait ortalama efektif verim değerleri sırası ile  0,285, 0,29, 0,3, 0,298 

olarak elde edilmiştir. 

 

Şekil 8. Tüm Devir Sayıları ve Tüm Yakıt Türleri İçin η Değerleri 

 

   

Şekil 9’da tam yük şartlarında ve farklı motor devirlerinde B0, B10, B20 ve 

B50 kullanılarak elde edilen veriler ile hesaplanan özgül yakıt tüketimi değerleri gös-

terilmiştir. Tüm yakıtlar için ÖYT maksimum değerini 2200 d/d’da almıştır. ÖYT’ 

de B10 ve B20 kullanımında diğer karışım oranlarına göre azalma görülmüştür. Bu-

nun nedeni olarak, biyodizel yakıtlarda efektif güç değerlerinin dizel yakıta oranla 

artması düşünülmektedir. B0, B10, B20 ve B50 yakıtları için tüm devirlere ait orta-

lama ÖYT değerleri sırası ile 296 g/kWh, 288 g/kWh, 284g/kWh , 299 g/kWh olarak 

elde edilmiştir.  

 

Şekil 9. Tüm Devir Sayıları ve Tüm Yakıt Türleri İçin Ö𝑌𝑇 Değerleri 

 

  

Motorun 1200-2200 d/d’da B0, B10, B20 ve B50 yakıtları ile çalıştırılması 

durumu için elde edilen enerji analizi sonuçları Şekil 10’da görülen Sankey (Enerji) 

Diyagramı ile verilmiş, enerji yüzdeleri diyagramda gösterilmiştir. 
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Şekil 10. Tüm Devir Sayıları ve Tüm Yakıt Türleri İçin Sankey (Enerji) Diyagram-

ları  

 

 

4. SONUÇ 

Bu çalışmada, tek silindirli, direkt enjeksiyonlu bir dizel motorunda farklı 

oranlarda pamuk yağı metil esteri kullanımının motor enerji dağılımı üzerine etkileri 

incelenmiştir. Motor deneyleri tam yük şartları ve farklı devir sayılarında B0, B10, 

B20 ve B50 (%50 pamuk yağı biyodizeli + %50 dizel) yakıtları kullanılarak gerçek-

leştirilmiştir. Deneyler esnasında enerji hesaplamaları için gerekli olan sıcaklık, debi 

ve dinamometre yük değerleri hassas bir şekilde ölçülmüştür. Motorun dizel yakıtı 

ile çalıştırılması durumunda elde edilen verilere göre hesap edilen enerji değerleri 

referans kabul edilerek biyodizel-dizel karışımları için elde edilen sonuçlar karşılaş-

tırmalı olarak verilmiştir. Yapılan enerji analizlerinde motordaki enerji dağılımları 

tespit edilmiş ve sistemin giriş-çıkış noktalarındaki veriler yardımı ile kayıp enerji 

değerleri hesaplanmıştır. Aşağıda bu çalışmada elde edilen sonuçlar özetlenmiştir: 

• Devir sayısı açısından irdelendiğinde tüm yakıtlar için yakıt enerji değerinin, 

motor devri arttıkça artış gösterdiği görülmüştür. 

• Tüm devirler için en yüksek faydalı güç, B20 yakıtı için elde edilmiştir. 

• B0 yakıtı için maksimum momentin elde edildiği devir sayısı 1400 d/d, diğer 

yakıtlar için 1600 d/d olarak tespit edilmiştir. 
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• Tüm yakıtlar için maksimum gücün elde edildiği devir sayısı 2200 d/d’dır. 

• Tüm devir sayıları için minimum egzoz enerji değeri B10 yakıtı için elde 

edilmiştir. 

• Efektif verimin tüm yakıtlar için en yüksek değerini 1200 d/d’da aldığı gö-

rülmüştür. 

• Tüm devir sayılarında en düşük özgül yakıt tüketimi B20 yakıtı için elde 

edilirken, bunu sırasıyla B10-B0-B50 yakıtları takip etmiştir. 

• Özgül yakıt tüketimi tüm yakıt türleri için en düşük değerini 1200 d/d’da 

almıştır. 

 

Sonuç olarak; biyodizel-dizel karışımları ile yapılan deneylere ait enerji dağı-

lımlarında dizel yakıtına kıyasla elde edilen değerlerde B20 yakıtı için iyileşme ol-

duğu tespit edilmiş, kullanılan yakıtların pekçok özelliğinin birbirine yakın olması 

nedeniyle B20 yakıtının B0 yakıtına alternatif olarak kullanılabileceği söylenebilir.  

 

 

KAYNAKÇA 

ABEDİN, M. J., MASJUKİ, H. H., KALAM, M. A., SANJİD, A., ASHRAFUR 

RAHMAN, S. M., MASUM, B. M., (2013), ‘’Energy balance of internal com-

bustion engines using alternative fuels’’, Renewable and Sustainable Energy 

Reviews, (2013): 20–33. 

ALPTEKİN, E., ÇANAKCI M., (2006), ‘’Biyodizel ve Türkiye'deki Durumu’’, Mü-

hendis ve Makina Dergisi, (2006): 57 - 64. 

AYHAN, V. (2016), ‘’Direkt Enjeksiyonlu Bir Dizel Motoruna Buhar ve Farklı Yön-

temlerle Su Gönderiminin Performans ve NOx Emisyonlarına Etkilerinin İn-

celenmesi’’, SAÜ Fen Bilimleri Dergisi, (2016): 463-471. 

BAYINDIRLI, C. (2008). Pamuk Yağı Metil Esteri Karışımlarının Motor Emisyon-

larına Etkisinin Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bi-

limleri Enstitüsü, Konya. 

ÇENGEL, Y. A. AND BOLES, M. A., (2006). Thermodynamics: An Engineering 

Approach, Fifth Edition, McGraw-Hill, New York. 

ÇELİK, M. (2015). Biyodizel Yakıt Özelliklerinin Motor Performansı ve Emisyon 

Karakteristiklerine Etkilerinin İncelenmesi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 



Tansunur KAYDIRAK, İbrahim ÖZSERT, Vezir AYHAN 

216 

DEMİR, B. (2009). Küçük Ölçekli Bir Biyodizel Sisteminin Oluşturulması, Elde 

Edilen Pamuk Yağı Metil Esterin Motor Performans Testleri, Enerjetik ve Ek-

serjetik Değerlendirilmesi, Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Ens-

titüsü, İzmir. 

ER, H. (2009). Pamuk Yağı Metil Esterinin Yakıt Olarak Bir Dizel Taşıtında Kulla-

nımı ve Taşıt Performansına Etkisinin Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Sel-

çuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya. 

KESKİN, A. (2018). ‘’Pamuk Yağı Metil Esteri-Eurodizel Yakıt Karışımlarının Di-

rekt Püskürtmeli Bir Dizel Motorunun Yanma, Performans ve Emisyon 

Karakteristiklerine Etkisi’’, Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Der-

gisi, (2018).  

KILIÇKAN, A., ELİÇİN. A. K., ERDOĞAN, D., (2008). ‘’Pamuk Yağı Motorin 

Karışımlarının ve Pamuk Yağı Esterlerinin Küçük Güçlü Bir Dizel Motorda 

Yakıt Olarak Kullanımı’’, Tarım Bilimleri Dergisi, (2008): 237-245. 

ÖRNEK, S. S. (2007). Dizel Motorlarda Biyodizel Kullanımının Egzoz Emisyonla-

rına Etkilerinin İmcelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü, Denizli. 

SALMAN, S., ÇINAR, C., TOPGÜL, T., HAŞİMOĞLU, C., (2002). ‘’Bir Dizel Mo-

torunda Egzoz Gazları, Soğutma Suyu ve Sürtünmeler Yoluyla Kaybedilen Isı 

Enerjisinin Belirlenmesi’’, Politeknik Dergisi (2002): 233-236. 

SAYIN B. (2014). Biyoyakıt Kullanan Bir Dizel Motor İçin Enerji ve Ekserji Analizi 

Üzerine Bir Deneysel Çalışma, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen 

Bilimleri Enstitüsü, Konya. 

SRIVASTAVA, A. AND PRASAD, R., (2000). ‘’TRİGLYCERİDES-BASED DİE-

SEL FUELS, RENEWABLE  AND  SUSTAİNABLE ENERGY REVİEWS’’, 

(2000): 111-133. 

ÜNVER, Ü., KAYNAKLI, Ö., KILIÇ, M., (2002). ‘’İçten Yanmalı Motorlarda Ek-

serji Analizi Üzerine Bir Çalışma’’, Otomotiv Teknolojileri Kongresi  Dergisi, 

(2002): 161-167. 

YAŞAR, A., ALİ A. A., (2016). ‘’Investigation of Effects of Diesel and Biodiesel 

Fuels on Energy and Exergy Analysis in Diesel Engines’’, Çukurova Üniver-

sitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, (2016): 159-174. 

 

 



Zirai Bilimler 

 





Topraktan ve Yapraktan Humik Asit Uygulamalarının 

Fasulye Bitkisinin Verim ve Besin Maddesi Alımı Üzerine 

Etkisi 

Dr. Öğr. Üy., Bülent YAĞMUR 

Ege Üniversitesi 

Prof. Dr. Bülent OKUR 

Ege Üniversitesi 

Prof. Dr. Nur OKUR 

Ege Üniversitesi 

Özet: Bu araştırmada humik asit uygulamalarının fasulye bitkisinin ve-

rim ve bazı makro ve mikro besin maddelerinin alınımına olan etkisi araştırıl-

mıştır. Deneme sera koşullarında yürütülmüştür. Saksılara temel gübreleme 

amacıyla her saksıya eşit miktarda 200 mg/kg N (Amonyum Sülfat formunda); 

100 mg/kg P2O5 (Mono kalsiyum fosfat formunda) ve 200 mg/kg K2O (potas-

yum sülfat formunda) toprakla iyice karıştırılarak ekimden önce verilmiştir. 

Test bitkisi olarak fasulye (Phaseolus vulgaris L. var. nannus cv. Başpınar) bit-

kisi yetiştirilmiştir. Denemede humik asit hem topraktan hem de yapraktan uy-

gulanmıştır.   Topraktan humik asit 0, 100, 200, 350 ve 400 ppm düzeylerinde, 

yapraktan humik asit ise 0,  25, 50, 75, 100 ppm düzeylerinde 3 kez uygulan-

mıştır.  Topraktan yapılan uygulamada humik asitin fasulye bitkisinin kuru 

madde miktarı üzerine etkisi istatistiki yönden önemli bulunmazken, bitkinin 

N, K, Mg, Fe, Cu ve Zn alınımını üzerine etkisi ise önemli bulunmuştur.  Top-

raktan yapılan humik asit uygulaması fasulye bitkisinin P, Ca ve Mn alınımı 

ise etkilememiştir. Yapraktan yapılan uygulamada humik asitin fasulye bitki-

sinin kuru madde miktarı üzerine ve bitkinin N, P, K, Mg, Fe, Cu, Zn ve Mn’ın 

alınımı üzerine etkisi istatistiki yönden önemli bulunmuştur. Yapraktan yapılan 

humik asit uygulaması fasulye bitkisinin Ca alınımını ise etkilememiştir.  

Anahtar Kelimeler: Humik asit, Bitki Besin Maddesi, Fasulye, yaprak 

gübrelemesi 
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The Effect of Humic Acid Applications to Soil and Foliar on the 

Yield and the Uptake of Macro- And Microelement Nutrients of 

Bean Plant 

 

Abstract: In this study, it was investigated the effects of the applica-

tions of humic acid on the yield and the uptake of macro- and microelement 

nutrients of bean plant. The experiment was carried out in greenhouse condi-

tions. 200 mg/kg N (as ammonium sulphate), 100 mg/kg P2O5 (as mono cal-

cium phosphate) and 200 mg/kg K2O (as potassium sulphate) were applied to 

each pot soil in equal amounts as base fertilization before sowing. Humic acid 

was applied to both soil (at the levels of 0, 100, 200, 350, ve 400 ppm) and leaf 

(at the levels of 0, 25, 50, 75, 100 ppm). The effect of humic acid applied to the 

soil on the amount of dry matter of the bean plant was not statistically signifi-

cant, while the effect of the uptake of N, K, Mg, Fe, Cu, and Zn by plant was 

significant. The application of humic acid to the soil did not affect the uptake 

of P, Ca and Mn by bean plant. The effect of humic acid applied as foliar ferti-

lization on the amount of dry matter of the bean plant and of the uptake of N, 

P, K, Mg, Fe, Cu, Zn and Mn by plant was statistically significant. The appli-

cation of humic acid as foliar fertilization did not affect the uptake of Ca by 

bean plant. 

Keywords: Humic acid, plant nutrient, bean, foliar fertilization 

 

 

1. GİRİŞ 

Bitkilerin yetersiz beslenmesinde etkili temel faktörlerden birisi de topraktaki 

organik madde yetersizliğidir. Bu sorunu çözmek amacıyla topraklara organik madde 

ilavesi yoluna gidilmektedir. Ancak toprağa ilave edilmesi gereken organik maddenin 

de bazı işlemlerden sonra kullanımının zorunlu olması ve oluşan miktarının az buna 

karşılık ihtiyacın fazla olması nedeniyle bilim insanları başka çözümler aramaya baş-

lamışlardır. Son yıllarda Türkiye ve dünyada bir organik madde kaynağı olarak humik 

asit uygulamaları yaygınlaşmıştır. Topraktaki organik maddenin humifikasyonu so-

nucu ortaya çıkan humik asit, mikrobiyal ayrışmaya karşı direnci son derece artmış bir 

organik üründür. Humik asit kullanımının doğrudan etkisi yanında dolaylı olarak top-

rak organik maddesine de katkıları söz konusudur (Usta ve ark., 1996). Özellikle kireç 

içeriği yüksek, organik maddesi düşük ve alınabilir besin maddesi yönünden sıkıntı 

bulunan topraklara, organik kaynaklı bileşiklerin ilavesi ile P, Fe, Zn gibi bitki besin 

elementlerinin alınabilirliği artmaktadır. Bu nedenle bitkisel üretimde maksimum ve-

rim, kalite ve ekonomik kazancın elde edilmesi, çevre kirliliği riskinin ise en az dü-

zeyde tutulması ve toprak verimliliğinin sürdürülebilirliği açısından humik asit uygu-

lamaları son derece önemlidir (Dursun ve ark., 1998).  Birçok araştırıcı humik asitlerin 
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bitki büyümesi ve gelişimi üzerinde etkili olduğunu, düşük miktarlarda uygulandığında 

gelişimi olumlu yönde etkilediğini; bununla beraber fazla miktarda uygulandığında ge-

lişim üzerinde etkisiz veya olumsuz etkilere sahip olabildiklerini belirtmişlerdir (Chain 

ve Aviad, 1990; Padem ve Öcal, 1998). Farklı dozlarda (0,4,8,12,16 ve 20 l/da) top-

raklara uygulanan hümik asidin domates bitkisinin beslenme durumu, verim ve kalitesi 

üzerine etkilerini araştıran Demirtaş ve ark (2014); domates bitkisinin N, P, K, Fe ve 

Cu içeriklerindeki artışı istatistiksel olarak önemli fakat Mg, Ca, Mn, Zn ve B içerik-

lerindeki artışı önemsiz olarak saptamışlardır. Hümik asit+NPK uygulamaları meyve 

kalite kriterlerini olumlu etkilerken, parsellerin verim değerlerini de kontrole göre ar-

tırmıştır. Gürsoy ve ark. (2016) yaptıkları bir çalışmada kışlık kolzaya farklı zaman-

larda ve değişik dozlarda humik asit (0, 250, 500, 1000 ml/da) uygulamışlar ve bunun 

verim ve verim öğelerine etkilerini incelemişlerdir. Araştırma sonucunda ele alınan 

özelliklerin tamamında humik asit uygulama zamanları ve dozları arasındaki farklılık-

lar istatistiki açıdan önemli bulunmuştur. Bu çalışmada genel olarak, humik asit doz-

larından 250 ve 500 ml/da uygulamalarının ve uygulama zamanı olarak da 6-8 yapraklı 

ve sapa kalkma dönemlerinin incelenen özellikler bakımından daha iyi sonuçlar verdiği 

gözlenmiştir. Mtua ve ark. (2016) artan dozlarda TKİ-Hümas (Sıvı, % 12 Hümik+Ful-

vik asit, %5 Organik madde, pH=11) ve fosfor (DAP: % 18 N, % 46 P2O5) uygulama-

larının Göynük-98 fasulye bitkisinin verim ve kalite unsurları üzerine etkilerini araş-

tırmışlardır. TKİ-Hümas 0, 4, 8, 12 l/da ve fosfor ise 0, 5, 7.5 ve 10 kg/da P2O5 düzey-

lerinde kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre fasulye bitkisinin verimi, protein içe-

riği ve yapraktaki fosfor kapsamında kontrole göre artışlar meydana gelmiştir. Ayrıca 

fasulye bitkisinin verim ile bitki yaprağının fosfor kapsamı üzerine hem TKİ-Hümas 

hem de fosfor uygulamalarının etkisi istatistiki bakımdan önemli bulunmuştur. So-

nuçta, bitkilerin beslenmesi, ekonomik olması ve verimin artırılması bakımından 12 

l/da TKİ-Hümas ve 5 kg/ da P2O5 kombinasyonun yararlı olacağı rapor edilmiştir.  

Bu çalışmada da fasulye bitkisine ve toprağına artan konsantrasyonlarda humik 

asit uygulamalarının bitkinin gelişimi ve besin elementi alınımı üzerine etkileri araştı-

rılmış ve bitkisel üretimde optimum verimin alınabilmesi için gerekli olan uygulama 

şekli ve dozu belirlenmeye çalışılmıştır.  

  

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

E.Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü serasında saksı 

denemesi şeklinde yürütülen çalışma tesadüf parselleri deneme desenine göre 3 tekrar-

lamalı olarak yürütülmüştür. Denemede fasulye (Phaseolus vulgaris L. var. nannus cv. 

Başpınar) bitkisi yetiştirilmiştir. Denemede kullanılan toprak ise E.Ü. Ziraat Fakültesi 

Menemen Araştırma ve Uygulama Çiftliğinden 0-30 cm derinlikten alınmıştır. De-

neme toprağının bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri Çizelge 1’de verilmiştir. 



Bülent YAĞMUR, Bülent OKUR, Nur OKUR 

222 

Topraklar 30 adet saksıya 5 kg’lık porsiyonlar halinde doldurulduktan sonra fide di-

kimi gerçekleştirilmiştir. Topraktan gübrelemede 0-100-200-300-400 ppm düzeyle-

rinde, yapraktan gübrelemede ise 0-25-50-75-100 ppm düzeylerinde humik asit uygu-

lamaları yapılmıştır. İlk uygulama bitki boyu 20-25 cm olduğunda, ikinci ve üçüncü 

uygulamalar ise 20’şer gün arayla yapılmıştır. Temel gübreleme olarak her saksıya eşit 

miktarda 200 mg/kg N (Amonyum Sülfat formunda); 100 mg/kg P2O5 (Mono kalsiyum 

fosfat formunda) ve 200 mg/kg K2O (potasyum sülfat formunda) toprakla iyice karış-

tırılarak verilmiştir. Ayrıca her saksıya bitkilerin seyreltilmesinden sonra 50 mg/kg N 

(amonyum nitrat) uygulanmıştır. Saksılara başlangıçta su tutma kapasitesinin % 60’ı 

olarak her gün tartılmak suretiyle sulama yapılmış, vejetasyon aşamasında ise bu mik-

tar su tutma kapasitesinin %80’ine ulaşmıştır.   

 

Çizelge 1. Deneme saksılarında kullanılan toprak örneğinin fiziksel ve kimya-

sal özellikleri 

pH 7.75 Hafif Alkalin 

Toplam Tuz, % 0.048 Tuzluluk Yönünden Sorun Yok 

Kireç (CaCO3), % 7.40 Kireçli 

Kum, % 85.08  

Mil, % 9.64  

Kil, % 5.28  

Bünye  Tınlı-Kum 

Organik .Madde, % 1.46 Fakir 

Toplam-N, % 0.065 Orta 

A
lı

n
ab

il
ir

, 
m

g
/k

g
 

P 5.0 Yeterli 

K 155 Fakir 

Ca 2870 Yeterli 

Mg 187 Yeterli 

Na 40 Sorunsuz 

Fe 9.20 Yeterli 

Cu 1.45 Yeterli 

Zn 1.54 Yeterli 

Mn 14.37 Yeterli 

 

Denemede Ege Zirai Maddeler A.Ş. firmasından sağlanan %85 toplam humik 

(humik+fulvik) asit içeren Royal K-Humat materyal olarak kullanılmıştır (Çizelge 
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2). Topraktan uygulamada humik asit pH’sı fosforik asit ile 7’ye ayarlandıktan sonra 

sulama suyu ile uygulanmıştır. Hasattan sonra usulüne göre alınan toprak ve bitki 

örneklerinde çeşitli analizler gerçekleştirilmiştir. Toprak örnekleri hava kurusu hale 

getirildikten sonra 2 mm’lik elekten elenerek analize hazır hale getirilmiştir. Bu ör-

neklerde pH (Black, 1965), suda çözünebilir toplam tuz (Richards, 1954), kireç 

(Schilting ve Blume, 1966) toprak bünyesi (Bouyoucos. 1962), organik Madde  (Sch-

lichting ve Blume. 1966), toplam azot (Bremner. 1965), alınabilir fosfor (Bingham, 

1949), alınabilir K, Ca, Mg, ve Na (Richards, 1954 ; Kacar, 1962; Pratt, 1965)’e göre 

yapılmıştır. Alınabilir Fe, Cu, Zn ve Mn  (Lindsay ve Norwell, 1978)’e göre analiz 

edilmiştir. Bitki örneklerinin kimyasal analizleri için saksılardan alınan bitki örnek-

leri çeşme suyu ve saf su ile yıkandıktan sonra 65-70ºC sabit ağırlığa ulaşıncaya ka-

dar 48 saat kurutulmuştur. Daha sonra öğütülerek analize hazırlanan bitki örnekle-

rinde toplam P, K, Ca, Mg, Na, Fe, Cu, Zn ve Mn analizleri için bitkiler 4 kısım 

HNO3 + 1 kısım HClO4 ile yakılmıştır  (Kacar ve İnal, 2008). Toplam azot (Kacar ve 

İnal 2008), toplam fosfor (Lott ve ark.1956), toplam K, Ca, Na (Kacar ve İnal 2008), 

toplam Mg, Fe, Cu, Zn ve Mn (Kacar, 1972; Slawin, 1968)’e göre analiz edilmiştir. 

Denemede kullanılan istatistik değerlendirmeler Yurtsever (1984)’e göre ve istatis-

tiksel analizler TARİST paket programına göre yapılmıştır (Açıkgöz ve ark., 1994). 

 

Çizelge 2. Humik asitin bazı kimyasal özellikleri 

Parametre Değer 

pH 8-10 

Organik madde, % 70 

Toplam Humik asit (Humik+Fulvik), % 85 

Suda Çözünür Potasyum (K2O), % 8 

Maksimum Nem, % 15 

 

 

 

 

 

 

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

3.1. Humik Asit Uygulamalarının Fasulye Bitkisinin Kuru Madde Mik-

tarı Üzerine Etkisi 
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Fasulye bitkisinin kuru madde miktarı üzerine topraktan humik asit uygulama-

larının etkisi istatistiki anlamda önemli çıkmazken, yapraktan humik asit uygulama-

larının etkisi önemli çıkmıştır (Çizelge 3). Topraktan humik asit uygulamasına bağlı 

olarak fasulye bitkisinin kuru madde miktarı ortalama olarak 15.65 gr/saksı (0 ppm) 

ile 16.34 gr/saksı (400 ppm) arasında; yapraktan uygulanan artan humik asit uygula-

malarında ise 14.25 gr/saksı (0 ppm) ile 15.72 g/saksı (100 ppm) arasında değişmiş-

tir. Her iki uygulamada da artan humik asit dozuna bağlı olarak bitkinin kuru madde 

miktarı da artmıştır. Kaptan ve Aydın (2012), humik asit uygulama dozlarının bazı 

besin elementi içerikleri ile bazı lif kalite özelliklerinde kontrole göre azalmalar ol-

masına rağmen en yüksek kuru madde ve kütlü verim değerine 400 kg/ha uygulama 

dozunda ulaşıldığını saptamışlardır. Öktem ve ark. (2017) toprağa uygulanan farklı 

dozlardaki humik asidin mısırın bitki boyu ve sap kalınlığı dışında incelenen özellik-

lerde istatistiki farklılık oluşturduğunu saptamışlardır. Araştırıcılar; bitkideki yaprak 

sayısında artış olduğunu; koçan kalınlığı, koçanda tane ağırlığı, bintane ağırlığı ve 

tane verimi değerlerinin kontrol uygulamasından itibaren arttığını ve 700 ml/da hu-

mik asit uygulamasında en yüksek değere ulaşıldığını saptamışlardır. 

 

Çizelge 3. Topraktan ve yapraktan humik asit uygulamalarının fasulyenin kuru 

madde miktarı üzerine etkisi (g/saksı) 

Topraktan Humik Asit 

Uygulamaları 

Yapraktan Humik Asit 

Uygulamaları 

Dozlar, 

ppm 

Kuru Madde, 

gr/saksı 

Dozlar, 

ppm 

Kuru Madde, 

gr/saksı 

0 15.65 0 14.25b 

100 16.01 25 14.91ab 

200 16.06 50 15.12 a 

300 16.15 75 15.36 a 

400 16.34 100 15.72 a 

LSD 0.05 ns LSD 0.05 0.836* 

 

3.2. Humik Asit Uygulamalarının Fasulye Bitkisinin Makro ve Mikro Be-

sin Element Miktarı Üzerine Etkisi 

Topraktan yapılan humik asit uygulamalarının fasulye bitkisinin makro ve 

mikro besin element miktarı üzerine etkileri Çizelge 4’de verilmiştir. 
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Çizelge 4. Toprağa artan miktarlarda uygulanan humik asidin fasulye bitkisi-

nin makro ve mikro besin elementi miktarı üzerine etkisi 

Doz, 

ppm 

(%) (ppm) 

N P K Ca Mg Na Fe Cu Zn Mn 

0 2.43 d 0.36 2.25 c 1.63 0.32 b 0.06 48.16 c 5.17 c 36.91 c 64.88 

100 2.58 c 0.39 2.40 bc 1.73 0.40 ab 0.07 54.19 b 5.74 c 38.30 bc 65.02 

200 2.76 b 0.39 2.47 b 1.68 0.43 a 0.07 66.38 a 5.90 bc 40.03 b 67.25 

300 2.80 ab 0.40 2.49 ab 1.65 0.45 a 0.06 67.05 a 7.25 a 40.36 ab 68.63 

400 2.89 a 0.42 2.67 a 1.66 0.42 a 0.06 67.56 a 7.17 ab 42.89a 68.75 

LSD0.01 0.091** ns 0.192** ns 0.074** ns 1.655** 1.308** 2.581** ns 

 

Toprağa artan dozlarda humik asit uygulamasına bağlı olarak fasulye bitkisi 

yapraklarının toplam azot içeriği de artmış ve yapraklardaki ortalama toplam azot 

miktarları % 2.43 (0 ppm) ila % 2.89 (400 ppm) arasında değişmiştir. Artış oranları 

kontrole göre sırasıyla % 6.17 (100 ppm); % 13.58 (200 ppm); % 15.23 (300 ppm) 

ve % 18.93 (400 ppm) oranlarında gerçekleşmiştir. Humik asit uygulamaları fasulye 

bitkisinin toplam fosfor kapsamı üzerine istatistiki olarak önemli bir değişim göster-

memiş ancak humik asit dozlarının artışına paralel olarak yaprakların toplam fosfor 

kapsamında kontrole göre artış meydana gelmiştir. Humik asit uygulamasına bağlı 

olarak fasulye bitkisi yaprağının fosfor kapsamı ortalama olarak % 0.36 (0 ppm) ile 

%0.42 (400 ppm) arasında değişmiştir. Toprağa artan dozlarda humik asit uygulama-

sına bağlı olarak fasulye bitkisi yapraklarının toplam potasyum içeriği de artmış ve 

yapraklardaki ortalama toplam azot miktarları % 2.25 (0 ppm) ila % 2.67 (400 ppm) 

arasında değişmiştir. Artış oranları kontrole göre sırasıyla %6.67 (100 ppm); % 9.78 

(200 ppm); %10.67 (300 ppm) ve %18.67 (400 ppm) oranlarında gerçekleşmiştir. 

Artan humik asit uygulamaları fasulye bitkisinin toplam kalsiyum ve sodyum mik-

tarları üzerinde istatistiki olarak önemli bir değişim göstermemiş ancak toprağa uy-

gulanan humik asit dozlarının artışına paralel olarak yaprakların toplam kalsiyum 

miktarında kontrole göre oransal olarak artışlar meydana gelmiştir. Bu artış %1.23-

6.13 arasında değişim göstermiştir. Farklı seviyelerde uygulanan humik asitin fa-

sulye bitkisinin toplam magnezyum miktarı üzerine etkisi istatistiki olarak önemli 

bulunmuştur. Artan humik asit uygulamalarına bağlı olarak fasulye bitkisi yaprakla-

rındaki toplam magnezyum miktarı ortalama olarak % 0.32 (0 ppm) ila % 0.45 (300 

ppm) arasında değişmiştir. 

Artan dozlarda toprağa uygulanan humik asitin fasulye bitkisi yapraklarının 

toplam demir, bakır ve zinko içeriği üzerine olan etkisi istatistiki olarak %1 seviyede 
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önemli bulunmuştur (Çizelge 4). Kontrolün en düşük Fe, Cu ve Zn düzeylerine sahip 

olduğu ve en yüksek Fe içeriklerinin 200, 300 ve 400 ppm humik asit düzeylerinde, 

en yüksek Cu ve Zn içeriklerinin ise 300 ve 400 ppm humik asit düzeylerinde ortaya 

çıktığı saptanmıştır. Fasulye bitkisinin mangan kapsamı üzerine humik asit uygula-

masının etkisi istatistiki olarak önemli bulunmamıştır. Husein ve ark. 2015 yaptıkları 

bir araştırmada humik asit, fulvik asit ve kalsiyumun ayrı ayrı veya beraber uygulan-

masının domatesin meyve kalitesi verimi ve bitki gelişimi üzerine olan etkilerinin 

olumlu olduğunu belirtmişlerdir. Ancak diğer yandan bu uygulamaların domatesin 

kök ve çiçek gelişimine olumsuz etkileri olmuştur. Yapraktan yapılan uygulamalarda 

her 3 materyalin beraber uygulanması bitkilerin büyümesini, verim ve meyve kalite-

sini arttırmıştır.  Selladuraia ve ark. 2016 yaptıkları bir başka çalışmada patates bit-

kisinin uygulanan farklı iki adet hümik asit ve inorganik gübreleri içeren bileşimler-

den en yüksek verimi sağladığını özellikle N,P,K ile beraber % 1,2 hümik asit içeren 

kombinasyonun patatesde bütün özellikleri olumlu etkilediğini buna karşılık %7 K 

ve % 18 humik asit içeren sıvı bileşimin ise özellikle patates tüpleri için en uygun 

bileşim olduğunu saptamışlardır. Sadece hümik asit uygulamaları bile kontrol par-

sellerinden daha yüksek değerlerde bulunmuştur.  

Yapraktan yapılan humik asit uygulamalarının fasulye bitkisinin makro ve 

mikro besin element miktarı üzerine etkileri ise Çizelge 5’de verilmiştir. 

 

Çizelge 5.Yaprağa artan miktarlarda uygulanan humik asidin fasulye bitkisi-

nin makro ve mikro besin elementi miktarı üzerine etkisi 

Doz, 

ppm 

(%) (ppm) 

N P K Ca Mg Na Fe Cu Zn Mn 

0 2.40 d 0.36 b 2.26 c 1.37 0.30 c 0.06 48.13 e 5.35 c 34.59 d 51.14 d 

25 2.62 c 0.38 b 2.47 b 1.61 0.36 b 0.07 54.72 d 5.47 bc 38.48 c 63.72 c 

50 2.66bc 0.40 ab 2.56 ab 1.63 0.40 ab 0.07 60.19 c 5.58 abc 40.98 b 66.27 b 

75 2.83 a 0.43 a 2.68 a 1.65 0.43 a 0.07 62.17 b 5.76 a 42.04 b 68.99 a 

100 2.77 ab 0.43 a 2.73 a 1.67 0.37 ab 0.07 64.32 a 5.67 ab 44.87 a 70.30 a 

LSD0.01 0.133** 0.047** 0.176** ns 0.060** ns 1.364** 0.235** 2.028** 1.677** 

 

Yaprağa uygulanan humik asit dozlarının artışına paralel olarak fasulye bitkisi 

yapraklarının toplam azot içeriğinde de artışlar meydana gelmiş ve değerler % 2.40 

(0 ppm) ila % 2.83 (25 ppm) arasında değişmiştir. 25 ppm humik asit düzeyinde 

kontrole göre artış oranı %2.62 şeklinde gerçekleşmiştir. Yaprağa uygulanan humik 

asit dozlarının artışına paralel olarak fasulye bitkisi yapraklarının toplam fosfor ve 
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potasyum içeriğinde de artışlar meydana gelmiş ve yapraklardaki ortalama toplam 

fosfor miktarları % 0.36 (0 ppm) ila % 0.43 (75 ve 100 ppm) arasında,  ortalama 

toplam potasyum miktarları ise % 2.26 (0 ppm) ila % 2.73 (100 ppm) arasında de-

ğişmiştir. 75 ve 100 ppm humik asit düzeylerinde kontrole göre artış oranı fosforda 

% 0.43, potasyumda ise % 20.80 şeklinde gerçekleşmiştir. Humik asit uygulamaların 

fasulye bitkisinin toplam kalsiyum ve sodyum miktarları üzerine etkisi istatistiki ola-

rak önemli bulunmamıştır. Farklı seviyelerde uygulanan humik asitin fasulye bitki-

sinin toplam magnezyum miktarı üzerine etkisi ise istatistiki olarak önemli bulun-

muştur. Artan humik asit uygulamalarına bağlı olarak fasulye bitkisi yapraklarındaki 

toplam magnezyum miktarı ortalama olarak % 0.30 (0 ppm) ila % 0.43 (75 ppm) 

arasında değişmiştir. 

 Artan dozlarda yapraktan uygulanan humik asitin fasulye bitkisi yapraklarının 

toplam demir, bakır, mangan ve çinko içeriği üzerine olan etkisi istatistiki olarak %1 

seviyede önemli bulunmuştur (Çizelge 5). Fasulye bitkisi yapraklarının toplam demir 

içeriği 48.13-64.32 ppm arasında; toplam bakır içeriği 5.35-5.76 ppm arasında; top-

lam mangan içeriği 34.59-44.87 ppm arasında ve toplam çinko içeriği de 51.14-70.30 

ppm arasında değişmiştir. Fasulye bitkisinin yapraklarındaki en düşük mikro element 

miktarları kontrol grubunda, en yüksek demir ve bakır miktarları 75 ppm humik asit 

dozunda, en yüksek çinko içeriği 100 ppm humik asit dozunda ve en yüksek mangan 

içeriği de 75 ve100 ppm humik asit dozlarında saptanmıştır. Bu düzeylerdeki kont-

role göre artış oranları Fe için % 29.1, Cu için % 7.6, mangan için % 29.7 ve çinko 

için de % 37.4 oranında gerçekleşmiştir. 

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sonuç olarak humik asit uygulamalarının fasulye bitkisinin kuru madde ve 

bitki besin maddesi içeriği üzerinde etkileri olduğu, fakat bu etkilerin toprak ve yap-

rak uygulamalarına bağlı olarak farklılıklar gösterdiği ortaya çıkarılmıştır. Topraktan 

yapılan humik asit uygulaması, fasulye bitkisinin kuru madde miktarı üzerinde etkili 

olmazken yapraktan yapılan humik asit uygulaması 50 ppm dozundan itibaren kont-

role oranla fasulye bitkisinin kuru madde miktarını artırmıştır. Topraktan yapılan hu-

mik asit uygulamaları fasulye bitkisinin N, K, Mg, Fe, Cu ve Zn alımını, yapraktan 

yapılan humik asit uygulamaları ise fasulye bitkisinin bu elementlere ilaveten P ve 

Mn alımını da artırmıştır. Her iki uygulamanın da bitkinin Ca alınımı üzerine bir 

etkisi ortaya çıkmamıştır. Tüm sonuçlar toplu olarak ele alındığında; Ege bölgesi ik-

lim koşullarında ve tınlı kum bünyeli bir toprakta fasulye bitkisi yetiştiriciliğinde 

topraktan 400 ppm, yapraktan ise 75 ppm humik asit uygulamaları bitkinin daha iyi 

beslenebilmesi için tavsiye edilebilir. Üreticilerin hümik asit gibi doğal özellikte olan 



Bülent YAĞMUR, Bülent OKUR, Nur OKUR 

228 

bu materyali bitkisel üretimde uygun zamanda, uygun dozda, yapraktan mı yoksa 

topraktan mı olacağına uzmanlara danışarak karar vermeleri halinde uygulamala-

rında hiçbir sakınca olmadığı gibi hem toprak özelliklerine ve hem de bitkisel üretime 

yansımaları olumlu olacaktır.   
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Özet: Poli(metilmetakrilat) / O-zeolit kompozitleri çözeltilerin birleşti-

rilmesi metodu kullanılarak, ultrasonik banyo uygulanarak ve çözücü olarak 

kloroform kullanılarak hazırlandı.   Bu çalışmada, doğal zeolit (klinoptilolit) 

Gördes-Manisa'nın (Batı Anadolu'da) kullanılmıştır. O-zeolit, zeolitin saflaştı-

rılmasıyla ve belirli yüzey aktif madde konsantrasyonu ile hekzadesiltrimetil 

amonyum bromid (HTAB) tarafından organik olarak modifiye edilerek elde 

edildi. IGC, PMMA / OZ kompozitinin yüzeyini karakterize etmek için Ters 

Gaz Kromatografisi (TGK) kullanıldı. Yüzey enerjisinin dağılım bileşeni ve 

kompozit yüzeyinin asit / baz karakteri, sonsuz seyrelmede farklı polar ve polar 

olmayan çözücülerin alıkonma zamanları kullanılarak belirlenmiştir. Adsorp-

siyonun spesifik serbest enerjisi, spesifik entalpisi ve spesifik entropisi belir-

lendi. Adsorpsiyonun spesifik serbest enerjisi PMMA / OZ yüzeyinin asitlik 

(AN) ve bazlık (DN) sayısı ile ilişkilendirilmiştir.  PMMA / OZ yüzeyinin ba-

zik karaktere sahip olduğu bulundu. % 5 Organozeolit (OZ) içeren bir PMMA/ 

OZ polimer matrisi X-ışını kırınımı (XRD) Taramalı elektron mikroskobu 

(SEM) ve transmisyon elektron mikroskopisi (TEM) kullanılarak araştırıldı.  

Anahtar Kelimeler: Poli(metil metakrilat) (PMMA); organozeolit; 

nanokompozit; ters gaz kromatografisi; karakterizasyon 

 

Synthesis and Characterization of Poly (Methyl Methacrylate) 

/Organozeolite Composite 

 

Abstract: Poly (methyl methacrylate)/Organozeolite composite was 

prepared using the solution blending method with the application of ultrasound 

and using chloroform as solvent The Organozeolite is obtained through the pu-

rification of Gördes–Manisa (in Western Anatolia of Turkey) zeolite and was 

organically modified by hexadecyltrimethyl ammonium bromide (HTAB). Pol-

ymer nanocomposites of a Poly(methyl methacrylate) (PMMA) matrix 
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containing 5% organozeolite (OZ) by mass was investigated using inverse gas 

chromatography (IGC). IGC was applied to characterize the surface of 

PMMA/OZ composite. The dispersive component of the surface energy ( d

S ), 

and the acid/base character of composite surface were estimated by using the 

retention time of different non-polar and polar probes at infinite dilution region. 

The specific free energy of adsorption ( spG ), the specific enthalpy of adsorp-

tion ( spH ), and the specific entropy of adsorption ( spS ) of polar probes on 

PMMA/OZ were determined. 
spG were correlated with the donor and accep-

tor numbers of the probes to quantify the acidic KA and the basic KD parameters 

of the PMMA/OZ surface. The values obtained for the parameters KA and KD 

indicated a basic character for PMMA/OZ surface. Polymer composite of a 

PMMA matrix containing 5% Organozeolite (OZ) by mass was investigated 

using X-ray diffraction (XRD), Scanning electron microscopy (SEM) and 

transmission electron microscopy (TEM). 

Keywords: Poly(methyl methacrylate) (PMMA); organo-zeolite; nano-

composites; inverse gas chromatography, Characterization. 

 

 

1. INTRODUCTION 

Poly(methyl methacrylate) (PMMA) is an important member in the family of 

polyacrylic and methacrylic esters. The PMMA is completely amorphous, and has 

high strength, outstanding outdoor weathering properties, good optical transparency 

and excellent dimensional stability due to rigid polymer chains (Su and Wilkie, 

2004:1127; Su et al., 2004:224). These properties of PMMA provide significant im-

portance for biomedical material, dental, and surgical applications, and an important 

engineering material for electronics, optical communication. It is widely used in ad-

hesives, automotive signal light, lens, neon signs, etc. The further improve the prop-

erties of PMMA can be improved by addition of a small amount of zeolite nanolay-

ers. 

Zeng and Lee, (Zeng and Lee, 2001:4098) used a monomethacrylate hexdec-

ylammonium bromide modified clay to get a completely delaminated polystyrene 

nanocomposite and a mixed delaminated/intercalated poly(methyl methacrylate) 

nanocomposite by in situ polymerization while Huang and Brittain, (Huang and Brit-

tain, 2001:3256) used a methyl methacrylate n-decyltrimethylammonium chloride as 

emulsifier to obtain a delaminated poly(methyl methacrylate) nanocomposite with 

the pristine sodium clay by emulsion polymerization. In 2003, Li et al., (Li et al., 

2003:892) synthesized PMMA/MMT nanocomposites via in situ intercalative 

polymerization. The nanocomposites possessed partially exfoliated and partially 
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intercalated structures, while their thermal stability, glass transition temperature (Tg), 

and mechanical properties were notably improved in comparison with pure PMMA. 

Moreover, the Tg and the thermal decomposition temperature of the nanocomposites 

prepared by Xie et al., (Xie et al., 2003:2257) were 6-15 °C and 100-120 °C higher 

than those of pure PMMA. Su and Wilkie (Su and Wilkie, 2004:1127) and Su et al., 

(Su et al., 2004:224) studied the effect of the clay organic modifier on the nanocom-

posites properties. Either exfoliated or intercalated systems were obtained. Improved 

thermal stability was revealed from TGA, while the evaluation of mechanical prop-

erties showed an increase in Young’s modulus along with a decrease in elongation, 

and an increased tensile strength. Ingram et al. (Ingram et al., 2008:1118) concluded 

that polymerization was accelerated in the presence of organoclay and that Tg was 

increased by 20 °C with only a few weight percent of clay. Qu et al., (Qu et al., 

2005:348) also reported a substantial enhancement of the thermal stability and the 

mechanical properties of the nanocomposites that they produced. Tsai et al. (Tsai et 

al., 2009:1553) prepared both exfoliated and intercalated nanocomposites with ex-

cellent gas barrier properties. Finally, Dhibar et al., (Dhibar et al., 2009: 3012) inves-

tigated the effect of the manufacturing technique on the thermal and mechanical 

properties of PMMA/clay nanocomposites. A maximum Tg increment and better 

thermal stability was achieved by the in situ polymerization method. 

In the present work, polymer nanocomposites of a Poly(methyl methacrylate) 

(PMMA) matrix containing 5% organozeolite (OZ) by mass were prepared using the 

solution blending method with sonication. Hexadecyl trimethyl ammonium bromide 

was used to modify the zeolite after its surface was saturated with Na+ ions. Compo-

sites prepared via solvent solution blending method, by mixing PMMA and organo-

zeolite (OZ) in chloroform. Inverse gas chromatography (IGC) method at infinite 

dilution is applied for dispersive component of the surface free energy ( d

S ) and the 

acid/base character of PMMA nanocomposites containing 5 wt. % OZ. The specific 

free energy of adsorption ( spG ), the specific enthalpy of adsorption ( spH ), and the 

specific entropy of adsorption ( spS ) of polar probes on composite were determined. 
spG were correlated with the donor and modified acceptor numbers of the probes 

to quantify the acidic KA and the basic KD parameters of the composite surface. X-

ray diffraction and transmission electron microscopy revealed the mixed morphology 

of composites. The majority of O-Zeolite is dispersed in the polymer matrix in the 

form of an ordered tactoid (multilayer particles) structure consisting of few silicate 

layers and intercalated-and-flocculated structure was achieved. Characterization 

studies were performed by use of XRD, TEM and SEM. 
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2. MATERIALS AND METHODS 

PMMA was provided by Sigma–Aldrich. Hexadecyltrimethylammonium bro-

mide (HTAB,C19H42BrN, Purity %98) and sodium chloride (NaCl, Purity %99.5) 

were provided by Merck and used as received. The zeolite of Gördes–Manisa (in 

Western Anatolia of Turkey) used in this work was supplied from Rota Mining Cor-

poration. Because it was received as it was taken out of the ground, without having 

been processed, it contained many impurities. In order to purify it and also increase 

its content, a decantation process was applied. Following this process, the zeolite had 

been dried in an oven at 90 oC and it was ground.  

 

2.1. Preparation of organo-zeolite and composite 

In order to prepare the organic-intercalated zeolite firstly, 1L of 2M NaCl so-

lution was added to 20g of purified zeolite and was mixed at 500 rpm with a Heidolph 

magnetic stirrer for 24h at room temperature. Then the mixture was centrifuged and 

rinsed three times with distilled water. The obtained Na-zeolite was dried at 110 oC. 

Na- zeolite aqueous suspension and a certain amount of HTAB were mixed for 24h 

by adding distilled water heated at 60 oC. Next, the mixture was centrifuged and the 

obtained white solid was dried in an oven after being rinsed with distilled water. After 

being ground, it was sieved to pass through a 90 μm sieve. 

PMMA/OZ composite were prepared by the solution blending method. The 

OZ was dissolved in chloroform and the solution was magnetically stirred until all 

the zeolite appeared to be completely dispersed at 50 °C. After stirring, the mixture 

was placed in an ultrasonic bath for sonication at room temperature, for 1 h. PMMA 

was dissolved in chloroform at room temperature. Zeolite solution was added slowly 

to PMMA solution and then it was stirred until the solution became homogeneous. 

PMMA/OZ mixture was placed in an ultrasonic bath, for 20 min. After sonication it 

was poured in glass moulds and chloroform was then evaporated which was per-

formed by two consecutive steps: air drying for 12 h, and in an oven at 60 °C, for 3 

h. Finally, samples were cryo-milled using a Retsch cryogenic jar mill.  

 

2.2 Characterization techniques 

The chromatographic experiments were performed with Agilent 7890 gas 

chromatography equipped with a flame ionization detector (FID). Nitrogen with high 

purity was used as the carrier gas with a flow rate of 40 ml min-1. IGC measurements 

were carried out in the temperature range of 40–55 °C. About 3 g of sample particles 

of 150-200 µm was filled into the stainless steel column (2.00 m long, 5.35 mm I.D.) 
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via the aid of vacuum. Stainless steel column washed with methanol and acetone 

before packing with powders. The adsorbents were conditioned at the highest tem-

peratures in the nitrogen gas flow for 4 h before the measurements. Methane is used 

for determining the dead volume. At least four determinations were used in averaging 

the net retention volume (VN).  

The XRD patterns were recorded between 5° and 20° (2θ) at a scanning speed 

of 0.02° min−1 using a Rigaku Ultima-IV diffractometer (Akishima, Japan) with 

CuKα radiation (40 kV/30 mA). Scanning electron microscopy (SEM) observation 

of the sample was done by a Jeol JSM-5600 LV (Tokyo, Japan). Prior to SEM ob-

servation, sample was coated with a thin layer of gold using a Polaron SC7620 

(Quorum Technologies Ltd., East Sussex, and UK). For transmission electron mi-

croscopy (TEM), a single drop of dilute solution of sample was deposited on a copper 

TEM grid and dried overnight at room temperature, and examined by a Jeol JEM-

1220 Electron Microscopy (Tokyo, Japan, at an accelerating voltage of 80 kV). 

 

2.3 IGC theory 

Inverse gas chromatography (IGC) is a derivation of conventional gas chro-

matography. However, unlike analytical chromatography, the material being inves-

tigated is the solid in the gas chromatography column. The retention volume of the 

mobile phase (probe) indicates the interaction between the probe and the surface of 

the material in the column.  IGC provides an excellent method to measure the surface 

energy of rough and porous powders (Cordeiro et al., 2011:110). The surface energy 

is the result of the unbalanced molecular forces at the surface of the solid. It can be 

considered to be formed by two different contributions: dispersive and specific. The 

retention time of a series of homologous n-alkanes is used to determine the dispersive 

component of the surface free energy ( dγ S
 ) of PMMA/OZ. In IGC literature, dγ S

 is 

commonly determined from the following equation: 

 

+= 2/12/1 ).(.).(2 d
L

d
SN aNRTLnV  C    

  (2.1) 

Here, R is the gas constant, T is the absolute column temperature, a is the mo-

lecular surface area coated with a kind of adsorbed alkane, N is the Avogadro’s num-

ber, d

L   is the dispersive component of the surface free energy of the probe, C is a 

constant, and VN is the net retention volume of the n-alkane probe. The net retention 

volume (VN) is calculated using the equation below:  
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Here, tA is the retention time of the probe, while t0 is the retention time of the 

probe which has no interaction with the solid in the column (marker). Pi and Po are, 

respectively, the inlet and outlet pressures of the carrier gas, while the T/To ratio is 

used in order to get the value of the flow rate at the column temperature (T) from the 

measurement of the flow rate at ambient temperature (To). The flow rate of the carrier 

gas which is measured at the column outlet and at ambient temperature is expressed 

as Fo. According to the following equation, specific components of the adsorption 

enthalpy ( spH ) and entropy ( spS ) can be determined from spG 's relationship 

with the temperature: 

 

sp
spsp

S
T

H

T

G
−


=


                   

   (2.3) 

A plot of TG sp /  versus 1/T should yield a straight line with slope spH and 

intercept spS . The acidic–basic parameters can be obtained from the calculated 
spH values using the following equation (Lazarevic et al., 2009:43) The values of 

KA and KD were calculated using Equation (2.4): 
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(2.4) 

 

Here, ΔHsp is the specific component of the adsorption enthalpy and the KA 

and KD parameters define acid and base constants of the analyzed surface, respec-

tively, AN*   shows the acceptor number of the adsorbed probe while DN shows the 

donor number. The KA and KD values can be calculated with the aid of probes which 

have acidic, basic, and amphoteric properties. According to the above equation, rep-

resenting the (ΔHsp/AN*) versus (DN/AN*), one gets KA as the slope and KD as the 

intercept. Finally, KD/KA is known as SC. According to the values obtained from these 

parameters, it is accepted that SC ≤ 0.9 means the surface is acidic, SC ≥ 1.1 means 

basic, and if it is between 0.9 and 1.1, the surface is amphoteric (Cava et al., 2007:87). 
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3. RESULTS and DISCUSSION 

The adsorption runs were performed at infinite dilution conditions. The chro-

matographic peaks of n-alkanes on PMMA/OZ were symmetrical. So retention time 

is independent of the amount of injected. The value of  represents the interaction 

of the surface with n-alkanes and hence is a measure of how easily the surface can 

polarize the probe ((Lazarevic et al., 2009:42). The dispersive component of the sur-

face free energy, , was determined by injection of a homologous series of n-al-

kanes having between 7 and 9 carbon atoms. One of the most commonly measured 

parameters for the description of the energy situation on the surface of a solid is the 

surface energy. The surface energy can affect, e.g. catalytic activity or the strength 

of particle-particle interaction. Plotting RTlnVN against  yields a straight line 

with the slope of  , which can be seen for PMMA/OZ in Figure 1. Table 1 shows 

the dispersive component of the surface free energy, , of PMMA/OZ. It was ob-

served that values decrease with increasing temperature. A comprehensive insight 

into the Lewis acid-base surface interactions provides a better understanding of the 

influence of the catalytic and sorption capabilities of PMMA/OZ, as well as their 

ability to change via chemical modifications, which is of great importance for their 

applications. The application of the Schultz’s method to our experimental results, 

gave us the value of  , 
spH and spS . The variation of free energy of specific 

interactions, , PMMA/OZ and polar probes for different temperatures is given 

Table 2. The average values of polar probes on PMMA/OZ in the following 

order: Acetone <  TCM < THF. The values of 
AK  and 

DK were calculated using 

Eq. (2.4). Representing 
− ANH sp /  versus 

ANDN / , one gets 
AK  as the 

slope and 
DK  as the intercept (Fig. 1). The values of 

AK  and 
DK  for PMMA/OZ 

found to be 0.086 and 1.309 with the correlation coefficient of 0.8956. The overall 

acid-base character of PMMA/OZ can be evaluated from 
AD KK /  ratio. According 

to the values obtained for of 
AK  and

DK , the surface of exhibits acidic character 

with the ratio of 
AD KK / =15.28. 

Table 1. Values of dispersive component of the surface energy measured on 

PMMA/OZ at various temperatures 

 

T (°C) 40 45 50 55 

dγ S

d

S

( ) 2/1
. d

La 

dγ S
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spG
spG

spG−
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dγ S  

(mJ/m2) 

11.132 

 

7.716 

 

6,.797 

 

4.705 

 

 

Table 2. The variation of ΔGsp with temperature, and ΔHsp and ΔSsp values 

of polar probes on PMMA/OZ 

-Gsp  (kJ mol-1) -H sp -Ssp103 

Adsorbent   Polar 

probes 
40 oC 45 oC 50 oC 55oC (kJ mol-1) 

(kJ mol-1K-

1) 

PMMA%5 DCM -2.97 -2.37 -1.6 -1.34 -6.7 17.17 

 
Acetone -3.47 -2.87 -2.71 -2.19 -21.9 56 

 
THF 0.15 0.48 0.56 1.06 8.4 24.34 

 

 

Figure 1. Plots of ΔHsp/AN*versus (DN/AN*) for PMMA/OZ 

Complementary to XRD, TEM is the most popularly employed technique to 

determine composite morphology, using TEM one can image the composite struc-

ture. In general, one collects several images at high and low magnification and at 

several positions in the nanocomposite sample. Both a low magnification image, to 

show the global dispersion of the additives in the polymer, and a higher magnification 
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image, to evaluate the registry of additives are needed. The ordered intercalates ex-

hibit microstructures very similar to the unintercalated organically modified layered 

silicate. Polymer intercalation occurs as a front which penetrates the primary organ-

ically modified layered silicate particle from the external edge. The disordered com-

posites exhibit heterogeneous microstructures with increased layer disorder and spac-

ing towards the polymer-primary particle boundary. In these hybrids, individual sil-

icate layers are observed near the edge whereas small coherent layer packets sepa-

rated by polymer-filled gaps are prevalent toward the interior of the primary particle. 

The heterogeneous microstructure indicates that the formation of these disordered 

composites occurs by a more complex process than simple sequential separation of 

individual layers starting from the surface of the crystallites and primary particles. In 

general, the features of the local microstructure from TEM give useful detail to the 

overall picture that can be drawn from the XRD results and enhance the understand-

ing of various thermodynamic and kinetic issues surrounding composite formation 

(Pourabas and Raeesi 2005:5535, Wang et al., 2009:772). 

 

 

Figure 2. X-ray diffraction patterns of %5OZ-PMMA and Zeolite 

 

It is well known that only materials ordered enough to diffract X-ray can be 

detected; disordered materials will show no pattern with the X-ray technique. Gen-

erally, the formation of an intercalated nanocomposite results in an increase in basal 

spacing in the XRD pattern, while the formation of an exfoliated nanocomposite 

leads to the complete loss of registry between the layers and therefore no peak can 

be observed (Pourabas and Raeesi, 2005:5536). 

Figure 2 shows the XRD patterns of zeolite, and PMMA/OZ. Dispersion of 

the zeolite particles in the polymer matrix is very important because the filler disper-

sion has a main effect on the final morphology and properties of the polymer 
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nanocomposites. In study, the XRD peak of PMMA-OZ composites appeared at the 

2θ. However, the OZ/PMMA composites, prepared using 5wt% of OZ, did not 

showed any noticeable diffraction peak at the 2θ values from 1 to 20°. This result 

suggests that the zeolite platelets was able to intercalated and-flocculated dispersed 

in the PMMA matrix. Because the peak intensity is very low; indicating that an in-

significant amount of agglomeration was present, probably due to zeolite platelet re-

organization during ring-opening polymerization in the absence of shear flow. The 

XRD patterns suggest that the strongly hydrophobic PMMA was inserted into the 

galleries of the hydrophilic zeolite through emulsion polymerization (Pan et. al., 

2004:279). 

 

    

Figure 3. SEM images of 5% O-zeolite/PMMA nanocomposites at magnifi-

cations of  a) ×500 and  b) x2000 

 

The morphology of the composites is evaluated by using SEM and TEM. The 

images of SEM give information about the reinforcement aggregates, adhesive fail-

ures and phase boundaries in composites, surface roughness, and fractured surfaces. 

The roughness like recesses and protrusions on the surface is very important because 

it intensively affects the wettability property. This property is known as the tendency 

of fluids to stick to the surface and can be determined by the characteristics of the 

surface structure (Sayyad Amin et al., 2009:70, Sajini et al., 2011:200). In this study, 

SEM analysis is performed to display the surface of materials and the distribution of 

reinforcement in polymer matrix. The SEM images of composites are given at mag-

nifications of ×500 and ×2000 in Figure 3. SEM images of composite exhibit quite 

well dispersion. Some bridges within the polymer matrix and dangling structures are 

also observed. These results may be attributed to the good dispersion of the zeolite 
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and the compounding ratio seems not to be a prominent parameter within this phe-

nomena. 

 

     

Figure 4. TEM micrographs of 5% O-Zeolite/PMMA nanocomposites  

(a) at low magnification    (b) at higher magnification. 

 

The dispersion microstructure of the intercalated and-flocculated zeolite layers 

was also examined by means of TEM. Direct evidence for the dispersion of the O-

zeolite in the final polymer composites can be obtained from TEM. The intercalated 

and flocculated trend of the zeolite in the 5% O-zeolite/PMMA nanocomposites was 

confirmed by TEM, as shown in Fig. 4. Figure 4 shows the TEM image of 5% O-

zeolite/PMMA, which demonstrates that the zeolite layers are structured in good or-

der and are well, dispersed in the polymer matrix (Kim et al., 2003:2106). The image 

confirms that the synthesized composite is a nanoscale material and no delamination 

of the O-zeolite layers took place during intercalation. 

 

5. CONCLUSION 

The composite’s surface usually has different chemical and physical properties 

from both matrix and filler, probably due to changing surface roughness and chemi-

cal heterogeneity. It is important to understand the zeolite-filled polymer surfaces to 

control adhesion, wettability, and printability properties of these composites. In this 

study, PMMA/OZ nanocomposites were prepared by solution blending method using 

chloroform as solvent. Solution blending is widely used in nanocomposite prepara-

tion. It is a simple way to obtain for polymer composites if both the polymer and the 

nanoparticles are dissolved or dispersed in solution. In solution blending method, it 

is easy to control the concentrations of the polymer and inorganic components and 
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ultrasonication is applied to further improve the exfoliation of the OZ. It is important 

to understand the zeolite-filled polymer surfaces to control adhesion, wettability, and 

printability properties of these composites. IGC is a very sensitive and reliable tech-

nique for distinguishing nanocomposite surfaces. IGC at infinite dilution was used to 

find how PMMA/OZ would change the dispersive component of the surface free en-

ergy and surface acidity (KA) and basicity (KD) of the composite. The experimental 

results indicate that  values of studied materials gradually decreased with increas-

ing column temperature which is consistent with the fundamental concept of Gibbs 

free energy. The overall acid-base character of PMMA/OZ can be evaluated from 

AD KK /  ratio. According to the values obtained for of 
AK  and

DK , the surface of 

exhibits basic character. 

A combination of XRD, SEM and TEM studies showed that the nanocompo-

sites obtained have a mixed nanomorphology. From SEM, TEM and XRD results, 

the PMMA was intercalated and-flocculated into the zeolite layers, and had fine dis-

persion in the PMMA matrix. HTAB-zeolite in the PMMA/O-zeolite nanocomposite 

indicates that the zeolite was transformed into fine particles and dispersed homoge-

neously in the PMMA matrix after polymerization. SEM, TEM and XRD analyses 

provided a high depth of focus to the morphology and the quite well dispersions are 

observed. This will provide the necessary flexibility for the potential applications of 

these new composites. 
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2010-2013 Yılları Arasında Lisans Yerleştirme Sınavında 

Yerleşme Başarısının Bagging Yöntemine Göre  

Sınıflandırma Hatasının İncelenmesi 

Dr., Tuğba TUĞ KAROĞLU 

İpekyolu İMKB Fen Lisesi 
 

Özet: Bu çalışmanın amacı Türkiye’de 2010-2013 yılları arasında Li-

sans Yerleştirme Sınavı sonucu üniversiteye yerleşen öğrencilerin 81 ilden alı-

narak oluşturulan veri seti üzerinde; Ensemble algoritması olan Bagging yön-

temiyle sınıflandırma hatasının incelenmesidir. Çalışmada MATLAB istatistik 

yazılım programı kullanılmıştır. Bagging sınıflandırma performanslarının daha 

iyi değerlendirilmesi için öğrenicilerin başarı oranları iki grup halinde gruplan-

dırılmıştır. Buna göre ortalamanın üstünde kalan iller 1, ortalamanın altında 

kalan iller ise 0 olarak kodlanarak bağımlı değişkenler oluşturulmuştur. Bag-

ging algoritmasının tahminleme yeteneğini değerlendirmek amacıyla, veri seti 

eğitim ve test şeklinde ikiye bölünmüştür. Bu amaçla, 2010-2012 yılları arasın-

daki veriler eğitim (training) verileri olarak kullanılırken 2013 verileri ise test 

(testing) verileri olarak kullanılmıştır.Ağaç sayısı arttırıldıkça, hatanın da 

azalma eğilimi ele alınarak değerlendirme yapılmıştır. Aşırı uyum sorunu ol-

madığı sürece ağaç sayısı arttıkça sınıflandırma hatasının düşmesi beklenir. 

Ağaç sayısını kararlaştırmada “Out of Bag” sınıflandırma hatasının en ciddi 

dirsek yaptığı yerdeki ağaç sayısı göz önünde bulundurulmuştur. Bu çalışmada 

ise en ciddi dirsek oluşumu 10. ağaçta meydana gelmiştir. 

Anahtar Kelimeler:Bagging, Bootstrap, Ensemble Model, Out of Bag, 

Sınıflandırma hatası. 

 

Classification Error of the Success in the Undergraduate Placement 

Exam Between the Years 2010-2013 According to Bagging Method 

 

Abstract:The purpose of this study is to classify the data set which is 

created by taking students who placed to universities from 81 provinces, in ac-

cordance with Under graduate Placement Examination between the years 2010-

2013 in Turkey, with Bagging method which  is Ensemble algorithm. MAT-

LAB statistical software program was used, in this study.. In order to evaluate 

Bagging classification performance better, the success rates of the students 

were grouped into two groups. According to this, the provinces that were above 
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the average were coded as 1, and the provinces below the average were coded 

as 0 and dependent variables were created. The Bagging algorithm was run 

accordingly. In order to evaluate the prediction capabilities of the Bagging al-

gorithm, the data set was divided into training and testing. Forth is purpose, 

while data between the years 2010-2012 were used as training data, the data of 

year 2013 were used as test data.Small error values and error variance are con-

sidered as one of the important criteria in evaluating performance of supervised 

machine learning methods such as Bagging. As the number of trees is increa-

sed, it is evaluated by handlingthed ownward trend of the error. As the number 

of trees increases, the classification error is expected to decrease as long as 

there is noover-fitting problem. Indeciding the number of trees, the number of 

trees where the OOB error makes the most serious elbow is considered. In this 

study, the mostserious elbow formation occurred in the 10th tree. 

Keywords:Bagging, Bootstrap, Ensemble models, Out of Bag, Classi-

fication error. 

 

 

1.GİRİŞ: 

Ensemble sınıflandırıcıları, son yıllarda önemli bir kullanım alanına sahip ol-

muştur. Özellikle tekil sınıflandırıcı yapılarında oluşan hataları minimum hale getir-

mek ve daha hızlı bir sınıflandırma algoritması sunması gibi özellikleri, ensemble 

sınıflandırıcıları bu konuma taşımıştır (Lee ve ark., 2010; Tartar ve ark., 2013). 

Ensemble modelleri arasında ilk uygulamaya alınan bagging yöntemidir. Bu 

yöntem; tekrarlı olarak iadeli şekilde öğrenim verilerinden örnek çekerek tahmin ko-

nusunda uygun ağacı önerir.Bagging algoritması, bootstrap örnekleri tarafından en-

semble sınıflandırıcılarını oluşturur ve farklı bootstrap örneklerini öğrenme seti ola-

rak kullanarak sınıflandırmayı daha iyi hale getirir. Son zamanlarda yapılan çalışma-

lar Bagging yönteminin öğrenim seti içerisindeki aykırı değerlerin etkisini azalttığını 

göstermiştir (Biggio ve ark., 2011). Zira bootstrap örneklemesi ile söz konusu aykırı 

değerlerin öğrenim veri setine dahil olma olasılığı çok düşük olmaktadır. 

Bootstrap ve Aggregation'ın kısaltılmış hali olan Bagging, orijinal veri setle-

rinden yeniden örneklendirilerek ortaya çıkarılan ve bootstrap tarafından farklı eği-

tim veri setleri tarafından eğitilen sınıflandırıcıları, en son elde edilen sonuçlar olarak 

bir araya getirir ve optimizasyon işlemi kullanılarak bagging algoritmasının sadeleş-

tirilmesiyle elde edilen en uygun bir ensemble modeli elde edilir. Optimizasyon iş-

lemi ile temel sınıflandırıcıların doğruluğu ve çeşitliliğine göre en uygun (optimum) 

sınıflandırıcıların nasıl seçileceği vurgulanır (Zeng ve ark. 2010).  

LeoBreiman'ın sınıflama ve regresyon tahminlerinde doğruluğu arttırmak için 

kullanılan bir yöntem olan bagging algoritması etkili ve aynı zamanda basit, 
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ensemble temelli bir algoritmadır (Coşgun ve ark., 2011).Bagging, bootstrap küme-

lenmesini ifade etmekte olup, varyansı düşürmek için bootsrap örneklemini kullanan 

ve bazı tahmin edicilerin doğruluğunu artıran (sınıflandırma ve regresyonda kullanı-

labilir) bir tekniktir (Breiman, 1996). 

 

2.MATERYAL YÖNTEM 

2.1.Materyal 

Bu çalışmada kullanılan veri seti TÜİK(Türkiye İstatistik Kurumu) ve 

ÖSYM(Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) arşivinden alınmıştır. Veri setini 

oluşturan değişkenler; 2010-2013 yılları arasında 81 ilde orta öğretim kurumlarında 

okuyan öğrenci sayısı, orta öğretim kurumlarında çalışan öğretmen sayısı, orta öğre-

tim kurumları sayısı, okullaşma oranı, okuma yazma bilen kişi sayısı, üniversite me-

zunu olan kişi sayısı, işsizlik oranı, istihdam oranı, ÖSYM’nin düzenlediği YGS'ye 

giren; 180 ve üzeri puan alarak ikinci basamak sınavı olan LYS'ye girmeye hak ka-

zanan öğrenciler şeklinde belirlenmiştir.  

 

2.2.Yöntem 

Bagging sınıflandırma performanslarının daha iyi değerlendirilmesi için öğre-

nicilerin başarı oranları iki grup halinde gruplandırılmıştır. Buna göre ortalamanın 

üstünde kalan iller 1, ortalamanın altında kalan iller ise 0 olarak kodlanarak bağımlı 

değişkenler oluşturulmuştur. Bagging algoritması buna göre çalıştırılmıştır. Bagging 

algoritmasının tahminleme yeteneğini değerlendirmek amacıyla, veri seti eğitim ve 

test şeklinde ikiye bölünmüştür. Bu amaçla, 2010-2012 yılları arasındaki veriler eği-

tim(training) verileri olarak kullanılırken 2013 verileri ise test(testing) verileri olarak 

kullanılmıştır. 

 

2.2.1.Bootstrap 

Bootstrapörnek temelli istatistiksel bir yöntemdir. Doğruluk tahmini için 

kullanılan yeniden örnekleme yöntemi olarak ifade edilen Bootstrap, küçük örneklem 

büyüklüğünü ele alır (Efron ve Tbrishani, 1993). Bu yöntemde birçok (ayrışık 

olmayan) eğitim verisi, tek bir ana veri setinden yer değiştirerek rastgele çekilir. "N" 

örnekli bir veri setinde yerine koyarak "N" örneklemin rastgele seçilmesiyle bir 

bootstrap eğitim veri seti oluşturulur. Her defasında bir örnek seçilir ve yeniden 

seçilen örneğin seçimi eşit olasılıklı şekilde gerçekleştirilir. Çekilen örnek, eğitim 

setine tekrar eklenir. Böylelikle bir eğitim setinde aynı örneğin birden fazla sayıda 
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seçilme olasılığı olduğu gibi aynı zamanda örneğin hiç çekilmemesi de olasıdır. Bu 

durumda her bir örnek 1/N olasılıkla seçilir. Seçilmeme olasılığı ise; 

  

(1 −
1

𝑁
)

𝑁

≈ exp(−1)

≈ 0.368                                                                                          (2.1) 

 

Şeklindedir. Yani veri setlerinin % 36.8'i test setini oluştururken % 63.2'si de 

eğitim seti için elde edilir (Efron ve Tibshirani,1993). 

2.2.2.Out of Bagging 

𝑍 = {(𝑥1, 𝑦1), … , (𝑥𝑁 , 𝑦𝑁)} eğitim verisini ele alacak olursak, bu verilerden 

çekilen, her bir 𝑇𝐵,𝐾 = 1, … , 𝐵 bootstrap örneklemi için model kurularak 𝑄(𝑥, 𝑇𝐵,𝐾) 

tahmini bulunmak istenirse, bagging tahmini; 

 

𝑓𝑏𝑎𝑔(𝑥) =
1

𝐵
∑ �̂�(𝑥, 𝑇𝐵,𝐾)                              (2.2)

𝐵

𝑏=1

 

 

şeklinde tanımlanır (Hastie ve ark. 2001). 

Genel olarak her bir bootstrap ağacı, orijinalinden farklılık gösterebilir ve 

farklı sayıda son düğüme sahip olabilir. İşte bu B tane ağaçtaki x'lerin oluşturduğu 

ortalama tahmin, bagging tahminini verir. Bir bootstrap örnekleminde eğitim 

verilerinin % 37'si örneğin dışında kalır. Bir tekrarda, örneğin çekilmeyen kısma "out 

of bag" veri, örneğin çekilmiş kısma ise "in bag" veri denir (Prasad ve ark. 2006). 

OOB (Out of bag) veri bir ağacı budamak veya oluşturmak amacıyla 

kullanılmaz, fakat bagging tahminlerini genelleştirme ve düğüm hatası üzerinde daha 

iyi tahmin yapmasını sağlar. Eğitim verisinin örneği dışında kalan kısmını 

oluşturduğu ve yaklaşık % 37'lik oran aslında kullanılmayan test örnekleridir. 

Bundan dolayı regresyon ağaçlarında gerçek eğitim setinin cevap değerlerini 

kullanmak yerine, OOB tahminlerini kullanmak daha doğru regresyon ağaçlarının 

elde edilmesini sağlar. 

OOB tahmini için her temel öğrenici için kullanılan öğrenim verilerini 

kaydetmemiz gerekir. OOB’yi Hoob(x) olarak 0gösterelim. Bu durumda Hoob(x); 
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𝐻𝑜𝑜𝑏(𝑥) =
arg 𝑚𝑎𝑥

𝑦𝜖𝑌 ∑(ℎ𝑡

𝑇

𝑡=1

(𝑥) = 𝑦). (𝑥 ∉ 𝐷𝑡)                              (2.3) 

Ve bagging yönteminin genelleştirme hatası: 

 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑜𝑏 =
1

|𝐷|
∑ (𝐻𝑜𝑜𝑏(𝑥) ≠ 𝑦)

(𝑥,𝑦)∈𝐷

                              (2.4) 

OOB örnekler aynı zamanda, başka amaçlar için de kullanılabilir. Örneğin, 

karar ağaçları temel sınıflandırıcılar olarak kullanıldığında, her ağacın her 

düğümünün posterior olasılığı, OOB örnekler kullanılarak tahmin edilebilir. Eğer bir 

düğüm OOB örnekleri içermezse, “sayılamayan” olarak adlandırılır. Bir test örneği 

olarak, posterior olasılık, içine düştüğü sayısız olmayan düğümlerin posterior 

olasılığının ortalaması tarafından tahmin edilir.  

 

3.BULGULAR 

3.1.Bagging Yöntemiyle Sınıflandırma Sonuçları 

Bagging sınıflandırma performansının daha iyi değerlendirilmesi için 

öğrenicilerin başarı oranları iki grup halinde gruplandırılmıştır. Buna göre 

ortalamanın üstünde kalan iller 1, ortalamanın altında kalan iller ise 0 olarak 

kodlanarak bağımlı değişkenler oluşturulmuştur. Bagging algoritması buna göre 

çalıştırılmıştır. Bagging algoritmsının tahminleme yeteneğini değerlendirmek 

amacıyla, veri seti eğitim ve test şeklinde ikiye bölünmüştür. Bu amaçla, 2010-2012 

yılları arasındaki veriler eğitim (training) verileri olarak kullanılırken 2013 verileri 

ise test (testing) verileri olarak kullanılmıştır. 

 

Şekil 3.1. Out-of-Bag Sınıflandırma Hatası. 
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Pratik uygulamalarda yüzlerce ağaçla ensemble modelleri büyütülebilir. 

Örneğin daha hızlı gelişim süreci için 50 ağaç kullanılarak optimum yaprak sayısı 

belirlendiği gibi, 100 ağaçla da daha büyük bir ensemble modeli oluşturularak, 

özellik sayısı tahmin edilebilir (Şekil 3.1). 

 

Şekil 3.2. In-Bag Gözlemi Dışında Kalan Sınıflandırma Hatası. 

 

 

Bagging yönteminde, tekrar edilen gözlemler uzaklaştırıldıktan sonra 

sınıflandırma hatasına (out- of - bagerror) bakıldığı zaman In-Bag gözlemi dışında 

kalan sınıflandırma hatası sonuçlarının OOB sınıflandırma hatası sonuçlarından çok 

da farklı olmadığı görülür. Özellikle 25. ağaçtan sonra sınıflandırma hatasında çok 

büyük değişiklik olmamıştır. En ciddi değişim ise 10. ağaçta gözlenmiştir (Şekil 3.2). 

 

Şekil 3.3. In-Bag Gözlemi İçinde Sınıflandırma Hatası. 

 

4.SONUÇ 
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Bagging ve Boosting gibi yönlendirici (supervised) makine öğrenim 

yöntemlerinin performanslarını değerlendirmede küçük hata değerleri ve hata 

varyansı, önemli kriterlerden biri olarak göz önünde bulundurulur. Ağaç sayısı 

arttırıldıkça, hatanın da azalma eğilimi ele alınarak değerlendirme yapılır (Şekil 3.1). 

Aşırı uyum sorunu olmadığı sürece ağaç sayısı arttıkça sınıflandırma hatasının 

düşmesi beklenir. Çalışmamızda ağaç sayısı 32 iken hatanın en düşük olduğu 

görülmüştür. Fakat genel anlamda bakıldığı zaman 25. ağaçtan sonra sınıflandırma 

hatasında büyük bir değişiklik olmadığı ve kısmen stabil bir duruma dönüştüğü 

görülmektedir. Ağaç sayısını kararlaştırmada OOB hatasının en ciddi dirsek yaptığı 

yerdeki ağaç sayısı göz önünde bulundurulur. Bu çalışmada en ciddi dirsek oluşumu 

10. ağaçta meydana gelmiştir (Şekil 3.2). 

OOB indisi gözlemleri hangi ağaçlar için out of bag olduğunu anlatan 

TreeBagger özelliğini gösterir. Bu özelliği kullanmak "in bag" olan tüm eğitim 

verilerindeki gözlemin fonksiyonunu tüm ağaçlar için kontrol edebilir. Kıvrılma 

yaklaşık 2/3'te başlar ki, bu durum bootstrap tekrarı tarafından seçilen yegane 

fraksiyondur ve yaklaşık 10. ağaçtan sonra 0'a iner. Bagging yönteminde tekrar eden 

gözlemler incelendiğinde her ne kadar 25. ağaca kadar sınıflandırma hatası düşmeye 

başlamış olsa da, hatada ciddi şekilde düşme 11. ağaca kadar devam etmiş ve 11. 

ağaçtan sonra ise dalgalanma yüksek olmamıştır (Şekil 3.3). 
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Özet: Bu çalışmada, yenilenebilir enerji kaynaklarından en çok tercih 

edilen Rüzgâr enerjisinin İstanbul için analizi yapılmıştır. Analizde Çok Çözü-

nürlüklü Dalgacık Analizi (Multi Resulation Wavelet Analysis) yapılmıştır. 

Çalışma sonuçlarından elde edilecek verilerden kurulması planlanacak muhte-

mel Rüzgâr santralleri için fizibilite raporları olarak kullanılabilecek nitelikler 

içermektedir. Bu anlamda İstanbul’da yüksek frekanslı Rüzgâr hızının daha iyi 

anlaşılmasına ve ölçüm alanında mobil küçük ölçekli Rüzgâr santrallerinin ya-

tırımı için gerekli olan temel mekanizmanın daha iyi bilinmesine katkıda bu-

lunmaktadır. Yapılan analizlerde dalgacık skalası ile frekans arasındaki ilişkiye 

bağlı olarak, sonuçlar, rüzgar hızı değişkenliğinin mevsimsel ve aylara göre 

farklı frekans özellikleri içerdiğini göstermektedir. Ayrıca rüzgar hızının farklı 

hızlarda toplanan datalardan iki temel ölçek aralığı tanımlanabilmektedir. Kü-

çük ölçeklerde daha yüksek dalgacık varyansı gösterirken, daha yüksek ölçek-

ler ise düşük dalgacık varyasyon farkıyla karakterize edilebilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Rüzgâr Hızı, Rüzgâr Enerjisi, MRWA, Dalgacık 

Analizi. 

 

Istanbul Wind Speed Analysis With Mrwa 

 

Abstract: In this study, the most preferred wind energy from renewable 

energy sources was analyzed for Istanbul. Multi-Resolution Wavelet Analysis 

was performed in the analysis. The data to be obtained from the results of the 

study includes the qualifications that can be used as feasibility reports the pos-

sible wind farms to be established. In this sense, it contributes to a better un-

derstanding of high-frequency wind speed in Istanbul and better knowledge of 
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the basic mechanism required for the investment of mobile small-scale wind 

farms in the measurement area. Based on the relationship between wavelet 

scale and frequency, the results show that wind speed variability includes sea-

sonal and month-by-month frequency characteristics. In addition, two basic 

scale ranges can be defined from the data collected at different speeds of wind 

speed. Smaller scales show higher wavelet variance while higher scales can be 

characterized by low wavelet variation. 

Keywords: Wind Speed, Wind Energy, MRWA, Wavelet Analysis. 

 

 

1. GİRİŞ 

Günümüzde enerji ekonomik ve politik güç olarak kabul edilen en önemli de-

ğerlerdendir. Teknolojinin günlük hayatın her noktasına nüfuz etmesi, hayatımızın 

ayrılmaz bir parçası olması insanoğlunun enerjiye olan ihtiyacını ve bağımlılığını 

arttırmıştır [1-3]. Artan nüfus ve teknoloji enerji ihtiyacının artmasına sebep olmak-

tadır bu enerji ihtiyacının tükenebilen bir enerji kaynağı ve aynı zamanda çevreye 

ciddi zararlar veren fosil yakıtlarla karşılanamayacağını anlayan insanoğlu yeni ve 

alternatif çözümler aramaktadır [4] Yenilenebilir enerji kaynaklarından rüzgar ener-

jisi bu alternatif çözümlerden biri ve günümüzde en umut verici yenilenebilir enerji 

kaynaklarından biridir. Türkiye’nin yenilenebilir enerji politikaları, ülke genelindeki 

yenilenebilir enerji kaynaklarının potansiyel belirleyici çalışmaları ve çeşitli bölge-

lerdeki rüzgar potansiyelinin uygunluğu, hem ulusal hem de uluslararası literatürde 

ki birçok çalışma için araştırmaya değer bulunmaktadır. Özellikle son yıllarda çev-

resel etmenler ve fosil yakıt kaynaklarının azalması yenilenebilir enerji kaynaklarına 

yönelişi artırmıştır [5-7]. Fosil yakıt enerji kaynakları için yabancı kaynaklara ba-

ğımlı olmasının riskleri ve yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmanın önemi 

hakkında birçok araştırma yapılmıştır. Yapılan bu analizler, rüzgar enerjisi potansi-

yelini belirlemeye yönelik araştırmalar da bölge potansiyeli ve potansiyel analiz mo-

dellerinden oluşmaktadır [6-9]. 

 

1.1. Rüzgâr ve Rüzgâr Hızı Ölçümü 

Rüzgâr en basit tanımla Dünya yüzeyinin kara ve suların öz ısılarının farklı 

olması sebebiyle Güneş tarafından dengesiz ısınması sonucu oluşan havanın hareke-

tidir [10].  Isınan hava genişler ve öz kütlesi düşerek yükselerek alçak basınç alanları 

oluşturur.  Daha soğuk hava ise yüksek basınç alanları oluşturur. Oluşan yüksek ba-

sınç alanlarından, alçak basınç alanlarına doğru hava akımı olur. Oluşan bu hava 

akımlarına rüzgâr denir. Atmosferdeki sıcaklık farkını etkileyen faktörlerden bazıları 
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Güneş ışınlarının gelme açısı, yükselti, bitki örtüsü, güneşlenme süresi, kara ve de-

nizlerin dağılımı, okyanus akıntılarıdır. Rüzgârları başlıca üç gruba ayırmamız müm-

kündür. Bunlar; alansal basınç farkından meydana gelen genelde su ve karanın farklı 

hızla ısınmasından oluşan yerel rüzgarlardır. Yerel rüzgarlar, iklimi etkileyen daima 

aynı yönde esen sürekli rüzgarlar ve kıtaların, okyanusların aynı oranda ısınmaması 

sonucu oluşan, mevsimlik rüzgarlar olarak da adlandırılan yüksek hızlara sahip rüz-

garlardır. Criolis etkisi batıdan doğuya dönen Dünya’nın yüzeyinde hareket eden 

hava güney yarım kürede havayı soluna saptırırken, kuzey yarım kürede sağına sap-

tırması durumudur [10,11]. 

Rüzgâr hızı anemometre olarak adlandırılan ölçüm cihazlarıyla ölçülür [12]. 

Rüzgâr hızı için, ölçümün yapılacağı sahada uygun alanlar belirlenir ve ölçüm ekip-

manlarını taşıyacak ölçüm direkleri kurulur. Ölçüm direkleri rüzgâr yönüne dik ola-

cak şekilde yerleştirilir. İki tip ölçüm direği kullanılır bunlar kafes tipi ölçüm direği 

ve boru tipi ölçüm direkleridir [13]. Anemometreler genel olarak üç tipten meydana 

gelmektedir. Ultrasonik anemometreler her bir uçtan yayılan ses dalgasının öbür kol 

üzerinden alınması arasında geçen sürenin ölçülmesiyle çalışmaktadır Kepçe anemo-

metrede ise kepçe rotorunun tam bir turunun süresine bakılarak rüzgâr hızı ölçülür. 

Propeller anemometrenin çalışma prensibi de kepçe anemometrelerle aynıdır. Bu tip 

anemometreler rüzgâr yönüne dik monte edildiğinde de dikey rüzgar hızın paralel 

monte edildiğinde yatay rüzgâr hızını ölçerler. Rüzgar hızına etki eden faktörler; ba-

sınç farkı, basınç merkezleri arasındaki mesafe, dünyanın dönüşü ve sürtünmedir. 

Rüzgarın yönünü etkileyen faktör ise, basınç merkezlerinin konumu, yeryüzü şekil-

leri ve dünyanın dönüşüdür [10-13]. 

 

 

2. MATEMATİKSEL ANALİZ 

Bu çalışmada, rüzgar verilerinin saatlik alınması yani parçalı olması sonucu, 

Çok Çözünürlüklü Dalgacık Analizi (ÇÇDA) yöntemi kullanılarak İstanbul’un 2004 

rüzgar verileri incelenmiştir.  

 

2.1. WAVELET (DALGACIK) ANALİZİ 

Çok çözünürlüklü analizi, sürekli yada ayrık bir sinyalin temel ölçeklerinin 

zaman gibi temel değişkenlere ayrılarak çözümlenmesidir. Fourier Analizi, sinyalin 

bütün olarak çeşitli frekansların tespit edilmesini sağlamasına rağmen sinyalde bu 

frekansların genlik ve ölçek bilgisi hakkında bilgi verememektedir [14]. Çok çözü-

nürlüklü dalgacık analizi sinyallerin çeşitli çözünürlük seviyelerine ayrılmasını 
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sağlar. Daha iyi çözünürlüklü veriler yüksek frekansta yer alırken, düşük çözünür-

lüklü bileşenler düşük frekanslıdır. Çok çözünürlüklü dalgacık analizini bir dizi filtre 

yaklaşımı oluşturmaktadır [15]. 

 

2.1.1. Ölçeklendirme İşlevleri ve Alt Uzay Fonksiyonu  

Sinyal çözümlenmesinde, yüksek ölçeklerdeki fonksiyonlar, düşük ölçekler-

deki fonksiyonları kapsar. Denklem 1 de ölçeklendirmelerin birbirlerinin alt kümesi 

olduğu gösterilmiştir. Denklem 2 de ölçeklendirmede en küçük birimin sıfır olduğu 

görülmektedir. 

                                         (1) 

 

Bu denklemle yapılan açıklamanın şema ile gösterilmiş hali şekil 1’deki gibi-

dir. 

                                                                          (2) 

 

Şekil 1. Ölçeklendirme ve alt uzayın venn şeması ile gösterimi 

 

 

 

...                                                                                         (3)  

Çok çözünürlüklü dalgacık analizi  2(  ) de tanımlanır. 2(  ) deki kapalı 

alt uzaylar dizisi Vj olarak tanımlanır,  , çok çözünürlüklü dalgacık analizi aşağı-

daki özelliklere sahiptir. Ölçeklendirme tipik olarak Z tamsayılar üzerinde matrisel 

olarak belirtilmektedir [16].  

 

 

 

W1 W0 V0

V1

V2
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2.1.2. Ayrık Dalgacık Analizi  

Giriş sinyalinin frekansını fs ile temsil edelirse, Nyquist teoremine dayandırı-

larak, ilk detay çıktısı D1 yüksek geçiren filtrenin çıkışı olarak görülmektedir. İlk 

detay fs/2 ile fs/4 arasındaki frekans bandını yakalayacaktır. Aynı şekilde, ikinci detay 

fs/4 ve fs/8 ve benzerleri arasındaki frekans bandını da yakalayacaktır [17]. Ayrık 

dalgacık aşağıdaki gibi tanımlanabilir; 

                                             (4) 

                                                                    (5) 

Denklem 4 ve 5’de sinyalin uzunluğu,  sinyalin kendisidir ve ölçeklen-

dirme ve çeviri parametreleri ve , t ayrık zaman indeksidir,

 ana dalgacıktır [18]. Mallat tarafından geliştirilen hızlı ayrık dalgacık anali-

zinde temel olarak dört filitre vardır (ayrıştırma kısmında alçak geçiren filitre, yüksek 

geçiren filtre; birleştirme kısmında da alçak geçiren filtre, yüksek geçiren filtre). Ay-

rık dalgacığa ait bir giriş sinyalini çözmek için sinyal alçak geçiren ve yüksek geçiren 

filtrelerden geçirilir. Alçak geçiren filtreden geçenler yaklaşım (approximation) ,yük-

sek geçiren filtreden geçen sinyaller detay (detail) olarak isimlendirilir. Yaklaşımlar 

ölçeklendirmeler ile alakalıyken detaylar dalgacıkla alakalıdır. Mallat’ın algoritması 

verilen çok çözünürlüklüklü bir sinyalden deyataylar ve yaklaşımlar alma işlemidir. 

Bir yaklaşım sinyalin genel eğilimini devam ettirirken, detay çıktıları onun yüksek 

frekanstaki bileşenlerini gösterir. Orjinal sinyalin daha düşük çözünürlüklü bileşen-

lere parçalandığı çok seviyeli bir ayrışma işlemi yapabilir. Bu çalışmada Mallat‘ın 

çok çözünürlüklü dalgacık analiz yaklaşımı kullanılmıştır [18]. 

                                                              (6) 

Denklem 6’da verilen  ölçeklendirme fonksiyonu lk ise   olarak ve-

rilen ana dalgacığın alçak geçiren filtre katsayısıdır. Ölçek işlevi yumuşaklığı yaka-

lamak için kullanılırken, ana dalgacıktaki düşük frekanslı bileşenleri yakalamak için 

alçak geçiren filtre yüksek frekanslı bileşenleri yakalamak için yüksek geçiren filtre 

kullanılır (Şekil 2). Ölçekleme fonksiyonunun özyinelemeli özelliklerini kullanarak, 

düşük çözünürlükteki yaklaşıklık katsayılarının olduğu kolayca gösterilebilir. Sevi-

yeler ayrıca daha yüksek seviyenin yaklaşıklık katsayılarından da belirlenebilir. 

 

2.1.3. Ayrıştırma  

Herhangibir alt seviyeye ayrıştırma L2( ) uzayında yapılır. Önce ilk katmanın 

katsayısı belirlenir. Ayrışma katsayısı belirlenen sinyal alçak ve yüksek geçiren filit-

relerden geçirilir. Alçak geçiren filtrenin çıktıları yaklaşımları, yüksek geçiren 
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filtrenin çıktıları detayları verir. Ayrıştırma işlemi alçak geçiren filtre çıktılarından 

devam eder (Şekil 2). 

G
İR

İŞ
 S

İN
YA

Lİ
ALÇAK 

GEÇİREN 
FİLTRE

YÜKSEK 
GEÇİREN  

FİLTRE              
 2
2
2

 22

ALÇAK 
GEÇİREN 

FİLTRE

YÜKSEK 
GEÇİREN  

FİLTRE              
 2
2
2

 22

 

Şekil 2. Alçak ve yüksek geçiren filtre 

 

2.1.4. Birleştirme  

Birleştirme işlemi denklem 7 ile ifade edilebilir. Denklem 11’den de anlaşıla-

cağı üzere Vm ve Wm toplamı bir üst seviyeye eşit olmalıdır. Bu işlemi matematiksel 

olarak yazılırsa,  Pm ve Qm uzay vektörleri olmak üzere; denklem 8’de terimleri eş-

leştirerek ve değişkenlerin birkaç dönüşümünü yaparak, aşağıdaki denklem 9 elde 

edilir.                  

Vm+1=Vm  Wm .                                                                                                              (7) 

                                                        (8) 

                                                     (9) 

Denklem 12, bir seviye daha yüksek olan yaklaşıklık katsayılarının yeniden 

yapılandırılır. Şekil 3'de bu temel algoritmanın şeması verilmiştir.                     
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Şekil 3. Birleşme işleminin temel algoritması 
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3. İSTANBUL RÜZGAR HIZI VERİLERİNİN WAVELET ANALİZİ 

Aşağıdaki Şekil 4’de verilen rüzgar verileri 2004 yılına Devlet Meteoroloji 

Genel Müdürlüğünden tarafından kayıt edilmiş verilerdir. Yapılan çalışmada, veriler 

hem yıllık olarak hem de mevsimsel olarak analiz edilmiştir.  Şekil 4’de saatlik olarak 

kayıt edilen verilerin yıllık çizimi gösterilmiştir. Burada yatay eksen zamanı (saat) 

dikey eksen ise genliği (satlik rüzgar hızı) göstermektedir. 

 

 

Şekil 4. İstanbul rüzgar hızı (2004 yılı) 

 

Şekil 5’de ise 2004 Yılı İstanbul Rüzgâr hızı verilerinin mevsimsel Çok Çö-

zünürlüklü Dalgacık Analizi (ÇÇDA) verilmiştir. Analizde rüzgar hızının mevsimsel 

dağılım hızları göz önüne alınarak incelenmesinin daha uygun olacağı düşünülmüş-

tür. Bu anlamda 3 er aylık mevsimsel guruplara ayrılan veri analiz edilmiştir. ÇÇDA 

grafiği 7 bölümden oluşmaktadır. Üteki işaret ana sinyaldir. İkinci işaret ise yaklaşım 

işareti (a), diğerleri ise detay (d) işaretleridir. Analiz 5 kademi olduğundan a5 ve d5 

grafikleri oluşturulmuştur. Burada a5 ve d işaretlerinin toplamı ana sinyali vermek-

tedir.  
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Şekil 5. İstanbul rüzgar hızı verilerinin mevsimsel ÇÇDA (ilkbahar) 

 

Aynı analizle Şekil 6’da yaz mevsimine ait analiz verilmiştir. Şekil 7’de son-

bahar ve Şekil 8’de ise Kış mevsimine ilişkin analiz görülmektedir. 

 

Şekil 6. İstanbul rüzgar hızı verilerinin mevsimsel ÇÇDA (yaz) 
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Şekil 7. İstanbul rüzgar hızı verilerinin mevsimsel ÇÇDA (sonbahar) 

 

Şekil 8. İstanbul rüzgar hızı verilerinin mevsimsel ÇÇDA (kış) 

 

Rüzgar hızı verileri için yapılan analizlerden mevsimsel değişimleri fark ede-

bilmenin diğer bir metodu ise istatistiksel analizlerdir. Şekil 9’da mevsimlere göre 

oluşturulan histogram grafiği verilmiştir. Grafik, günlük 24, yıllık 8742 veriden oluş-

maktadır. Yatay eksen mevsime ait rüzgâr hızı aralıklarını, düşey eksen ise rüzgar 

frekansı göstermektedir.  
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Şekil 9. İstanbul rüzgar hızı için mevsimsel histogram 

 

Tablo 1’de 2004 yılı İstanbul rüzgar hızı verilerinin ortalama, Basıklık, Mak-

simum değeri, Çarpıklık ve Standart sapma değerleri verilmiştir. İstatistiksel değer-

lerini incelediğinde, kış mevsiminde maksimum rüzgar hızı (9,2) değerine ulaştığı 

görülmektedir. Buna rağmen İstanbul’un yıl içindeki ortalama rüzgar hızı (2,3) de-

ğerini almaktadır.  Ayrıca, ilk bahar ve kış aylarında ortalama rüzgar hızları birbirine 

yakınken, sonbahar ve yaz aylarında ise ortalama rüzgar hızı yakın değerleri almak-

tadır.  

 

Tablo 1. Mevsimsel Rüzgar Hızının İstatistik Analizi 

 

MEVSİM Ort. Basıklık Mak. Çarpıklık Std Sapma 

İlkbahar 2,4131 2,32 6,9 0,3458 1,4334 

Kış 2,4094 4,8667 9,2 1,177 1,5505 

Sonbahar 2,2429 2,5607 7,2 0,6196 1,5807 

Yaz 2,2882 2,7228 7,5 0,5007 1,4874 

Tüm Yıl 2,2853 3,1978 9,2 0,6803 1,5312 



Çok Çözünürlüklü Dalgacık Analizi ile İstanbul Rüzgar Hızı Analizi 

265 

SONUÇ 

Bu çalışmada İstanbul Göztepe ilçesi 2004 yılı rüzgar hızı verileri ÇÇDA ya-

pılarak incelenmiştir. Ayrıca istatistik veriler de analiz edilmiştir. Veriler incelendi-

ğinde sonbahar ve kış mevsimlerinin hız verilerinin yaklaşık değerler aldığı, yaz ve 

ilkbahar verilerini de birbirine yakın olduğu görülmektedir. Histogram grafiği ve is-

tatistik analizi sonuçları, rüzgar hızının ortalama 2,3 ortalama değerini aldığını gös-

termiştir. Yıl içindeki rüzgar hızlarının daha net belirlenmesi için veriler mevsimsel 

olarak ayırılarak incelenmiştir. Yapılan çalışmada hem tüm yıl hem de mevsimsel 

verilerin ÇÇDA ile yaklaşım (a) ve detayları (d) çıkarılmıştır. Yaklaşım ve detaylarla 

ilgili gerekli matematik altyapı verilirken (a) ve (d) analiz sonuçlarının detaylı yo-

rumlamalarına değinilmemiştir. 
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MİKRODALGA DESTEKLİ ISITMA İLE ALÜMİNA 

HİDRAT TOZLARININ ALFA ALÜMİNAYA 
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Özet: Gibsit (Al(OH)3), alfa alümina (α-Al2O3) eldesinde en çok kulla-

nılan başlangıç hammaddesidir. Isıl işlem sırasında, alüminyum hidroksitler 

önce geçiş alüminalarına (500 °C) ve sonra α-Al2O3’e (1200 °C) dönüşür. 

Bu dönüşüm önemli ölçüde tane büyüklüğü, kimyasal bileşim ve ısıtma koşul-

ları gibi çeşitli parametrelere bağlıdır. α-Al2O3 tozlarının hazırlanmasına yöne-

lik geleneksel yaklaşım, alüminyum hidroksitlerin yüksek sıcaklıklarda kalsi-

nasyonudur. Bu nedenle, kalsinasyon için yeni ve yüksek verimli bir ısıtma 

tekniğinin kullanılması ilgi çekicidir. Mikrodalga işlemi ile konvansiyonel ısıt-

manın aksine, malzemeler doğrudan mikrodalga enerjisi ile etkileştiğinden 

ısıtma hızlı bir şekilde gerçekleşir. Daha yüksek ısıtma hızı, üretim zamanının 

ve maliyetinin yanı sıra enerji tüketiminin azalmasını sağlar. Bu çalışmada, 

mikrodalga ısıtma ile α-alümina dönüşümü için başlangıç maddesi olarak gibsit 

kullanılmıştır. Hammaddeler, özgül yüzey alanı ve tane boyut dağılımının α-

alümina dönüşümü üzerindeki etkisini araştırmak için ilk önce farklı sürelerde 

öğütülmüştür. Elde edilen tozlar daha sonra mutfak tipi bir mikrodalga fırında 

farklı sürelerde ısıtılmıştır. Mikrodalga destekli ısıtılan tozlar X-ışınları (XRD) 

analizi ile karakterize edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: alfa alümina, mikrodalga destekli ısıtma, dönü-

şüm, karakterizasyon 
 

Microwave-assisted Transformation of Alpha-alumina Powders in a  

Domestic Microwave Oven 

 

Abstract: Gibbsite (Al(OH)3) is the most used precursor for the prepa-

ration of alfa alumina (α-Al2O3). During the heat treatment, aluminum hydrox-

ides are first transformed into transition aluminas (500 °C) and then to α-

Al2O3 (1200 °C). This transformation is mainly influenced by several param-

eters such as grain size, chemical composition, and heating conditions. The 
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conventional approach for the preparation of α-Al2O3 powders is by calcination 

of aluminum hydroxides that requires high temperatures. For this reason, the 

use of a new and highly efficient heating technique for calcination is of interest. 

The microwave processing is rapid heating because materials are heated di-

rectly through the interaction with microwave energy. The higher heating rate 

brings about the reduction of energy consumption as well as manufacturing 

time and cost. In the present investigation, gibbsite was used as starting mate-

rials for transformation to α-Al2O3 via microwave-assisted heating. The raw 

materials were firstly ball milled for different particle size to compare the effect 

of specific surface area and particle size distribution on the transformation of 

α-Al2O3. Then samples were heated in a domestic microwave oven at the 

different duration of the microwave. The resulting products were characterized 

by X-ray diffraction (XRD) analysis. 

Keywords: alfa alumina, microwave-assisted heating, transformation, 

characterization 

 

 

1. GİRİŞ 

Alümina üretiminde en önemli hammadde kaynağı boksit cevheridir. Boksit-

ler, trihidrat formundaki gibsit (Al(OH)3) ile monohidrat formundaki böhmit (Al-

OOH) ve diyaspor (Al2O3.H2O)’u saf veya karışık halde ihtiva edebilirler (Gülen ve 

Boztepe, 2015:9). Gibsit ve böhmit kullanılarak alüminyum üretiminde alümina elde 

edilebildiği halde diaspordan bu gaye ile alümina üretimi bugüne kadar ekonomik 

olarak yapılamamıştır (DPT, 2003: 3-5). 

Alümina, anortit (CaAl2Si2O8), alunit (KAl3(SO4)2(OH)6) gibi kaynaklardan 

eldesi mümkün olsa da, yapay olarak tüm alüminalar alümina hidratlı cevher yani 

boksitten Bayer Prosesi ile üretilir (Sarıdere ve Birol, 2005:2). 

Bayer prosesi ile boksitten elde edilen alüminanın yaklaşık % 93’ü alüminyum 

metali üretiminde kullanılan metalurjik alümina olup, geri kalanı ise aşındırıcı, ref-

rakter ve kimya sanayilerinde kullanılmaktadır (Sarıdere ve Birol, 2005:2). 

Boksit içerisinde yer alan alüminyum hidroksitler kontrollü olarak ısıtıldıkla-

rında (250-1150 oC’de termal dehidroksilasyonları sonucu) bünyelerindeki suyun bü-

yük bölümünün alınmasıyla aktif alüminaya dönüşmektedir. Kristal yapıları, düşük 

sıcaklıklarda (250-900 oC), χ (çi), η (eta), γ (gama), ρ (ro), yüksek sıcaklıklarda (900-

1150 oC), δ (delta), κ (kappa), θ (teta) ve α (alfa) alüminadır. Bu iki sıcaklık aralığı 

genel olarak geçiş alüminaları olarak bilinen yapıları oluştururlar (Gülen ve Boztepe, 

2015:9; Birol ve Sarıdere, 2006: 4). Termodinamik olarak kararlı alfa alüminaya (α-

Al2O3) tamamen dönüşüm öncesi geçiş alüminalarının (γ, θ , η, δ, χ, κ ve β) bir, iki 

veya daha fazlasının oluşumu, önemli ölçüde tane büyüklüğü, kimyasal bileşim ve 
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ısıtma koşulları gibi çeşitli parametrelere bağlıdır (Ebadzadeh and Asadian, 

2009:242). 1000 oC’den düşük sıcaklıklardaki geçiş alüminalarına aktif alümina da 

denilir. Aktif alüminalar; yüzey alanı yüksek ve bir miktar su içeren alüminalardır. 

Geçiş alüminaları düzensiz bir yapıda olup (amorf) tamamen kristalleşemedikleri 

için yüzey alanı çok yüksektir (Gülen ve Boztepe, 2015:9). Geçiş alüminaları, ince 

tane boyutu, yüksek yüzey alanı ve katalitik aktivite nedeniyle endüstride adsorban, 

katalizör, kaplama vb. alanlarda uygulama bulmuşlardır (Manivasakan et al., 

2011:77; Ebadzadeh and Asadian, 2009:242). 

Gibsit (Al(OH)3) ve böhmit (AlOOH), alfa alümina eldesinde en çok kullanı-

lan öncü hammaddeleridir (Lamouri et al., 2017: 48). Şekil 1’de gibsit ve böhmit’in 

kalsinasyon sıcaklığına bağlı olarak alfa alüminaya dönüşümü görülmektedir (We-

fers and Misra, 1987:47).  

 

 

Şekil 1.Gibsit’in (Al(OH)3) Alfa Alüminaya (α-Al2O3) Dönüşüm Sırası(We-

fers and Misra, 1987:47). 

 

Alüminyum hidroksitleri, hidroksil iyonlarını kaybederek Şekil 1’deki bir seri 

içinde geçiş alüminalarına ve en sonunda da alüminyum oksidin termodinamik ola-

rak kararlı tek formu olan alfa alüminaya dönüştüren ısıl işleme kalsinasyon ve üre-

tilen ürünlere de kalsine alüminalar adı verilir (Madono, 1999:55). Şekil 2’deki gra-

fikte, alüminyum hidroksitin kalsinasyonu ile yüzey alanı, alfa alümina oluşum mik-

tarı ve kristal boyutundaki değişimler verilmiştir. 
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Şekil 2. Alüminyum Hidroksitin Kalsinasyonu ile Yüzey Alanı, Alfa Alümina 

Oluşum Miktarı ve Kristal Boyutu Değişimi (Madono, 1999:55). 

 

Şekil 2’de kalsinasyon işlemi ile alüminyum hidroksitin yüzey alanının gide-

rek azaldığı ve alfa alüminaya tamamen dönüşüm ile yüzey alanının en düşük değere 

ulaştığı görülmektedir. Ayrıca, kalsinasyon sıcaklığının artışı ile birlikte alfa alümina 

dönüşümünün artarak 1200 oC’de en yüksek değere ulaştığı görülmektedir. Aynı gra-

fikte, mineral katkısı kullanılmadan kalsinasyon işlemi ile birkaç mikron boyutunda 

alfa alümina tozları elde edilirken, az miktarlarda mineral katkıları ile (florit, borat, 

klorat, floroborat gibi) daha düşük sıcaklıklarda ancak 6-7 mikron gibi daha iri kristal 

boyutuna sahip alfa alümina elde edildiği anlaşılmaktadır. 

Gibsitin 100-200 oC gibi düşük sıcaklıklarda ısıtılması ile ilk olarak böhmit 

elde edilir. Böhmit’den 450 oC ile 750 oC arasında γ-Al2O3 dönüşümü gerçekleşir. 

Daha yüksek sıcaklıklarda kalsinasyon ile δ ve θ fazlarına bir dizi dönüşümle devam 

eden süreç, 1100 oC ile 1200 oC arasındaki sıcaklıklarda, hekzagonal sıkı paketlenmiş 

bir yapıya sahip termodinamik olarak kararlı α-Al2O3 fazı oluşumunu sağlar (Chau-

ruka, 2015:775). 

 

      450 
o
C                  750 

o
C          900 

o
C 1100-1200 

o
C 

Bohmit ⟹ γ–Al2O3 ⟹ δ–Al2O3⟹ θ–Al2O3 ⟹ α–Al2O3 
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Böhmit, ısı etkisinde yapısal su çıkışı ile gama alümina (γ-Al2O3) geçiş alümi-

nasına dönüşür. γ-Al2O3 monoklinik fazın (d=3.56 g/cm3) hegzagonal α-Al2O3 fazına 

(d=3.98 g/cm3) dönüşümüne, yaklaşık % 10'luk bir hacim azalması eşlik eder ve bu 

da büyük bir yoğunluk artışına neden olur. θ–Al2O3’ün α-Al2O3’e dönüşümü (1100-

1200 oC) bir çekirdeklenme ve tane büyüme mekanizması yoluyla gerçekleşir ve tane 

büyüklüğü, kimyasal bileşim ve ısıtma hızı gibi çeşitli parametrelerden etkilenir. θ-

Al2O3→α-Al2O3 dönüşümü, sinterleme işlemi ve dolayısıyla mikroyapı kontrolü için 

çok önemlidir. Ancak, kararsızlıklarından ve yüksek reaktivitelerinden dolayı geçiş 

alümina fazlarının dönüşümünü hassasiyetle çalışmak zordur (Lamouri et al., 2017: 

48). 

Alümina ürünler; metalürjik, kalsine, sinter, tabular ve özel kalsine alüminalar 

olarak adlandırılmaktadır. Metalürjik alümina alfa alümina miktarı % 20’den düşük 

ve geçiş alüminaları içerir. Kalsine alüminalar 1200 oC’de kalsine olurlar alfa alü-

mina % 80 civarındadır. Sinter alüminalar yaklaşık 1500 oC’de, Tabular alümina en 

az 1750 oC’de sinterlenir. Özel kalsine alüminalar % 99,5’den fazla Al2O3 içerir ve 

% 90-95 alfa alüminaya sahiptir ve soda miktarı % 0.3’den küçüktür (Madono, 

1999:55). 

Alfa alümina, yüksek sertlik, aside veya baza karşı yüksek direnç, kimyasal 

inertlik, mekanik kararlılık ve yüksek erime gibi mükemmel fiziksel ve kimyasal per-

formansına bağlı olarak refrakter, seramik, kimyasal ve alaşımlı malzemelerdeki çok 

çeşitli uygulamalar için en önemli oksitlerden biridir (Ebadzadeh and Asadian, 

2009:242; Chen et al., 2017:170). 

Alfa alümina tozlarının eldesine yönelik geleneksel yaklaşım, alüminyum hid-

roksitlerin (alümina hidrat) yüksek sıcaklıklarda kalsinasyonudur. Ancak bu kalsi-

nasyon, sinterlemede anormal tane büyümesine ve gevşek bir yoğunluğa neden olur, 

bu da alümina esaslı seramiklerde düşük mekanik özelliklere neden olur. Sinterleme 

aşamasında bu hataların üstesinden gelmek için, hammaddelerin kalsinasyonla alfa 

fazına dönüşüm sıcaklığını düşürmek gereklidir (Lamouri et al., 2017: 48; Kano, 

2000:92). Bu nedenle, kalsinasyon için yeni ve yüksek verimli bir ısıtma tekniğinin 

kullanılması ilgi çekicidir. Mikrodalga işlemi ile konvansiyonel ısıtmanın aksine, 

malzemeler doğrudan mikrodalga enerjisi ile etkileştiğinden ısıtma hızlı bir şekilde 

gerçekleşir. Daha yüksek ısıtma hızı, üretim zamanının ve maliyetinin yanı sıra enerji 

tüketiminin azalmasını sağlar. Mikrodalga ısıtma ile hazırlanan α-Al2O3 tozları kul-

lanılarak uygun mekanik özelliklere sahip alümina esaslı seramikler üretilebilir. Mik-

rodalga ısıtma, daha ince tane boyutlarında ve daha az miktarda sert aglomeratlara 

sahip tozların eldesine imkân tanıması ile daha yüksek ham yoğunluğa ve daha ho-

mojen bir mikro yapıya neden olarak mekanik özellikleri geliştirir (Ebadzadeh and 

Asadian, 2009:242). 
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2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 

Ülkemizde metalik alüminyum üretiminin ara ürünü olan yerli alüminanın 

seramik endüstrisinde hammadde olarak kullanılması son zamanlarda önem 

kazanmıştır. Ancak, yerli alüminanın kullanılabilir hale getirilmesi için gerekli ön 

işlemler uzun bir süreç olup maliyeti yüksektir. Maliyetteki önemli paylardan birisi 

ısıl işlem sürecidir. Bu çalışmada nispeten kolay uygulanabilir, düşük maliyetli, daha 

az zaman ve enerji tüketimi sağlayan mikrodalga destekli ısıtma ile alümina 

hidratların alfa alüminaya dönüşümü araştırılırmıştır. 

Deneysel çalışmalar, mutfak tipi mikrodalga fırının modifiye edilmesi, faz 

dönüşümü ve karakterizasyon çalışmalarından oluşmaktadır.  

 

2.1. Mikrodalga Fırın Modifikasyonu 

Deneysel çalışmalarda maksimum gücü 700 Watt olan ve 2,45 GHz’lik fre-

kansta mikrodalga üreten 20 litre iç hacmine sahip mutfak tipi mikrodalga fırın kul-

lanılmıştır. Mikrodalga destekli ısıtma ile yüksek sıcaklık eldesi, bu sıcaklığın mu-

hafaza edilmesi ve fırın aksamının sıcaklıktan korunması amacı ile ısı yalıtım mal-

zemeleri (fiberboard) kullanılarak fırın içerisinde kutu şeklinde 1 litrelik kapalı bir 

hacim oluşturulmuştur. Kullanılan fiberboardlar AKM Metalurji’den (İstanbul) te-

min edilen Ceraboard 115 kodlu ve 1400 °C’ye kadar dayanabilen sıkıştırılmış rijit 

elyaftan üretilmiştir. Bununla birlikte, alfa alümina üretiminde kullanılan başlangıç 

hammaddelerinin düşük mikrodalga absorblama özelliklerinden dolayı, ikincil bir ısı 

kaynağı olarak laboratuvar koşullarında slip döküm tekniği ile silisyum karbür (SiC) 

susceptorler üretilmiştir.  

SiC susceptorlerin mikrodalga ile oda sıcaklığında mükemmel etkileşimi sa-

yesinde üretilen konvansiyonel ısının başlangıç hammaddelerini mikrodalga ile etki-

leşebilir kritik sıcaklığa ısıtması neticesinde hibrid ısıtma (konvansiyonel + mikro-

dalga) sağlanması hedeflenmiştir. 2 adet yarım ay şekilli SiC susceptorler, fiberbo-

ardlar ile oluşturulan kutu şeklindeki kapalı hacim içerisine simetrik bir konfigüras-

yonda yerleştirilmiştir (Şekil 3). 
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Şekil 3. Mikrodalga Destekli Isıtmada Fırın Konfigürasyonu 

 

Mikrodalga destekli faz dönüşümü çalışmaları öncesinde, SiC susceptor des-

teği ile belirli zaman dilimi içerisinde ulaşılabilecek maksimum sıcaklık değerlerinin 

tespiti için mikrodalga fırını farklı güç seviyelerinde (385, 539 ve 700 W) çalıştırıl-

mıştır. Bu tespit için, SiC susceptor içeren termal kutu mikrodalga fırın içerisine yer-

leştirilmiş ve ortam sıcaklığı, bir veri kaydedici ile entegre bir termokupl (TP-01 Tip 

K) kullanılarak izlenmiştir. Her güç seviyesi için 3 kez tekrarlanan ölçümler ile elde 

edilen sıcaklık-zaman profilleri Şekil 4’de sunulmuştur. 

 

 

Şekil 4. Mikrodalga Destekli Isıtmada Güç Seviyesinin Belirlenmesi İçin Sı-

caklık-Zaman Profilleri 

 

Her bir güç seviyesi için gerçekleştirilen sıcaklık ölçümlerinde 3 ölçüm için 

standart sapma değerleri ± 5 oC olarak tespit edilmiştir. Bu sıcaklık verilerine göre, 

belirlenen zaman dilimi içerisinde ulaşılan en yüksek sıcaklık değerine (700 oC) 700 
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Watt güçte 10 dakikada, 539 Watt güçte 15 dakikada 385 Watt güçte ise 20 dakika-

dan daha fazla sürede ulaşıldığı görülmektedir. Hedeflenen bir sıcaklık değerine ulaş-

mak için güç seviyesi azaldıkça daha fazla sürenin gerekli olduğu anlaşılmıştır. Bu 

nedenle, zamandan tasarruf sağlamak için 700 Watt güç değeri alümina dönüşüm 

çalışmaları için çalışılacak güç seviyesi olarak belirlenmiştir.  

 

2.2. Alfa Alümina Faz Dönüşümü  

Alümina hidratların mikrodalga destekli ısıtma ile alfa alüminaya dönüştürül-

mesine yönelik çalışmada başlangıç hammaddesi olarak Seydişehir Eti Alüminyum 

Fabrikasından temin edilen 3 farklı tane boyutuna sahip  % 99,8 saflıkta alümina 

hidratlar kullanılmıştır. Başlangıç hammaddeleri olarak 100 mikron tane boyutuna 

sahip (0.489 m²/g) kuru hidrat, 10 mikron tane boyutuna sahip (4.072 m²/g) ince alü-

mina hidrat ve 1 mikron tane boyutuna sahip (3.813 m²/g) çok ince alümina hidrat 

seçilmiştir.  

Alümina hidrat hammaddelerinin her biri 10’ar gram tartılarak porselen kroze 

içerisine alınmış ve Şekil 3’te belirtilen konfigürasyonda mikrodalga fırını içerisine 

yerleştirildikten sonra 700 Watt güçte 30 ve 60 dakika süre ile ısıl işleme tabi tutul-

muştur. Mikrodalga destekli ısıtma işlemi ile elde edilen numunelerde kütle değişim-

leri tespit edildikten sonra faz dönüşümünün tespiti için X-ışınları kırınımı (XRD) 

analizi yapılmıştır. Faz yapısındaki değişiklikler Cu-Kα radyasyonlu bir X-ışını dif-

raktometresi (XRD, Bruker-D8 Advance, Almanya) kullanılarak değerlendirilmiştir. 

Difraktogramlar 2θ=10°–80° aralığında 3 °/dk tarama hızında elde edilmiştir. 

 

3. SONUÇLAR 

Farklı sürelerde mikrodalga destekli ısıtma işlemi sonrası tozlar tartılarak he-

saplanan kütle değişimleri Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Alümina Hidrat Tozlarının Mikrodalga Destekli Isıtma İşlemi Son-

rası Kütle Değişimleri 

Alümina 

Hidrat 

Numuneleri 

30 dakika işlem son-

rası kütle değişimi 

(%) 

60 dakika işlem sonrası 

kütle değişimi (%) 

100 µm 34,22 35,14 

10 µm 33,08 34,62 

1 µm 33,13 34,14 
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Mikrodalga destekli ısıtma ile gerçekleşen dönüşüm reaksiyonu aşağıda veril-

diği gibidir.  

 

                > 500 oC 

2Al(OH)3 + ısı      Al2O3  

 

Dönüşüm reaksiyonuna göre alümina hidratın (2 x 78 gr) alüminaya (102 gr) 

dönüşümünde teorik olarak yaklaşık 54 gramlık bir kütle kaybı % 34,6’ya karşılık 

gelmektedir.  

Mikrodalga destekli ısıtma sonrası 30 dakika işlem görmüş tozlar için yaklaşık 

% 33, 60 dakika işlem görmüş tozlar için ise yaklaşık % 34’lük bir kütle kaybı ger-

çekleştiği Tablo 1’de görülmektedir. Bu kayıplar dönüşüm reaksiyonunda da göste-

rildiği gibi alümina hidratların geçiş alüminalarına dönüşümü esnasında gerçekleşen 

ve hidroksil gruplarının ısı etkisiyle bünyeden uzaklaşması ile ilgilidir. Isıl işlem sü-

resinin 30 dakikadan 60 dakikaya arttırılması ile sadece % 1’lik bir artış meydana 

geldiği dolayısıyla 30 dakika işlem süresinde alümina hidratların bünyesindeki hid-

roksillerin neredeyse tamamının uzaklaştığı anlaşılmaktadır. 60 dakika işlem süre-

siyle elde edilen kütle değişimi değerleri ile de alüminaya dönüşümün tamamen ger-

çekleştiği düşünülmektedir. 

Şekil 5, 6 ve 7’de alümina hidrat numunelerinin mikrodalga destekli ısıtma 

işlemleri öncesi ve sonrasında faz yapılarını gösteren X-ışınları kırınımı (XRD) pa-

ternleri verilmiştir. 

 

 

Şekil 5. Isıl İşlem Görmemiş Alümina Hidratlar 
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Şekil 5’te görüldüğü üzere ısıl işlem görmemiş alümina hidratların faz yapısı 

tamamen gibsitten oluşmaktadır. 

 

 

Şekil 6. 30 Dakika Mikrodalga Destekli Isıl İşlem Görmüş Alümina Hidratlar 

 

Şekil 6’da alümina hidratların mikrodalga destekli ısıtma ile 30 dakika süre ile 

işleme tabi tutulduklarında 900-1000 oC sıcaklıkları arasında kararlı olan kappa alü-

mina fazına kısmen dönüştükleri gözlenmiştir. Oluşan pik sayılarına göre değerlen-

dirildiğinde en fazla dönüşümün 10 mikron boyutundaki alümina hidratta olduğu gö-

rülmektedir. 

 

Şekil 7. 60 Dakika Mikrodalga Destekli Isıl İşlem Görmüş Alümina Hidratlar 
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Şekil 7’de alümina hidratların mikrodalga destekli ısıtma ile 60 dakika süre ile 

işleme tabi tutulduklarında 1100-1200 oC sıcaklıklardan itibaren oluşmaya başlayan 

alfa alümina fazına dönüşümün başladığı gözlenmiştir. Oluşan pik sayılarına göre 

değerlendirildiğinde en fazla dönüşümün 30 dakikalık işlem sonucunda olduğu gibi 

yine 10 mikron boyutundaki alümina hidratta olduğu görülmektedir. Bu boyuttaki 

alüminada alfa fazına ait neredeyse bütün piklerin oluştuğu az da olsa hala kappa 

fazına ait piklerin mevcudiyeti dolayısıyla dönüşümün tamamen gerçekleşmediği an-

laşılmaktadır.  

 

4. YORUMLAR 

Deneysel çalışmalarda elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, alümina hid-

ratların alfa alüminaya dönüşümünde başlangıç tane boyutunun önemli olduğu ve bu 

çalışmada 3 farklı boyutta kullanılan hammaddeler içerisinde 10 mikron boyutlu alü-

mina hidrat ile en iyi dönüşümün sağlandığı anlaşılmıştır. Ayrıca, mikrodalga des-

tekli ısıtmada işlem süresinin 30 dakikadan 60 dakikaya çıkarıldığında kappa fazın-

dan alfa fazına dönüşüm sayesinde numune sıcaklıklarının en az 100 oC daha arttığı 

anlaşılmaktadır. Sonuç olarak, alfa fazına tamamen dönüşüm için fırın iç ısı yalıtı-

mının daha da iyileştirilerek 60 dakika işlem süresinden daha fazla süre uygulanarak 

veya 700 Wattan daha yüksek fırın gücüne sahip bir mikrodalga fırın kullanılarak 

hedeflenen dönüşümün sağlanabileceği sonucuna ulaşılmıştır. 
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