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TWO-STAGE APPROACH FOR SOLVING JIGSAW PUZZLES WITH 

SIMULATION 

 

Lütfi MUTLU 

Dokuz Eylul University, The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Dept. of Computer Science 

ORCID ID:  0000-0002-6133-4528 

 

Efendi NASIBOGLU 

Dokuz Eylul University, Dept. of Computer Sciences 

ORCID ID:  0000-0002-7273-1473 

 

ABSTRACT 

In this work, the base program is developed for implementing and testing image processing 

algorithms. Image loading (from hard drive and webcam), slicing and mixing functions are 

implemented. Puzzle solving algorithm based on one side edge detection with candidate 

adjacent cells is developed, tested and analysed with different images. As a consequence of this, 

the base of a new algorithm based on grouping jigsaw pieces (like Tetris game pieces) is 

applied. Width and height limit conditions are added according to the number of pieces in the 

puzzles. It has been provided to make multiple solutions automatically to increase the solution 

performance for choosing the optimal solution. On the second stage, pieces with lowest match 

scores are swapped among themselves for better solutions. The program consists of Tetris Mode 

and Unrotated Pieces Mode. In the Tetris Mode, pieces with similarity below the threshold are 

grouped together. These groups are displayed in the Solutions Window on the right side of the 

GUI. In the Unrotated Pieces Mode, the solutions and their scores are displayed here as images. 

Simulation of pieces, displaying empty/candidate spaces, puzzle boundaries and displaying the 

solutions in the Solutions Window are carried out at the same time, during the solution process. 

Keywords: Jigsaw Puzzle, Simulation, Edge Matching. 
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AUTONOMOUS DEFORMATION DETECTION AND CLASSIFICATION 

 ON PANTOGRAPHS OF RAILWAY VEHICLES WITH IMAGE PROCESSING 

AND DEEP LEARNING 

 

Selin GEZEN 

Yaşar University, Faculty of Engineering, Electrical and Electronics Engineering  

ORCID NO: 0000-0002-0318-0612 

 

Lütfi MUTLU 

Izmir University of Economics, Faculty of Engineering, Mechatronics Engineering 

ORCID NO: 0000-0002-6133-4528 

 

Kemal KANDEMIR 

Innolife Mechatronics Engineering Company 

ORCID NO: 0000-0002-5740-1441 

 

ABSTRACT 

An overhead contact line (OCL) provides energy to an electric railway vehicle through the 

contact strip of its pantograph. This electricity is subsequently utilized to power the train 

vehicle's electrical equipment. Corrosions or fractures may occur on the contact strip because 

of friction with the OCL. Especially the friction with the connecting pieces on the OCL causes 

deformations owing to chipping and structural failure in particular. Due to these deformations, 

the power transmission quality on the OCL decreases. In this work, an IP camera is used for 

monitoring trains which pass from Hilal IZBAN metro station in İzmir. In the first step of the 

work, the pantograph region of interest (ROI) is selected and pantographs of the trains are 

detected with k-means and image processing algorithms from the video stream. Each detected 

image with a pantograph is saved to the hard disk. Algorithm is also updated for detection of 

pantographs both day and night. After that on the second step, the images are used for deep 

learning of deformed/broken pantographs and non-broken/durable ones. Deep learning model 

based on the convolutional neural network (CNN) architecture is developed with the obtained 

data. A classification is made between deformed/broken pantographs and durable pantographs 

with the developed model. Thanks to the program, deformed/broken pantographs are detected 

on time and railways will become safer. 

Keywords: Pantograph, Image Processing, Deep Learning, Convolutional Neural Network. 

https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/fracture
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THE EFFECT OF SILICA FUME AND GROUND PUMICE ON THE PHYSICAL 

PROPERTIES OF MORTARS CONTAINING GLASS POWDER 

 

Murat ŞAHİN 

Dr., Yozgat Bozok University, Faculty of Engineering and Architecture, Department of Civil Engineering 

ORCID ID: 0000-0002-7999-3281 

 

Polat ÖZYİĞİT 

Dr., Yozgat Bozok University, Faculty of Engineering and Architecture, Department of Civil Engineering 

ORCID ID: 0000-0002-5196-9052 

 

ABSTRACT 

In this study, effect of glass powder substitution with silica fume or ground  pumice on the 

physical properties were investigated on cement-based mortars containing high amount of glass 

powder. The glass powder and ground pumice were obtained by a grinding process, but no 

treatment was performed on silica fume. Four mixtures, one control mixture containing 50% 

glass powder and three mixtures in which glass powder substituted with 10% silica fume or 

10% ground pumice or 20% ground pumice, were prepared. The water to binder ratio and binder 

to aggregate ratio of mixtures were kept as 0.42 and 3.0, respectively. Cubic samples with a 

side of 50 mm were casted and cured in a humid-oven at a temperature of  60 °C for 2 h or 24 

h. Tests for the determination of dry unit weight, porosity, and water absorption were performed 

on these samples. An increase in the dry unit weight and decrease in the porosity and water 

absorption of the samples were observed with the increasing curing duration from 2 h to 24 h. 

The effect of  the substitution of glass powder with ground pumice on the measured physical 

properties was at negligible level in 2 h cured samples, but there was a significant decrease in 

the water absorption and porosity in 24 h cured samples. The best results, highest dry unit 

weight and lowest water absorption and porosity, were obtained for the mixtures in which glass 

powder was substituted with 10% silica fume regardless of curing duration. A good correlation 

between the water absorption and porosity was observed for produced mortars. It has been 

experimentally demonstrated that the use of pozzolans containing higher silica content has a 

positive effect on the physical properties. 

Keywords: Glass powder, silica fume, ground pumice, powder replacement, physical 

properties. 
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AMARANT HASAT ATIKLARINDAN ÜRETİLEN KATI BİYOYAKITIN KALİTE 

DEĞERLENDİRMESİ 

QUALITY ASSESSMENT OF SOLID BIOFUEL PRODUCED FROM AMARANTH 

HARVEST RESIDUES 

 

Savaş UZUNOĞLU 

Yüksek Ziraat Mühendisi, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, İzmir 

Master of Agricultural Engineer, Ministry of Agriculture and Forestry, İzmir 

ORCID ID: 0000-0003-3506-1594  

 

Emrah KUŞ 

Dr., Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Iğdır 

Dr., Iğdır University, Agricultural Faculty, Department of Biosystem Engineering, Iğdır 

ORCID ID: 0000-0001-6880-5591 

 

ÖZET 

Hasat işleminden sonra tarlada ve bahçede kalan atıklar ile ürün işlendikten sonra tesislerde 

kalan tarımsal atıklar değerlendirildiğinde iyi bir enerji potansiyelini oluşturmaktadır. Bu 

potansiyeli değerlendirmenin bir yolu da bu atıkların katı biyoyakıta çevrilmesidir. Bu 

çalışmada, tek yıllık bir bitki olan ve tahıl, sebze, süs bitkisi, yem bitkisi veya yabancı ot olarak 

sınıflandırılan amarant atıkları kullanılmıştır. Amarant bitkisinin sap kısımları tarladan 

toplanılarak öğütülmüş ve peletlenerek katı biyoyakıt formuna getirilmiştir. Peletleme 

işleminde 3 kW motor gücüne sahip, işleme kapasitesi 50-60 kg h-1 olan dairesel sıralı delikli 

düz kalıplı peletleme makinası kullanılmıştır. Pelet kalıbının giriş delik çapı 11 mm, çıkış delik 

çapı 6,8 mm ve kalıp boyu 19 mm'dir. Denemelerde, amarant hasat artıkları (A) yalın olarak, 

toz pirina (P) ile ve kızılçam talaşı (T) ile karıştırılarak 3 farklı pelet (P1, P2 ve P3) numunesi 

üretilmiştir (P1: %100 A, P2: %50 A ve %50 P, P3: % 50 A ve %50 T). Peletleme işlemi, %25 

nem içeriği ve 70 °C materyal sıcaklığında gerçekleştirilmiştir. Pelet bağlayıcı madde olarak % 

7.5 oranında melas kullanılmıştır. Her bir tekerrür için üretilen peletlerin nem, kül, uçucu 

madde ve sabit karbon içerikleri, parça yoğunlukları, su alma dirençleri, ısıl değerleri, 

dayanıklılık dirençleri, elementel analiz ve yanma gazı emisyonları belirlenmiştir. Çalışma 

sonucunda peletlerin nem içeriği %12.8 - %15.6; kül içeriği %6.4 – %10.7; uçucu madde içeriği 

%58.1 - %62.1; sabit karbon içeriği %15.6 - %18.4 ve düşme dayanıklılık direnci %96.7 - 

%98.7 arasında değişmiştir. Sadece amarant ile üretilen peletlerde düşme dayanıklılık direnci 

en yüksekti. Hem pelet parça yoğunluğu hem de su alma direnci pirina ve kızılçam talaşına 

bağlı olarak artmıştır (P<0.05). En büyük yoğunluk artışı kızılçam talaşının ilavesiyle, en 

yüksek su alma direnci ise pirina ilavesiyle elde edilmiştir. En düşük ısıl eğer (3653 kcal kg-1) 

amarant hasat artıklarından üretilen peletlere ait iken, en yüksek ısıl değer (4242 kcal kg-1) 

pirina ilavesiyle üretilen peletlerden elde edilmiştir. Katkı materyalleri peletlerin C ve H 

https://orcid.org/0000-0003-3506-1594
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oranlarını artırmıştır. Baca gazı emisyon değerlerine göre, en yüksek O2 emisyonu P1’de iken, 

en yüksek CO2, CO, NO, NOx ve SO2 emisyonu P2’de bulunmuştur. Sonuç olarak, sadece 

amarant artıklarından elde edilen peletlerin kalite bakımından uygun olduğu, pirina ve kızılçam 

ilavesinin biyoyakıt kalitesini iyileştirdiği tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Amarant hasat atıkları, biyokütle, peletleme, yakıt kalitesi 

 

ABSTRACT 

When the residues remaining in the field after the harvest, wastes in the horticulture, and the 

agricultural residues remaining in the facilities after the product is processed are evaluated, it 

creates a great energy potential. One way to evaluate this potential is to convert these wastes 

into solid biofuel. In this study, amaranth residues, which is an annual plant and classified as 

cereal, vegetable, ornamental plant, fodder crop, or weed, were used. Stalk parts of the amaranth 

plant were collected from the field, milled, compressed, and brought into solid biofuel form. A 

circular plain form press pellet machine with 3 kW electric motor power and 50-60 kg h-1 

capacity was used in the pelleting process. The inlet hole diameter of the pellet die was 11 mm, 

the die hole outlet diameter was 6.8 mm and the die length was 19 mm. In the experiments, 

three different pellet samples (P1, P2, and P3) were produced by using the amaranth (A) harvest 

residues lonely, by mixing powder pomace (PO) and, red pine shavings (RP) (P1: 100% A, P2: 

50% A and 50% PO, P3: 50% A and 50% RP). The pelleting process was carried out at a 

moisture content of 25% and a material temperature of 70 °C. As a binder in pelleting, 7.5% 

molasses of the total material was used. Physical properties such as pellet particle density, 

durability resistance, water sorption resistance, and chemical properties such as moisture 

content, calorific value, ash content, volatile matter content, fixed carbon content, and exhaust 

gas emissions were determined to compare pellet quality characteristics. According to the 

results of the analysis, the moisture content of the pellets was %12.8 - %15.6; ash content %6.4 

– %10.7; volatile matter content %58.1 - %62.1; fixed carbon content was found to be %15.6 - 

%18.4 and durability resistance was found to be between %96.7 - %98.7. The pellets produced 

with amaranth alone had the highest durability resistance. Both the pellet particle density and 

the water sorption resistance increased depending on the powder pomace and red pine shavings 

(P<0.05). The highest density increase was obtained with the addition of red pine shavings, and 

the highest water sorption resistance was obtained with the addition of pomace. While the 

lowest calorific value (3653 kcal kg-1) belonged to the pellets produced from amaranth harvest 

residues, the highest calorific value (4242 kcal kg-1) was obtained from the pellets produced 

with the addition of pomace. Additives increased the C and H ratios of the pellets. According 

to the exhaust gas emission values, while the highest O2 emission was in P1, the highest CO2, 

CO, NO, NOx, and SO2 emission was found in P2. As a result, it was determined that only the 
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pellets produced from amaranth residues were suitable in terms of quality, and the addition of 

pomace and red pine shavings improved the biofuel quality. 

Keywords: Amaranth harvest residues, biomass, pelleting, biofuel quality 
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VERİLERİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ 

THE STATISTICAL ANALYSIS ON QUANTITATIVE DATA OBTAINED BY MARINE 

SEDIMENTS AND BENTHIC FORAMINIFERA IN BELEK COASTAL AREA 

(ANTALYA GULF, TURKEY) 
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ÖZET 

Korelasyon analizi, sayısal verilerin değerlendirilmesinde ve iki değişken arasında herhangi bir 

ilişkinin olup olamadığının belirlenmesinde kullanılan istatistiksel yöntemlerden biridir. Belek 

kıyı bölgesi, Türkiye'nin güneyindeki Antalya Körfezi’nde yer almaktadır. Bu araştırmada 

yanal yöndeki ilişkileri belirlemek amacıyla yüzey örnekleri ve düşey yöndeki ilişkileri 

belirlemek amacıyla sondaj örnekleri kullanılmıştır. Yanal ve düşey yöndeki ilişkileri 

belirlemek için, toplam 19 foraminifer bolluk, çeşitlilik, izotopik ve granülometrik sayısal 

değişkenlere dayalı olarak iki faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Yanal faktör analizi, porselen 

testlerinde göreli olarak azalma ve tür sayısı, toplam foraminifer birey sayısı, hiyalin testleri, 

çeşitlilik indeksleri, aglütinant testlerinde ise artış olduğunu göstermektedir. Dikey faktör 

analizi ise toplam foraminifer birey sayısı, tür sayısı, porselen testler, aglütinant testleri, 

çeşitlilik indekslerinde nispeten azalma ve çamur/ince tanelerde hiyalin testlerde artış olduğunu 

göstermektedir. Bu ilişkilere göre, güncel denizel çökellerin temel bileşenler analizi (TBA), 

porselen testlerinde bir azalmaya karşı hiyalin testlerinin arttığını ve hiyalin testlerinin baskın 

olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, eski denizel çökellerin TBA sonuçları ise, geçmişte 

porselen testlerde artışı ve hiyalin testlerinin azalmayı göstermektedir. Hiyerarşik küme analizi, 

https://orcid.org/0000-0001-9699-1002
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örnekleri değişkenlere göre gruplandırmak için tercih edilen bir tekniktir. <%36 farklılıkta, 

foraminifer bolluğuna dayalı örneklerin gruplandırılmasını temsil eden dendrogram, 4 küme 

ortaya çıkarmıştır. Bu kümeler hem foraminifer topluluklarını hem de kıyı ortamlarını 

yansıtmaktadır. İncelenen kıyı bölgesinden alınan örneklerin çoğu aşırı tuzlu lagünü 

göstermiştir. Foraminifer bolluklarına dayanan TBA diyagramı da, foraminifer türlerinin 

konsantrasyonlarına bağlı olarak 4 ayrı küme (topluluklara karşılık gelen) ve baskın türleri 

ortaya çıkarmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Belek, korelasyon analizi, değişken, istatistik, kümelenme, bentik 

foraminifer, denizel sediment, Antalya. 

  

ABSTRACT 

The correlation analysis is one of the useful statistical methods in evaluating quantitative data 

and determining the presence of any relationship between two variables. The Belek coastal area 

is located in the Gulf of Antalya at the south of Turkey. In this investigation, the surface samples 

were used to determine the lateral relationships and drilling samples were used to determine the 

vertical relationships. Two factor analyzes were performed based on a total of 19 foraminifera 

abundance, diversity, isotopic and granulometric numerical variables in order to determine 

relationships in lateral and vertical directions. Lateral factor analysis indicates relatively 

decreases on the porceleneous tests and increases on number of species, total number of 

foraminiferal individuals, hyaline tests, diversity indices, agglutinant tests. Vertical factor 

analysis indicates relatively decreases on the total number of foraminiferal individuals, number 

of species, porceleneous tests, agglutinant tests, diversity indices and the increases of hyaline 

tests in mud/fine grains. According to these relationships, the principal component analysis 

(PCA) of the recent marine sediments indicates an increase of hyaline tests versus a decrease 

of porcelaneous tests and hyaline tests are dominant. However, PCA results of the ancient 

marine sediments show an increase of porcelaneous tests and a decrease of hyaline tests in past. 

The hierarchical cluster analysis is a preferred technique for grouping samples based on the 

variables. At <36% dissimilarity, the dendrogram which represents the grouping of samples 

based on foraminiferal abundance was revealed 4 clusters. These clusters reflect both of the 

foraminiferal communities and coastal environments. Most of the samples of the investigated 

coastal area were indicated the hypersaline lagoons. In the PCA diagram based on foraminiferal 

abundances was revealed 4 clusters (corresponding to communities) and dominant species 

depending on the concentrations of foraminiferal species. 

Keywords: Belek, correlation analysis, variables, statistical, cluster, benthic foraminifera, 

marine sediment, Antalya. 
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ABSTRACT 

Among the existing methods of water purification, adsorption technique is highly preferred due 

to its inexpensiveness and ease of operation. Carbon nanomaterials are one of the excellent raw 

materials for water purification applications. With a high specific surface area, large pore 

volume, suitable pore size, high degree of surface reactivity and effective adsorption quality, 

graphene has become the most desirable adsorbent. Synthesis of graphene from dead leaves 

could be adopted as a facile method for the production of carbon-based nanomaterials in a cost-

effective manner.  

In this regard, graphene has been synthesized from the dead leaves of neem and bamboo through 

pyrolysis and annealing. The experimental data obtained from XRD, FTIR and Raman 

spectroscopy revealed that the synthesized material is graphene and graphene oxide.  

XRD analysis showed that the material synthesized from dead neem and bamboo leaves were 

found to have grain sizes of 75 nm and 62 nm respectively. The wave numbers obtained from 

FTIR analysis also confirmed the presence of graphitic materials. In Raman spectra, G band 

observed at 1587 cm-1 is the prominent feature of graphene and the shift in G band of bamboo 

is due to the presence of oxygen containing groups. The Raman spectra revealed that the 

samples had characteristic peaks corresponding to graphene and graphene oxide with quality D 

and G bands. Conclusively, the experimental data provided an insight towards the potential 

application of the synthesized material in the production of composites/filter membranes for 

water treatment and purification. 

Keywords: Water treatment, Adsorption and Graphene.
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ÖZET 

Hayatımızın her alanında var olan tekstil, örtünme, barınma gibi ihtiyaçlarımızı karşılamakla 

kalmamış, modaya bağlı olarak estetiğin, gündelik hayatımızdaki en önemli unsurlarindan biri 

haline gelmiştir. 

Ev tekstillerinin ticari olarak alıcıya zamanında ulaşabilirliği, tekstil tasarım ürünlerinin estetik, 

işlevsel ve özgün olmasına bağlıdır. 

Bu çalışmada 2023 ilkbahar/yaz sezonu için, renk, desen, doku ve önümüzdeki yılların moda 

eğilimlerini de göz önüne alarak, görsellik ve estetik değer taşıyan, özgün islevsel nevresim 

modelleri ve desenleri tasarlanmıştır. 

Tasarımlara ilham kaynağı olarak doğa seçilmiştir. Esin kaynakları, tasarımcılar tarafından 

doğayı gözlemleme ile elde edilen fotoğraflardır. Bu fotoğraflar tasarım sürecinin 

başlangıcında, araştırma ve koleksiyon planlamasında rol oynamıştır.  

Tasarımlar altı renkli olarak, uluslararası renk kod sistemi oluşturan Pantone firmasının textil 

için oluşturduğu textil Pantone renkleri ve kodları ile oluşturulmuştur. 

“İç Ege’nin Çiçekleri" temalı nevresim tasarımları isimli çalışmanın ana amacı, yöredeki 

çiçeklerden özgün nevresim desen tasarımları oluşturmaktır. Nitel araştırma veri toplama 

yöntemleri kullanılarak, gözlem ve doküman analizi ile özgün bir nevresim koleksiyonu 

tasarlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Doğa, iç Ege çiçekleri, dijital tekstil tasarımı, nevresim kolleksiyonu. 
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ABSTRACT 

Textiles, which exists in all areas of our lives, not only meets our needs such as covering and 

shelter, but also has become one of the most important elements of aesthetics in our daily lives, 

depending on fashion. 

The commercial availability of home textiles to the buyer depends on the aesthetic, functionality 

and originality of textile design products. 

In this study, original, aesthetical and fonctional duvet cover models and patterns that have 

visual and aesthetic value, taking into account the color, pattern, texture, fashion trends of the 

next years, has been designed for use in the spring summer of 2023 year. 

Nature was chosen as the inspiration for the designs. The sources of inspiration are the 

photographs obtained by the designers by observing nature. These photographs were played 

role in the research and collection planning at the beginning of the design process. 

The designs are created in six colors, from the textil Pantone colors and codes, created for the 

textile by the Pantone company, which creates an international color code system . 

The main purpose of the study themed "Flowers of the Inner Aegean" is to create original bed 

linen designs from the flowers of the region. 

Using qualitative research data collection methods, by observation and document analysis an 

original bed linen collection have been designed. 

Keywords: Nature, inner Aegean flowers, digital textile design, bed linen Collection. 
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ÖZET 

Liman atık kabul tesisleri (PRF – Port Reception Facilities), gemi atıklarının, ikincil deniz 

kirliliği oluşturmayacak şekilde, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde kontrollü bir şekilde 

toplandığı ve yağ ile suyun ayrıldıktan sonra işlendiği arıtma tesisleridir. Fizikokimyasal 

proseslerle arıtılan su kısmında oluşan arıtma çamurları ise hem miktarı hem yağ içeriği hem 

de tehlikeli madde sınıfına giren muhteviyatı bakımından bu gibi tesislerin başlıca problemidir. 
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Tehlikeli atıklar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan Tehlikeli Atıkların 

Kontrolü Yönetmeliği ve Atık Yönetimi Yönetmeliği’ne göre değerlendirilmektedir. Bu 

çalışmada, liman atık kabul tesislerinde ön işlemler sonucu ortaya çıkan ve ulusal mevzuata 

göre tehlikeli atık kategorisine giren çamurların karakterizasyonu, toplanması, geçici 

depolanması, dekantör/seperatör gibi ünitelerde işlenmesi ve nakliyesi gibi adımlar incelenmiş, 

gerçek ölçekli bir liman atık kabul tesisindeki uygulamalar değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Liman atık kabul tesisleri, arıtma çamurları, tehlikeli atık, Tehlikeli 

Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Atık Yönetimi Yönetmeliği. 

 

ABSTRACT 

Port Reception Facilities (PRF) are treatment facilities where ship wastes are collected in a 

controlled manner within the framework of international agreements and processed after the 

separation of oil and water, without causing secondary marine pollution. Treatment sludge 

formed in the part of the water treated by physicochemical processes is the main problem of 

such facilities in terms of both its amount, oil content, and content that is classified as a 

dangerous substance. Hazardous wastes are evaluated according to the Hazardous Waste 

Control Regulation and Waste Management Regulation published by the Ministry of 

Environment and Urbanization. In this study, steps such as characterization, collection, 

temporary storage, processing in units such as decanter/separator, and transportation of sludge, 

which is formed as a result of pre-treatment in port reception facilities and fall into the category 

of hazardous waste according to national legislation, are examined. Moreover, the applications 

in a real-scale port reception facility are evaluated. 

Keywords: Port reception facilities, treatment sludge, hazardous waste, Control Regulation on 

Hazardous Waste, Regulation on Waste Management. 
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ÖZET 

Uluslararası ticaretin büyük kısmı deniz taşımacılığı ile gerçekleştirilmektedir. Tek seferde 

büyük hacimlerde mal ve eşya taşınabilmesi sebebiyle Dünya ticaretinde gemi ile ulaşım ve 

nakliye öncelikle tercih edilmektedir. Ancak gemilerin makine tankları, antrepoları, vb. 

kısımlarındaki yıkama sularının illegal biçimde denizlere salınması ciddi ölçüde deniz 

kirliliğine neden olmaktadır. Salınan bu atıklar, yüksek oranda yağ ve petrol türevi maddeleri 
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içermektedir. Bu atıklardaki toksik bileşikler sucul yaşamdan insana kadar pekçok canlıyı 

olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle gemi atıkları, liman atık kabul tesisleri tarafından 

uluslararası anlaşmalar çerçevesinde kontrollü bir şekilde toplanıp ikincil bir deniz kirliliği 

oluşturmayacak şekilde işlenmektedir. Bu tesislerde öncelikle atık içerisindeki yağ ve su 

birbirinden ayrılmakta, ayrılan su arıtma prosesine gönderilirken, yağ ise ekonomiye geri 

kazandırılmak üzere geri kazanım tesisine gönderilmektedir. Bu çalışmada, gerçek ölçekte bir 

liman atık kabul tesisinde ayrılmış yağın distilasyon ünitesi içeren bir atık yağ geri kazanım 

tesisisinde bertarafı, son ürünlerin değerlendirilme alternatifleri ve ulusal Atık Yağların 

Kontrolü Yönetmeliği’ne uygunluğu değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Gemi atıkları, yağ geri kazanımı, distilasyon, Atık Yağların Kontrolü 

Yönetmeliği. 

 

ABSTRACT 

Most of the international trade is carried out by sea transportation. In world trade, ship 

transportation is primarily preferred, since large volumes of goods and goods can be transported 

at once. However, the illegal release of wash water from various ship parts has become a major 

source of pollution in the seas. These discharged wastes contain high levels of oil and 

petroleum-derived substances. Toxic compounds in these wastes negatively affect many living 

things from aquatic life to humans. For this reason, ship wastes are collected by the port waste 

reception facilities in a controlled manner within the framework of international agreements 

and processed in a way that does not cause secondary marine pollution. In these facilities, first 

of all, the oil and water in the waste are separated from each other and the separated water is 

sent to the treatment process, while the oil is sent to the recovery facility to be recycled to the 

economy. In this study, the disposal of separated oil in a real-scale port waste reception facility 

in a waste oil recovery facility with a distillation unit, the evaluation alternatives of final 

products, and its compliance with the national Waste Oil Control Regulation was evaluated. 

Keywords: Ship waste, oil recovery, distillation, Regulation on Control of Waste Oil. 
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ABSTRACT 

The primary purpose of this paper is to examine the interaction of inhomogeneity parameters 

and the velocity of shear waves (SH-wave) in a two-layer model of Earth. The rigidity and the 

density of the layers have been considered to vary as a function of depth. The top layer exhibits 

exponential inhomogeneity, while the half-space beneath shows variation as a product of linear 

and exponential functions. Displacements for each layer have been calculated using a suitable 

analytical approach. The boundary condition at the free surface and interface has been imposed 

to derive the closed-form dispersion relation. 

 

Upper Layer 

The equation of motion in the direction of 𝑦 can be 

written as (Biot [1]) 

𝜕

𝜕𝑥
𝑆𝑥𝑦 +

𝜕

𝜕𝑦
𝑆𝑦𝑦 +

𝜕

𝜕𝑧
𝑆𝑧𝑦 = 𝜌

𝜕2𝑣1

𝜕𝑡2 . 

Using the variations in rigidity and density and 

calculating the displacement mathematically for the 

upper medium, we get 

 

𝑣1 = (𝑒−
1
2

𝑧(−𝐿𝑜𝑔(𝑎)−√−4𝐴1+(𝐿𝑜𝑔(𝑎)2))𝐶1 + 𝑒
1
2

𝑧(−𝐿𝑜𝑔(𝑎)+√−4𝐴1+(𝐿𝑜𝑔(𝑎)2))𝐶2) 𝑒𝑖𝑘(𝑥−𝑐𝑡). 

Lower Half-space 

Once again, using the variations of rigidity and density in the equation of motion and 

simplifying mathematically, the displacement becomes 

 𝑣2 = 𝑒−
1

2
𝑧(𝐿𝑜𝑔(𝑏)+√−4𝐴2+(𝐿𝑜𝑔(𝑏)2))𝑒𝑖𝑘(𝑥−𝑐𝑡) 

 HypergeometricU [
𝐿𝑜𝑔(𝑏)+√−4𝐴2+(𝐿𝑜𝑔(𝑏)2)

2√−4𝐴2+(𝐿𝑜𝑔(𝑏)2)
, 1,

√−4𝐴2+(𝐿𝑜𝑔(𝑏)2)

𝑛
+ 𝑧√−4𝐴2 + (𝐿𝑜𝑔(𝑏)2)] 𝐶3. 
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The above displacements with the boundary conditions result in the closed-form dispersion 

equation. The study mainly shows the impact of different inhomogeneity parameters on the 

propagation of shear waves and its great practical importance to seismologists. The study may 

be helpful in signal processing, data analysis, and estimates of the damage during the 

Earthquake. 

Keywords: SH-wave, dispersion, inhomogeneity, displacement, phase velocity. 
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ABSTRACT 

Autoclaved aerated concrete is a building material that is used as a wall and carrier element in 

buildings and has a high pore volume. While the high pore rate makes the material lighter, it 

causes the mechanical strength values to weaken. In order to eliminate this negativity, it is seen 

in the literature and applications that synthetic fibers are added to the material. However, while 

the addition of fiber improves the mechanical properties, it also causes an increase in the 

thermal conductivity coefficient and energy consumption of the material. 

In this study, experimental investigations were carried out to determine the effect of 

polypropylene fibers, which are used to increase the mechanical strength of the building 

material, on the thermal conductivity value and energy performance of the autoclaved aerated 

concrete. Autoclaved aerated concrete samples were produced by adding 1-3% polypropylene 

fiber by mass to the autoclaved aerated concrete with a density value of 350-500 kg/m3.  The 

samples were cured for 6.5 hours in an autoclave at 11 bar pressures at 180ºC, after being kept 

in curing for 4 hours at 60oC in accordance with the autoclaved aerated concrete production 

conditions. The flexural strength, compressive strength and thermal conductivity coefficients 

of the samples that completed the autoclave process were experimentally measured. As a result 

of the study, it was observed that while the tensile and compressive strength of the samples 

increased with the addition of polypropylene fiber, their thermal resistance decreased and the 

additive in all fiber lengths improved the strength values for autoclaved aerated concrete as well 

as worsened the thermal conductivity values at higher rates as expected.  

Keywords: Thermal Conductivity, Autoclaved Aerated Concrete (AAC), Polypropylene 

Fiber, Energy 
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ÖZET 

Bu çalışmada Sütçüler ilçesi çevresinde etnobotanik kayıtın olup olmadığı, bu bitkilerin yöre 

halkının hangi amaçla, hangi kısımlarını kullandığı gibi bilgilerin elde edilmesi amaçlanmıştır. Bu 

amaçla Sütçüler yöresinde 1 Şubat 2020- 30 Nisan 2021 tarihleri arasında etnobotanik bitkilerin 

tespiti yapılarak, bu bitkilerin çiçeklenme, tohum olgunlaşması ve faydalanılacak organların 

olgunlaşma zamanı ve yetiştiği bölgeler belirlenmiştir. Hazırlamış olduğumuz anket formları ilçe 

merkezi dâhil olmak üzere 20 köydeki 70 kişi ile birebir yapılmıştır. Bu araştırma sonucunda; tespiti 

yapılan 99 bitkinin 52 familyaya ait olduğu belirlenmiştir. En çok takson içeren familyalar sırasıyla 

Lamiaceae, Rosaceae ve Asteraaceae familyalarıdır. Tespiti yapılan 99 taksonun 27 tanesinin ticari 

amaçlı kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu tez çalışmasında elde edilen bilgilerin, gıda, ilaç ve tarım 

sektörü gibi alanlarda fayda sağlayacağı ve gelecek dönemlerde yapılacak olan etnobotanik 

çalışmalara kaynak olabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Etnobotanik, Sütçüler, Isparta, Flora, Tıbbi ve aromatik bitkiler 

 

ABSTRACT 

In this, it is aimed to obtain information such as whether there is an ethnobotanical record in the 

vicinity of Sütçüler district, for what purpose and which parts of these plants are used by the local 

people. For this purpose, ethnobotanical plants were determined between February 1, 2020 and 

April 30, 2021 in Sütçüler region, and the flowering, seed maturation, maturation time of these 

plants and the maturation time of the organs to be benefited and the regions where they grow were 

determined. The questionnaire forms we prepared were made one-on-one with 70 people in 20 

villages, including the district center. As a result of this thesis research; It was determined that 99 

plants determined belong to 52 families. The families with the most taxa are Lamiaceae, Rosaceae 

and Asteraaceae, respectively. It was determined that 27 of 99 taxa were used for commercial 

purposes. It is thought that the information obtained in this thesis will be beneficial in fields such as 

food, medicine and agriculture sector and may be a source for ethnobotanical studies to be carried 

out in the future. 

Keywords: Ethnobotanical, Sütçüler, Isparta, Flora, Medicinal and aromatic plants 
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GİRİŞ 

Antik çağlardan beri bitkiler, insanlar ve hayvanlar için hem savunma hem de tedavi edici 

geleneksel çare önlemlerinin temel kaynağı olmuştur. Bitkisel ilaçların kullanılması giderek 

artıyor ve sakinlerin yaklaşık %40'ı hastalıkları tedavi etmek için şifalı bitkiler kullandığını 

bildiriyor (Faydaoğlu ve Sürücüoğlu, 2011).  

Bitkiler ekonomik açıdan önemli yağlar, reçineler, tanenler, kauçuk, sakızlar gibi organik 

bileşikleri ürettikleri bilinmektedir (Theis ve Lerdau, 2003; Gorelick ve Bernstein, 2014). 

Avrupa kıtasında 11.000 bitki türü yayılış göstrerirken, 3.778 tanesi endemik olan 9222 tür 

(12006 takson) ülkemizde bulunmaktadır (Davis, 1965-1985). Etnobotanik disiplinler 

arası bitkiler ile insanoğlunun farklı birçok alandaki ilişkisini belirli bir sistemle araştıran bilim 

dalıdır. Yunanca ethnos, halk ve botanik, bitki bilimi; ingilizce ethnobotany adı verilir. Türk 

Dil Kurumu’nun sözlüklerine henüz girmemiş olmakla beraber T.C. Kültür Bakanlığı bir 

yönetmelikte etnobotanik karsılığı olarak halk botaniği terimini kullanmıştır (Kendir ve 

Güvenç, 2010). 

Etnobotanik yirminci yüzyılın disipliner akademik çalışmaları içerisinde önemli bir yere sahip 

olmuştur. Diğer çevre tarihi, politik ekoloji, kültürel ekoloji, çevre etiği, ekolojik ekonomi ve 

ekolojik restorasyon gibi disiplinler arası alanlarla paraleldir (Nolan ve Turner, 2011).  

Etnobotanik alanındaki çalışmalar, uzun yıllardır atalardan gelen aktarımlarla insanlar 

tarafından defalarca kez günümüze kadar ulaşmış ve literatüre oldukça değerli bilgilerin 

eklenmesine sebep olmuştur. Türkiye literatürdeki bilgilerin çeşitliliği için türce zengin bir bitki 

örtüsüne ve kültürel mirasa sahiptir. Teknolojinin gelişimi bitkilerin teşhisinde önemli rol 

oynasa da, kırsal alanlardan kentlere doğru artan göçlerin yüzünden değerli bilgiler içeren 

kültürel miraslarımız azalmakta veya kaybolmaktadır. Bu sebepler yüzünden aktarımların 

korunması ve yeni araştırmaların yapılması daha da değer kazanmıştır. Ülkemizin ekonomik 

olarak kalkınmasına da araştırmalar, tespitler ve koruma planlarının büyük katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. Çünkü ülkemizde bulunan bitki türlerinin orjinlerini ve kullanım alanlarını 

bilmek için etnobonik bulgulara başvurulmalıdır. Hem teşhis hem de halkın bilgisi sayesinde, 

unutulmaya yüz tutan değerli bilgilerin korunması sağlanmış olacaktır. Ayrıca, bölge ve ülke 

ekonomisine katkı sağlanması açısından bir basamak oluşturulmuş olacaktır.  

Isparta ili Sütçüler ilçesinin araştırma alanı seçilmesinin başlıca nedenleri arasında; 

1. İlçedeki vatandaşların doğal bitkilerden yoğun bir şekilde faydalandığının biliniyor olması, 

2. Flora olarak zengin olması,  

3. İlçe halkının bitki taksonlarından nasıl ne amaçla ne şekilde faydalandığına dair elde edilen 

bilgileri kayıt altına alınmışını sağlamak, 

4. İlçedeki etnobotanik bitkilerden yaşamın her evresinde faydalanıp, bitkiler ile iç içe ömrünü 

devam ettiren yöre halkının bu bilgi birikiminin kayıt altına alınması ve korunması. 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Bilim
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_Dil_Kurumu
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_Dil_Kurumu
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MATERYAL VE YÖNTEM 

Araştırma alanı Akdeniz Bölgesinin kuzeyinde Isparta vilayetinin sınırlarında içinde 

kalmaktadır. Sütçüler ilçesinin doğusu Dedegöl Dağı, güneyinde Sarp Dağı, batısında Kızıldağ 

ile Dulup Dağı ve kuzeyinde ise Anamas Dağı ile çevrilidir. Sarp bir morfolojik yapıya sahiptir. 

Çalışma (1288 km2) lik alanı kapsamaktadır. İlçe merkezi Isparta merkezine 100 km’dir (Şekil). 

Araştırma alanı, Akdeniz bölgesinde ve Batı Toroslarda yer aldığından anakaya kireç taşı 

(kalker) olup genellikle alanda kırmızı Akdeniz orman toprağı (terrarosa) hâkim olup yer yer 

de esmer orman toprağı görülmektedir. 

Yöre iklimi; Akdeniz, Ege ve Karasal Orta Anadolu iklimleri arasında tipik bir geçişten 

oluşturur. Genelde Orta Anadolu ikliminin etkisi fazlalıkta olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu 

bölgenin almış olduğu yağış miktarı Akdeniz Bölgesinin almış olduğu yağışının yıllık ortalama 

miktarından daha düşük olup Orta Anadolu iklim değerlerine yakındır. Sütçüler kazasının 

meteoroloji ölçüm istasyonundan alınan 2005-2019 sıcaklık bilgilerinin incelendiğinde 

ortalama en düşük sıcaklığın Ocak (3.7°C), en yüksek sıcaklığın Ağustos (25.4°C) olduğunu 

gözlemlemekteyiz. Mevsimler bazında sıcaklık incelendiğinde ise en sıcak mevsimin yaz, 

sonbahar, ilkbahar ve sonbahar izlediği gözlenmektedir.  

Yıl içindeki yağış miktarları ve mevsimlere göre dağılımı kuraklığa, kuraklığın şiddeti; 

çevredeki bitki örtüsünün teşekkülü ve yapısı için önem taşımaktadır. Sütçüler kazasının 2009-

2019 yılları arasındaki yağış miktarı incelendiğinde yağış miktarı en fazla ocak ayı, en düşük 

yağış alan Temmuz ayıdır (MGM, 2019). 

Sütçüler ilçesi inceleme alanı, Akdeniz bölgesinde içerisinde kaldığı için, bölgede en fazla 

Kızılçam (Pinus brutia Ten.) dır.  Karaçam (Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana), Quercus 

türleri, Toros Sediri (Cedrus libani A. Rich), Juniperus türleri, Cupressus türleri ise bu alanda 

ayılış gösteren diğer ağaç türlerindendir. Ceratonia siliqua L., Arbutus andrachne L., Myrtus 

communis L., Cornus mas L., Pistacia terebinthus L., Crataegus türleri, Cistus türleri, Phillyrea 

latifolia L., Rhus coriaria L., Cotinus coggygria Scop., Laurus nobilis L. ve Nerium oleander 

L. ise yörede bulunan Akdeniz bölgesinin bitki örtüsü olan maki elemanlarına birer örnektir.  

Ayrıca, bu civarda doğal olarak yayılış gösteren odun dışı bitkisel ürünleri, Kekik, Adaçayı, 

Şalba, Kardelen ve Salep gibi etnobotanik bitkilerin bulunduğu bilinmektedir (Büyükgebiz vd., 

2008). 

Araştırmaya 2020 yılında başlanmış olup, ilk önce Sütçüler ilçesinde yapılan floristik 

araştırmalar taranmıştır. Etnobotanik özelliği taşıdığı tespit edilen bitki türleri listelenmiştir. 

Tespit edilen bu bitkilerin çiçeklenme, tohum olgunlaşması veya faydalanılacak organların 

olgunlaşma zamanı ve yetiştiği muhitler belirlenmiştir. 01 Şubat 2020 tarihinden başlanarak 

ayda 2 kez etnobotanik bitkileri tespit edip kayıt altına almak için bölgede araştırma yapılmıştır. 
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Elde ettiğimiz sonuçları bitki tablolarına işlenerek araştırmamızın sonuçlar bitiminde 

değerlendirilmiştir.  

 

 

Şekil. Çalışma alanının konumu 

 

Hazırlamış olduğumuz anket formları yöredeki ilçe merkezi olmak üzere 20 köyde bilinçli 

örneklama ile 70 kişi ile birebir yapılmıştır. Anketlerin doldurulurken tespit edilen bitkiler 

mümkün olduğu kadar fotoğraflanarak özellikleriyle beraber kayıt altına alınmıştır. Daha sonra 

tespit edilen özelliklerinden ve fotoğraflarından yararlanılarak bitkinin bilimsel adları rapor 
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edilmiştir. Bitkisel tanımlanmasında tereddütte düşüldüğünde ya da yapılamadığında ISUBÜ 

Orman Fakültesi Oman Botaniği Laboratuvarından yararlanılmıştır. Buna göre tespiti yapılan 

bitkiler bağlı oldukları familyaların alfabetik sıralamasına göre aşağıdaki şekilde listelenmiştir. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Araştırma yapmış olduğumuz Sütçüler ilçesinde etnobotaniksel özelliği olan 52 familyaya ait 

99 takson tespit edilmiştir. Bu familyaların içinde Lamiaceae familyası en çok örnekle temsil 

edirken, Rosaceae Familyası da onu takip eden ikinci familyadır. Tespiti yapılan 99 taksonun, 

53’ü yöre halkı tarafından kendi ihtiyaçları için kullanılırken; 27 takson da ticari amaçlı pazara 

sunulmaktadır. Bu 99 taksonu belirlemek için yöredeki değişik yaş ve meslek grubundaki 70 

kişiye anket yapılmıştır. Yapılan anketlerin sonuçlarını değerlendirdiğimizde en çok 

faydalanılan familyalar sırasıyla Lamiaceae, Rosaceae ve Asteraceae olduğu tespit edilmiştir. 

Ankete katılanların %49’u 47 ve üzeri yaştadır. %70’si erkek %30’u kadındır. Ankete 

katılanların mesleklerinin dağılımı %48’si çiftçi, %30’u ev hanımı, %18’i diğer işlerde 

çalışanlar ve %4’ü kamu personeldir. Eğitim durumunda İlköğretim %67, lise mezunları %21 

ve %12’si Yükseköğretim mezunlarından oluşturmaktadır. Doğal bitkilerden faydalanmayı 

%87’si ailesinden öğrendiğini belirtmiştir. Tahminen kaç yıldır doğal bitkilerden faydalanıldığı 

ile ilgili soruya %57’lik kesim 36 yıl ve üzeri cevabını vermiştir. Ankete katılanlar bitkileri en 

çok gıda olarak %37, %30’lik kesimi çay olarak, %30’u tıbbi ve baharat amacıyla 

kullandıklarını belirtmişlerdir. Bitkilerden hangi sıklıkla yararlanıyorsunuz sorusunda; ankete 

katılanların çoğunluğu %44’ü haftalık olarak bitkilerden yararlandığını belirtmiştir. 

Hastalandığınızda ilk iş olarak ne yaparsınız sorusuna %61’lik kesim bitkileri kullanarak 

iyileşmeye çalıştığını belirtmişlerdir. 

Tespit edilen etnobotanik bitiler familyalarına göre alfabetik olarak aşağıda yer almıştır. 

Çizelgeler kullanım amacını da dikkate alarak ayrıştırlmıştır. Hangi bitkinin ne amaçla 

kullanıldığı çizelgelerde ayrı ayrı belirtilmiştir. 

 

Çizelge 1. Araştırma alanında tespit edilen etnobotanik bitkiler listesi 

Sır

a 
Bilimsel İsmi İsmi 

1.  Achillea nobilus L.  Ayvadana 

2.  Alcea heldreichii Boiss. Gülhatmi 

3.  Allium rotundum L. Yabani sarımsak 

4.  Amygdalus orientalis Miller. (Syn: Prunus orientalis) Acı badem 

5.  Asparagus acutifolius L. Kuşkonmaz 

6.  Asphodelus aestivus Brot. Çirişotu 

7.  Astragalus spp.  Geven 

8.  Berberis crataegina DC.  Kadıntuzluğu 
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9.  Buxus sempervirens L.  Şimşir 

10.  Calamintha nepeta L. Savi subsp. nepeta Dağ nanesi 

11.  Capsella bursa-pastoris L. Çobançantası 

12.  Cedrus libani A. Rich. var. libani Sedir 

13.  Celtis australis L. Çitlenbik 

14.  Ceratonia siliqua L. Keçiboynuzu 

15.  Ceterach officinarum (Asplenium ceterach) DC.  Pul eğrelti 

16.  Chenopodium album L. subsp. album L.  Boz sirken 

17.  Chenopodium album L. subsp. iranicum Aellen  Yağlı sirken 

18.  Cistus creticus L.  Fatmagül 

19.  Cistus laurifolius L.  
Beyaz çiçekli 

laden 

20.  Cornus mas L.  Ergen 

21.  Cotinus coggygria, syn. Boyacı sumağı 

22.  Crataegus monogyna Jacq. Adi alıç 

23.  Crataegus orientalis M.Bieb. Sarı alıç 

24.  Crocus biflorus Mill. Çiğdem 

25.  
Echinophora tenuifolia L. subsp. sibthorpiana (Guss.) 

Tutin 
Çöyürotu 

26.  Elymus repens L. Gould subsp. repens (L.) Gould Ayrıkotu 

27.  Equisetum ramosissimum desf. Kırk kilit otu 

28.   Erica arborea L.  Püren 

29.  Eryngium sp.  Boğa dikeni 

30.  Euphorbia sp. Sütleğen 

31.  Ficus carica L. İncir 

32.  Galanthus elwesii Hook.f. Kardelen 

33.  Hedera helix L.  Sarmaşık 

34.  Helichrysum pamphylicum Davis & Kupicha (E.) Altınotu 

35.  Hypericum perfoliatum L. Sarı kantaron 

36.  Juglans regia L. Ceviz 

37.  Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus L. Katran ardıcı 

38.  Lactuca serriola L.  Eşek marulu 

39.  Laurus nobilis L.  Defne 

40.  Lavandula stoechas L. subsp. stoechas Bonnier. Karabaş otu 

41.  Lavtarius salmanicolar R. Heim & Leclair Çıntar 

42.  Liquidambar orientalis Mill. 
Anadolu sığla 

ağacı 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Dalton_Hooker
https://tr.wikipedia.org/wiki/Miller
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43.  Malva sylvestris L. Ebegümeci 

44.  Matricaria chamomilla L.  Papatya 

45.  Medicago sativa L.  Yonca 

46.  Mentha pulegium L.  Yarpuz 

47.  Morchella esculenta L. Pers. 1801 Kuzugöbeği 

48.  Morus alba L. Beyaz dut 

49.  Morus nigra L. Karadut 

50.  Myrtus communis L. Mersin 

51.  Nasturtium officinale R. Br.  Su teresi 

52.  Nerium oleander L. Zakkum 

53.  Notobasis syriaca L. Cass. Kenger 

54.  Olea europaea var. oleaster DC. Zeytin 

55.  Onosma tauricum Pallas ex willd  Emzik otu 

56.  Orchis spitzelii Sauter ex W. Koch Dağ salebi 

57.  Origanum minutiflorum O. Schwarz & P. H. Davis (E.) Sütçüler kekiği 

58.  Origanum onites L. Bilyalı kekik 

59.  Paliurus spina-christii Miller Karadiken 

60.  Papaver rhoeas L. Gelincik 

61.  Parietaria officinalis L. Yapışkanotu 

62.  Peganum harmala L. Üzerlik 

63.  Phill Phillyrea latifolia L. Akçakesme 

64.  Pinus brutia Ten. Kızılçam 

65.  Pistacia terebinthus L. Menengeç 

66.  Platanus orientalis L. Çınar 

67.  Polygonum cognatum Meisn. Madımak 

68.  Portulaca oleracea L. Semizotu 

69.  Prunus cocomilia Ten. Yabani erik 

70.  Pyrus amygdaliformis Vill. Ahlat 

71.  Quercus aucheri Jaub. Et Spach Boz pırnal meşesi 

72.  Quercus coccifera L. Kermes meşesi 

73.  Rhus coriaria L.  Sumak 

74.  Rosa canina L. Kuşburnu 

75.  Rubus sanctus Schreber. Böğürtlen 

76.  Rumex acetosella L. Ekşikulak 

77.  Rumex crispus L. İlibada 

78.  Salix alba L. Ak söğüt 

79.  Salvia virides L. Adaçayı 
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80.  Satureja thymbra L. Kaya kekiği 

81.  Sideritis erythrantha Boiss. & Heldr. var. erythrantha (E.) Dağ adaçayı 

82.  Sideritis libanotica Labill. Tüylü adaçayı 

83.  Sideritis perfoliata L. Dağ adaçayı 

84.  Sinapis arvensis L.  Turp otu 

85.  Sorbus umbellata (Desf.) Fritsch var. cretica Schneider Geyik elması 

86.  Spartium junceum L.  Katırtırnağı 

87.  Styrax officinalis L. Tespih çalısı 

88.  Tamarix L. Ilgın 

89.  Taraxacum Wiggers spp. Karahindiba 

90.  Teucrium polium L. Oğlan otu 

91.  Thymus revolutus Celak (E) Kekik 

92.  Tilia platyphllos Scop. Ihlamur 

93.  Tribulus terrestris L. Deve çökerten 

94.  Urtica dioica L. Isırgan 

95.  Verbascum spp. Sığırkuyruğu 

96.  Vicia sp. Fiğ 

97.  Viscum album L. Öksüotu 

98.  Vitex agnus-castus L. Hayıt 

99.  Vitis vinifera L. Yabani asma 

 

Çizelge 2 Yörede gıda ve içecek amaçlı kullanılan türler 

Sıra Bilimsel İsmi İsmi 

1.  Achillea nobilus L.  Ayvadana 

2.  Alcea heldreichii Boiss. Gülhatmi 

3.  Allium rotundum L, Yabani sarımsak 

4.  Amygdalus orientalis Miller. (Syn: Prunus orientalis) Acı badem 

5.  Asparagus acutifolius L. Kuşkonmaz 

6.  Asphodelus aestivus Brot. Çirişotu 

7.  Astragalus spp.  Geven 

8.  Berberis crataegina DC.  Kadıntuzluğu 

9.  Calamintha nepeta L. Savi subsp. nepeta Dağ nanesi 

10.  Celtis australis L. Çitlenbik 

11.  Ceratonia siliqua L. Keçiboynuzu 

12.  Ceterach officinarum (Asplenium ceterach) DC.  Pul eğrelti 

13.  Chenopodium album L. subsp. album L.  Boz sirken 

14.  Chenopodium album L. subsp. iranicum Aellen  Yağlı sirken 
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15.  Cistus creticus L.  Fatmagül 

16.  Cistus laurifolius L.  
Beyaz çiçekli 

laden 

17.  Cornus mas L.  Ergen 

18.  Cotinus coggygria, syn. Boyacı sumağı 

19.  Crataegus monogyna Jacq. Adi alıç 

20.  Crataegus orientalis M.Bieb. Sarı alıç 

21.  Crocus biflorus Mill. Çiğdem 

22.  
Echinophora tenuifolia L. subsp. sibthorpiana (Guss.) 

Tutin 
Çöyürotu 

23.  Elymus repens (L.) Gould subsp. repens (L.) Gould Ayrıkotu 

24.  Equisetum ramosissimum desf. Kırk kilit otu 

25.   Erica arborea L.  Püren 

26.  Ficus carica L. İncir 

27.  Galanthus elwesii Hook.f. Kardelen 

28.  Hedera helix L.  Sarmaşık 

29.  Helichrysum pamphylicum Davis & Kupicha (E.) Altınotu 

30.  Hypericum perfoliatum L. Sarı kantaron 

31.  Juglans regia L. Ceviz 

32.  Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus L. Katran ardıcı 

33.  Lactuca serriola L.  Eşek marulu 

34.  Laurus nobilis L.  Defne 

35.  Lavandula stoechas L. subsp. stoechas Bonnier. Karabaş otu 

36.  Lavtarius salmanicolar R. Heim & Leclair Çıntar 

37.  Malva sylvestris L. Ebegümeci 

38.  Matricaria chamomilla L.  Papatya 

39.  Mentha pulegium L.  Yarpuz 

40.  Morchella esculenta L. Pers. 1801 Kuzugöbeği 

41.  Morus alba L. Beyaz dut 

42.  Morus nigra L. Karadut 

43.  Myrtus communis L. Mersin 

44.  Nasturtium officinale R. Br.  Su teresi 

45.  Notobasis syriaca (L.) Cass. Kenger 

46.  Olea europaea var. oleaster DC. Zeytin 

47.  Onosma tauricum Pallas ex willd  Emzik otu 

48.  Orchis spitzelii Sauter ex W. Koch Dağ salebi 

49.  Origanum minutiflorum O. Schwarz & P. H. Davis (E.) Sütçüler kekiği 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Dalton_Hooker
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50.  Origanum onites L. Bilyalı kekik 

51.  Papaver rhoeas L. Gelincik 

52.  Phillyrea latifolia L. Akçakesme 

53.  Pistacia terebinthus L. Menengeç 

54.  Platanus orientalis L. Çınar 

55.  Polygonum cognatum Meisn. Madımak 

56.  Portulaca oleracea L. Semizotu 

57.  Prunus cocomilia Ten. Yabani erik 

58.  Pyrus amygdaliformis Vill. Ahlat 

59.  Rhus coriaria L.  Sumak 

60.  Rosa canina L. Kuşburnu 

61.  Rubus sanctus Schreber. Böğürtlen 

62.  Rumex acetosella L. Ekşikulak 

63.  Rumex crispus L. İlibada 

64.  Salix alba L. Ak söğüt 

65.  Salvia virides L. Adaçayı 

66.  Satureja thymbra L. Kaya kekiği 

67.  
Sideritis erythrantha Boiss. & Heldr. var. erythrantha 

(E.) 
Dağ adaçayı 

68.  Sideritis libanotica Labill. Tüylü adaçayı 

69.  Sideritis perfoliata L. Dağ adaçayı 

70.  Sinapis arvensis L.  Turp otu 

71.  Sorbus umbellata (Desf.) Fritsch var. cretica Schneider Geyik elması 

72.  Spartium junceum L.  Katırtırnağı 

73.  Spartium junceum L.  Ilgın 

74.  Tamarix L. Karahindiba 

75.  Taraxacum Wiggers spp. Karahindiba 

76.  Teucrium polium L. Oğlan otu 

77.  Thymus revolutus Celak (E.) Kekik 

78.  Tilia platyphllos Scop. Ihlamur 

79.  Tribulus terrestris L. Deve çökerten 

80.  Verbascum spp. Sığırkuyruğu 

81.  Viscum album L. Öksüotu 

82.  Vitex agnus-castus L. Hayıt 

83.  Vitis vinifera L. Yabani asma 

 

Çizelge 3. Yörede baharat amaçlı kullanılan türler 
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Sır

a 
Bilimsel İsmi İsmi 

1 Calamintha nepeta (L.) Savi subsp. Nepeta Dağ nanesi 

2 
Echinophora tenuifolia L. subsp. sibthorpiana (Guss.) 

Tutin 
Çöyürotu 

3 Laurus nobilis L.  Defne 

4 Mentha pulegium L.  Yarpuz 

5 Origanum minutiflorum O. Schwarz & P. H. Davis (E.) Sütçüler kekiği 

6 Origanum onites L. Bilyalı kekik 

7 Origanum sipyleum L. (E.) Kekik 

8 Rhus coriaria L.  Sumak 

9 Thymus revolutus Celak (E.) Kekik 

 

 

 

Çizelge 4 Yörede tıbbi (ilaç) amaçlı kullanılan türler 

Sır

a 
Bilimsel İsmi İsmi 

1 
Echinophora tenuifolia L. subsp. sibthorpiana (Guss.) 

Tutin 
Çöyürotu 

2 Hedera helix L.  Sarmaşık 

3 Ceterach officinarum (Asplenium ceterach) DC.  Pul eğrelti 

4 Achillea nobilus L.  Ayvadana 

5 Helichrysum pamphylicum Davis & Kupicha (E.) Altınotu 

6 Matricaria chamomilla L.  Papatya 

7 Notobasis syriaca (L.) Cass. Kenger 

8 Taraxacum Wiggers spp. Karahindiba 

9 Berberis crataegina DC.  Kadıntuzluğu 

10 Cistus creticus L.  Fatmagül 

11 Cistus laurifolius L.  B. çiçekli laden 

12 Cornus mas L.  Ergen 

13 Sinapis arvensis L.  Turp otu 

14 Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus L. Katran ardıcı 

15 Equisetum ramosissimum desf. Kırk kilit otu 

16  Erica arborea L.  Püren 

17 Astragalus spp.  Geven 

18 Ceratonia siliqua L. Keçiboynuzu 

19 Spartium junceum L.  Katırtırnağı 
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20 Hypericum perfoliatum L. Sarı kantaron 

21 Calamintha nepeta (L.) Savi subsp. nepeta Dağ nanesi 

22 Lavandula stoechas L. subsp. stoechas Bonnier. Karabaş otu 

23 Mentha pulegium L.  Yarpuz 

24 Origanum minutiflorum O. Schwarz & P. H. Davis (E.) Sütçüler kekiği 

25 Origanum onites L. Bilyalı kekik 

26 Origanum sipyleum L. (E.) Kekik 

27 Salvia virides L. Adaçayı 

28 Satureja thymbra L. Kaya kekiği 

29 
Sideritis erythrantha Boiss. & Heldr. var. erythrantha 

(E.) 
Dağ adaçayı 

30 Sideritis libanotica Labill. Tüylü adaçayı 

31 Sideritis perfoliata L. Dağ adaçayı 

32 Teucrium polium L. Oğlan otu 

33 Thymus revolutus Celak (E.) Kekik 

34 Viscum album L. Öksüotu 

35 Alcea heldreichii Boiss. Gülhatmi 

36 Malva sylvestris L. Ebegümeci 

37 Morus alba L. Beyaz dut 

38 Morus nigra L. Karadut 

39 Morchella esculenta L. Pers. 1801 Kuzugöbeği 

40 Olea europaea var. oleaster DC. Zeytin 

41 Orchis spitzelii Sauter ex W. Koch Dağ salebi 

42 Papaver rhoeas L. Gelincik 

43 Platanus orientalis L. Çınar 

44 Elymus repens (L.) Gould subsp. repens (L.) Gould Ayrıkotu 

45 Polygonum cognatum Meisn. Madımak 

46 Rumex crispus L. İlibada 

47 Portulaca oleracea L. Semizotu 

48 Amygdalus orientalis Miller. (Syn: Prunus orientalis) Acı badem 

49 Rosa canina L. Kuşburnu 

50 Rubus sanctus Schreber. Böğürtlen 

51 Sorbus umbellata (Desf.) Fritsch var. cretica Schneider Geyik elması 

52 Lavtarius salmanicolar R. Heim & Leclair Çıntar 

53 Salix alba L. Ak söğüt 

54 Verbascum spp. Sığırkuyruğu 

55 Tamarix L. Ilgın 
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56 Tilia platyphllos Scop. Ihlamur 

57 Urtica dioica L. Isırgan 

58 Vitis vinifera L. Yabani asma 

59 Tribulus terrestris L. Deve çökerten 

 

Çizelge 5. Ticari amaçla kullanılan başlıca türler 

Sır

a 
Bilimsel İsmi İsmi 

1 Buxus sempervirens L.  Şimşir 

2 Cedrus libani A. Rich. var. libani Sedir 

3 Juglans regia L. Ceviz 

4 Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus L. Katran ardıcı 

5 Morchella esculenta L. Pers. 1801 Kuzugöbeği 

6 Morus alba L. Beyaz dut 

7 Morus nigra L. Karadut 

8 Myrtus communis L. Mersin 

9 Olea europaea var. oleaster DC. Zeytin 

10 Origanum minutiflorum O. Schwarz & P. H. Davis (E.) Sütçüler kekiği 

11 Origanum onites L. Bilyalı kekik 

12 Origanum sipyleum L. (E.) Kekik 

13 Pinus brutia Ten. Kızılçam 

14 Platanus orientalis L. Çınar 

15 Quercus aucheri Jaub. Et Spach Boz pırnal meşesi 

16 Quercus coccifera L. Kermes meşesi 

17 Rosa canina L. Kuşburnu 

18 Rubus sanctus Schreber. Böğürtlen 

19 Salvia virides L. Adaçayı 

20 Satureja thymbra L. Kaya kekiği 

21 Sideritis erythrantha Boiss. var. erythrantha (E.) Dağ adaçayı 

22 Sideritis libanotica Labill. Tüylü adaçayı 

23 Sideritis perfoliata L. Dağ adaçayı 

24 Sorbus umbellata (Desf.) Fritsch var. cretica Schneider Geyik elması 

25 Teucrium polium L. Oğlan otu 

26 Thymus revolutus Celak (E.) Kekik 

27 Tilia platyphllos Scop. Ihlamur 

 

Çizelge 6. Boyar madde olarak kullanılan başlıca türler 
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Sır

a 
Bilimsel İsmi İsmi 

1 Cotinus coggygria, syn. Boyacı sumağı 

2 Euphorbia sp. Sütleğen 

3 Juglans regia L.  Çeviz 

 

Çizelge 7. Mobilyacılıkta kereste olarak kullanılan başlıca türler 

Sır

a 
Bilimsel İsmi İsmi 

1 Buxus sempervirens L.  Şimşir 

2 Cedrus libani A. Rich. var. Sedir 

3 Juglans regia L.  Çeviz 

4 Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus L.  Katran ardıçı 

5 Pinus brutia Ten. Kızılçam 

6 Platanus orientalis L. Çınar 

 

Çizelge 8. Arıcılıkta kullanılan başlıca türler 

Sır

a 
Bilimsel İsmi İsmi 

1 Astragalus spp.  Geven 

2 Cedrus libani A. Rich. var. Sedir 

3  Erica arborea L.  Püren 

4 Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus L.  Katran ardıçı 

5 Origanum minutiflorum O. Schwarz & Davis (Endemik) Sütçüler kekiği 

6 Pinus brutia Ten.  Kızılçam 

7 Salvia spp.  Misk adaçayı 

8 Stachys spp.  Çalba 

9 Thymus revolutus Celak (E.) Kekik 

 

Çizelge 9. Yem bitkisi olarak kullanılan başlıca türler 

Sıra Bilimsel İsmi İsmi 

1 Astragalus spp.  Geven 

2 Buxus sempervirens L.  Şimşir 

3 Cedrus libani A. Rich. var. Sedir 

4 Chenopodium album L. subsp. album L.  Bozsirken 

5 Chenopodium album L. subsp. iranicum Aellen  Yağlısirken 

6 Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus L.  Katran ardıcı 
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7 Lactuca serriola L.  Eşekmarulu 

8 Pinus brutia Ten.  Kızılçam 

9 Portulaca oleracea L  Semizotu 

10 Vicia sp Fiğ 

11. Viscum album L. subsp. album L. Öksüotu 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sütçüler yöresinde yapılan bu etnobotanik araştırmada, tespiti yapılan bitki türlerinin halk 

tarafından uzun yıllardan beri bölgeye bağlı ormanlar ve açık arazilerden toplandığı gerek 

halkın kendi tükettiğini gerekse yöresel pazarlarda satışının olduğu tespit edilmiştir.  Buna göre 

Sütçülerde; 52 familyaya ait 99 takson belirlenmiştir. En çok takson içeren familya Labiatae 

(Lamiaceae)’dır. Bunu Rosaceae familyası ve Asteraceae (Compositae) familyası takip 

etmektedir. 

Sütçülerde bitki insan işilikisinde esas belirleyici faktör beslenmedir. Tespir edilen 83 takson 

giyecek ve içecek olarak kullanılmaktadır. Bunlardan en önemlisi Morus alba L. olarak tespit 

edilmiştir. Her yıl dut festivali yapılmaktadır. 9 taksonun baharat olarak kullanıldığı ve Thymus 

revolutus Celak (E) ve Origanum minutiflorum O. Schwarz & P. H. Davis (E.)’ in en çok 

kullanılan türler olduğu tespit edilmiştir. Yörede tıbbi (ilaç) ve aromatik olarak 59 takson, ticari 

olarak ise 27 takson kullanılmaktadır. Sütçüler kekiği olarak ticarette isimlendirilen Origanum 

minutiflorum O. Schwarz & P. H. Davis (E.) olmak üzere Tilia platyphllos Scop, Pinus brutia 

Ten. ve Morchella esculenta L. Pers. 1801 taksonuları yöre halkı için önemli bir geçim kaynağı 

olmaktadır. 3 takson ise boyar madde olarak kullanılmak olup, bunlar; Cotinus coggygria, syn., 

Euphorbia sp., Juglans regia L.’dir. Mobilyacılıkta kullanılan takson sayısı ise 6’ dır. En 

önemlileri Cedrus libani A. Rich., Pinus brutia Ten. ve Juglans regia L. dir. Arıcılıkta 

kullanılan 9 taksondan faydalanılmaktadır. En önemlileri, Origanum minutiflorum O. Schwarz 

& P. H. Davis (E.), Tilia platyphllos Scop ve Astragalus spp.’dir. Sütçüler kekik balı yöre 

halkına ekonomik olarak büyük girdi sağlamaktadır. 11 takson yem bitkisi olarak kullanılmakta 

başlıca türleri ise; Viscum album L. subsp. album L., Astragalus spp. ve Juniperus oxycedrus 

L. subsp. Oxycedrus’dir. 

Yörede bitkilerin hasat yöntemi ve hasat zamanı konularında eksiklerin olduğu tespit edilmiştir. 

Yapılan en önemli hatalardan birisi bilinçsiz ve fazla toplamadır. Bu durum biyoçeşitliliğin 

sürdürülebilirliğini tehtit etmektedir.  

Takson bazında bu tez çalışmasında olduğu gibi araştırmalar daha kapsamlı ve sayıları 

artırılarak yapılmalı ve halk aydınlatılmalıdır. Doğadan toplamaların faydalanma esas ve 

usullerine uygun bir şekilde yapıldığından emin olunmalıdır. Burada yöre halkıyla iş birliği son 

derece önemlidir. Bu tez çalışmasında elde edilen bilgilerin, gıda, ilaç ve tarım sektörü gibi 
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alanlarda fayda sağlayacağı ve gelecek dönemlerde yapılacak olan etnobotanik çalışmalara 

kaynak olabileceği düşünülmektedir. 
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ABSTRACT 

Rigid polyurethane foams are polymer-based materials that can be used in various sectors such 

as automotive, construction, furniture, electronics and biomedicine, particularly due to their low 

thermal conductivity and easy processibility. In recent years, some properties of polyurethane 

foams, including mechanical and conductivity properties, were improved by the addition of 

different fillers. Carbon fiber is a reinforcing filler used to increase the mechanical properties 

of rigid polyurethane foams, as it is both lighter and more durable than other fillers. In this 

study, carbon fibers were covered with titanate coupling agent and introduced into rigid 

polyurethane foams, in order to increase the compatibility between the matrix of the composite 

material and the reinforcement fibers. Coupling agents are molecular bridges at the interface 

between two substrates, usually an inorganic filler and an organic polymer matrix. Titanate 

coupling agents react not only with hydroxyls but also with free protons at the inorganic 

interface, resulting in the formation of organic monomolecular layers on the inorganic surface 

that form bonds for polymers. In this study, carbon fibers were modified by titanate coupling 

agent in solution and added in different proportions as filling material in rigid polyurethane 

foams. The thermal conductivity and mechanical behavior of composite materials were 

examined and the effect of the additive ratio on the properties was investigated. The results 

showed an enhancement of the tensile strength for the foam composite prepared at 0.5 wt.% of 

filler and then a drop of mechanical properties is observed as the filler content increases, while 

the thermal conductivity of the composites remains unchanged for all materials. 

Keywords: Rigid Polyurethane Foam, Carbon Fiber, Titanate Coupling Agent. 

 

INTRODUCTION  

Polyurethane is a polymer-based material that has many applications and products in industry 

and also daily life. Polyurethanes are polymerized with isocyanate and polyol and can be used 
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as rigid foams (closed cell) and flexible foams (open cell) depending on their cellular structure. 

This work is focused on rigid polyurethane foams. Among polyurethane products, rigid 

polyurethane (RPU) contributes more than 1/5 of total PU production globally [1, 2]. RPU’s 

are used as structural materials in a variety of forms and densities. While low-density foams are 

generally used in sandwich structures, high-density polyurethane foams are generally used as 

the main load-bearing materials in structures designed for low-tension applications. Rigid PU 

is one of the most important materials used in the construction industry and freezers, 

refrigerators, etc. with excellent properties such as heat insulation, sound absorption, light 

weight and high strength [4, 5]. 

However, rigid polyurethane foams present low mechanical properties and in this sense, more 

attention have been paid to improve the mechanical properties. The fact is that the current 

results limit further development to some extent. Therefore, the strength and toughness of 

RPU’s will be further enhanced to handle tougher conditions [6]. In this study, the effect of 

short carbon fibers on the properties of rigid polyurethane foams was investigated. Carbon 

fibers (CF) offer outstanding properties such as high stiffness, high specific strength and 

exceptional wear resistance, and researches were focused on the use of these materials as 

reinforcement in composites . To enhance the filler/polymer interactions, carbon fibers can be 

modified with various coupling agents such as titanate. The advantage of titanate coupling 

agents is that they react not only with hydroxyls, but also with free protons at the inorganic 

interface, resulting in the formation of bonding organic monomolecular layers for polymers on 

the inorganic surface. The mechanical properties of RPU can be developed by comparing the 

results obtained for the unreinforced and modified short carbon fiber filled RPU foam 

composites.   

In this work, the surface of carbon fibers was modified using titanate coupling agent and added 

at various amount into RPU. The effect of the modified carbon fibers on the properties of RPU 

foam composites was investigated using scanning electron microscopy measurements, 

mechanical tests and thermal conductivity analyses of rigid polyurethane foam. 

MATERIALS AND METHODS 

Materials 

Polyol and isocyanate were supplied from Kimteks/Turkey (KIMrigid RD 057 and Izokim RD 

001). Titanate was provided from Borica with the reference Tytan TM CP-219.  

Preparation of Modified Carbon Fibers  

In the first stage, long carbon fibers were cut into short carbon fibers for better harmonization. 

Then, 15 g of short carbon fibers and 800 ml of ethanol were included into a beaker for the 

synthesis of modified carbon fiber and this blend was stirred for 20 min using a mechanical 

mixer. After this process, 0.3 g of titanate coupling agent was added into this mixture and stirred 
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at room temperature and 1500 rpm for 1 hour. In the last step, the excess of ethanol remaining 

in the carbon fibers was removed in an oven at 100°C for 48 hours. 

Preparation of Unfilled and Carbon Fiber Filled Rigid PU Foam Composites 

For the synthesis of CF/PU composite, various carbon fibers amounts (0.5, 1 and 2 wt.% in 

polyol) were added into the polyol. To obtain a good dispersion, the mixture was stirred with 

an ultrasonic homogenizer at 40 kHz frequency for 10 minutes. While homogenized, the 

mixture was cooled from the outside using a water bath to decrease the temperature. Then, the 

prepared solution was mixed with polyol with a mechanical mixer at 2000 rpm for 1 minute. 

After this step, isocyanate was immediately added to the polyol/carbon fiber mixture and stirred 

for 5 another seconds. Then, the resulting mixture was quickly poured into the mold. Finally, 

the sample was kept at room temperature during at least 24 hours for complete its curing step 

before the characterization of the foams. 

Characterization Methods 

The microstructure of unfilled and filled polyurethane foams were obtained by scanning 

electron microscopy (SEM, Carl Zeiss Gemini 300). Image J software was used to determine 

the mean cell sizes and mean cell strut thicknesses from SEM micrographs. At least 100 cells 

were used to calculate the different parameters for each filler content through SEM images. 

Thermal conductivity measurements of all rigid PU foam composites were recorded by Laser 

comp. Fox 314 (TA Instruments). Three test samples were used for each filler ratios of rigid 

polyurethane foam composites. For all samples the tensile test was performed according to 

ASTM D638 standard and using a SHIMADZU-AGS-X instrument. 

RESULTS AND DISCUSSION  

Thermal Conductivity of CF/PU Foam Composites 

Figure 1 presents the thermal conductivity results obtained for unfilled and modified carbon 

fiber filled rigid PU foam composites prepared at different filler amount  (0.5, 1, 2 wt.%). The 

results show a slight increase of the thermal conductivity when the filler ratio increases. It can 

be concluded that at this low filler content (0.5-2wt.%), the thermal conductivity of the CF/PU 

composite materials was not affected by the presence of carbon fibers in the polymer matrix.  

 



INTERNATIONAL AEGEAN SYMPOSIUMS 

ON INNOVATION TECHNOLOGIES & ENGINEERING-IV 
September 11-12, 2021 

 

Proceedings Book 41 www.aegeanconference.com 

 

 

Figure 1. Thermal conductivity of unfilled and carbon fiber filled PU foam composites. 

 

Microstructure of CF/PU Foam Composites 

SEM micrographs were recorded for unfilled and modified carbon fiber added RPU foam 

composites and these images were given in Figure 2. Mean strut thicknesses and mean cell 

diameters were determined for all samples. These parameters were determined from at least 

100 cells and the results were shown in Figure 3. From these Figure 2 and 3, it can be seen that 

at the filler amount range 0.5-1wt.% the cell diameter and strut thickness rise as the additive 

amount increases. As a result, a threshold filler content where the highest wall thickness and 

cell diameter is observed can then be detected at the filler amount range 0.5-1wt.%. After this 

threshold value a drop of the cell diameter and strut thickness was obtained as the filler ratio 

increases. 

  

  

Figure 2. SEM micrographs recorded for unfilled PU and carbon fiber filled rigid PU foams 

at different filler content (0.5, 1 and 2wt.%). 
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Figure 3.  Mean strut thickness and mean cell diameter of unfilled PU and carbon fiber filled 

rigid PU foams prepared at different filler content (0.5, 1 and 2wt.%). 

 

Tensile Test Results  

The results of unfilled PU foam and modified carbon fiber filled rigid PU foam composites 

produced at various filler content (0.5, 1 and 2wt.%) were given in Figure 4. The effect of filler 

content on the mechanical properties of these composite materials were explored. In Figure 4, 

a continuous decrease of the elongation at break values was observed with the increase of the 

filler ratio for rigid CF/PU foam composites. Furthermore, from this Figure 4, it can be depicted 

that a significant improvement in the tensile strength was observed for a filler amount of 

0.5wt.% compared to the unfilled PU foam, followed by a decrease as the filler content 

increases. For the filler concentration of 0.5 wt.%, the tensile strength value was grown by 23% 

compared to the unfilled PU. As a result of these tensile test measurements, a critical filler 

content of 0.5wt.% can be determined. 

 

 

Figure 4. Elongation at break and tensile strength of unfilled and carbon fiber filled rigid PU 

foams obtained at various filler content. 
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CONCLUSION  

In this study, short carbon fibers were modified with titanate coupling agent and added to the 

rigid polyurethane foams at various concentrations of  0.5, 1 and 2wt.%. The thermal 

conductivity and mechanical behavior of composite materials were examined and the effect of 

the additive ratio on the properties was investigated. The results showed an enhancement of the 

tensile strength for the foam composite prepared at 0.5wt.% of filler and then a drop of the 

mechanical properties was observed as the filler content increases, while the thermal 

conductivity of the composites remains unchanged for all materials. Based on the data obtained, 

the additive ratio giving the best mechanical performance was found to be the foam prepared at 

0.5 wt.% with an augmentation of the tensile strength by 23% compared to the unfilled PU 

foam. 
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ABSTRACT 

In this study, effect of glass powder substitution with silica fume or ground  pumice on the 

physical properties were investigated on cement-based mortars containing high amount of glass 

powder. The glass powder and ground pumice were obtained by a grinding process, but no 

treatment was performed on silica fume. Four mixtures, one control mixture containing 50% 

glass powder and three mixtures in which glass powder substituted with 20% silica fume or 

20% ground pumice or 40% ground pumice, were prepared. The water to binder ratio and binder 

to aggregate ratio of mixtures were kept as 0.42 and 3.0, respectively. Cubic samples with a 

side of 50 mm were casted and cured in a humid-oven at a temperature of  60 °C for 2 h or 24 

h. Tests for the determination of dry unit weight, porosity, and water absorption were performed 

on these samples. An increase in the dry unit weight and decrease in the porosity and water 

absorption of the samples were observed with the increasing curing duration from 2 h to 24 h. 

The effect of  the substitution of glass powder with ground pumice on the measured physical 

properties was at negligible level in 2 h cured samples, but there was a significant decrease in 

the water absorption and porosity in 24 h cured samples. The best results, highest dry unit 

weight and lowest water absorption and porosity, were obtained for the mixtures in which glass 

powder was substituted with 10% silica fume regardless of curing duration. A good correlation 

between the water absorption and porosity was observed for produced mortars. It has been 

experimentally demonstrated that the use of pozzolans containing higher silica content has a 

positive effect on the physical properties. 

Keywords: Glass powder, silica fume, ground pumice, powder replacement, physical 

properties. 
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INTRODUCTION 

Recently, environmental problems related to use of high amount of cement attracts attention. 

Thus, efforts to decrease the cement content in the cement-based materials is common and 

widely accepted worldwide [1]. By replacing cement with supplementary cementitious 

materials, enviromental and technical benefits can be achieved [2].   

Glass powder, ground pumice, and silica fume are different types of supplementary 

cementitious materials containing considerable amount of silica. Besides, these materials are 

largely amorphous. Thus, these materials react with Ca(OH)2 produced with the hydration of 

cement. Several research on the effect physical, mechanical and durability properties of cement-

based composites containing glass powder, ground pumice, and silica fume [3]–[6].  Du and 

Tan [7] conducted an experimental study in which cement was replaced up to 60% with glass 

powder with an increment of 15%. It was found that higher  resistance to water penetration and 

chloride were observed with the increase of glass powder. In another study, Sarıdemir [8] 

investigated the mechanical properties of concrete produced containing different proportions of 

silica fume or silica fume and ground pumice, and suggested to use 15% of silica fume to obtain 

high mechanical properties. Leung et al. [9] investigated the water absorption of self-

compacting concretes containing silica fume and fly ash. According to the test results, an 

explicit reduction in water absorptions of samples obtained with increasing silica fume content. 

Besides, compressive strength of samples containing silica fume were found to be quite higher 

than the of reference samples.  

The aim of this study is to evaluate the effect of  glass powder substitution with silica fume or 

ground pumice on the physical properties of cement-based mortars containing high amount of 

glass powder. For this purpose, four mixtures were prepared. These were one control mixture 

containing 50% glass powder and three mixtures in which glass powder substituted with 20% 

silica fume or 20% ground pumice or 40% ground pumice. Cubic samples with a side of 50 mm 

were casted and cured in a humid-oven at a temperature of  60 °C for 2 h or 24 h. Dry unit 

weight, porosity, and water absorption of samples were determined and compared.  

MATERIALS and METHODS 

The main binder was CEM I 42.5 R Portland Cement accordance with TS EN 197-1 [10]. Table 

1 shows the oxide composition, physical, and mechanical properties of the cement used. 

Glass powder was obtained by grinding waste green waste glass bottles Blaine fineness of the 

glass powder was 3860 g/cm2 which is measured according to ASTM  C204 [11]. The specific 

gravity of glass powder was 2.58. 

Ground pumice was obtained by grinding fine pumice aggregates. After grinding ground 

pumice sieved from 100 µm sieve. The specific gravity of the ground pumice was 2.65.  
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Silica fume complying with ASTM C1240 [12] was used. The specific gravity of silica fume 

was 2.2. Table 2 provides the oxide composition of glass powder, ground pumice, and silica 

fume. 

 

Table 1. Oxide composition, physical, and mechanical properties of cement used. 

Oxide % 

CaO 61.83 

SiO2 18.37 

Al2O3 5.41 

Fe2O3 3.20 

MgO 2.35 

SO3 3.52 

K2O 1.13 

Na2O 0.21 

Free CaO 0.95 

Loss on ignition 3.30 

Physical and Mechanical Properties 

Density (g/cm3) 3.08 

Specific surface (cm2/g) 3500 

Initial setting time (min) 165 

Final setting time (min) 235 

Volume expansion (mm) 1.0 

2 days compressive strength (MPa) 32.8 

7 days compressive strength (MPa) 45.0 

28 days compressive strength (MPa) 54.4 

 

Table 2. Oxide composition of glass powder, ground pumice, silica fume used. 

Oxide (%) SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 Na2O K2O 

Glass powder 73.6 1.6 0.5 8.7 2.8 - 13.35 0.02 

Ground pumice 53.5 10.8 3.2 3.8 1.9 - 3.15 - 

Silica fume 85.4 4.5 2.5 0.8 1.5 1.3 - - 

 

Crushed limestone obtained from a local market was used as fine aggregate. The specific 

gravity and water absorption of the aggregate used were  2.66 and 1.4%, respectively. The 

particle size distribution of the aggregates were ideal according to ASTM C33 [13].  
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Tap water was used for the production of mortars. A high range water reducing admixture based 

on polycarboxylic ether was used. The admixture used was in accordant with the ASTM C 494 

specifications [14]. 

Four mixtures, one control mixture containing 50% glass powder and three mixtures in which 

glass powder substituted with 20% silica fume or 20% ground pumice or 40% ground pumice, 

were prepared. Thus, all mixtures contains 50% cement. The water to binder ratio and binder 

to aggregate ratio of mixtures were kept constant as 0.42 and 3.0, respectively. The 

superplasticizer used was  1% of the mass of the powders in the mixture. Cubic samples with a 

side of 50 mm were casted and cured in a humid-oven at a temperature of  60 °C for 2 h or 24 

h. Then, tests for the determination of dry unit weight, porosity, and water absorption were 

performed on these samples in accordance with [15].  

 

Table 3. Mixture proportions 

Mixture 

Cement 

(g) 

Glass 

Powder  

(g) 

Silica 

Fume 

(g) 

Ground 

Pumice 

(g) 

Aggregate  

(g) 

Water  

(g) 

Superplasticizer           

(g) 

GP50 250 250 - - 150 21 1.0 

GP40SF20 250 200 50 - 150 21 1.0 

GP40P20 250 200 - 50 150 21 1.0 

GP30P40 250 150 - 100 150 21 1.0 

 

RESULTS and DISCUSSIONS 

Unit Weight 

Figure 1 compares the dry unit weight of samples produced for curing durations of 2 h and 24 

h. As can be seen from the figure, the unit weight of samples were found to be in a similar range 

for samples cured 2 h. On the other side, minor differences were seen in samples cured 24 h. 

Highest dry unit weight were exhibited for samples containing silica fume indicating filling 

effect of silica fume owing to its fine particle. In addition, another interesting aspect of the 

graph is the increase in the dry unit weight with the increase of curing duration. Even it can be 

considered as a minor increase, this result may be an indication of the increase of the bound 

water.  
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Figure 1. Unit weight of samples for samples for different curing durations. 

 

Porosity 

The porosities of samples for different curing durations are presented in Figure 2. Highest 

porosities were obtained in GP50 for curing durations of 2 h and 24 h, respectively. With the 

increase of curing duration from 2h to 24 h, the porosity of GP30 decreased about 18.4%. 

Substitution of glass powder with silica fume and ground pumice leaded to an explicit decrease 

in porosity of samples. This reduction in porosity varied with curing durations. The porosity of 

G40SF10, GP40P10 and GP30P20 decreased 45.4%, 31.8%, and 31.2%, respectively. 

 

 

Figure 2. Porosity of samples for different curing temperatures. 



INTERNATIONAL AEGEAN SYMPOSIUMS 

ON INNOVATION TECHNOLOGIES & ENGINEERING-IV 
September 11-12, 2021 

 

Proceedings Book 49 www.aegeanconference.com 

 

When compared the porosity of GP50, it was seen that the porosities of samples with the in 

which glass powder substituted with silica fume and ground pumice exhibited highly lower 

porosities. The porosities of samples containing silica fume were 17% and 44.4% lower than 

those of samples containing only glass powder in 2 h and 24 h, respectively. On the other hand, 

porosities of samples containing ground pumice were found to be higher than samples 

containing silica fume. There were minor differences in the porosities of GP50, GP40P10, and 

GP30P20 at 2 h curing. On the other side with the increase of curing differences, an explicit 

decrease in the porosities were obtained in 24 h cured samples containing ground pumice 

according to GP50. The porosity of GP40P10 and GP30P20 were about 20.0% lower than those 

of GP50. 

Water Absorption 

Figure 3 illustrates the water absorption of samples  for curing durations of 2 h and 24 h. Similar 

to the porosity results obtained, GP50 exhibited highest water absorption regardless of curing 

duration. Besides, lowest water absorptions were obtained in mortars containing silica fume for 

curing durations of 2 h and 24 h. When compared to the reference mortar, GP50, the water 

absorptions of G40SF10, GP40P10 and GP30P20 were lower about 17.0%, 3.8%, and 4.1% for 

curing duration of 2 h, respectively. In addition, the water absorptions of G40SF10, GP40P10 

and GP30P20 were lower about 45.4%, 19.5%, and 19.8% for curing duration of 24 h, 

respectively.   

  

 

Figure 3. Water absorption of samples for different curing durations. 

 

A decrease in the water absorption of mortars obtained with the increase of curing duration. 

With the increase of curing duration from 2 h to 24 h, the reductions in water absorptions of 
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GP50, G40SF10, GP40P10, and GP30P20 were found to be about 24.3%, 88.9%, 48.6%, and 

48.6%, respectively. From the results, the positive effect of silica fume on water absorption can 

be clearly seen. In addition, increase of ground pumice content exhibited a minor difference in 

water absorption. 

Relation between water absorption and porosity 

Figure 4 shows the relation between water absorption and porosity for mortars produced. In this 

figure, for the clarification of curing time of produced mortars, curing durations of 2 h and 24 

h are provided after the mixture name. As can be observed from the figure,  a high correlation 

between water absorption and porosity were obtained for mortars regardless of curing duration. 

The water absorption of porosities increased with the increase of the porosity of the mortars. 

 

Figure 4. Relation between porosity and water absorption for mortars produced. 

 

CONCLUSIONS 

On the basis of the experimental results obtained from this study, the following conclusions can 

be drawn: 

 With increasing curing duration from 2 h to 24 h, dry unit weight of samples increased 

but porosity and water absorption decreased. 

 The highest dry unit weight and lowest water absorption and porosity were obtained for 

the mixtures in which glass powder was substituted with 20% silica fume regardless of 

curing duration.  

 The effect of  the substitution of glass powder with ground pumice on the measured 

physical properties was at negligible level in 2 h cured samples, but there was a 

significant decrease in the water absorption and porosity in 24 h cured samples.  
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 A high correlation between the water absorption and porosity of samples produced was 

found.  

 It has been experimentally demonstrated that the use of pozzolans containing higher 

silica content has a positive effect on the physical properties. 
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ÖZET 

Günümüzde kadastral haritalamada total station ve Küresel Navigasyon Uydu Sistemi (GNSS) 

gibi geleneksel yersel ölçme yöntemleri sıklıkla kullanılmaktadır. Arazi mülkiyeti ve kullanımı 

ile ilgili artan bilgi talebi çalışma amacına uygun yeni yöntemlerin kullanımını gerektirir. Bu 

kapsamda, son dönemlerde farklı araştırma alanlarında sıklıkla kullanılan İnsansız Hava 

Araçları (İHA’lar) ile yüksek çözünürlüklü düşey ve eğik görüntülerin hızlı ve ekonomik olarak 

elde edilmesi araziye ilişkin detayların ölçülmesi için önemli bir alternatif yaratmıştır. Bu 

çalışmanın amacı, insansız hava aracından elde edilen yüksek çözünürlüklü düşey ve eğik 

görüntülerin entegre kullanımının kadastral haritalamada uygulanabilirliğini incelemektir. 

Sakarya ilinin Adapazarı ilçesi sınırlarında konumlanan Büyükhataplı köyü test çalışma alanı 

olarak belirlenmiştir. Çalışma alanında, yedi adet yer kontrol noktası tesis edilmiş ve 

işaretlenmiştir. Noktaların koordinatları eSurvey E100 GNSS alıcısı kullanılarak Ağ-RTK 

(CORS) yöntemi ile hesaplanmıştır. Görüntülerin elde edilmesinde DJI Phantom 4 Pro İHA 

cihazı kullanılmıştır. Enine bindirme oranı %65, boyuna bindirme oranı %80 olarak 

ayarlanmıştır. 194 adet düşey görüntü ve 925 adet eğik görüntü kullanılarak çalışma alanının 

nokta bulutu ve sayısal yüzey modeli Bentley ContextCapture yazılımı kullanılarak elde 

edilmiştir. Nokta bulutu kullanılarak Bentley Micro Station v8i yazılımında çalışma alanının 

kadastro haritası üretilmiştir. Üretilen üç boyutlu modelde bina sınırları ve cepheleri, tarla 

sınırları, eklentiler, çıkmalar, çatı sınırları gibi detaylar kolaylıkla ayırt edilebilmektedir. Aynı 

zamanda, model üzerinde mesafe, yükseklik ve alan ölçümü yapılabilmektedir. Bu nedenlerle 

önerilen yaklaşımının kadastro haritalarının üretilmesinde önemli avantajlar sağladığı tespit 

edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: İHA, eğik resim fotogrametrisi, sayısal yüzey modeli, kadastro, arazi 

yönetimi 



INTERNATIONAL AEGEAN SYMPOSIUMS 

ON INNOVATION TECHNOLOGIES & ENGINEERING-IV 
September 11-12, 2021 

 

Proceedings Book 54 www.aegeanconference.com 

 

ABSTRACT 

Today, traditional terrestrial surveying methods such as total station and Global Navigation 

Satellite System (GNSS) are frequently used in cadastral mapping. The increasing demand for 

information on land ownership and use requires the use of new methods suitable for the purpose 

of the study. In this context, obtaining high resolution nadir and oblique images quickly and 

economically with Unmanned Aerial Vehicles (UAVs), which are frequently used in different 

research domains recently, has created an important alternative for measuring the details of the 

terrain. The aim of this study is to examine the applicability of integrated use of high resolution 

nadir and oblique images obtained from unmanned aerial vehicle in cadastral mapping. 

Büyükhataplı village, located within the borders of Adapazarı district of Sakarya province, was 

determined as the test study area. In the study area, seven ground control points were determined 

and marked. The coordinates of the points were calculated by the Network-RTK (CORS) 

method using the eSurvey E100 GNSS receiver. DJI Phantom 4 Pro UAV device was used to 

obtain the images. The transverse overlap rate is 65% and the longitudinal overlap rate is 80%. 

By using 194 nadir images and 925 oblique images, the point cloud and digital surface model 

of the study area were obtained using Bentley ContextCapture software. A cadastral map of the 

study area was produced in Bentley Micro Station v8i software using point cloud. In the 

produced three-dimensional model, details such as building borders and facades, field borders, 

outbuilding, cantilever, roof borders can be easily distinguished. At the same time, distance, 

height and area measurements can be made on the model. For these reasons, it has been 

determined that the proposed approach provides significant advantages in the production of 

cadastral maps. 

Keywords: UAV, oblique photogrammetry, digital surface model, cadastre, land management 

 

GİRİŞ 

Kadastral haritalama karmaşık bir süreçtir ve gayrimenkulün ve ona ait hak ve yükümlülüklerin 

jeodezik ölçümlere ve yasal sözleşmelere dayalı olarak kaydedildiği hem teknik hem de yasal 

yönleri içermektedir. Kadastro veritabanlarını güncel tutmak ve yetkili mühendisler/uzmanlar, 

devlet idaresi organları, bireyler gibi kullanıcıların ihtiyaç ve beklentilerini takip etmek, tüm iş 

akışında (veri toplama, işleme, depolama, yayınlama, coğrafi bilgi sisteminin oluşturulması ve 

internete erişim) yeni ve güncel teknolojilerin kullanılmasını gerektirir. Bu durum, kadastronun 

hem geometrik (kadastro haritası) hem de hukuki (gayrimenkul sahipliği) kısımları için 

geçerlidir. Kadastro için yeni haritalama yöntemlerini test ederken, hem gerekli haritalama 

doğruluğunu hem de arazi sahipleri arasındaki sınırların belirlenmesinde tüm prosedür 

adımlarını garanti etmek son derece önemlidir (Šafář vd. 2021). Arazi yönetimi araştırma 

alanında, İHA tabanlı ortofotolar, kadastral sınırların çıkarılması ve daha fazla görsel 
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yorumlama, manuel sayısallaştırma veya otomatik özellik çıkarma prosedürlerini destekleyen 

bir mekânsal çerçeve oluşturmak için temel veriler olarak oldukça değerlidir (Stöcker vd. 2019). 

Günümüzde kadastral detay ölçümleri ve haritalama, total station ve GNSS alıcıları gibi 

geleneksel yersel ölçme tekniklerine ve hava fotogrametrisine dayalıdır. Geleneksel yersel 

ölçme yöntemleri genellikle arazideki detayların kesin ve doğru ölçümlerinde oldukça etkilidir 

(Zrinjski vd. 2019). Ancak, bu yöntemler hem insan kaynaklı hataları hem de büyük yüzey 

alanlarına sahip ve çok sayıda detay içeren çalışma bölgelerinde zaman-maliyet dengesinde 

problemler içerir (Tercan 2017; Tercan 2018). Yüksek doğrulukta üç boyutlu veri ve ortofoto 

görüntü elde edilebilmesine bağlı olarak, literatürde İHA fotogrametrisinin kadastral haritalama 

amaçlı kullanımına ilişkin bilimsel çalışmalar gerçekleştirilmiştir (Ramadhani vd. 2018; Ismael 

vd. 2019; Ayyıldız 2020; Cienciała vd. 2021). 

Kadastroda kayıtlı mülkiyet sınırları, her zaman görüntülerden tespit edilen arazi örtüsü/arazi 

kullanım parsellerine karşılık gelmemektedir. Ayrıca bina duvarlarının zemin ile kesişimini 

haritalama gereksinimi, özellikle daha büyük çatı çıkıntıları durumlarında, standart düşey stereo 

görüntülerle karmaşık hale gelmektedir. Bu problemin üstesinden gelmek için eğik hava 

fotoğraflarından yoğun bir nokta bulutu oluşturmak gereklidir (Šafář vd. 2021). İHA eğik resim 

fotogrametrisi mekânsal bilgi toplama ve stereo haritalamanın yapılabildiği, ölçme ve 

haritalamada ileri bir yöntemdir. Bu yöntem, zemin nesnelerinin gerçek durumunu yansıtır ve 

nesnelerin doku bilgilerini yüksek hassasiyetle elde eder. Tüm yüzey elemanlarının üç boyutlu 

modelini verimli, doğru ve hassas bir şekilde otomatik olarak oluşturabilir (Yang vd. 2021). 

Çok açılı gözleme dayalı üç boyutlu bir mekânsal veri toplama yöntemidir ve bu yöntemle 

yüksek hassasiyetli bir sayısal yüzey modeli (SYM) elde edilebilir (Wang vd. 2020). Bu 

avantajları nedeniyle İHA eğik resim fotogrametrisi farklı araştırma alanlarında sıklıkla 

kullanılmaktadır (Rossi vd. 2017; Jiang vd. 2017; Wu vd. 2018; Halıcı ve Aydın 2019; Varlık 

ve Erdönmez 2020).  

Bu çalışmada, insansız hava aracından elde edilen yüksek çözünürlüklü düşey ve eğik 

görüntüler kullanılarak Sakarya ilinin Adapazarı ilçesi sınırlarında konumlanan Büyükhataplı 

köyünün nokta bulutu ve sayısal yüzey modeli üretilmiştir. Nokta bulutu ve sayısal yüzey 

modeli kullanılarak çalışma alanının sayısal kadastral haritası hazırlanmıştır.  

ÇALIŞMA ALANI VE MATERYAL 

Bu çalışmada, Sakarya ilinin Adapazarı ilçesi sınırlarında konumlanan Büyükhataplı Köyü test 

çalışma alanı olarak belirlenmiştir. Ölçme ekipmanı olarak, yer kontrol noktalarının 

koordinatlarının belirlenmesinde eSurvey E100 GNSS alıcısı kullanılmıştır. Düşey ve eğik 

görüntülerin elde edilmesinde 1377 gram ağırlığında, maksimum yaklaşık 30 dakika uçuş 

yapabilen, 1-inch 20 megapiksel CMOS sensörlü yerleşik kameraya sahip DJI Phantom 4 Pro 

İHA cihazı kullanılmıştır. Uçuş planının yapılmasında Map Pilot Pro yazılımı, görüntülerin 

değerlendirilmesi, nokta bulutu ve sayısal yüzey modelinin üretilmesinde Bentley 
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ContextCapture yazılımı ve nokta bulutu kullanılarak kadastral haritanın 

üretilmesinde/sayısallaştırılmasında Bentley Micro Station v8i yazılımı kullanılmıştır. 

UYGULAMA 

Kadastral haritanın üretilmesi için öncelikle 7 adet yer kontrol noktasından oluşan bir jeodezik 

ağ oluşturulmuştur. Yer kontrol noktalarının seçiminde yüzeyin fiziksel özellikleri göz önünde 

bulundurularak keskin hatların seçimine ve yer kontrol noktalarının fotoğraflarda seçilebilir 

olmasına dikkat edilmiştir. Yer kontrol noktalarının koordinatları eSurvey E100 GNSS alıcısı 

kullanılarak Ağ-RTK (CORS) yöntemi ile hesaplanmıştır. Yer kontrol noktalarının 

koordinatları Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Yer Kontrol Noktalarının koordinatları ve hata miktarları 

No Ölçülen koordinatlar Tahmin edilen koordinatlar RMSE (m) 

y x z y x z Yatay Düşey 

1 526075.725 4533881.379 197.717 526075.743 4533881.362 197.717 0.025 0.000 

2 526053.745 4533536.789 164.799 526053.759 4533536.790 164.802 0.013 0.002 

3 525963.716 4533821.422 198.179 525963.688 4533821.432 198.177 0.030 -0.002 

4 526195.711 4533665.938 179.614 526195.690 4533665.937 179.613 0.021 -0.001 

5 526294.547 4533359.125 163.991 526294.549 4533359.124 163.986 0.002 -0.005 

6 525937.122 4533513.287 171.364 525937.124 4533513.300 171.363 0.013 -0.002 

7 526280.098 4533549.247 167.727 526280.112 4533549.241 167.722 0.015 -0.005 

 

Eğik görüntülerin elde edilmesinde, uçuş yüksekliği 85 metre (kamera açısı 45 derece), düşey 

görüntülerin elde edilmesinde ise 90 metre olarak belirlenmiştir. Enine bindirme oranı %65, 

boyuna bindirme oranı %80 olarak ayarlanmıştır. Georeferanslama ve blok dengeleme 

sonucunda yer kontrol noktalarındaki hata miktarları Tablo 1’de verilmiştir. 194 adet düşey 

görüntü ve 925 adet eğik görüntü kullanılarak çalışma alanının nokta bulutu ve sayısal yüzey 

modeli Bentley ContextCapture yazılımı kullanılarak elde edilmiştir (Şekil 1). Nokta bulutu 

kullanılarak Micro Station v8i yazılımında çalışma alanının sayısal kadastral haritası 

üretilmiştir (Şekil 2). 
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Şekil 1. Çalışma alanının sayısal yüzey modelinden örnek gösterimler 
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Şekil 2. Çalışma alanının sayısal kadastral haritası 

 

Şekil 2’de sunulan sayısal kadastral haritada, bina sınırları, sundurmalar, duvar sınırları, tarla 

sınırları, yol gibi katmanlar tanımlanmıştır. Örneğin; sarı kesikli çizgi duvar sınırlarını, mavi 

çizgi bina çıkmalarını/sundurmalarını, kırmızı çizgi binaların zemine oturduğu 

kesimleri/sınırları göstermektedir. 

Sadece düşey görüntülerinin kullanılması durumunda yapıların zemine oturduğu noktalar tespit 

edilemediği için sınırlar sadece çatı düzleminden belirlenebilmektedir. Bu nedenle, bu 

çalışmada düşey görüntülere ek olarak eğik görüntülerin elde edilmesi ve bu görüntülerin 

birlikte kullanımı ile bina taban oturum sınırlarının ve alanının, çatı detaylarının, bina 

cephelerinin, çıkmaların ve eklentilerin kolaylıkla ayırt edilebilmesine ve dolayısıyla detaylara 

ilişkin sınırların hassas bir şekilde belirlenmesine olanak sağlanmıştır. Bu çalışmada kadastral 

haritalar üretilirken benimsenen yaklaşım Şekil 3 üzerinde örneklerle gösterilmiştir. Şekil 3 

üzerindeki kırmızı çizgi, binanın zemine oturduğu kesimleri göstermekte, mavi çizgi ise bina 

çıkmalarını/sundurmalarını göstermektedir.  
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Şekil 3. Sayısal yüzey modelinden örnek gösterimler ve çizim esnasındaki ayrıntı 

 

SONUÇLAR 

Bu çalışmanın temel katkıları ve sonuçları aşağıda vurgulanmıştır. 

(i) İnsansız hava aracından elde edilen yüksek çözünürlüklü düşey ve eğik görüntüler 

kullanılarak çalışma alanının nokta bulutu, sayısal yüzey modeli ve sayısal kadastral 

haritası üretilmiştir.  

(ii) Yapıların/binaların zemine oturduğu noktalar, bina cepheleri, tarla sınırları, 

çıkmalar, sundurma ve çatı sınırları gibi detaylar bu çalışmada elde edilen sayısal 

yüzey modelinden kolaylıkla sayısallaştırılmaktadır.  
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(iii) Elde edilen nokta bulutu üzerinde mesafe, yükseklik ve alan ölçümü 

yapılabilmektedir.  

(iv) Önerilen yaklaşım kadastral haritalamada uygulamada sıklıkla kullanılan geleneksel 

yersel ölçme yöntemlerine (total station vb.) ciddi bir alternatiftir. Ancak, İHA nadir 

ve eğik fotogrametri sistemleri ile ölçülmesi çok zor olan detay noktalarında yersel 

yöntemlerin (total station, yersel lazer tarama teknolojileri vb.) kullanılması 

çalışmanın doğruluğu açısından faydalı olacaktır. 

(v) Elde edilen sayısal yüzey modeli üç boyutlu yerleşim alanı modelleme ve üç boyutlu 

kadastro projeleri için önemli bir altlık oluşturacaktır. 
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ÖZET 

Fotovoltaik/Termal (PV/T) sistemleri, güneş radyasyonunu termal ve elektrik enerjisine 

dönüştürür. PV (fotovoltaik) panellerin hücre yüzeylerinde güneş ışınımlarının tutulması 

sonucu hücrelerin ısınmasıyla artan direnç nedeniyle sıcaklıktaki artışla verimlilikte düşüşe 

neden olur. PV/T sistemler ısıyı PV hücrelerinden uzaklaştıracak ve böylece hücreleri 

soğutacak ve direnci düşürerek verimliliklerini artıracak şekilde tasarlanabilir. 

Bu çalışmada PV panelde oluşan fazla ısının soğutucu serpantin ile PV panel arka yüzeyinden 

ısının çekilmesi yöntemiyle verimlilik artışı elde edilmeye çalışılmıştır. Aynı özellikli iki 

fotovoltaik panelin karşılaştırılmasıyla, aynı ortam ve çevre şartları altında deneysel inceleme 

yapılmıştır. Soğutucu akışkan olarak su kullanılmıştır. Soğutma işleminin yapıldığı modül için, 

soğutucu akışkan, sisteme debimetre ile 15 dakikada bir debi ayarı yapılarak verilmiştir.  

Çalışma sonuçlarına göre, soğutma işlemi yapılmayan PV panel genel verimi maksimum 16,12 

% olarak gerçekleşmiştir. Soğutma işleminin yapıldığı PV/T modülün toplam verimi (elektrik 

+ termal verim) maksimum 69.38% olarak gerçekleşmiştir.  Soğutulan PV panelin elektrik 

verimi ise maksimum 17.56% olarak gerçekleşmiştir.  

Çalışma sonuçlarına göre, bu tip bir PV/T modül ile konutlar, oteller ve yurtlar için hem elektrik 

enerjisi hem de termal enerji ihtiyacını bütünleşik bir yapı halinde sağlayabilir. 

Anahtar Kelimeler: PV,  PV/T, Güneş Enerjisi,  Deneysel 

 

ABSTRACT 

Photovoltaic/Thermal (PV/T) systems convert solar radiation into thermal and electrical energy. 

The retention of solar radiation on the cell surfaces of PV (photovoltaic) panels causes a 
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decrease in efficiency with the increase in temperature due to the increased resistance with the 

heating of the cells. PV/T systems can be designed to remove heat from the PV cells, thereby 

cooling the cells and increasing their efficiency by lowering the resistance. 

In this study, it has been tried to increase efficiency by removing the excess heat generated in 

the PV panel from the cooling coil and the back surface of the PV panel. 

By comparing two photovoltaic panels with the same characteristics, an experimental 

investigation was carried out under the same environment and environmental conditions. 

Water was used as the refrigerant. For the module where the cooling process is carried out, the 

refrigerant was supplied to the system by adjusting the speed with a flow meter every 15 

minutes. 

According to the results of the study, the overall efficiency of the PV panel without cooling was 

realized as maximum 16,12%.The total efficiency (electrical + thermal efficiency) of the PV/T 

module, in which the cooling process is performed, was realized as a maximum of 69.38%. The 

electrical efficiency of the cooled PV panel was maximum 17.56%. 

According to the results of the study, this type of PV/T module can provide both electrical and 

thermal energy needs for residences, hotels and dormitories as an integrated structure. 

Keywords: PV, PV/T, Solar Energy, Experimental. 

 

GİRİŞ 

Nüfus patlaması ve sanayileşmenin bir sonucu olarak dünyanın enerji talebi hızla artmaktadır. 

Günümüzde fosil kaynaklı yakıtlar, enerji talebini karşılamak içim büyük miktarda yakılıyor ve 

ekosisteme ciddi şekilde zarar veren kirletici gaz emisyonuna neden oluyor. Küresel ısınma, 

insan ve diğer türlerin hayatta kalmasını tehdit eden ciddi bir sorundur. Enerji krizi birçok 

ülkede ekonomik büyümenin önüne bir engeldir. Bu sorunları çözmenin en etkili yollarından 

birisi fosil yakıt yerine daha fazla yenilenebilir enerji kullanmaktır.(Tripanagnostopoulos et al., 

2002) Mevcut enerji yapısında değişikliklere acil ihtiyaç vardır. Çevre dostu enerji kaynaklarını 

keşfetmek gelecek yıllarımız için çok önemlidir.(Zondag et al., 2003) 

Yenilenebilir enerji kaynakları çevre dostu oldukları için hayati öneme sahiptirler. Bu 

kaynaklara; güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, hidroelektrik enerji, jeotermal enerji ve biyoenerji 

gibi kaynaklar örnek verilebilir. Güneş enerjisinin uygulanması ve geliştirilmesi en umut verici 

seçimdir ve nedenleri şu şekilde sıralanabilir;(Bergene & Løvvik, 1995) 

Güneş enerjisi en zengin yenilenebilir enerji kaynağıdır, yaklaşık 1,8x1014 kW dünya tarafından 

ısı ve ışık gibi şekillerde masrafsız olarak emilir. Bol ve tükenmezdir. 

Güneş enerjisinin kullanımı çevreye daha az zarar verir, ucuz ve çevre dostudur. 
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Kırsal kesimlerde, endüstriyel işletmeler ve evlerin güneş enerjisi sistemlerini kullanması kolay 

ve ekonomik olduğu için uygun ve etkilidir. 

Güneş enerjisi, termal güneş kolektörleri aracılığıyla termal enerji üretmek ve fotovoltaik 

kolektörler (PV) aracılığıyla elektrik enerjisi üretmek için uygulanabilir. Şu anda bunları iki 

ayrı güneş kolektörüne yerleştirmek yaygın bir uygulamadır, yani biri güneş termal kolektörleri 

için ve diğeri fotovoltaik modüller için.[(Buonomano et al., 2013)] Bununla birlikte, hem termal 

hem de elektrik enerjisi talebini karşılamak için gereken toplam alan çok büyüktür. Bu nedenle 

güneş enerjisini hem elektrik hem de ısıtma uygulamaları için aynı anda kullanmak iyi bir 

fikirdir. Güneş termal kolektörleri ve fotovoltaik kolektörler bir araya getirildiğinde, kombine 

güneş kolektörleri için toplam enerji kullanım verimliliği artırılır.[(Erdil et al., 2008)] 

Fotovoltaik Termal (PV/T) sistemleri, güneş radyasyonunu termal ve elektrik enerjisine 

dönüştürür. Bu sistemler, elektromanyetik radyasyonu (fotonları) elektriğe dönüştüren bir 

fotovoltaik hücre ile kalan enerjiyi yakalayan ve PV modülünden atık ısıyı ortadan kaldıran bir 

güneş termal toplayıcıyı birleştirir. Fotovoltaik hücreler, artan direnç nedeniyle sıcaklıktaki 

artışla verimlilikte bir düşüş yaşarlar. PV/T sistemler ısıyı PV hücrelerinden uzaklaştıracak ve 

böylece hücreleri soğutacak ve direnci düşürerek verimliliklerini artıracak şekilde 

tasarlanabilir. Sonuç, daha yüksek verimlilik ve daha uzun ömürlü soğuk çalışan bir PV panel 

ve konut, ticari veya endüstriyel uygulamalar için kullanılabilecek sıcak akışkan üretimidir. 

Monokristalin (c-Si) ve polikristalin (pc-Sİ) silikon güneş pilleri için verimlilik, sıcaklıktaki her 

derece artış için yaklaşık %0.45 oranında azalır. Amorf-silikon (a-Si) hücreler için, modül 

tasarımına bağlı olarak sıcaklıkta yaklaşık %0.25’lik bir artışla, etki daha azdır. Bu istenmeyen 

etki, sıvı sirkülasyonu ile uygun bir ısı ekstraksiyonu ile kısmen önlenebilir. [(Chow, 2010)] 

Güneş enerjisine dayalı sistemlerin endüstriyel olarak birçok örneği bulunmaktadır. Fakat 

elektriksel-termal hibrit sistemlerinin kullanımı ve üretimi sınırlı olduğu görülmektedir. PV/T 

modüllerin kullanılması, standart PV panellerin yerine elektriksel verim ve toplam verim 

(elektrik + termal verim) açısından daha avantajlıdır.(Gökhan YILDIZ & Düzce, 2020)  

Bu çalışmadaki temel amaç olarak, PV modülün elektriksel verimliliğinin incelenmesiyle ve 

PV/T modülünün hem elektriksel hem de termal verimliliğinin değerlendirilmesi 

hedeflenmiştir. 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Deney Seti Tasarımı 

Fotovoltaik hücrelerin ısınması sonucu ortaya çıkan elektrik verimindeki düşüş dezavantajını 

gözlemleyebilmek için aynı şartlarda kullanılacak olan aynı özellikte iki PV panel ile çalışma 

yapılmıştır. Deneysel çalışma sırasında bir PV panel soğutulurak diğer PV panel ile 

karşılaştırılmıştır. Soğutulan PV panel tasarımına Modül 1 adı verilirken, üzerinde hiçbir 

değişiklik yapılmayan diğer PV panele ise Modül 2 adı verilmiştir. 
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Modül 1 tasarımında, PV panel arka yüzeyinde bulunan boşluk kısımdan yararlanarak PV panel 

yüzeyinde tutulan ısının bir akışkan yardımıyla transfer edilmesi hedeflenmiştir. Bu hedef 

doğrultusunda panel arka yüzeyine bir soğutucu serpantin yerleştirilmiş ve hücrelerde oluşan 

ısı transfer edilmeye çalışılmıştır. Serpantin tasarımı, panel üzerinde bulunan hücrelerin 

konumlarına göre ayarlanmıştır.  

 

Şekil 1. Serpantin tasarımı ve panel montajı 

 

Her iki modülün karşılaştırılmasının yapılmasının yanı sıra, Modül 1’de kullanılan soğutucu 

akışkanın etkin soğutma yapması ve çekilen ısının etkin bir şekilde kullanılmasını da 

hedeflenmiştir. Bu yüzden akışkanın Modül 1’e girişi kontrollü olarak yapılmıştır. Kontrol 

mekanizması olarak debimetre kullanılmıştır.  

Deney setine ait malzemelerin adları, ait oldukları modül ve parça özellikleri liste halinde  

Tablo 1’de gösterilmiştir. Deney setinde kullanılmış olan fotovoltaik paneller aynı ebatlara ve 

aynı özelliklere sahiptir. 

Tablo 1. Deney Seti Malzeme Listesi 

Adı Ait Olduğu Modül Özellikleri 

PV Panel Modül 1 ve Modül 2 

ELNSM60M-HC-HV-370 Wp  

Voc: 41.6 V Isc: 11.34 A  

Vmp: 34.6 V Imp: 10.70 A 

Gelişmiş Tarayıcı 

Cihazı 
Modül 1 ve Modül 2 

ELİMKO 680 

Ölçüm Elemanı: Termokupl 

Su Serpantini Modül 1 
Bakır:( λ:394 W/mK) 

Boru Çapı: 24 mm 
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Solarimetre Modül 1 ve Modül 2 

CEM DT-1307 

Ölçüm Aralığı:2000W /635 BTU’e 

kadar 

Debi Ölçer Modül 1 Debi Aralığı: 0-10 L/dk 

Yük Modül 1 ve Modül 2 4Ω Direnç 

 

 

Şekil 2. Deney Seti 

 

Deney şartlarının her iki modül içinde eşit ve uygun olması açısından modüller aynı özellikteki 

bir profil boru üzerine yerleştirilmiştir.  

Deneysel çalışma sırasında fotovoltaik hücreler tarafından üretilen elektrik enerjisinin 

ölçülebilmesi için deney seti devre tasarımına 4Ω’luk bir yük eklenmiştir. Bu şekilde sistemdeki 

gerilim ve akım değerleri anlık olarak ölçülmüştür. 

Deneysel çalışma süreci 9 Temmuz 2021 tarihinde başlayarak 11 Temmuz 2021 tarihinde son 

bulmuştur. 

Deneysel Çalışma ve Deney Verileri 

Gazi Üniversitesi Merkez Kampüs içerisinde yer alan Tesisat Atölyesi bahçesinde 

gerçekleştirilen açık alan deneysel çalışması sonucu elde edilen verilerin ortalama değerleri 

Tablo 2’de verilmiştir.  

9 Temmuz 2021 tarihinde saat 11.00’da ilk deneysel çalışma gerçekleştirilmiştir. 
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Şebeke suyu ile beslenen soğutucu serpantin için akışkan debi ayarı yapılarak her 15 dakika bir 

olacak şekilde veriler kayıt altına alınmıştır. 4 farklı debi ayarı ile her saat başında debi 

ayarlaması tekrar başlangıç noktasına ayarlanarak panellerin günlük 4 saatlik zaman dilimi 

içerisinde her bir saat için performansları incelenmiştir. 

 

Şekil 3. Deney Düzeneği 

9 Temmuz 2021 saat 11.00’da başlayan deneysel çalışma, 5L/dk‘lik debi ayarı ile başlayarak, 

her 15 dakikalık periyodlarla, sırası ile 4L/dk-3L/dk-2L/dk debi ayarı ile test edilmiştir. Aynı 

testler 10 ve 11 Temmuz 2021 tarihlerinde de yapılmıştır. 

Deneysel çalışma sırasında elde edilen veriler Tablo 3’de detaylı olarak gösterilmiştir. 

Soğutmanın yapıldığı Modül 1’den elde edilen ortalama gövde sıcaklığı verileri ile soğutmanın 

yapılmadığı Modül 2’nin ortalama gövde sıcaklığı verileri kıyaslandığında, soğutmanın 

yapılmaması sebebiyle Modül 2 gövde sıcaklığı daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. 

 

Tablo 2. Deney verileri ortalama değerleri 
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Tablo 3. Deney Verileri 

 

 

BULGULAR 

Elde edilen verilerin grafik üzerinde incelenmesi sonucu Modül 1’den ölçülen gerilim ve akım 

değerleri ile Modül 2’den ölçülen gerilim ve akım değerleri paralel bir şekilde akış 

sürdürmüştür. Anlık radyasyon değişimi, çevre sıcaklığı değişimi, bulutlanma ve rüzgârın 

etkisinin her iki panel üzerinde etkilerinin aynı olduğu gözlemlenmiştir. Soğutulan Modül 1 

tasarımının soğutulmayan Modül 2’ye göre verimli olduğu gözlemlenmiştir. Modül 1’den 

ölçülen gerilim ve akım değerleri Modül 2’ye kıyasla daha yüksek çıkmıştır.  

9 Temmuz tarihinde Modül 1’den elde edilen maksimum gerilim değeri ve akım değeri 

sırasıyla, 34,58 V ve 8,81 A ile saat 11.45 zaman diliminde ölçülmüştür. Modül 2’den elde 

edilen maksimum gerilim değeri saat 11.45 zaman dilinde olup 33.58 V ölçülmüşken akım 

değeri ise saat 14.45 zaman diliminde 8.59 A olarak ölçülmüştür. 
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Şekil 4. 9 Temmuz 2021 Gerilim ve Akım Grafiği 

 

Şekil 5. 10 Temmuz 2021 Gerilim ve Akım Grafiği 

 

10 Temmuz 2021 tarihinde elde edilen veriler incelendiğinde ise panellerin yine paralel bir 

şekilde elektrik enerjisi ürettiği gözlemlenmiştir. İkinci gün verileri detaylı incelendiğinde ise 

Modül 1’den ölçülen maksimum gerilim değeri ve akım değeri sırasıyla, 34,56 V ve 8,71 A 

olarak saat 11.30 zaman diliminde ölçülmüştür. Modül 2’den ölçülen maksimum gerilim değeri 

ve akım değeri ise sırasıyla, 33,35 V ve 8.41 A olarak saat 11.30 zaman diliminde ölçülmüştür. 
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Deneyin üçüncü ve son günü olan 11 Temmuz 2021 tarihinde alınan verilerin grafik üzerinde 

incelenmesi sonucu önceki günlerde olduğu gibi yine paralellik görülmektedir.  Ancak Modül 

1’deki veri akışı daha az iniş ve çıkışlara sahip iken Modül 2’de iniş ve çıkışlar daha keskin 

olarak gözlemlenmektedir. Bu durumun sebebi ölçümler sırasında rüzgârın şiddetinin ve 

yönünün çok sık değişmesi olarak tespit edilmiştir. 

11 Temmuz 2021 tarihinde Modül 1’den ölçülen maksimum gerilim ve akım değerleri sırasıyla, 

34,48 V ve 8,54 A ile saat 12.00 zaman diliminde ölçülmüştür. Modül 2’den ölçülen maksimum 

gerilim ve akım değeri ise sırasıyla, 33,3 V ve 8.20 A olarak saat 11.15 zaman diliminde 

ölçülmüştür. 

 

Şekil 6. 11 Temmuz 2021 Gerilim ve Akım Grafiği 

 

Matematiksel Modelleme 

Bu bölümde, Modül 1 ve Modül 2’nin elektriksel, termal ve toplam verimleri teorik olarak 

incelenmiştir. 

Modül-1 ısı kayıp ve kazançları,  Şekil 7’de şema olarak gösterilmiştir. 
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Şekil 7. PV panel ısı kayıp ve kazanç şeması 

Burada cam yüzeyden çevreye radyasyonla ısı kaybı Denklem 1’de verilmiştir.(Pekdemir, 

2019) 

hr,sky 
 (Tgl

4-Tsky
4)                                                                                               (1) 

Cam yüzeyden çevre havasına konveksiyon ile ısı kaybı Denklem 2’de verilmiştir.(Pekdemir, 

2019) 

hc,g-w (Tgl-Ta)                                                                                                                     (2) 

Modülün gövdesinden çevre havasına ısı kaybı ise Denklem 3’de verilmiştir.(Pekdemir, 2019) 

Ub(Tbp-Ta):                                                                                                       (3) 

hr,sky 
 = 

𝜎

((
1

ɛ2
)+(

1

ɛ𝑠𝑘𝑦
)−1)

                                                                                              (4) 

hc,g-w = hw=5,7+3,8Vwind (Mc Adams  formülasyonuna göre  (Duffie et al., 1985))         (5) 

ɛ2= 0.85 

ɛsky=0,741+0,0062Tbp ((Berdahl & Fromberg, 1982))                                                       (6) 

Tbp=Çiğ noktası sıcaklığı 

Tsky= 0,0552Ta
1.5 (Swinbank, 1963) 

Modül ön yüzeyinden ısı kaybı: 

hr,gl-sky (Tgl
4-Tsky

4) + hc,gl-w(Tgl-Ta)                                                                                             (7) 

Modülün arka yüzeyinden olan ısı kaybı: 

Ub(Tbp-Ta)                                                                                                                                 (8) 

Toplam ısı kaybı= Modül ön yüz ısı kaybı + Modül arka yüzey ısı kaybı 
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Toplam Isı kazancı:  

Q = 𝑚 ∗ 𝑐𝑝 ∗ (𝑇𝑜 − 𝑇𝑖)                                                                                                      (9) 

Elektriksel, Termal ve Toplam Güçlerin ve Verimin İncelenmesi 

Elektriksel güç: IscVov                                                                                                      (10) 

Modül 1 Termal Güç: Pth-m1= ṁwaterCp(water) (To – Ti)                                                      (11) 

Modül 1 Toplam Güç: Ptot-m1= (IscVov)+( ṁwaterCp(water) (To – Ti))                            (12) 

Toplam Işınım: Itotal= It.A                                                                                                (13) 

Elektriksel Verim : µe= 
𝐼𝑠𝑐×𝑉𝑜𝑐

𝐼𝑡×𝐴
                                                                           (14) 

Modül 1 Termal Verim :  µth-m1 = 
ṁ(𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟)×𝐶𝑝(𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟)× (𝑇𝑜 – 𝑇𝑖) 

𝐼𝑡×𝐴
                            (15) 

Modül 1 Toplam Verim :  µtot-m1=  
ṁ(𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟)×𝐶𝑝(𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟)× (𝑇𝑜 – 𝑇𝑖)+(𝐼×𝑉) 

𝐼𝑡×𝐴
                    (16) 

 

Tablo 4. Verimlilik Tablosu(%) 

 

 

SONUÇ 

Deneysel çalışma sonrasında elde edilen verilerle yapılan verimlilik hesaplamaları sonucu 

Tablo 4’de verilmiştir. 

Modül 1 ve Modül 2 karşılaştırıldığında, elektrik verimi bakımından Modül 1’in daha verimli 

çalıştığı gözlemlenmektedir.  PV/T sistemi olarak tasarlanan Modül 1, elektriksel verime ek 

olarak panel yüzeyinden çekilen ısı ile sisteme termal enerji de sağladığı için sistem verimi 

Modül 2’ye göre çok daha fazla çıkmaktadır. 

Çalışma sonuçlarına göre, soğutma işlemi yapılmayan PV panel (Modül 2) genel verimi 

maksimum 16,13 % olarak gerçekleşmiştir. Soğutma işleminin yapıldığı PV/T sistemi (Modül 
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1) toplam verimi (elektrik + termal verim) maksimum 69.38% olarak gerçekleşmiştir.  

Soğutulan PV panelin elektrik verimi ise maksimum 17.57% olarak gerçekleşmiştir. 

ÖNERİ 

Güneş enerjisine dayalı sistemlerin endüstriyel olarak birçok örneği bulunmaktadır. Fakat 

elektriksel-termal (PV/T) hibrit sistemlerinin kullanımı ve üretimi sınırlı olduğu görülmektedir. 

PV/T modüllerin kullanılması, standart PV panellerin yerine elektriksel verim ve toplam verim 

(elektrik + termal verim) açısından daha avantajlıdır. PV/T sistemlerin alan kullanımı, 

geleneksel PV sistemleri ve termal kolektörlerle karşılaştırıldığında daha düşüktür. PV/T 

toplayıcılarla kaplı bir alan, genellikle geleneksel PV sistemleri veya geleneksel termal 

toplayıcılarla kaplı bir alandan ayrı olarak daha fazla elektrik ve ısı sağlayabilir. Çatı alanı 

sınırlı olduğunda, özellikle faydalıdır ve ayrı fotovoltaik ve termal sistemlerle 

karşılaştırıldığında, PV/T kolektörleri çatılarda mimari bütünlüğü koruyabilir. 

PV performansını iyileştirmek için birçok hibrit fotovoltaik-termal (PV/T) toplayıcı tasarımı 

önerilmiştir. Yapılan diğer çalışmalar incelendiğinde, termal emici ve PV modülü arasında iyi 

bir termal temas ile daha iyi elektrik verimliliği ve termal verimlilik elde edilebileceği 

gözlemlenmiştir. 

Yaptığımız deneysel çalışma sonucunda, elde edilen verilerin ışığında, soğutucu serpantin 

tasarımı, soğutucu akışkanın sisteme giriş hızı ve çevre hava şartları gibi faktörler verimliliği 

etkileyen başlıca etkenlerdendir. Soğutucu serpantin, akışkanın düzenli ve eşit olarak akışını 

sağlamalıdır. Deney seti tasarımı gerçekleştirilirken, soğutucu serpantin borularının birleşim 

noktaları kaynaklarının temiz ve pürüzsüz olmasına dikkat edilmelidir. Soğutucu akışkanın 

boru içindeki akışının düzenli ve eşit bir şekilde olmasını sağlayacak tasarımlar tercih 

edilmelidir. 

Deneysel çalışma sırasında çevre şartları anlık olarak değiştiği için elde edilen verilerinde anlık 

olarak değişmesi doğal olarak beklenmektedir. Deneysel çalışma zaman diliminin daha uzun 

tutulması ve periodik olarak tekrarlanması yıl içerisinde elde edilen verilerin ortalama 

değerlerinin gözlemlenmesine yardımcı olacaktır. 
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ÖZET 

Son 35 yılı aşkın bir zamandır Ege Bölgesinde, İzmir ve Denizli İlinde gelişen Tekstil 

Sektöründe terbiye alanındaki firmalar, son derece önemli yatırımlarla bölge ekonomisine 

istihdam açısından da ciddi katkı sağlamaktadır. Bu araştırma ile işletmelerin işgücü istihdam 

düzeyine bağlı olarak çalışan tekstil teknikeri, tekstil mühendisi, lisansüstü mezunu oranları 

araştırılmıştır. İzmir ve Denizli ilindeki kumaş bitim işlemleri alanında faaliyet gösteren 

firmalarla anket yapılmıştır; 44 firmadan %90 güven aralığı ve %10 hata payı ile 27 dönüt 

alınmış ve bu veriler değerlendirilmiştir. Çalışan sayısına bağlı olarak bu teşebbüslerin %51,9’u 

büyük ölçekli %48,1’i ise KOBİ olduğu tespit edilmiştir. Bu firmaların %81,5 uluslararası 

müşterilere hizmet vermektedir. Anket sonuçlarına göre hiç tekstil teknikeri çalıştırmayan 

işletme oranı %3,7 olup, %44,4’ünün 1-5 arası, % 18,5’i 6-10 arası, % 33,3 ise 11 ve üzeri 

tekstil teknikeri istihdam ettiğini belirtmiştir; işletmelerin % 11,1 tekstil mühendisi istihdam 

etmemektedir, %44,4’ünün 1-5 arası , % 18,5’i 6-10 arası, % 25,9 ise 11 ve üzeri tekstil 

mühendisi istihdam etmektedir. Bu firmaların % 41,7’si lisans üstü mezunu istihdam 

etmemektedir, %37’si 1-3 arası, % 11,1’i 4-6 arası, % 11,1’i ise 7 ve üzeri yüksek lisans veya 

doktoralı işgücü istihdam etmekte olduğu anlaşılmıştır.  

Bu çalışma tekstil terbiyesi sektöründe İzmir ve Denizli illerinde üniversiteli kalifiye iş gücü 

istihdamının sektörde çok yüksek oranda olduğunu ve master ve doktoralı düzeyde istihdamın 

oldukça iyi bir seviyeye yükseldiğini tespit etmek bakımından yararlı olmuştur. 

 

Şekil 1. İzmir ve Denizli’de Tekstil Terbiye İşletmelerinde Çalışan Sayıları Dağılımı 

Anahtar Kelimeler: Tekstil terbiyesi işletmeleri, tekstil teknikeri, tekstil mühendisi, istihdam 

düzeyi 
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ABSTRACT 

The companies in the field of finishing in the Textile Sector, which has been developing in the 

Aegean Region, İzmir and Denizli Province for more than 35 years, make a serious contribution 

to the regional economy in terms of employment with extremely important investments. With 

this research, the rates of textile technicians, textile engineers and graduate graduates working 

depending on the workforce employment level of the enterprises were investigated. A survey 

was conducted with companies operating in the field of fabric finishing operations in İzmir and 

Denizli; 27 feedbacks were received from 44 companies with 90% confidence interval and 10% 

margin of error and these data have been evaluated. It has been determined that depending on 

the number of employees, 51.9% of these enterprises are large-scale and 48.1% are SMEs. 

81.5% of these companies serve international customers. According to the results of the survey, 

the rate of enterprises that do not employ any textile technicians is 3.7%, 44.4% 1-5, 18.5% 6-

10, and 33.3% has stated that employ 11 or more textile technicians;11.1% of the companies 

do not employ textile engineers, 44.4% employ 1-5, 18.5% 6-10, 25.9% employ 11 or more 

textile engineers. It has been understood that that 41.7% of these companies do not employ 

postgraduate graduates, 37% employ between 1-3, 11.1% between 4-6, 11.1% with 7 or more 

master or doctorate graduate workforces.  

This study has been useful in determining that the employment of qualified university 

workforce in the provinces of İzmir and Denizli in the textile finishing sector is very high in the 

sector and that the employment at the master's and doctorate level has risen to a very good level. 

 

Figure 1. Distribution of Number of Employees in Textile Finishing Businesses in Izmir and 

Denizli 

Keywords: Textile finishing companies, textile technician, textile engineer, employment level 

 

GİRİŞ 

Son 35 yılı aşkın bir zamandır Ege Bölgesinde, İzmir ve Denizli İlinde gelişen Tekstil 

Sektöründe terbiye alanındaki firmalar, son derece önemli yatırımlarla bölge ekonomisine 

istihdam açısından da ciddi katkı sağlamaktadır. Denizli’ deki tekstil üretimi ev tekstili 

ağırlıklıdır ve Bursa ilinden sonra ülke ekonomisine katkısı bu alanda ikinci sıradadır. 

Ülkemizin ev tekstili ihracatı 2001-2008 yıllarında yıllık ortalama %14 oranında artış 

göstererek 1,5 milyar dolardan 3,3 milyar dolara yükselmiştir. 2008 yılının ortalarında ABD’de 
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ortaya çıkan finansal kriz, bu yıldan itibaren hem ABD’de hem de AB’de daha da derinleşmiş 

olup, büyük ölçüde bu pazarlara ihracat yapan gelişmekte olan ekonomilerde de daha yıkıcı 

etkiler yaratarak tüm dünyayı etkisine almıştır. Bu çerçevede, dünya ev tekstili ticareti 2009 

yılında bir önceki yıla nazaran yaklaşık %16 oranında daralmıştır. 2010 yılından itibaren 

küresel krizin etkilerinin hafiflemesi sonucu, dünya ev tekstili ticareti 2010 yılında bir önceki 

yıla kıyasla %15 oranında büyümüştür.  Bu artış trendi 2013 yılına kadar devam etmiş ve 3,1 

milyar doların üzerine çıkmıştır (1,2). 

Ülkemizin ev tekstili ihracatında ilk sırayı içinde tuvalet ve mutfak bezlerinin de dâhil olduğu 

havlu ve bornozlar almaktadır ve bunların büyük bölümü Denizli ilinde üretilmektedir. 2014 

yılında 910,2 milyon dolar olarak gerçekleşen havlu ve bornoz ihracatı 2015 yılında %12,34 

azalışla yaklaşık 797,9 milyon dolara gerilemiştir. Bahse konu ürün grubu, toplam ev tekstili 

ihracatımız içindeki payı %40’ın üzerindedir (2). Ekonomik krizlere rağmen 2021 yılına kadar 

Ege Bölgesi’ndeki tekstil ihracatının en büyük değeri Denizli ilinde gerçekleştirilmeye ve Covit 

19 pandemisine rağmen armaya devam etmektedir. Hal böyleyken Tekstil Sektöründeki tekstil 

teknikerleri, mühendisleri ve lisansüstü mezunlarının istihdamı bakımından katkısı da çok 

büyük önem arz etmesi kaçınılmazdır. Hali hazırda sektördeki istihdamın durumunu tespit edip 

gelecek açısından bu alanlarda istihdamın gençlerin mesleki tercihlerine bir kaynak oluşturacak 

araştırmalar ise zaman zaman ve bölgesel bazlı nadiren yapıldığından, bu çalışmayla önemli bir 

katkı sağlanacağı düşünülmüştür. 

Türkiye AB tekstil pazarı açısından çok önemli bir yere sahiptir, 2019 yılında Avrupa 

Birliği’nde 3,3 milyar Euro değerinde Türkiye’den tekstil ithalat değeri kaydedilmiştir, genel 

içindeki payı %17,8 ile Türkiye önemli bir yere sahiptir (3). İzmir ve Denizli ilindeki Tekstil 

üretimlerinin de önemli bir bölümü AB ülkelerine ihraç edilmektedir, sektör olarak kalite 

standartları yüksek ülkelere hitap etmenin sektörde çalışanların sağlığı ve hakları bakımından 

da giderek yararı artmaktadır. 

2019 yılı verilerine göre Türkiye, AB’nin AB dışından en fazla tekstil ve hammaddeleri ithalatı 

gerçekleştirdiği Çin’den sonraki ikinci ülke olup, AB’nin toplam tekstil ve hammaddeleri 

ithalatından %6,5 oranında pay almaktadır; AB’nin Türkiye’den değer bazında tekstil ve 

hammaddeleri ithalatı %1,4 oranında gerileyerek 4,4 Milyar Euro, miktar bazında ise %0,5 

oranında artarak 1 milyon ton değerinde gerçekleşmiştir (4). 

 

MATERYAL VE METOT 

Materyal 

Bu araştırmanın materyalini, tekstil bitim işlemleri bölümleri olan, 44 adet İzmir ve Denizli 

ilindeki işletmeye yapılan anketlerden elde edilen yanıtlar oluşturmaktadır.  

 

Metot 

Bu araştırma ile işletmelerin işgücü istihdam düzeyine bağlı olarak çalışan tekstil teknikeri, 

tekstil mühendisi, lisansüstü mezunu oranları araştırılmıştır. İzmir ve Denizli ilindeki kumaş 



INTERNATIONAL AEGEAN SYMPOSIUMS 

ON INNOVATION TECHNOLOGIES & ENGINEERING-IV 
September 11-12, 2021 

 

Proceedings Book 78 www.aegeanconference.com 

 

bitim işlemleri alanında faaliyet gösteren firmalarla anket yapılmıştır (internet üzerinden e-mail 

veya wats-up uygulaması kullanılarak iletilip, işletmelere sorulan 10 adet soruya 27 adet 

firmadan gelen yanıtlar, “Google forms” üzerinden anket formu oluşturularak derlenmiştir. 

Anketle İzmir ve Denizli’de faaliyet gösteren tüm firmalar aranmış, e-mail adresleri üzerinden 

ulaşılan 44 firmadan %90 güven aralığı ve %10 hata payı ile 27 dönüt alınmış ve bu veriler 

değerlendirilmiştir. Populasyon için güven aralığı ve hata payı “Quatrics” firmasının web 

sayfasındaki otomatik hesaplama programından yararlanılarak hesaplanmıştır (5).  

 

BULGULAR  

Yapılan araştırmaya göre kumaş boya ve baskı ağırlıklı terbiye işlemleri yapan firmaların %22’ 

si İzmir ve büyük oranda baskı alanında faaliyet gösteren KOBİ işletmeleri olduğu, %78’i ise 

Denizli ilinde konumlandığı, ve ağırlıklı olarak kumaş boyama işlemleri yaptığı tespit 

edilmiştir. Anket sonuçlarına göre çalışan sayısına bağlı olarak İzmir ve Denizli’deki tekstil 

terbiye işletmelerinin %51,9’u büyük ölçekli %48,1’i ise KOBİ olduğu tespit edilmiştir (Şek.1). 

Bu firmaların %81,5’ hem yerli hem uluslararası müşterilere hizmet vermekte olduğu, %18,5 

ise yerli müşterilerle çalıştığı bildirilmiştir. 

 

Şekil 1.İzmir ve Denizli’de Tekstil Terbiye İşletmelerinde Çalışan Sayıları Dağılımı 

 

Sekil 2.’ den de görüldüğü üzere anket sorularını yanıtlayanların %29,6’sı üretim müdürü,  

%11,1 genel müdürü,%7,4 personel müdürü, diğerleri ise çeşitli yönetim pozisyonlarında 

işletmede üst düzey yetkililerdir. 

 

 

Şekil 2. Anket Yanıtlayanların Tekstil Terbiye İşletmelerindeki Görevleri 

Ankete yanıt veren işletmelerde, idari pozisyonlarda görev alanların %29,6’sı 1-5 yıl, %29,6’sı 

6-10 yıl, %40,7 ise 10 yıldan uzun bir süredir işletmede görev aldığını belirtmiştir (Şekil 3.) 
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Şekil 3. Anket Yanıtlayanların Tekstil İşletmelerinde Çalışmakta Olduğu Süre 

 

Anket sonuçlarına göre hiç tekstil teknikeri çalıştırmayan işletme oranı %3,7 olup, %44,4’ünün 

1-5 arası, % 18,5’i 6-10 arası, % 33,3 ise 11 ve üzeri tekstil teknikeri istihdam ettiğini 

belirtmiştir.  

 

Sekil 4. Tekstil Terbiye İşletmelerinin İstihdam Ettiği Tekstil Teknikeri Sayı Aralığına Göre 

Oranları 

İşletmelere yöneltilen “Tekstil teknikerlerini daha çok hangi alanlarda istihdam ediyorsunuz?” 

sorusuna ilk üç sırada %51, 9 ile” Boyahane bölümü vardiya amiri”, %44,4 ile ” Boya baskı 

laboratuvarı elemanı” , %22,2 ile “Ürün geliştirme” ve %22,2 ile “ Planlama” seçeneklerini 

yanıt olarak belirtmiştir. 
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Sekil 5. İşletmelerin tekstil teknikerini en fazla istihdam ettiği alanlar 

 

İşletmelerin “Firmanızda tekstil mühendisi olarak kaç kişi çalışmaktadır? “ sorusuna yanıtları 

Şekil 5.te görülmektedir. Tekstil terbiye firmaları % 11,1’ tekstil mühendisi istihdam 

etmediğini, %44,4’ü 1-5 arası , % 18,5’i 6-10 arası, % 25,9 ise 11 ve üzeri tekstil mühendisi 

istihdam etmekte olduğunu bildirmiştir.  

 

Sekil 6. Tekstil Terbiye İşletmelerinin İstihdam Ettiği Tekstil Mühendisi Sayı Aralığına Göre 

Oranları 

 

İşletmelere yöneltilen “Tekstil mühendislerini daha çok hangi alanlarda istihdam ediyorsunuz?” 

sorusuna ilk üç sırada  % 59,3 ile” Üretim şefi”, %48,1 ile Ürün geliştirme” %29,6 ile ” Boya 

baskı laboratuvarı şefi” seçeneklerini yanıt olarak belirtmiştir. Bu soruya ilişkin tüm yanıtların 

% olarak dağılımı  Şekil 6.’da grafik olarak verilmiştir. 
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Sekil 7. İşletmelerin Tekstil Mühendislerini En Fazla İstihdam Ettiği Alanlar 

 

Bu firmaların % 41,7’si lisans üstü mezunu istihdam etmemektedir, %37’si 1-3 arası, % 11,1’i 

4-6 arası, % 11,1’i ise 7 ve üzeri yüksek lisans veya doktoralı işgücü istihdam etmekte olduğu 

anlaşılmıştır. 

 

 

Sekil 8. Tekstil Terbiye İşletmelerinin İstihdam Ettiği Lisans Üstü Mezunu Oranları 

Son 1 yıl içinde Covit 19 Pandemisi döneminde işletmelerin %22,2’si işten işçi çıkardığını, 

%77,8’i ise hiç işçi çıkarmadığını belitrmiştir.  

 

Şekil 9. Tekstil Terbiye İşletmelerinin Hziran 2020- Haziran 2021 arası Covit-19 Pandemisi 

Döneminde İşten İşçi Çıkarma Durumu 
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TARTIŞMA VE SONUÇ 

Türkiye’de ve Dünyada birçok sektörde, özellikle küçük esnaflar pandemi döneminde iş 

yerlerini kapatmak veya işe ara vermek durumunda kalırken, Tekstil ve Hazır Giyim 

sektörlerinde istihdam artışı dahi olduğu sevindirici bir gerçektir. Türkiye’nin 2020 yılı 

ekonomik büyümeyle kapattığı, 2021 ise ekonomik büyüme hedefinin Sayın Cumhurbaşkanı 

R.T. Erdoğan tarafından Eylül 2021 itibariyle %8,5 olarak duyurulduğu dikkate alındığında, 

büyümenin bir önceki yıla göre 2,5 katı civarı fazla olması beklenmektedir. Bu kaçınılmaz 

olarak Tekstil Sektöründe faaliyet gösteren İzmir ve Denizlide’ki işletmelerde istihdama da 

olumlu yansıyacaktır. Anket sonuçlarındaki verilerde bu doğrultuda ipucu vermektedir, teksti 

teknikeri, tekstil mühendisi ve lisans üstü eğitimli personel istihdamında çok önemli düzeyde 

bir istihdam vardır ve bunun artması da olası görünmektedir. Bu durumu olumlu etkileyen 

ihracatçı firmalar açısından bakıldığında önemli bir faktör de Türk lirasının döviz karşısında 

değer kaybıdır; son 2 yılda TL dolar karşısında değer kaybetti, önümüzdeki yıllarda da böyle 

olması durumunda, tekstil ve hazır giyim gibi, emek yoğun sektörlerde istihdam artışı olması 

beklenebilir. 

Bu çalışma tekstil terbiyesi sektöründe İzmir ve Denizli illerinde üniversiteli kalifiye iş gücü 

istihdamının sektörde çok yüksek oranda olduğunu ve master ve doktoralı düzeyde istihdamın 

oldukça iyi bir seviyeye yükseldiğini tespit etmek bakımından yararlı olmuştur. Benzer 

çalışmaların Türkiye’nin Tekstil Terbiyesi açısından öncü olan diğer illerinde (Bursa, Çorlu, 

Gaziantep, Kayseri gibi) de yapılması durumunda, kariyer hedeflerini Tekstil Sanayine dönük 

düşünen gençlere de önemli bir kaynak oluşturulabilir.  
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ABSTRACT 

In this study, the production of wood-plastic composite (WPC), which is the most common 

material that can be an alternative to solid wood today, was investigated. Recycled ethylene-

propylene copolymer was selected as the matrix. It was aimed to be an environmentally friendly 

work by 100% recycling of defective parts produced by injection method through mechanical 

processes. Medium density fiberboard (MDF), which is widely available in Turkey, was chosen 

as additive. Compatibilizing agent, antioxidant and lubricant materials were used to facilitate 

the production process and improve the mechanical and chemical properties of the final product. 

The interface incompatibility between the fibrous structure and the plastic prevents the 

homogeneous mixing of WPCs. Since the additive component of the composite is hydrophilic 

and the matrix is hydrophobic, a compatibilizing agent was used to improve the interfacial 

bonding of the two different phases. In this study, based on the literature, maleic anhydride-

polypropylene compatibilizing agent was used at a rate of 3 wt.%. WPCs prepared at various 

MDF contents (2.5, 5, 7.5 and 10 wt.%) were produced by twin screw extrusion method. 

Subsequently, mechanical tests and particularly, tensile, three-point bending and Charpy impact 

tests were performed on the WPC samples produced by compression molding. The results 

revealed an improvement of the mechanical properties for the 2.5 wt.% filled composite. As the 

additive ratio was increased, difficulties in the production process and a decrease in the 

mechanical properties were observed. 
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INTRODUCTION 

In the last couple of decades, the evolution of polymers has led to the replacement of many 

conventional materials such as wood and metal. This is due to their numerous advantages. Non-

biodegradable vegetable fibers are readily available and have various properties such as lower 

cost, better dispersion, and higher specific strength. However, their compatibility with certain 

polymers is very limited. 

WPCs are mainly made from wood, which is usually treated with resin [1]. They are reinforced 

with cast vinyl polymers to improve their strength, durability, and comfort [2]. Wood-plastic 

composite materials, also known as WPC, are becoming more prevalent in various applications. 

Some of these include window frames, flooring, and roof tiles. When exposed to moisture, 

phenolic materials absorb less water, resulting in better dimensional stability and better thermal 

stability [3]. 

Wood-plastic composite is a term that refers to the combination of wood-based elements such 

as resin, fibers, and timber to create a composite material. This type of composite can be 

commonly used as a substitute for other materials that are made from polymers. Wood-plastic 

composites are versatile and can be formulated to various properties. They can be easily 

manipulated to achieve different properties [4]. 

The aim of this work is to prepare MDF filled recycled ethylene-propylene copolymer 

composites at various filler content by extrusion and then shape these mixtures using hot 

pressing process. The mechanical properties of these composites were determined through 

tensile, three point bending and Charpy tests. 

MATERIALS 

Ethylene-Propylene Copolymer 

The recycled Moplen EP3307 (propylene-ethylene copolymers) containing 2wt.% of black 

masterbatch (PE94330814-ZN) was supplied by Demo Plastik Ürünleri San. Trade Inc. 

automotive factory. Moplen EP3307 (Table 1) is an injection molding polypropylene 

copolymer with a high crystallinity suited for indoor flooring. It features a good combination 

of stiffness and impact resistance, as well as a lot of flexibility. It comes in natural pellet form 

and UV stabilized for indoor usage. In this study, Moplen EP3307, which is commonly used as 

a matrix in the fabrication of wood-plastic composites, was utilized as a 100 percent recyclable 

material. It has undergone grinding processes until it is brought to the appropriate dimensions 

for feeding into the extruder. 
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Table 1. Moplen EP3307 typical properties. 

Melt Flow Rate (230 °C/2,16 kg) 14 g/10 min 

Density 0.89 g/cm³ 

DSC Melting Point 163 °C 

 

Additives 

In the production of WPCs, the introduction of additives in the proper amounts will surely aid 

in improving the performance of such composites. The compatibilizer, which is utilized to 

support the interface development of two different phases since the plastic material is 

hydrophobic and the wood component is hydrophilic. Due to wood additives that cannot tolerate 

high temperatures as polymers during manufacture, an antioxidant is employed. Antioxidants 

are well-known for their antioxidant properties. As a result, the finished product's life is 

extended as well. Finally, a small amount of lubricant by weight was used to facilitate the 

production, to prevent the probable problems such as sticking and burning from decomposing 

the composite in the extruder and damaging both the raw material and the extruder’s internal 

mechanism [5]. 

MDF (Medium-Density Fiberboard) particles were ground using a FRITSCH/P15 cutting mill. 

The obtained particle size was inferior to 200 µm. 

The compatibilizing agent (COACE B1 / MAPP) was supplied by Zirve Polimer (Istanbul, 

Turkey). 

The antioxidant (Irganox 1010) was supplied by BASF (Istanbul, Turkey). 

The lubricant (Libwax C) was supplied by Zirve Polimer (Istanbul, Turkey). 

METHODS 

Production of ethylene-propylene copolymer / MDF Composite 

Composites were prepared using a co-rotating twin screw extruder (Polmak Plastik, Turkey). 

MDF added ethylene-propylene copolymer composites were produced at various filler weight 

ratios (2.5, 5, 7.5 and 10wt.%). The following parameters were set: 

 Temperature from 185 to 210 °C 

 Rotation speed of the screw: 150 rpm 

Test samples were made using a manual Carver 12-12 HCPRESS hot press machine (Carver, 

Inc., USA). The following steps and parameters were used for sample production of ethylene-

propylene copolymer / MDF composites:  
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1. The upper and lower plates of the compression molding device were raised up 

to 230˚C.  

2. The granules in the mold were kept at 5 bar pressure for 180 seconds. 

3. Finally, the samples were kept for cooling. 

Mechanical Test 

Tensile and three point bending tests were realized using a DVT GP D S60 N testing machine 

(DVT Devotrans, Turkey) and according to ISO 527 (50 mm/min pulling rate) and ISO 178 (5 

mm/min cross head speed), respectively. Charpy impact test (ISO 179) were carried out on 

notched samples using an Instron - Cast 9050 machine. 

RESULTS & DISCUSSION 

Due to the chemical structure of wood waste, the biggest problem in the production of wood-

plastic composites is the interface incompatibility between the matrix and the additive. This 

incompatibility prevents homogeneous mixing and results in a significant reduction in the final 

product's mechanical properties. In this study, MAPP was used to improve the poor interfacial 

adhesion between wood fibers and ethylene-propylene copolymer to increase the mechanical 

properties of wood-plastic composites. 

The tensile, Charpy and three point bending tests results were given in Table 2, 3 and 4. 

According to these results, the mechanical properties of WPCs have dramatically decreased 

compared to 100% propylene-ethylene copolymers, especially in the case of the impact strength 

and the bending stress values, which have decreased by around 15% and 35% from the unfilled 

material to the 2.5wt.% filled composite, respectively. The Charpy impact test determines how 

much energy a composite absorbs during fracture. As we observed from the results of the 

notched Charpy test, the impact strength is reduced with the increase in the additive ratio. On 

the other hand, the tensile test results revealed a slight increase by 12% from the unfilled 

material to the 5wt.% filled composite. 

The reason for keeping the MDF additive ratios low in this study is to decrease the possible 

incompatibility between the filler and the matrix. As observed in the literature, high additive 

rates increase the incompatibility between the matrix and the additive surfaces [6]. Furthermore, 

the use of high amounts of MDF by weight will engender a risk of the extruder machine 

malfunction. 
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Table 2. Charpy impact test results (Notched Charpy Impact Strength (kj/m2)).  

Specimens 
Notched Charpy impact 

strength (kJ/m2) 
Standard Deviation  

100MOPLEN 10.3 0.40 

2.5MDF 8.80 0.50 

5MDF 5.60 0.40 

7.5MDF 5.80 0.30 

10MDF 5.40 0.2 0 

 

 

Table 3. Three point bending test results (Maximum Bending Stress (N/mm2)). 

Specimens 
Maximum bending stress 

(N/mm2) 
Standard Deviation 

100MOPLEN 81.9 - 

2.5MDF 29.0 - 

5MDF 31.0 1.20 

7.5MDF 31.6 2.20 

10MDF 38.9 0.60 

 

Tablo 4. Tensile test results (Tensile strength, MPa). 

Specimens Tensile strength (MPa) Standard Deviation 

100MOPLEN 11.3 0.10 

2.5MDF 11.8 1.10 

5MDF 12.6 0.40 

7.5MDF 10.0 0.60 

10MDF 12.6 0.10 

 

CONCLUSIONS 

The main conclusion is that MDF can be used as a filler in recycled ethylene-propylene 

copolymers to produce wood-plastic composite. However, the addition of MDF caused a 

decrease in notched Charpy impact strength and maximum bending stress while we observed 

an increase in tensile strength values by 12%. The results showed that addition of MAPP 

successfully improved the interfacial bonding of different phases (matrix and filler). As a result, 

the filler rate of 2.5wt.% revealed the optimum mechanical results compared to the other 

specimens. 
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ÖZET 

Geleneksel Ethernet teknolojisinin gelişimi devam etmektedir. Ethernet, maksimum bit hızı, 

iletim modu ve fiziksel iletim ortamı ile tanımlanan birçok farklı çeşidi bulunmaktadır. Tek Çift 

Ethernet (Single Pair Ethernet, SPE), sadece bir çift (iki tel) bükümlü bakır tel kullanarak 

Ethernet üzerinden veri ve güç (PoDL) iletimini sağlayan bir fiziksel katman ağ teknolojisidir. 

SPE, Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (Industrial Internet of Things, IIoT) ve Endüstri 4.0 için 

altyapı sağlamaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, Geleneksel Ethernet ve Single Pair Ethernet 

(SPE) standartları hakkında temel bilgiler vermektir. Gelecekte SPE, akıllı binalarda, ulaşımda, 

endüstriyel otomasyonda ve diğer alanlarda önemli bir teknoloji haline gelecektir. 

Anahtar Kelimeler: IEEE 802.3cg, IEEE 802.3bw, IEEE 802.3bp, XBase-T1, PoDL 

 

ABSTRACT 

The evolution of traditional Ethernet technology continues. Ethernet has many different 

variants, defined by maximum bit rate, mode of transmission, and physical transmission 

medium. Single Pair Ethernet (SPE) is a physical layer network technology that provides data 

and power over Ethernet (PoDL) transmission using only a/one pair of (two wires) twisted 

copper wires. SPE provides the infrastructure for the Industrial Internet of things (IIoT) and 

Industry 4.0. The main purpose of this study is to provide basic information about the traditional 

Ethernet and Single Pair Ethernet standards. In the future, SPE will become an important 

technology in smart buildings, transportation, industrial automation and other fields. 

Keywords: IEEE 802.3cg, IEEE 802.3bw, IEEE 802.3bp, XBase-T1, PoDL 

 

GİRİŞ 

Bilgi ve servislerin bir iletişim ortamı (kablolu veya kablosuz) üzerinden belirli kurallar 

çerçevesinde paylaşımına bilgisayar iletişimi veya bilgisayar ağları denir (Bayılmış, 2003; 

Bergel, 2004; Bayılmış, Ertürk ve Çeken, 2004). PAN (Kişisel Alan Ağı), LAN (Yerel Alan 

Ağı), WLAN (Kablosuz Yerel Alan Ağı), CAN (Kampüs Ağı), MAN (Metropol Alan Ağı), 

WAN (Geniş Alan Ağı), SAN (Depolama Alanı Ağı) ve VPN (Sanal Özel Ağ) en yaygın 
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kullanılan bilgisayar ağ türleridir. İnternet ise dünya genelinde milyarlarca bilgisayarın/dijital 

cihazın birbirine bağlandığı dev bir bilgisayar ağıdır (Çizgi TAGEM, 2010; IBM, 2021). 

 
Şekil 1. Farklı Türdeki Ethernet Bağlantılarından Geçen Veriler (Networkacademy, 2021a). 

 

Ethernet, en yaygın kullanılan LAN protokol olup IEEE 802.2 ve IEEE 802.3 standartları ile 

tanımlanmıştır. Ethernet, OSI (Open Systems Interconnection-Açık Sistemler Ara Bağlantısı) 

referans modelinin Veri Bağlantısı (Data Link Layer) ve Fiziksel (Physical Layer) 

katmanlarında çalışmaktadır (Microchip, 2021; Kara, 2017). 

 
 

Şekil 2. Ethernet ve OSI Modeli 

(Networkacademy, 2021b). 

Şekil 3. Anahtarların Fast Ethernet LAN Üzerinden Verileri 

Gönderme İşlemi (Networkacademy, 2021b). 

 

Tek Çift Ethernet (Single Pair Ethernet, SPE) ise, sadece bir çift (iki tel) bükümlü/sarmal bakır 

tel kullanarak Ethernet üzerinden veri iletimi ve Veri Hattı Üzerinden Güç (Power over Data 

Line, PoDL) sağlayan bir fiziksel katman ağ teknolojisidir (Miley, 2020; SPE, 2021a; Şahin, 

2020; Harting, 2021). Şekil 5’te görüldüğü üzere, şimdiye kadar bunu sağlamak için Hızlı (Fast) 

Ethernet (100Base-TX) için iki çift (dört kablo teli) ve Gigabit Ethernet (1000Base-T) için de 

dört çift (8 kablo teli) kullanmak gerekiyordu (Harting, 2021). Başlangıçta otomotiv 

uygulamaları için geliştirilen SPE, artık çok çeşitli Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (Industrial 
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Internet of Things, IIoT) projeleri için mükemmel hız, mesafe ve güç dağıtımı dengesi 

sağlamaktadır (Rosenberger, 2021). 

  
Şekil 4. Tek ve Dört Çift Ethernet Kablosu 

(Planet, 2020). 

Şekil 5. Geleneksel/Klasik/Standart Ethernet ile SPE 

Karşılaştırması (Hilscher. 2021; Harting, 2019) 

 

Bu çalışmanın temel amacı, bükümlü bakır tel (twisted pair, tp) kullanan Geleneksel/Klasik 

Ethernet ile Tek Çift Ethernet (Single Pair Ethernet, SPE) standartları hakkında temel bilgiler 

vermektir. Çalışmanın, güncel ve gelişmekte olan SPE standartları konusunda alanyazına 

değerli bir katkı sunması beklenmektedir. 

ETHERNET 

Günümüzde Geleneksel Ethernet’in ile çift bükümlü/burgulu bakır tel kablonun (twisted pair, 

tp) evrimi/gelişimi devam etmektedir (Şekil 6 ve Şekil 7). Ethernet’in maksimum bit hızı (10, 

100, 1000 Mbit/s gibi), iletim modu (broadband, baseband gibi) ve fiziksel iletim ortamı 

(koaksiyel, fiber, UTP gibi) ile tanımlanan birçok çeşidi vardır (Microchip, 2021). 

  

Şekil 6. Ethernet’in Evrimi (Zacks & Jones, 2016) Şekil 7. TP Evrimi/Gelişimi (Zacks & Jones, 2018) 

 

Şekil 8’de görüldüğü üzere yapısal kablolama sistemleri ve modern Ethernet teknolojisi, 

cihazları birbirine bağlamak için genellikle çift bükümlü/burgulu bakır kablo kullanmaktadır 
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(MEB MEGEP, 2011; Sürmeli, t.y.). UTP (Unshield Twisted Pair) ve STP (Shield Twisted 

Pair) başlıca korumasız ve korumalı çift bükümlü (bükümlü çift) kablolardır (MKÜ, 2018). Çift 

bükümlü (tp) kablolar çeşitli kategorilerde (Cat) bulunmaktadır (Amazonaws, 2021). Dikey 

(vertical) veya omurga (backbone) kablolama için fiber-optik kablo tercih edilmektedir 

(Estelektronik, 2021). Tablo 1’de tp kullanan Geleneksel Ethernet Teknolojileri gösterilmiştir. 

 

Şekil 8. Genel Kablolama (Achermann, 2020). 

 

Tablo 1. Geleneksel/Klasik Ethernet Teknolojileri (CDA, 2019; Mills, 2020; Zacks & Jones, 2016) 

 

Ethernet Üzerinden Güç (Power Over Ethernet, PoE) teknolojisi cihazlar (örneğin bilgisayarlar, 

VoIP telefonlar, kablosuz erişim noktaları ve kameralar gibi) için Ethernet kablosunda veri ile 

birlikte elektriksel gücün güvenli bir şekilde taşınmasını sağlayan bir sistemdir (İTÜBİDB, 

2013). Bir PoE anahtarının Ethernet üzerinden veri iletebileceği en uzak mesafe 100 metredir 

(Zesa, 2021). Şekil 9-10’da PoE standartları incelenebilir. 
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Şekil 9. PoE Standartları (Zesa, 2021). Şekil 10. PoE Standartları (Love, 2015). 

 

TEK ÇİFT ETHERNET (SINGLE PAIR ETHERNET, SPE) 

Tek Çift Ethernet (SPE), Ethernet'in yalnızca bir çift bakır kablo üzerinden veri ve güç (PoDL) 

iletimini sağlamaktadır (SPE, 2021b). SPE, Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (Industrial Internet 

of Things, IIoT) ve Endüstri 4.0 (Industry 4.0) uygulamalarını sahadan/sensörden buluta sürekli 

ve güvenilir bir bağlantı sağlamaktadır (Şahin, 2020; Rosenberger, 2021). Güvenli bir uçtan 

uca bağlantı için altyapının tüm bileşenlerinin tek tip standartları karşılaması gerekir (Harting, 

2021). Şekil 11 incelendiğinde SPE bağlantısı, sensörden/saha seviyesinden buluta/kurumsal 

seviyeye tek tip Ethernet tabanlı iletişim sağlamaktadır (Şahin, 2020; Rosenberger, 2021). 

Özetlersek SPE, IIoT ve Endüstri 4.0' ı olanaklı kılan altyapı temelidir (SPE, 2021c). 

  
Şekil 11. Single Pair Ethernet (SPE, 2021a). Şekil 12. Fabrika Otomasyonunda Endüstriyel ve Standart 

Ethernet (Texas, 2020). 

 

SPE standartları için Şekil 13 ile Tablo 2 incelenebilir. 
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Şekil 13. SPE Geleceğe Hazır (R&M, 2021). 

Şekil 13 incelendiğinde, 10 Mbit/s'den 10 Gbit/s' ye kadar veri aktarım hızı için Noktadan 

Noktaya (Point to Point, PtoP) bağlantı genel olarak kullanılır. Tüm bu protokoller PoDL ile 

birleştirilebilir. Ancak 10BASE-T1S PoDL 'yi desteklememektedir (SPE, 2021a). IEEE 

802.3bu standardı, tek bir uç noktaya 50W'a kadar olan uygulamalar için veri hattı üzerinden 

standartlaştırılmış bir güç kaynağı tanımlamaktadır (IEB, 2021a). 

 

Tablo 2. SPE Standartları (CDA, 2019; Hilscher, 2021; SPEC, 2020; IEB, 2021a; IEB, 2021b) 
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100Base-TX ve 1000Base-T Geleneksel Ethernet teknolojileri, iki Ethernet segmenti arasında 

100 metre' ye kadar kablo uzunluğunu desteklemektedir. Oysa Ethernet hızına bağlı olarak SPE, 

kablo uzunluğu 1 km'ye kadar olan Ethernet segmentlerinde kullanılabilir (Vogel, 2020). 

  
Tablo 3. SPE için Ethernet Protokolleri 

(Achermann, 2020). 

Tablo 4. SPE ve Uygulamalar (SPE, 2021a). 

 

SPE’ nin tipik ağ yapıları için Şekil 14-15 incelenebilir. 

 
Şekil 14. Tipik Ağ Yapıları (SPE, 2021a)  
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Şekil. 15 10Mb/s SPE Örneği (EthernetAlliance, 2021). 

Şekil 16’da görüldüğü üzere, Geleneksel Ethernet için kullanılan ve her yerde bulunan RJ45 

konektörünün aksine, SPE için bir dizi konektör standardı önerilmiş veya yayınlanmıştır 

(Keenan, 2021). 

 

Şekil 16. Konektörler (AEM, 2021; URL1; URL2) 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

R&M (2021) SPE’nin, IoT ve IIoT' de devrim niteliğinde potansiyele sahip bir ağ teknolojisi 

olduğunu belirtmiştir (R&M, 2021). SPE, sahip olduğu avantajlarından (daha ince, daha düşük 

ağırlık, daha az maliyetli kablolama) dolayı demiryolu, otomobil ve kamyon gibi ulaşım 

uygulamalarında son derece önemlidir (RTA, 2021). Kısaca SPE, ağ teknolojisinde bir sonraki 

kilometre taşını temsil etmektedir ve tüm pazarları/endüstrileri etkileyecektir (SPE, 2021a). 

SPE, eski Fieldbus tescilli endüstriyel otomasyon protokollerini değiştirmek için ideal bir 

adaydır. Çünkü Fieldbus sistemlerinden daha tutarlı, verimli ve uygun maliyetlidir. Uzun 

vadede, SPE klasik seri bus sistemlerinin yerini alacaktır (Keenan, 2021; Phoenix, 2021; SPE 

SA, 2020). 
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Table 5. Geleneksel Ethernet ve SPE 

(EthernetAlliance, 2020) 

Şekil 17. Mevcut ve SPE Bağlantı Standartlarının 

Karşılaştırılması (RTA, 2021) 

SPE, akıllı binalarda ve endüstriyel otomasyonda da önemli bir teknoloji haline gelecektir 

(R&M, 2021). Ancak SPE’ nin mevcut dört çift Geleneksel Ethernet standardının yerini alması 

beklenmemektedir (Keenan, 2021).  Tablo 5’te tp kablo kullanan Geleneksel Ethernet ve SPE 

standartları gösterilmiştir. Önümüzdeki yıllarda, SPE standart gelişiminde daha uzun mesafe ve 

daha yüksek hız beklenmektedir (Avnet, 2021; Meier & Rothe, 2021). Şekil 18’de SPE’ nin 

mevcut bant genişlikleri yeşil, planlanan gelecekteki standartlar ise gri renkte gösterilmiştir 

(Keenan, 2021). Sonuç olarak SPE, gelecek yıllarda akıllı binalarda, ulaşımda, endüstriyel 

otomasyonda ve diğer alanlarda önemli bir teknoloji haline gelecektir. 

 
Şekil 18. SPE Standartları (Avnet, 2021) 
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