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 DETERMİNATION OF NUTRITIONAL VALUES OF SOME HONEY CULTIVARS 
PRODUCED IN BITLIS-MUTKI REGION IN Saccharomyces cerevisiae CULTURES 

Saccharomyces cerevisiae KÜLTÜRLERİNDE BİTLİS-MUTKİ BÖLGESİNDE ÜRETİLEN 
BAZI BAL ÇEŞİTLERİNİN BESİN DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ 

 

Ayşe Dilek ÖZŞAHİN 
 

Doç. Dr, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 
 
 

ABSTRACT 
Honey is product traditionally consumed due to its possible health benefits promoted by natural 
antioxidants. The present study was undertaken to determine the biochemical activities and 
reveal the nutritional values of Saccharomyces cerevisiae cultures of honeys from Bitlis. The 
Bitlis is a region with a growing potential for honey production, but up to now, biological 
studies have been carried not out. 
 
Results obtained showed that honey generally exerts lipid damage inhibitory activities in S. 
cerevisiae culture medium. The findings also showed that S.cerevisiae yeast used in this study 
performed different amounts of fatty acid, vitamin and phytosterol synthesis in the environment 
containing different honey samples. It was concluded that differences in quantities of chemical 
compounds resulted from the fact that honey samples which were added to the growth-media 
of S. cerevisiae caused some differenced in these biochemical compounds synthesis. Different 
honey varieties contain varying ratios of substances as food content. Particularly a different 
carbon sources has an inhibiting or stimulating effect on enzyme activities which are 
responsible for fatty acids, phytosterols, and glutathione synthesis and cause a difference in 
these compounds quantities.  
 
These results support the hypothesis that phenolic compounds contribute greatly to the 
nutritional value of honey; therefore more investigations are highly recommended to elucidate 
the potential use of honey as a rich source of natural antioxidant phenolics. Our data are of 
particular interest in defining the effect of botanical origin in the biological activity of honey 
and to confirm its importance on the availability of phytochemistry compounds. 
Keywords: Fatty acid, Glutathione, Lipid peroxidation, Mutki honey, S. Cerevisiae 
 
ÖZET 
Bal, doğal antioksidanlar tarafından sağlanan olası sağlık yararları nedeniyle geleneksel olarak 
tüketilen bir üründür. Bu çalışma Bitlis ballarının Saccharomyces cerevisiae kültürlerininde ki 
biyokimyasal aktivitelerini belirlemek ve besin değerlerini ortaya çıkarmak için yapılmıştır. 
Bitlis, bal üretimi için artan potansiyele sahip bir bölgedir, ancak günümüze kadar biyolojik 
çalışmalar yapılmamıştır. 
 
Elde edilen sonuçlar, balın S. cerevisiae kültür ortamında genellikle lipit hasarı önleyici 
faaliyetler gerçekleştirdiğini göstermiştir. Bulgular ayrıca bu çalışmada kullanılan S. cerevisiae 
mayasının farklı bal örnekleri içeren ortamda farklı miktarlarda yağ asidi, vitamin ve fitosterol 
sentezi yaptığını göstermiştir. Kimyasal bileşiklerin miktarlarındaki farklılıkların, S. 
cerevisiae'nin büyüme ortamına eklenen balların, biyokimyasal bileşik sentezinde bazı 
farklılıklara neden olduğu sonucunda ortaya çıktığı belirlenmiştir. Farklı bal çeşitleri gıda 
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içeriği olarak değişen oranlarda madde içerir. Özellikle farklı bir karbon kaynağı, yağ asitleri, 
fitosteroller ve glutatyon sentezinden sorumlu olan ve bu bileşiklerin miktarlarında bir farka 
neden olan enzim aktiviteleri üzerinde inhibe edici veya uyarıcı bir etkiye sahiptir.  
 
Bu sonuçlar fenolik bileşiklerin balın besin değerine büyük katkıda bulunduğu hipotezini 
desteklemektedir; bu nedenle balın zengin bir doğal antioksidan fenolik kaynağı olarak 
potansiyel kullanımını açıklamak için daha fazla araştırma yapılması şiddetle tavsiye edilir. 
Verilerimiz, balın biyolojik aktivitesi ve fitokimya bileşikleri üzerine botanik orjinin önemini 
doğrulamak için özellikle ilgi çekicidir. 
Anahtar kelimeler: Yağ asidi, glutatyon, lipit peroksidasyon, Mutki balı, S.cerevisiae 

 

1. INTRODUCTION 

Many degenerative diseases related to aging including cancer, cardiovascular disease, cataracts 
and diabetes are the result of oxidative damage caused by free radicals [1,2]. These substances 
are chemical species containing one or more unpaired electrons; they are highly reactive and 
unstable.  Antioxidants play a vital role against the deteriorating action of free radicals in the 
organisms [3]. The natural products rich in antioxidants are of great importance for scientists 
[4-6].  

Honey is a natural product constituted mainly of carbohydrates, especially fructose, 
glucose and water. In addition to these constituents, honey also contains a wide range of other 
components, including proteins, enzymes, amino acids, phenolic compounds, minerals, 
vitamins, organic acids. However, honey is a unique compound because of its highly variable 
composition, and its phenolic composition is largely dependent on the floral and geographical 
sources in which a correlation between its content and antioxidant activity has been successfully 
established [7,8].  Manys studies have demonstrated that honey serves as a source of natural 
antioxidants, which are effective in reducing the risk of heart disease, cancer, immune system 
deficiency, catarcats, different inflammatory process, etc. [9].  

Yeast has three growth stages, beginning with exponential fermentative growth when 
glucose is available and where cells actively replicate. When glucose is consumed, cells 
undergo a diauxic shift to respiratory growth and then enter the stationary phase when nutrients 
are exhausted becoming quiescent. It has been known for a number of years that the onset of 
the stationary phase increases yeast resistance towards oxidants [10,11]. Many studies make 
use of these features of the S. cerevisiae microorganism, part icularly research dealing with 
material synthesis, because the genetic structure and growth environment of this eukaryotic 
organism is well known [12-14].  

Turkey is the second biggest honey producer in the world with its annual production of 
81115 tons and provides a convenience apicultural environment in terms of flowers [15,16]. 
Previously, several characteristics including physicochemical properties, sugar profiles, trace 
metal contents, biological activities and microbiological properties of honeys from Turkey have 
been investigated by several researchers [17-20]. Until now no research has been done to 
determine the effects of Mutki region on biochemical parameters in live systems. 

The purpose of this study was to reveal the nutritional values of Saccharomyces cerevisiae 
cultures of honeys from Mutki (Bitlis-Turkey) and to identify honeys with a high apitherapy 
potential for future studies. In the present study, we investigated the above mentioned 
constituents of honey samples collected from seven different regions of Mutki. 
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2.MATERIALS AND METHODS 
 
2.1. Honey materials 
Seven Turkish blossom honey samples were analyzed in this research. Honey samples were 
collected from Mutki (Bitlis-Turkey) in 2015 during the summer season. Fresh honey samples 
weighing 250 g, packed and sealed in glass bottles, were purchased from local producers, and 
stored at 4°C. The samples were analysed at the soon as they were received in the laboratory in 
such a way that none of the samples exceeded the storage period beyond six months. The honey 
samples were kept at ambient temperature (25 ± 2°C) overnight before the analyses were 
performed. 
2.2. Development media of Saccharomyces cerevisiae 
For the growth and reproduction of yeast, YEPD (for 100mL1gr yeast extract, 2 gr bactopepton, 
2 gr glucose) media was prepared in make 250 mL [21]. Then, for the growth and reproduction 
of S. cerevisiae instead of glucose, which honey samples (honeys belong to Bitlis-Mutki, 
Turkey) was added and prepared. During in vitro experiment, the first group was used as a 
control, the other groups were honey groups. After sterilization, yeasts were cultivated into 
media and the samples were incubated for 72 hours at 25ºC. At the end of incubation, the 
samples were centrifuged in a cooling centrifuge (5,000 rpm for 5 min at 4ºC). The pellets 
obtained by centrifuge were weighed and separated for fatty acid, vitamins, phytosterol, 
glutathione and total protein analysis (Fatty acid, vitamins and phytosterol were analyzed in the 
pellet. Total protein and glutathione were analyzed in the culture broth.) The pellets were 
washed by the 50 mM KH2PO4 solution. 
2.3. Determination of MDA-TBA level 
Lipid peroxides (TBARS) in cell supernatants were estimated by using thiobarbituric acid 
reactive substances by the method of Ohkawa et al. [22]. To 1.0 ml supernatant, 0.5 mL of 8.1% 
SDS, 1.0 mL of 20% acetic acid/NaOH pH 3,5, 1.0 mL of 10% TCA, 50 μl of 2% BHT, and 
1.0 mL of 0.8% TBA were added. The mixture was heated in a water bath at 95℃ for 60 min. 
After cooling, 4 mL of n-butanol / pyridine mixture was added and shaken vigorously. After 
centrifugation at 4250 rpm for 15 min, the organic layer was taken and its absorbance at 532 
nm was measured. 1.1.3.3-tetraethoxypropane was used as standard. The resultant nmol/g tissue 
was calculated.  
2.4. Extraction of lipids 
Cell pellets whose wet weights were determined were homogenized with 3/2 (v/v) Hexane-
isopropanol mixture. The homogenate was centrifuged at 5000 rpm for 5 minutes at 4ºC and 
cell pellet remnant was precipitated. The supernatant part was used in the fatty acid analysis 
[23].  
2.5. Preparation of fatty acid methyl esters 
An aliquot was taken from the supernatant part of the cell pellet and 5 mL of 2% methanolic 
sulphuric acid was added. The mixture was vortexed and then kept at 50ºC for 12 hours. Then, 
after being cooled to room temperature, 5 mL of 5% sodium chloride was added and then it was 
vortexed. Fatty acid methyl esters were ext racted with 2x5 mL hexane. Fatty acid methyl esters 
were treated with 5 mL 2% KHCO3 solution and then the hexane phase was evaporated by the 
nitrogen flow, and then by dissolving in 1 ml fresh hexane [24], they were taken to auto sampler 
vials. 
2.6. Gas chromatographic analysis of fatty acid methyl esters 
Methyl esters were analyzed with the SHIMADZU GC 17 Ver. 3 gas chromatography (Kyoto, 
Japan). For this analysis, 25 m of long Machery-Nagel (Germany) capillary colon with an inner 
diameter of 0,25μm and a thickness of 25 micron film was used. During the analysis, injection 
temperature was kept at 240ºC and the detector temperature was kept at 280ºC. The colon 
temperature program was adjusted from 120ºC to 220ºC and the temperature increase was 
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determined to be 5ºC/min until 200ºC and 4ºC/min from 200ºC to 220ºC. It was kept at 220ºC 
for 8 minutes and the total duration was set as 35 min and nitrogen gas was used as the carrier 
gas. Before the analysis of fatty acid methyl esters, mixtures of standard fatty acid methyl esters 
were injected and the residence time of each fatty acid was determined. After this process, the 
necessary programming was made and the fatty acid methyl esters mixtures of the samples were 
analyzed [24]. 
2.7. HPLC analysis of ADEK vitamins and sterol amount 
The 5 mL supernatant was taken to 25 mL tubes with caps and 5% KOH solution was added. 
After it was vortexed, it was kept at 85ºC for 15 min. The tubes were then taken and cooled to 
room temperature and 5 mL of pure water was added and mixed. Lypophilic molecules that did 
not saponify were ext racted with 2x5 mL hexane. The hexane phase was evaporated with 
nitrogen flow. It was dissolved in 1 mL (50+50%, v v-1) acetonitril/methanol mixture and then 
was taken to auto sampler vials and was analyzed. The analysis was made with the Shimadzu 
brand HPLC device. In the device as the pump LC-10ADVP UV-visible, as the detector SPD-
10AVP, as column oven CTO-10ASVP, as auto sampler SIL-10ADVP, as degasser unit DGU-
14A and Class VP software (Shimadzu, Kyoto Japan) was used and during the mobile phase 
the acetonitril/methanol (60+40 %, v v-1) mixture was used. The mobile phase flow rated was 
determined to be 1 mL A UV detector was used for the analysis and as a column the Supelcosil 
LC 18 (15 x 4.6 cm, 5 μm; Sig ma, USA) column was used. For vitamin D and K, 265 nm and 
for α -tocopherol and phytosterol 202 nm was used [25]. 
2.8. Total protein assay 
Total protein contents of yeast cells were determined as Lowry’s method described. The 
procedure for measuring protein was followed according to Lowry et al., [26] using BSA 
(Bovine Serum Albumin) as standard. The absorbance was read at 750 nm using a 
spectrophotometer. All sample measurements were done at least in triplicate. Appropriate 
dilution of the sample was made to ensure that its absorbance was in that part of the standard 
curve where absorbance was proportional to the BSA standard.  
2.9. Glutathione determination 
For determination of glutathione, a known quantity of cells was homogenized in 10% TCA. 
After centrifugation at 10,000 x g for 30 min supernatant was used to estimate reduced 
glutathione (GSH) using DTNB (5, 5’-dithio-bis-2- nitrobenzoic acid) according to the method 
of Ellman [27]. In the presence of GSH, DTNB is reduced to 2-nit ro-5-thiob encoic acid, a 
yellowish compound that can be quantified photometrically at 412 nm.  
2.10. Statistical analysis 
Statistical analysis was performed using SPSS software (Ver 15.0). The experimental results 
were reported as mean ± SEM (standard error of means). Analysis of variance (ANOVA) and 
an LSD (least significant difference) test were used to compare the experimental groups with 
the controls. Values were considered statistically significant if P < 0.05. 

 
3.RESULTS AND DISCUSSION 
 
3.1. Effect of Honey Samples on MDA, GSH and Total Protein Amount of S. Cerevisiae 
Table 1 shows the MDA levels of control group and S. cerevisiae. When the groups containing 
honey samples and the control group were compared, a significant increase was observed in the 
H6 group and partial increases were observed in H2, H3, H4 and H5 groups ( p<0.001, p<0.05). 
When the groups containing honey samples were compared among each other, the MDA level 
in the H1 and H7 groups was observed to be lower than the other groups (p < 0.0001). No 
statistical difference was observed between the H2, H3, H4 and H5 groups (Table 1). 
It was found that the effects of the treatment groups in terms of cumulative soluble protein 
quantity were varying (Table 1). Compared to the control group, a significant decrease was 
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observed in protein quantity in H2, H3 and H6 groups (p<0.0001). No statistical difference was 
observed between the control group and honey groups. GSH level in the honey groups had a 
significant difference in increasing tendency compared to the control group (Table 1). The 
highest GSH activity was observed in H5 and H6 groups (p<0.0001). 

 
TABLE 1 

Effect of honey samples on MDA, GSH and total protein amount of S. cerevisiae. 

Honey Samples Total Protein (mg/g) GSH (µmol/g) MDA (nmol/g) 
Control 1.07±0.11 1.37±0.17 10.65±0.83 
Honey 1 1.61±0.25a 12.71±2.77d 10.83±1.71a 

Honey 2 2.76±0.27b 6.89±0.95 15.63±1.38c 

Honey 3 2.50±0.08 6.28±1.22 12.02±1.45 
Honey 4 1.40±0.15a 14.90±0.88d 13.11±1.66 
Honey 5 2.09±0.31 26.37±1.79cd 12.89±0.65 
Honey 6 3.25±0.22c 29.50±3.34cd 26.13±3.63cd 
Honey 7 1.78±0.16 4.37±0.31 9.42±1.36c 

cd: p<0.0001, d: p<0.001, c: p<0.01, b: p<0.05, a: p>0.05 

The adverse effects on human health of synthetic drugs and chemicals in the age of technology 
have encouraged the use of more traditional and natural methods. Honey, a rediscovered natural 
product, has also begun being used for numerous purpose [28]. 
Reactive oxygen species (ROS) such as peroxyl radicals play a key role in the unwanted chain 
reactions of lipid autoxidation in biological systems and food. Lipid peroxidation (LPO) 
represents one of the most frequent reactions resulting from free radical attack on a biological 
structure with the consequent perturbation of the biochemical and physiological functions 
[29,30]. Our research revealed that honey supplementation confers a generally protective effect 
on the S. cerevisiae against LPO. Honey is known to be rich in antioxidants [31,32]. Most 
studies on the effects of honey are concentrated on the activities of bioactive compounds, 
especially phenolic compounds, in the human organism [33]. The antioxidants identified in 
different honeys have been shown to be effective in reducing the risk of heart disease, cancer, 
immune system decline, cataracts and different inflammatory processes [34,35]. 
GSH is the most prevalent low molecular weight antioxidant within cells and protects cellular 
constituents from oxidative damage by reacting directly with oxidants or acting as the substrate 
for glutathione peroxidase to scavenge peroxides [36]. In our study, when the groups containing 
honey samples and the control group were compared, it was observed that the level of 
glutathione distinctly increased in the groups of honey. We think that this situation became 
apparent depending upon the contents of flavanoid and phenolic compounds of the honey 
samples. Previous studies on honey indicate that this antioxidant activity is mainly due to the 
presence of bioactive compounds such as polyphenols and flavonoids. Also, the antioxidant 
activity of honey varies widely, depending on floral source, geographical origin, climatic 
conditions [37]. 
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3.2. Effect of Honey Samples on Fatty Acid Profile of S. cerevisiae  
When the effect of honey samples on the fatty acid profile of the yeast S. cerevisiae was 
analysed; the amount of palmitic acid (16:0), compared to the control was found significantly 
increased in the honey groups (p<0.001, p<0.0001) and this increase was observed to be more 
distinct in H2 group (p<0.001). Palmitoleic acid (16:1, n-7), when compared with the control, 
was determined to increase in all of the honey samples distinctly and this increase was observed 
to be more evident in H5 group (p<0.0001) (Table 2). 
When compared with the control group, the amounts of stearic acid (18:0), oleic acid (18:1) 
and linoleic acid (18:2) was observed to increase quite distinctly in all of the groups containing 
honey samples and this increase was determined to be very high especially in H2 and H5 groups 
(p<0.0001) (Table 2). 

 
TABLE 2 

Effect of honey samples on fatty acid profile of S. cerevisiae (µg/g). 

Honey 
samples 

16:0 16:1 18:0 18:1 18:2 

Control 342.20±88.66 149.91±31.72 97.95±19.46 92.54±35.36 23.20±0.81 

H1 348.59±71.90a 150.16±24a 105.9±26.56a 101.14±34.19a 29.63±5.63b 

H2 955.72±127.1cd 241.25±32.39d 316.97±44.16cd 350.47±39.46cd 43.20±4.69d 

H3 470.81±46.03b 151.43±15.98 181.04±20.88 180.27±28.44d 34.12±1.53c 

H4 721.79±87.15d 218.72±28.8d 256.43±36.77d 232.54±84.09 29.55±6.25 

H5 858.63±145.2d 301.78±36.09cd 306.11±37.67cd 321.89±105.6cd 42.81±14.27d 

H6 449.87±108.1 151.11±29.01a 183.65±47.37 171.60±39.78 36.18±1.02 

H7 420.68±121.8 156.85±34.23 169.97±51.69c 128.77±36.38 25.87±0.95a 

cd: p<0.0001, d: p<0.001, c: p<0.01, b: p<0.05, a: p>0.05 

Fatty acids play an important role as a source of metabolic energy and as building blocks of 
membrane lipids being able to influence membrane fluidity and also receptor or channel 
function. Fatty acid synthase (Fas) is an enzyme complex composed of two subunits Fas1 and 
Fas2 and is responsible for fatty acid synthesis in yeast [38,39]. In yeast cell composition, the 
membrane fatty acid composition is one of the most variable parameters and is clearly 
influenced by environmental factors such as temperature, nutrient limitation and growth rate 
[12]. In this study, when compared the amounts in all of fatty acids, it was determined that the 
amount of the fatty acids increased very distinctly in the groups containing honey samples. Our 
findings on the increased fatty acid levels are in agreement with the results of different carbon 
source exposure, which stimulates fatty acid synthesis in S. cerevisiae [40]. 
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3.3. Effect of Honey Samples on Vitamin and Phytosterol Profile of S. cerevisiae  
When the effect of honey samples on the lipophilic vitamins and phytosterol profile of the yeast 
S. cerevisiae was analysed; the amount of α-tocopherol, compared to the control group, was 
found to increase in all of the groups, and this decrease was seen to be more distinct especially 
in H3 and H5 groups (p<0.0001) (Table 3). Compared to the control group, it was found that 
vitamin K1 decreased distinctly in all honey groups (p<0.0001). When compared control group, 
the amount of K2 was detected to increase very distinctly in the groups containing honey 
samples and this increase was determined to be very high especially in H1 group (p<0.0001). 
When compared control group, the amount of vitamin D was detected to increase very distinctly 
in the groups containing honey samples and this increase was determined to be very high 
especially in H3 group (p<0.0001) (Table 3). 
Compared to the control group, the amount of β-sitosterol was determined to increase quite 
highly in the honey groups (p<0.0001). However, when the honey samples were compared 
between each other, it was detected that especially H5 group contained much more meaningful 
amount of this sterol. The level of β-sitosterol, in comparison with the control group, was 
detected to decrease very distinctly in the honey groups and this decrease was found to be higher 
especially in H5 group (p<0.0001) (Table 3). 

 

TABLE 3 

Effect of honey samples on vitamin and phytosterol profile of S. cerevisiae (µg/g). 

Honey 
samples 

Vitamin  
K1 

Vitamin  
K2 

Vitamin  
D 

α-tocoferol  
 

Ergosterol β-sitosterol  
 

Control 22.31±3.47 0.383±0.03 1.50±0.40 13.22±3.15 2.76±0.56 8.24±0.88 

H1 0.60±0.09cd 3.33±0.54cd 1.70±0.39a 36.02±8.91 360.63±40.72 8.98±1.97a 

H2 0.62±0.27 2.45±1.37d 2.77±0.65 26.07±5.02b 258.25±63.55 4.46±0.21 

H3 1.25±0.21 1.80±0.19 5.72±0.50cd 53.66±5.55cd 277.59±35.81 0.88±0.19 

H4 2.04±0.49 1.52±0.08 2.30±0.39 31.15±6.16c 477.66±62.13 1.51±0.61 

H5 3.89±1.44 2.54±0.37d 2.57±0.13 58.34±8.62cd 732±136.19cd 0.77±0.20cd 

H6 1.18±0.27 1.46±0.29 3.25±0.68d 49.64±10.86 295.94±58.64 1.19±0.12 

H7 1.89±0.43 1.70±0.25 2.85±0.50 38.30±10.11 402.63±81.66 1.90±0.25 

cd: p<0.0001, d: p<0.001, c: p<0.01, b: p<0.05, a: p>0.05 

Lipophilic vitamins are necessary to maintain the physiological functions of the organism, 
support immune and growth activity and also undertake an important role in stimulating 
digestion and synthesis. As a result of our study it was revealed that the honey samples used 
differently affected the synthesis of the lipophilic vitamins and phytosterol in the yeast S. 
cerevisiae. Compared to the control group, lipophilic vitamins and phytosterol level 
significantly changed in the honey groups. By means of our study, this difference was approved 
to change depending upon the contents of the honey samples used. It was determined that the 
contents of the honey samples added in the developmental stage of the yeast were effective on 
the vitamins. By the related studies performed, it was found that the different carbon and 
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nitrogen sources affect the cell development and the synthesis of ergosterol of other 
compositions available in the developmental stage of the yeast S. cerevisiae [41,42]. 
Furthermore, in another study supporting our present opinion, it was reported that the grape and 
berry molasses which were added instead of glucose in the developmental stage of the yeast S. 
serevisiae caused some differences on the synthesis of the lipophilic vitamins and the fatty acids 
of the yeast. It was suggested that this situation arose from the nutritional contents of the 
different carbon sources used [43]. 

 
4.CONCLUSION 
In conclusion, this is the first study reporting the determination of nutritional values of honeys 
from the Bitlis-Mutki region. Honey is a rich source of polyphenols, and the amount of each 
polyphenol varies significantly [44].  These polyphenols prevent the development of various 
oxidative damage via several specific mechanisms; by regulating a particular gene’s expression 
or by promoting/blocking a specific step in a metabolic pathway.     Results obtained showed 
that honey generally exerts lipid damage inhibitory activities in S. cerevisiae culture medium. 
The findings also showed that S.cerevisiae yeast used in this study performed different amounts 
of fatty acid, vitamin and phytosterol synthesis in the environment containing different honey 
samples. It is think that the basis for this variation is the monosaccharide, polyphenol and 
flavonoid differences in the different honey types used in the medium. 

These results support the hypothesis that phenolic compounds contribute greatly to the 
nutritional value of honey; therefore more investigations are highly recommended to elucidate 
the potential use of honey as a rich source of natural antioxidant phenolics. Our data are of 
particular interest in defining the effect of botanical origin in the biological activity of honey 
and to confirm its importance on the availability of phytochemistry compounds. 
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ABSTRACT 
Neonicotinoids are one of the most famous breakthroughs in the track of modern pesticides and 
the most representative merchandise-imidacloprid (IMI) and clothianidin (CTD) were 
introduced to the market in developed in the late 20th century.  The present study, the effects 
of the two neonicotinoid insecticides, IMI and CTD on biochemical parameters in 
Saccharomyces cerevisiae BY4741 were examined.   
 
In addition, this study demonstrates the effects of pesticide toxicity on antioxidant systems and 
removal of pesticide toxicity in Saccharomyces cerevisiae. Malondialdehyde (MDA) and 
oxidized glutathione (GSSG) biochemicals such as glutathione reductase, glutathione-S-
transferase levels were significantly increased as result of IMI and CLOT exposure. Also, IMI 
and CLOT caused significant decrease in non-enzyme (glutathione) and total protein levels. 
 
Pesticides are accumulating a high degree in environment and organisms. Thus, all living 
organisms should avoid these pesticides. Especially, the increase of MDA levels showed that, 
accumulation of pesticides cause the severe damage in in all living cells. Explaining the 
principles of the antioxidant defense system in living organisms is difficult and antioxidant 
defense system is affected by enviromental changes. Therefore, different results were obtained 
in S.cerevisiae cells. Our results have shown that the imidacloprid and clothianidin pesticides 
have different effect on antioxidant defense system.  
 
Keywords: Antioxidant Enzyme; Glutathione; Lipid Peroxidation; Neonicotinoid; 
Saccharomyces cerevisiae  

 
ÖZET 
 
Neonikotinoidler, modern pestisitler açısından en ünlü buluşlardan biridir ve en çok satılan 
imidacloprid (IMI) ve clothianidin (CTD), 20. yüzyılın sonlarında geliştirilerek piyasaya 
sunulmuştur. Bu çalışmada, iki neonikotinoid insektisitinden, IMI ve CTD'nin Saccharomyces 
cerevisiae BY4741'deki biyokimyasal parametreler üzerine etkileri incelenmiştir.   
 
Bu çalışma, pestisit toksisitesinin giderilmesinde büyük öneme sahip olan antioksidan sistemler 
üzerine pestisit toksisitesinin etkilerini Saccharomyces cerevisiae’ da göstermektedir. 
Glutatyon redüktaz, Glutatyon-S-transferaz gibi Malondialdehit (MDA) ve okside glutatyon 
(GSSG) biyokimyasallarının miktarı, IMI ve CLOT maruziyeti sonucu önemli ölçüde artmıştır. 
Ayrıca, IMI ve CLOT, enzim olmayan (glutatyon) ve toplam protein seviyelerinde önemli bir 
azalmaya neden olmuştur. 
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Pestisitler, çevre ve organizmalarda yüksek derecede birikmektedir. Bu nedenle, tüm canlı 
organizmalar bu pestisitlerden uzak durmalıdır. Özellikle MDA seviyelerinin artması, 
pestisitlerin birikmesinin tüm canlı hücrelerde ciddi hasara neden olduğunu göstermiştir. Canlı 
organizmalarda antioksidan savunma sisteminin prensiplerini açıklamak zordur ve antioksidan 
savunma sistemi çevresel değişimlerden etkilenir. Bu nedenle, S. cerevisiae maya hücrelerinde 
farklı sonuçlar elde edilmiştir. Sonuçlarımız, imidacloprid ve clothianidin pestisitlerinin 
antioksidan savunma sistemi üzerinde farklı etkileri olduğunu göstermiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Antioksidan Enzim; Glutatyon; Lipit Peroksidasyon; Neonikotinoid; 
Saccharomyces cerevisiae  
 
 
1.INTRODUCTION 
In spite of known harmful effects on the environment and negative experiences with pesticides 
in the past, we can at present not imagine how sufficient quantities of high quality food could 
be provided without using plant protection products. The adoption of modern agricultural 
pesticides allowed a significant increase in crop yields, especially in developing countries. 
Nowadays, the use of pesticides is still increasing, with an expected worldwide market growth 
of about 11% in the next few years [1,2]. However, the extensive use of pesticides in agro-vet 
practices for the management of variety of pests resulted into environmental contamination and 
their residues may remain in food stuff in a significant amount causing potential health effects 
such as respiratory diseases, neurological dysfunctions, cancers and reproductive disorders. 
Neonicotinoids are a new novel class of insecticides that act selectively on the nicotinic 
acetylcholine receptors (nAChRs) in the central nervous system (CNS) of insects. 
Neonicotinoids are one of the most famous breakthroughs in the track of modern pesticides and 
the most representative merchandise-imidacloprid (IMI) and clothianidin (CTD) were 
introduced to the market in developed in the late 20th century and since then imidacloprid and 
clothianidin have become the fastest growing insecticides worldwide. 
In recent years there have been continuous worries about the deleterious impacts of 
imidacloprid and clothianidin there's degradation products on the environment and finally the 
human health [3]. In view of imidacloprid has been largely used for more than 25 years, a huge 
amount of this neonicotinoid could probably be existed in the environment. It has low 
mammalian toxicity but exposure may cause health hazard such as neurotoxic effect and 
gastrointestinal disturbances [4]. Clothianidin, exhibits higher insecticidal activity than some 
other neonicotinoids, such as imidacloprid against both sucking insects, and chewing insects 
[5]. Clothianidin as a neonicotinoid is considered far less toxic to mammals when compared to 
invertebrates [6]. 
Yeast Saccharomyces cerevisiae has been successfully used as a model organism for the study 
of the toxicity of pesticides even before the advent of genomics approaches [7]. In the functional 
genomics era this model organism has become extremely popular because of the similarity in 
key biological processes with homologous processes in other eukaryotes, including humans, 
and because of a wide spectrum of available genome-wide techniques and the most thoroughly 
annotated genome among all eukaryotes [8]. 
In this study, the effects of the two neonicotinoid insecticides, IMI and CTD on biochemical 
parameters as lipid peroxidation, glutathione, total protein and antioxidant enzyme substances 
in S. cerevisiae BY4741 which is used as model for the results of exposure to pesticides, were 
examined. 
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2.MATERİALS AND METHODS 
2.1.Chemicals 
All chemicals were purchased from Sigma. Neonicotinoid insecticides used in this study were 
all synthesized by Bayer Crop Science and were of technical grade (purity > 99%). 
2.2. Development media of Saccharomyces cerevisiae 
YEPD (2gr yeast extract, 4 gr bactopepton, 4 gr glucose for 200 ml) media was prepared for 
the growth and reproduction of yeasts used in the experiment [9]. Then, for the growth and 
reproduction of S. cerevisiae, BY4741 plus pesticides were added and prepared. During in vitro 
experiment, the first group was used as the control group and the other groups were pesticide 
groups [each pesticide (IMI and CTD)] was added in 2 ppm, 4 ppm and 8 ppm concentration. 
After the sterilization, the yeasts were cultivated into media and the samples were incubated for 
72 hours at 25oC. At the end of incubation, the samples were centrifuged in a cooling centrifuge 
(5,000 rpm for 5 min at 4oC) and biochemical analysis was performed on the supernatant.  
2.3. Determination of MDA-TBA level 
Lipid peroxides (TBARS) in cell supernatants were estimated by using thiobarbituric acid 
reactive substances by the method of Ohkawa et al., [10]. To 1.0 ml supernatant, 0.5 ml of 8.1% 
SDS, 1.0 ml of 20% acetic acid/NaOH pH3.5, 1.0 ml of 10% TCA, 50 µl of 2% BHT, and 1.0 
ml of 0.8% TBA were added. The mixture was heated in a water bath at 95° for 60 min. After 
cooling, 4 ml of n-butanol /pyridine mixture was added and shaken vigorously. After 
centrifugation at 4250 rpm for 15 min, the organic layer was taken and its absorbance at 532 
nm was measured. 1.1.3.3-tetraethoxypropane was used as standard. The resultant nmol/g tissue 
was calculated. 
2.4. Total protein assay 
Total protein contents of yeast cells were determined in accordance with Lowry’s method 
described. The procedure for measuring protein was followed according to Lowry et al., [11] 
by using BSA as standard. The absorbance was read at 750 nm by using a spectrophotometer. 
All sample measurements were performed at least in triplicate. Appropriate dilution of the 
sample was made to ensure for its absorbance to be in that part of the standard curve where 
absorbance was proportional to the BSA (Bovine Serum Albumin) standard. 
2.5. Glutathione determination 
For determination of glutathione, a known quantity of cells was homogenized in 10% TCA. 
After centrifugation at 10,000 x g for 30 min, the supernatant was used to estimate reduced 
glutathione (GSH) by using DTNB (5,5, -dithio-bis-2-nitrobenzoic acid) according to the 
method of Ellman [12]. In the presence of GSH, DTNB is reduced to 2-nitro-5-thiobencoic 
acid, a yellowish compound that can be quantified photometrically at 412 nm. 
2.6. GSH-Rd activity measurement 
GSH-Rd (EC 1.6.4.2) activity was measured according to the method of Carlberg and 
Mannervik [13] by monitoring the oxidation of NADPH in the presence of GSSG. Specific 
activity was expressed as milliunit GSHRd per milligram of protein using standard calibration 
curve. 
2.7. GST activity measurement 
GST (EC 2.5.1.18) activity was measured according to the method of Habig et al., [14] The 
principle of the assay is based on the monitoring of the conjugate between glutathione and the 
substrate 1,2-dichloro-4-nitrobenzene at 345 nm. Specific activity was expressed as unit of GST 
per milligram of protein using standard calibration curve. 
2.8. Statistical analysis 
SPSS software (Ver 15.0) was used to carry out the statistical analysis. The experimental results 
were reported as mean ±} SEM (standard error of means). Analysis of variance (ANOVA) and 
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an LSD (least significant difference) test were used to compare the treatment groups with the 
control group. The value of p< 0.05 was set as statistically significant. 

 
 

3.RESULTS AND DISCUSSION 
 
3.1. Effects of pesticide groups on MDA level 
Figure 1 shows the MDA levels of control group and S. cerevisiae. The MDA level was found 
to be significantly high in the groups containing the pesticide (p <0.0001) when compared with 
the control group. When the groups containing pesticide and the control group were compared, 
a significant increase was observed in the CTD groups and partial increases were observed in 
IMI (2 ppm) groups (p< 0.001, p<0.05). On the other hand, the MDA–TBARS level, when the 
groups containing pesticide were compared between each other, the LPO level in the IMI 
groups was observed to be lower than that in the CTD groups (p<0.0001). 

 
FIGURE 1 

Effects of Pesticide Groups on MDA Level 

 
The widespread use of pesticides in public health and agriculture programs has caused severe 
environmental pollution and health hazards, including cases of severe acute and chronic human 
poisoning [15]. In recent years, there has been growing concern about the toxic effects of 
chemical pollutants present in the environment. Among these substances, pesticides are widely 
used in large quantities throughout the world to control pests and enhance agricultural 
production. Many of them are highly toxic and they form one of the main classes of chemical 
environmental pollutants that contaminate natural ecosystems [16]. Pesticides can induce 
oxidative stress by generation of free radicals that might cause lipid peroxidation, alternations 
in membrane fluidity, DNA damage and finally carcinogenic effects [17]. In this study, the 
effects of the two neonicotinoid insecticides, IMI and CTD on biochemical parameters as lipid 
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peroxidation, glutathione, total protein and antioxidant enzyme substances in S. cerevisiae 
BY4741 which is used as model for the results of exposure to pesticides, were examined. 
Eukaryotes such as yeasts are potentially good models for assessing toxicity as they are easy to 
maintain and culture under controlled conditions, thus avoiding the variability issues found with 
more complex organisms [18,19] (Figure 7). 

 
FIGURE 2 

Advantages and disadvantages of S. cerevisiae as a eukaryote model organism [20] 

 
Oxidative stress has been proposed as a mechanism linking exposure to pesticides to increased 
risk for the development of diseases such as cancer and neurodegenerative diseases. In addition 
to increasing the production of free radicals, exposure to pesticides can also affect antioxidant 
capacity and defense mechanisms, as well as increase lipid peroxidation [21,22]. The impact of 
lipid peroxidation on membrane lipids, membrane receptors and membrane bound enzymes can 
alter the function, structure and fluidity of membranes and may result in altered ion flux [23]. 
Pesticides have been reported as genotoxic, free radical generators that react with cell 
membranes and initiate the process of lipid peroxidation. 
The accumulation of these radicals can cause oxidative stress, depending on the individual 
antioxidant capacity. There are several studies with lipoperoxidation products and antioxidant 
enzymes in animals exposed to more than one pesticide, but few studies with humans bring 
detailed reports [22]. In this study, a positive correlation was found between the TBARS values 
and the concentration of pesticides (Figure 1), suggesting that oxidative stress may be one of 
the factors responsible for the lipid damage.  
3.2. Effects of pesticide groups on GSH level 
GSH level in the pesticide groups had a significant difference in decreasing tendency compared 
to the control group (Figure 2). The lowest GSH activity was observed in CTD groups 
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(p<0.0001). Oxidized Glutathione (GSSG) composition showed an increase in terms of 
pesticide applications (Figure 3). Incensements in parallel to the decreases occurring in 
glutathione composition were observed in glutathione composition. The statistical analysis 
revealed that IMI (8 ppm) and CTD (8 ppm) applications were statistically significant based on 
the changes occurring in GSSG composition. 

 
FIGURE 3 

Effects of Pesticide Groups on GSH Level 

 

 
FIGURE 4 

Effects of Pesticide Groups on GSSG Level 

 

The results of the present study revealed that the level of GSH in pesticide group was lower 
than the control group. GSH level in the pesticide groups had a significant difference in 
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decreasing tendency compared to the control group (Figure 2). The lowest GSH activity was 
observed in clothianidin groups (p<0.0001). GSH is an important naturally occurring 
antioxidant, which prevents free radical damage and helps detoxification by conjugating with 
chemicals and also, it acts as an essential cofactor for antioxidant enzymes including GPx, GR 
and GST [24]. Under oxidative stress, GSH is consumed by GSH related enzymes to detoxify 
peroxides produced due to increased lipid peroxidation [25]. In this study, the observed increase 
in lipid peroxidation and a concomitant depletion in GSH level, suggests that the increased 
peroxidation may be a consequence of depleted GSH stores. 
When the GSH molecule neutralizes the free radicals, the GSH molecule is converted to oxide 
form (GSSG). The GSSG is again converted to GSH use to NADPH by the GSH reductase 
enzyme. Oxidized Glutathione (GSSG) composition showed an increase in terms of pesticides 
applications (Figure 3). Incensements in parallel to the decreases occurring in glutathione 
composition were observed in glutathione composition. The statistical analysis revealed that 
imidacloprid and clothianidin (8 ppm) applications were statistically significant based on the 
changes occurring in GSSG composition (p<0.0001). 
3.3. Effects of pesticide groups on cumulative soluble protein quantity 
It was found that the effects of the pesticide groups in terms of cumulative soluble protein 
quantity were varying (Figure 4). Compared to the control group, a significant decrease was 
observed in protein quantity in IMI pesticide groups (p<0.0001). No statistical difference was 
observed between the control group and CTD pesticide groups. 

 
FIGURE 5 

Effects of Pesticide Groups on Cumulative Soluble Protein Quantity 

 

In S. cerevisiae in the presence of pesticides affected the levels of total soluble protein (Figure 
3). The present results clearly indicated that an excess of pesticide exposure led to strong 
negative effect on total soluble protein amounts. Soluble protein content in organisms is an 
important indicator of reversible and irreversible changes in metabolism and is known to 
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respond to a wide variety of natural and xenobiotic stressors.  In the present study, changes in 
total soluble protein content of S. cerevisiae exhibited inverse relationships with increasing 
pesticide concentrations. 
3.4. Glutathione-S-Transferase activity 
The effects of imidacloprid and clothianidin pesticides on S. cerevisiae GST activity are shown 
in Figure 5. The activity of GST increased in all pesticide exposed groups in comparison to 
control subjects. The groups exposed to imidacloprid showed enhanced GST activity in 
comparison to the other pesticide group. 

 
FIGURE 6 

Effects of Pesticide Treatment Groups on GST Enzyme Activity 

3.5. Glutathione Reductase activity 
The activity of GSH-Rd was found to increase significantly in S. cerevisiae groups exposed to 
these pesticides in comparison to control (Figure 6). The clothianidin exposed treatment showed 
nearly fivefold enhanced GR activity compared to imidacloprid exposed treatment (p<0.0001). 

 
FIGURE 7 

Effects of Pesticide Treatment Groups on GSH-Rd Enzyme Activity 
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Oxidative stress can also be induced by pesticides, either by overproduction of free radicals or 
by alteration in antioxidant defence mechanisms, including detoxification and scavenging 
enzymes [15]. Oxidative stress has been reported to play an important role in the toxicity of 
various pesticides, including organochlorines, organophosphates (OPs), carbamates and 
pyrethrods [26,27]. 
Yeast displays several antioxidant enzymes against ROS, including superoxide dismutase 
(SOD), catalase (CAT), glutathione reductase (GSH-Rd) and glutathione S-transferase (GST), 
and capability of removing oxygen radicals and their products and repairing oxidative damage 
[28,29] (Figure 8). 
 

 

 
FIGURE 8 

Toxic effect caused by pesticides in S. cerevisiae [30] 

 

GST and GHH-Rd are significant detoxifying enzymes and also exhibits important impact in 
antioxidant enzymes. GST combines GSH and electrophilic reagents to eliminate pollutants and 
it plays an im portant role in eliminating ROS, scavenging metabolite of LPO and minimizing 
DNA damage [31]. As a potential biomarker GST activity is very sensitive to pollutants so as 
to provide early information of oxidative stress in antioxidation. GST is a detoxifying enzyme 
that catalyzes the conjugation of a variety of electrophillic substrates to the thiol group of GSH, 
producing less toxic forms [24]. El-Gendy [32], Aly [33] and Singh et al., [34] reported that 
pesticides; dithiocarb, cypermethrin, dimethoate and chlorpyrifos treatment caused a significant 
increase in GST activity. This induction may be due to the GSH and glutathione dependent 
enzymes system that provide major protection against the toxic agents. In this study, GST and 
GSH-Rd activities were induced by pesticides. GSH-Rd and GST activities significantly 
increased at the pesticides experiments (Figs. 5,6).  
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4.CONCLUSION 
Due to the broad application of neonicotinoids, a widespread human exposure to these 
pesticides can be suggested. Present evidence from epidemiological studies, in vivo and in vitro 
studies indicates that neonicotinoids cause potential damage to humans and mammals. 
However, methods for determining damage from neonicotinoids in human biological samples 
are still in the research stage and deserve further investigation. At the same time, large scale 
prospective studies are needed to see whether neonicotinoids will have deleterious effects on 
humans. In this study, we evaluated fort he first time, toxic effect of imidacloprid and 
clothianidin on S.cerevisiae yeast. The results demonstrate that the effect of pesticides on S. 
cerevisiae is variable depending on their chemical structure. The main importance of this result 
is the identification of a common biological effect of neonicotinoids, which represents an 
important lead in the identification of their side effects in target organisms and the mechanisms 
behind them. 
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ÖZET 
Metal tozları kullanılarak üretim yapılan toz metalürjisi, çok farklı metalik ve alaşım 
malzemelerinin, seramiklerin imal edilmesine olanak tanıyan hızlı ve kolay bir yöntemdir. Bu 
yöntem, demir ve demir dışı metallerin üretilmesinde oldukça yaygın bir şekilde 
kullanılmaktadır. İşlem basamaklarının az olması ve üretilen parçalarda talaşlı imalata yönelik 
işlemlerin olmaması, bu yöntemi üretim maliyeti açısından daha avantajlı bir hale 
getirmektedir. Bu benzersiz üretim yöntemi, yakın toleranslara ve minimum hurdaya sahip 
parçaların üretimine imkan vermektedir. Bununla birlikte başka bir yöntemle üretimi 
yapılamayan ürünlerin geliştirilmesine de olanak tanımaktadır. Bakır ve bakır alaşımlı tozlar 
endüstriyel uygulamalarda uzun yıllardır kullanılmaktadır. Saf bakır tozları, mükemmel 
elektrik ve termal iletkenlikleri sayesinde elektrik ve elektronik endüstrilerinde 
kullanılmaktadır. Kobalt, Çinko, Molibden ve diğer elementlerle birlikte toz halindeki bakır, 
yapısal parçalarda ve aşınmaya maruz kalan birçok malzemede kullanılmaktadır. Toz 
metalurjisi yöntemleriyle üretilen pirinçler, bronzlar ve diğer bakır alaşımları, döküm veya 
dövme çeliklerinin fiziksel ve mekanik özelliklerine sahip olabilmektedir. Bakır ayrıca, 
sinterleme sırasında mekanik özellikleri geliştirmek ve boyutsal değişiklikleri kontrol etmek 
amacıyla demir tozu bileşenlerinde bir alaşım elemanı olarak da kullanılabilmektedir. Bu 
çalışmada toz metalurjisi yöntemi ile Co-Mo (Kobalt-Molibden) toz partikül takviyeli Cu 
(Bakır) MMK (Metal Matrisli Kompozit) alaşımlarının mikroyapı ve sertlik özellikleri 
incelenmiştir. Bu amaçla bakır tozları içerisine ağırlıkça % 5 - % 10 - % 15 Co-Mo tozları 
karıştırılarak 600 Mpa basınç altında sıkıştırıldıktan sonra 1000 0C sıcaklıkta sinterlenmiştir. 
Sinterleme sonrasında üretilen numuneler zımparalama ve parlatma işlemlerine tabi 
tutulmuştur. Daha sonra numunelerin mikroyapı ve sertlik analizleri yapılmıştır. Farklı 
oranlardaki bileşimler göz önüne alınacak olursa, alaşım içerisinde takviye oranının artmasına 
paralel olarak sertlik değerlerinde artış gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Toz Metalurjisi, Kobalt, Bakır, Molibden, Sertlik 
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ABSTRACT 
Powder metallurgy produced using metal powders is a fast and easy method that allows the 
production of many different metallic and alloy materials, ceramics. This method is widely 
used in the production of ferrous and non-ferrous metals. The low process steps and the 
absence of machining processes in the manufactured parts make this method more 
advantageous in terms of production cost. This unique production method allows the 
production of parts with close tolerances and minimum scrap. However, it also enables the 
development of products that cannot be produced by any other method. Copper and copper 
alloy powders have been used in industrial applications for many years. Pure copper powders 
are used in the electrical and electronic industries, thanks to their excellent electrical and 
thermal conductivity. Copper in powder form with cobalt, zinc, molybdenum and other 
elements is used in structural parts and in many materials that are subject to wear. Brass, 
bronze and other copper alloys produced by powder metallurgy methods can have physical 
and mechanical properties of cast or forged steels. Copper can also be used as an alloying 
element in iron powder components to improve mechanical properties and control 
dimensional changes during sintering. In this study, microstructure and hardness properties of 
Co-Mo (Cobalt-Molybdenum) powder particle reinforced Cu (Copper) MMC (Metal Matrix 
Composite) alloys were investigated by powder metallurgy method. For this purpose, 5 % - 
10 % - 15 % Co-Mo powders are mixed into copper powders by mixing under 600 Mpa 
constant pressure and then sintered at 1000 ° C. Samples produced after sintering were 
subjected to sanding and polishing processes. Then microstructure and hardness analyzes of 
the samples were made. Considering the compositions in different ratios, an increase in the 
hardness values was observed in parallel with the increase in the reinforcement rate in the 
alloy. 

Keywords: Powder Metallurgy, Cobalt, Copper, Molybdenum, Hardness 

1.GİRİŞ 
Toz metalurjisi (TM) , malzeme işleme teknolojilerinde ve mühendislik malzemelerinin ürün 
formlarının ve özelliklerinin oluşumunda önemli bir rol oynamaktadır [1][2][3]. TM, metalik 
malzeme tozlarının üretim yöntemlerini veya metalik olmayan tozlarla karışımlarının üretim 
yöntemlerini ve ana bileşeni eritmek zorunda kalmadan bu tür tozlardan yarı ürünlerin ve 
ürünlerin imalatını kapsayan bir teknoloji alanıdır [4]. Günümüzde, toz metalurjisi 
metotlarıyla üretilen parçaların ortalama % 80'i otomotiv sanayisinde, özellikle ekonomik 
sebeplerden dolayı kullanılmaktadır [5][6]. Ayrıca, toz metalurjisi yöntemleri, havacılık, 
enerji, tıp ve diş hekimliğinde, özellikle kemik ve diş implantlarında uygulanan bazı karmaşık 
parçaların üretilmesinde kullanılmaktadır [7][8][9][10]. 

Toz metalurjisi tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Eskiden Mısırlıların bu teknolojiyle altın ve 
değerli metaller yaptığı bilinmektedir [11][12][13]. Metal tozlarından parçalar yapılması 
İnkalar tarafından mücevher yapımında kullanılmıştır. Daha sonraları metal tozları üretilmeye 
başlanmıştır. Fakat seri üretim yirminci yüzyılın sonlarına doğru yapılmıştır. Seramik 
kelimesi yunancada keramos sözcüğünden gelmektedir ve ana maddesi kil olan sinterlenmiş 
çömlek manasına gelmektedir [14][15]. Milattan sonra 375 ile 414 yılları arasında 
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Hindistanda yapılan 6,5 tonluk Delhi sütunu da indirgenmiş demir tozlarından imal edilmiştir. 
1800’ lü yıllarda ise metal tozlarından laboratuvar aletleri yapılmıştır [13]. 

Toz metalurjisi yöntemi demir, karbür çelikleri ve alaşımlı çeliklerden üretilen çok sayıda 
elementin seri üretiminde kullanılmaktadır [1][16][17]. Bu yöntemle iş yoğunluğu önemli 
ölçüde azaltılabilir, makineler rahatlatılabilir, hammaddeler daha az harcanabilir ve atıklar 
azaltılabilir. Makine ve otomobil endüstrisinde sinterlenmiş elemanlar kullanılmaktadır 
[18]. Dişliler, silindirler, pullar, somunlar, pençeler, amortisör parçaları, valf yuvaları, 
rulmanlar, yataklar, bina doğramaları, donatı parçaları, ofis makineleri ve dikiş makineleri 
sinterlenmiş tozlardan imal edilebilmektedir [19][20][21]. Toz metalurjisi, sinterlenmiş metal 
karbürler, karbür çelikler, yüksek konsantrasyonda karbon ve alaşım elementlerine sahip 
yüksek hızlı çelikleri ve ayrıca başka türlü üretilemeyen sert metaller ve seramik sinterler gibi 
sinterlenmiş takım malzemelerinin üretiminde geniş uygulamalar bulmaktadır [22][23]. Toz 
metalurjisi, geleneksel metalurjik yöntemlerle üretilen malzemelerinkinden daha iyi 
teknolojik özelliklere sahip, yüksek hız çelikleri gibi malzemelere ulaşılmasını sağlamaktadır 
[24][25][26]. 

Bu çalışmada Cu ana matris olarak kullanılmıştır. Cu ana matris içerisine farklı oranlarda Co-
Mo toz partikülleri karıştırılarak 600 Mpa basınç altında sıkıştırılmıştır. Elde edilen 
numuneler 1000 0C sıcaklıkta sinterlenmiştir. Sinterlenen numunelerin mikroyapı incelemeleri 
ve sertlik deneyleri yapılmıştır. 

2.ARAŞTIRMA VE BULGULAR 
Deneysel olarak yapılan bu çalışmada ana matris olarak Nanokar firmasından temin edilen 
elektrolitik yöntemle üretilmiş olan % 99,9 ticari saflıktaki bakır tozu kullanılmıştır. Bakır 
tozunun ortalama partikül boyutu 44 µm’dur. Takviye malzemesi olarak kullanılan Kobalt ve 
Molibdenin partikül boyutları ise sırasıyla ortalama 1,8 ve 44 µm’dur. Takviye elemanı olarak 
kullanılan tozlar ağırlıkça % 5 - % 10 - % 15 oranlarında kullanılmıştır. Tablo.1’de 
deneylerde kullanılan metal tozlarının bazı özellikleri görülmektedir. 

Tablo.1 Deneylerde kullanılan tozların bazı özellikleri 
Tozun 

Adı 
Yoğunluk 
(gr/cm3) 

Erime 
Sıcaklığı (0C) 

Partikül 
Boyutu (µm) Saflık (%) Üretici 

Firma 
Cu 8,96 1083 < 44 ≥ 99,90 Nanokar 
Co 0,85 1493 < 1,8 ≥ 99,50 Nanokar 
Mo 8,20 2610 < 44 ≥ 99,95 Nanokar 

 
Tablo.2 Deneylerde kullanılan tozların ağırlıkça oranları 

Numuneler Cu Oranı 
(%) 

Co Oranı 
(%) 

Mo Oranı 
(%) 

Numune 
Sayısı (Adet) 

Saf Numune 100 - - 3 
% 5 Cu-Co-Mo 95 2 3 3 
% 10 Cu-Co-Mo 90 4 6 3 
% 15 Cu-Co-Mo 85 6 9 3 
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Tablo.2’de deneylerde kullanılan tozların ağırlıkça oranları görülmektedir. Temin edilen 
tozlar 0,0001 gr hassasiyetinde 200 gr kapasiteye sahip bir terazide tartılıp tozların homojen 
bir şekilde dağılmasını sağlamak amacıyla Turbula toz karışım makinesiyle ortalama 12 saat 
karıştırılmıştır. Karıştırılan Cu-Co-Mo tozları 600 Mpa basınç altında preslenerek ortalama 
15x12 mm boyutlarında olan silindirik numuneler üretilmiştir. Numunelerin kalıptan rahat bir 
şekilde çıkarılması amacıyla kalıbın iç yüzeyleri çinko stearat ile yağlanmıştır. Şekil.1’de 
deneylerde kullanılan tozların SEM fotoğrafları görülmektedir.  

 

Şekil.1 Deneylerde kullanılan tozların 2000 x büyütülmüş a-) Saf Cu b-) Saf Co c-) Saf Mo 
SEM fotoğrafları 

Üretilen numuneler, PROTHERM-HLF-50 marka sinter fırınında ortalama 1000 0C sıcaklıkta 
30 dakika boyunca koruyucu Argon gazı altında sinterlenerek fırında soğutulmaya 
bırakılmıştır. Sinter sonrasında farklı oranlarda üretilen numunelerin fotoğrafları Şekil.2’ de 
görülmektedir.    

 
Şekil.2 Farklı oranlarda üretilen numunelerden  a-) Saf Bakır  b-) % 5 Co-Mo  c-) % 10 Co-

Mo d-) % 15 Co-Mo 
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Saf ve farklı oranlardaki numunelerin her birinden üçer adet üretilmiştir. Numunelerin 
yüzeyleri, sırasıyla 200, 400, 600, 800, 1000 ve 1200 grid SiC aşındırıcılar ile 
zımparalandıktan sonra parlatma çuhası üzerinde 3 mikron elmas pasta ile parlatılmıştır. 
Parlatma işleminden sonra numuneler sertlik deneyine tabi tutulmuştur. Sertlik değerlerinin 
tespiti için Brinel sertlik yöntemi kullanılmıştır. Brinel sertlik yönteminde uygulanacak 
kuvvet için aşağıdaki formül uygulanır. 

2P CxD=           (1) 

P : Uygulanacak kuvvet (Kgf) 
C : Numune malzemesine göre değişen katsayı 
D : Bilye çapı (mm) 

Formülün hesaplanmasında bakır, pirinç ve bronz malzemeler için C katsayısı 10 olarak 
belirlenmektedir. Bilye çapı (D) ise malzeme kalınlığına göre 2,5 mm olarak seçilmiştir. Bu 
hesaplamalara göre uygulanan kuvvet 62,5 Kgf olarak belirlenmiştir. Her numunenin 5 farklı 
bölgesinden alınan sertlik ölçümlerinin ortalaması alınarak sertlik değerleri bulunmuştur. 
Şekil 3’te takviye oranının artmasına paralel olarak numunelerdeki sertlik oranları da artış 
göstermiştir. 

 

Şekil.3 Farklı oranlarda üretilen numunelerin sertlik grafiği 
 

Sertlik deneyinden sonra yüzeyleri parlatılan numuneler % 3 nital çözeltisi ile dağlanarak 
mikroyapı incelemelerine geçilmiştir. Ergime sıcaklığı 1083 0C olan bakır, 1000 0C’de 
sinterlendiğinde Cu-Co-Mo bileşiminde sıvı faz sinterleme mekanizması gerçekleşerek 
yoğunlaşma sağlanmıştır. Bakır esaslı tozların içerisine kobalt ve molibdenin belirli oranlarda 
ilave edilmesi T/M ile üretilen malzemelerin sertlik ve mukavemetini arttırmıştır (Şekil3). 
Karışım oranlarına göre sinterlenen numunelerin başarılı olduğu SEM görüntülerindeki tane 
sınırlarından açıkça görülmüştür (Şekil4). 
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Şekil.4 1000 x büyütmedeki a-) Saf Bakır b-) % 5 Co-Mo c-) % 10 Co-Mo d-) % 15 Co-Mo 
SEM fotoğrafları 

3. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
Deneysel olarak yapılan bu çalışmada bakır esaslı kobalt ve molibden takviyeli kompozit 
malzemeler toz metalürjisi metodu kullanılarak imal edilmiştir. Takviye elemanları 
miktarlarının mikroyapı ve sertlik üzerine olan etkileri araştırılmış ve aşağıdaki sonuçlar 
çıkarılmıştır. 

• Cu-Co-Mo kompozit malzemeleri toz metalurjisi yöntemi kullanılarak imal 
edilebilmektedir. Bakırın erime sıcaklığı 1083 0C olduğundan, 1000 0C olarak 
uygulanan sinterleme sıcaklığının yeterli olduğu düşünülmektedir. 

• Karışım içerisinde bulunan kobalt ve molibdenin sertlik artışına etki ettiği ve buna 
paralel olarak mekanik özellikleri de iyileştirdiği söylenebilir. En yüksek sertlik değeri 
% 15 Co-Mo takviye oranına sahip numunede, en düşük sertlik değeri ise saf bakır 
numunesinde elde edilmiştir. 

• Saf ve farklı takviye oranlarına sahip numunelerin mikroyapı fotoğraflarına 
bakıldığında karışım oranı arttıkça Co-Mo açısından zengin çökeltilerdeki değişim net 
bir şekilde görülmektedir. 

• Aynı oranda numuneler hazırlanarak aşınma dayanımları incelenebilir. 
• Saf bakır iyi bir iletken malzeme olduğundan, karışım oranlarının iletkenliğe etkileri 

araştırılabilir. 
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• Aşınma ve korozyon dayanımlarındaki değişim incelenebilir.  
• Sinterlenen numunelerin işlenebilirlikleri de araştırılabilir. 
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ÖZET 

Bu makalede, kontrol sistemlerinin performansını artırmak için, ikinci dereceden belirsiz 
sistemler için bir bulanık kayma kipli kontrolcü (FSMC), eşdeğer kontrol yaklaşımı 
kullanılarak önerilmektedir. Önerilen çözüm algoritmasında bulanık çözüm tabanlı Oransal + 
İntegral + Türev (PID) kayma yüzeyi, bulanık anahtarlama kazancı ve bulanık sınır yüzeyi 
kullanılmıştır. Bulanık sisteme bağlı değişken eğimli anahtarlama fonksiyonu vızıldama 
etkisini ortadan kaldırmak için uygulanır. Asimptotik stabilite, doğrudan Lyapunov stabilite 
yaklaşımı kullanılarak kanıtlanmıştır. Kapalı döngü sistemin performansı, önerilen bulanık 
kayma kipli kontrolcünün ve tasarımda yer alan faktörlerin fizibilitesini ve etkinliğini 
göstermek için bir elektromekanik sistemde deneysel bir uygulama yoluyla analiz edilir. Dc 
motorlar endüstride konum kontrolü ve hız kontrolü gerektiren birçok uygulamada yaygın 
olarak kullanıldığından, deneysel uygulamalar için bir dc motor sistemi seçilir. Deney seti, 
yüke bağlı bir DC motordan oluşur ve motor, çeşitli transdüserleri çalıştıran diskleri taşıyan 
bir şaft ve bir takojeneratörden oluşur. İkinci dereceden nominal sistem parametreleri, ölçülen 
giriş-çıkış ölçüm verileri kullanılarak deneysel olarak belirlenir. Sonuçlar, geleneksel (birinci 
dereceden) kayma kipli kontrolcü (SMC), PID kontrolcü ve bulanık mantık kontrolcüsü ile 
niceliksel bir karşılaştırma yapmak için sunulmuştur. Önerilen FSMC kontrolcü dış 
bozucuların etkisi altında kapalı döngü kontrol sisteminin performansını iyileştirdiği, 
stabilitesini korurken daha iyi çıkış davranışı gösterdiği ve kayma yüzeyine daha hızlı 
yaklaştığı görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler :  Elektromekanik sistem modeli, bulanık kontrol, kayma kipli kontrol, 
bulanık kayma kipli kontrol 

 

ABSTRACT 

In the present article, a fuzzy sliding-mode control (FSMC) for second-order uncertain plants 
is proposed using equivalent control approach to improve performance of control systems. A 
fuzzy solution based Proportional + Integral + Derivative (PID) sliding surface, fuzzy 
switching gain and fuzzy boundary layer are used in the proposed solution algoritm. 
Switching function with a variable slope based on the fuzzy system is implemented to 
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eliminate chattering. Asymptotic stability is proved using direct Lyapunov stability approach. 
The performance of the closed-loop system is analyzed through an experimental application 
to an electromechanical plant to show effectiveness of the proposed fuzzy sliding-mode 
control and factors involved in the design. A dc motor system is chosen for the experimental 
applications since the dc motors widely used in the industry in many applications that require 
position control and speed control. Experimental setup consists of a DC motor connected to a 
load and the motor drives a shaft that carries disks that operate various transducers, and a 
tachogenerator.  The second-order nominal plant parameters are experimentally determined 
using input-output measured data. The results are presented to make a quantitative 
comparison with the traditional (first-order) sliding mode control (SMC) and PID control. It is 
demonstrated that the proposed FSMC system improves the performance of the closed loop 
system with better tracking specifications in the case of external disturbances, better behavior 
of the output and faster convergence of the sliding surface while maintaining the stability. 
  

Keywords : Electromechanical system model, fuzzy control, sliding mode control, fuzzy 
sliding mode control 

 

1. GİRİŞ 
Gerçek dinamik sistemlerde modelleme hatalarından ve çevresel bozuculardan 
kaynaklanan sistem belirsizliklerinden kaçınmak imkansızdır. Sistem belirsizliklerini 
elimine etmek veya ortadan kaldırmak için yaygın olarak kullanılan metot kayma kipli 
kontrol metodudur. Kayma kipli kontrolcüyü ön plana çıkarak özellikleri, lineer olmayan 
sistemlerde gösterdiği kontrol performansının iyi olması ve çok girişli-çok çıkışlı 
sistemlere uygulama kolaylığıdır. Kayma kipli kontrolörlerin en çok bilinen özelliği ise 
sağlamlığıdır.  
Geleneksel kayma kipli kontrolörlerin bilinen avantajlarının yanında bazı dezavantajları 
vardır. Bunlardan birincisi, kayma modunun gerçekleşmesi için gerekli yüksek frekanslı 
anahtarlamadan kaynaklanan kontrolör çıkışında oluşan vızıltı(chattering) problemidir. 
İkincisi problem, kayma kipli kontrolörün gürültüyü ölçme konusunda son derece 
savunmasızdır. Çünkü giriş sinyali sıfıra çok yakın olarak ölçülen bir değişkenin işaretine 
bağlıdır. Üçüncü problem, geleneksel kayma kipli kontrolör parametrik belirsizliklerin 
üstesinden gelmek için gereksiz derecede büyük kontrol sinyalleri kullanabilir.[11] 
Bulanık Mantık, insan karar verme metodolojisine benzer ve belirsiz ve kesin olmayan 
bilgilerle ilgilenir. Bu, gerçek dünya sorunlarının aşırı derecede basitleştirilmesidir ve her 
zamanki doğru / yanlış veya Boolen mantığı gibi 1/0 yerine doğruluk derecelerine dayanır. 
Bulanık mantık denetleyicilerin avantajlarının yanında bazı dezavantajları da vardır. 
Birincisi, bulanık kontrol kuralları deneyime yöneliktir ve uygun üyelik fonksiyonları 
çoğunlukla zaman alan deneme-yanılma işlemlerinden sonra elde edilirler. Ayrıca dilsel 
kontrol kurallarının çıkarılması kolay bir iş değildir ve kuralların güvenilirliği ve tutarlılığı 
her zaman garanti edilmez. İkinci olarak, sistem parametreleri operatörün tecrübesinin 
dışında kalan bazı önemli değişimlere maruz kaldığında, bulanık denetleyicinin yeniden 
ayarlanması gerekir. Üçüncü olarak, bir bulanık kontrol sisteminin dinamik davranışları 
önceden belirtilemez.[10] 
Yukarıdaki kontrol yapılarına ilaveten kayma kipli kontrolörlerin bulanık kontrolörlerle 
birlikte kullanılmasıyla oluşturulan hibrit yapıdaki bulanık kayma kipli kontrolörler, 
kayma kipli kontrolörün ve bulanık mantık kontrolörünün tek başına kullanılmasından çok 
daha iyi sonuç veren bir kontrol yapısı oluşturmaktadır.  
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1.1 Elektromekanik Sistem 

Dc motorlar yüksek hassasiyet gerektiren endüstriyel ve robotik uygulamalarda 
yaygınca kullanılırlar. Dc motor terminal gerilim kontrol metodu ile dc motorun çok 
geniş aralıklarda hız kontrolünü yapmak mümkündür.[1] 

Aşağıdaki blok diyagramı kontrol edilen elektromekanik sisteme aittir. Giriş değişkeni 
armatür gerilimidir ve çıkış değişkeni dc motor şaft hızıdır. Şaft hızı armatür 
gerilimine göre değişkenlik göstermektedir. 

Şekil 1 Elektromekanik Sistem Blok Diyagramı 

𝐕𝐕𝐚𝐚 : Armatur gerilimi  

𝐑𝐑𝐚𝐚: Armatur bobin direci  

𝐋𝐋𝐚𝐚: Armatur bobin endütansı  

𝐢𝐢𝐚𝐚: Armature akımı  

𝐊𝐊𝐦𝐦: Tork katsayısı  

𝐓𝐓𝐦𝐦: Üretilen motor torku  

𝐰𝐰𝐋𝐋: Motor çıkış hızı  

𝐰𝐰𝐦𝐦: Ölçülen motor hızı  

𝐉𝐉𝐦𝐦:Eylemsizlik momenti  

𝐉𝐉𝐋𝐋:Eylemsizlik momenti  

𝐑𝐑𝐦𝐦: Sürtünme katsayısı  

𝐑𝐑𝐋𝐋: Sürtünme katsayısı  

𝐓𝐓𝐝𝐝: Harici yük bozulması  

𝐓𝐓𝐟𝐟: Lineer olmayan sürtünme  

𝐓𝐓𝐬𝐬:Aktarılan şaft torku  
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Şekil 1 ‘de gösterilen elektromekanik sisteme ait elektriksel ve mekanik eşitlikler 
aşağıdaki gibidir. Bu eşitlikleri kullanarak sisteme ait ikinci derece eşitliğin 
derivasyonu aşağıdaki gibidir. 

Va(t) = Raia(t) + La
dia(t)
dt

+ Kmwm(t)                                                                     (1) 

Jm �
dwm(t)

dt
� = Tm(t) − Ts(t) − Rmwm(t) − Tf(wm)                                                 (2) 

Jm �
dwm(t)

dt
� = Ts(t) − Td(t) − RLwL(t) − Tf(wL)                                                    (3) 

Ts(t) = ks�θm(t)− θL(t)� + Bs(wm(t) − wL(t))                                                    (4) 

dθm(t)
dt

= wm(t) and    dθL(t)
dt

= wL(t)                                                                         (5) 

Tf(w) = �∝0+∝1 e−∝2|w|�sgn1(w) + �∝3+∝4 e−∝5|w|�sgn2(w)                           (6) 

sgn1(w) = � 1          w ≥ 0
 0           w < 0       ve        sgn2(w) = �0            w ≥ 0

−1          w < 0                       (7) 

Eşitlik (1)’den eşitlik (7)’ye kadar pek çok parametre var. Bundan dolayı deneysel 
olarak bu parametrelerin bulunması çok zor bir işlemdir. Modelleme işlemini daha 
basite indirgeyecek bir yol vardır. Bu yolla elektromekanik sistem bozucuları ve 
belirsizlikleri de içeren ikinci dereceden bir denkleme indirgenebilir.[6] 

wL̈ = −(An + ∆A)wL̇ − (Bn + ∆B)wL + (Cn + ∆C)Va(t) + f(t)                              (8) 

An, Bn and Cn bilinen sistem sabitleridir ve ∆A,∆B, ve ∆C sistem belirsizliklerini ifade 
etmektedir. Eşitlik (8) aşağıdaki gibi ifade edilebilir. 

wL̈ = −AnwL̇ − BnwL + Cnva + L(t, va)                                                                    (9) 

L(t, va) = −∆AwL̇ − ∆BwL + ∆Cu + f                                                                      (10) 
 

 
 

 
    DC Motor           Çeşitli Hız Sensörleri                 Pozisyonlama sensörü  Takojeneratör 
Şekil 2 Elektromekanik Sistem 

Elektromekanik sistem dc motor, uzunca bir mil ve bu mile bağlı bir takojeneratör ve 
çeşitli hız sensörleri ve bir pozisyonlama sensöründen oluşmaktadır.[7] 

1.2 Kayma Kipli Kontrolör Tasarımı 

Pratik kontrol uygulamalarında gerçek sistem ile sistemin matematiksel modeli 
arasında daima farklılıklar vardır. Bu farklılıklar, dış bozulma etkileri, sistem 
parametre değişiklikleri ve modellemeyen dinamik etkilerden kaynaklanır. Kontrol 
mühendisleri için, bu bozucuların ve belirsizliklerin etkisi altında kontrol yasalarının 
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oluşturulması çok karmaşık ve uzun vadeli bir iştir.[3] Değişken kontrol 
sistemlerinden biri olan kayma kipli kontrol metodolojisi, bu bozucu  etkilere ve 
belirsizliklere karşı güçlü bir kontrol algoritması sağlamak üzere tasarlanmıştır.[12] 

 

Şekil 3 Kayma kipli kontrol blok diyagramı 

Bu çalışmada, bir dc motorun hızını kontrol etmek için oransal, integral ve türev (PID) 
kayma yüzeyine sahip bir kayma kipli kontrol sistemi benimsenmiştir. Dc motorlar, 
hareketlerinde önceden belirlenmiş bir hızı veya yük altında konum yörüngesini takip 
etmek için gerekli olan geniş bir profile sahiptir.[5] 

Elektromekanik sisteme ait ikinci derece denklemi daha önce aşağıdaki gibi ifade 
etmiştik. 

 
PID kayma yüzeyine sahip bir kayma kipli kontrolörün kayma yüzeyi denklemini 
aşağıdaki gibi yazabiliriz. 
s = Kpe + KI ∫ e(τ)dτ + Kd ė

t
0                                                                                   (11) 

Hata sinyali de referans sinyalden çıkıştan ölçülen sinyalin çıkarılmasıyla elde edilir. 
e = yr − ym                                                                                                                (12) 
Tasarladığımız kayma yüzeyi denkleminin türevini sıfıra eşitleyip gerekli 
derivasyonları yaparak eşdeğer kontrol sinyalini bulmaya çalışacağız. 
ṡ = Kpė + Kie + Kdë                                                                                                 (13) 
ṡ = 0                                                                                                                           (14) 
Kpė + KIe + KDë = 0                                                                                                (15) 
ë = yr̈ − ym̈                                                                                                                (16) 
Kpė + KIe + KD(yr̈ − ym̈) = 0                                                                                 (17) 
Kpė + KIe + KD(yr̈ + Anyṁ + Bnym − Cnu) = 0                                                    (18) 
Yukarıdaki eşitlikten(18) u bileşenini çekerek eşdeğer kontrol sinyalini bulursak 
aşağıdaki denklemi elde ederiz. 
ueq = 1

KDCn
[Kpė + KIe + KDyr̈ + KDAnyṁ + KDBnym]                                          (19) 

Kayma kipli kontrolörün kontrol sinyali şekil 2’de de görüldüğü üzere eşdeğer kontrol 
sinyali ve anahtarlama kontrol sinyali bileşenlerinden oluşmaktadır. Kontrol sinyalini 
bulmak için eşdeğer kontrol sinyalini bulduktan sonra anahtarlama bileşenini 
matematiksel işlemlerde kolaylık sağlaması açısından aşağıdaki gibi yazabiliriz. 
usw = ksc

KdCn
sign(s)                                                                                                     (20) 
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Bu aşamadan sonra kontrol sinyalini aşağıdaki şekilde ifade edebiliriz. 
u = ueq + usw                                                                                                            (21) 
u = 1

KDCn
�Kpė + KIe + KDyr̈ + KDAnyṁ + KDBym + kscsign(s)�                         (22) 

 

Kayma Kipli Kontrolör Stabilite Analizi 

 
ṡ = Kpė + Kie + Kdë                                                                                                 (23) 
ṡ = Kpė + KIe + KD(yr̈ − ym̈)                                                                                  (24) 
ṡ = Kpė + KIe + KD(yr̈ − (−Anyṁ − Bnym + Cnu − KDD(t, u)))                         (25) 
ṡ = Kpė + KIe + KD(yr̈ + Anyṁ + Bnym − Cnu − KDD(t, u)                                 (26) 
u = ueq + usw                                                                                                            (27) 
ṡ = Kpė + KIe + KD�yr̈ + Anyṁ + Bnym − Cn(ueq + usw� + KDD(t, u)               (28) 
(28) numaralı eşitlikte eşdeğer kontrol sinyaliyle anahtarlama kontrol sinyalinin 
toplamı olan kontrol sinyali yerine yazılırsa (29) numaralı eşitlik elde edilir. 
ṡ = Kpė + KIe + KD(yr̈ + Anyṁ + Bnym − KDCn[ 1

CnKD
�Kpė + KIe + KDyr̈ +

KDAnyṁ + KDBnym + kssign(s)�+ KDD(t, u)                                                        (29) 
 
(29) numaralı eşitlikte gerekli sadeleştirmeler ve basitleştirmeler yapıldığında denklem 
aşağıdaki forma dönüşür. 
ṡ = −Kdkssign(s) + KdD(t, u)                                                                                 (30) 
Kayma yüzeyi denklemi türevinin en sade haline ulaştıktan sonra kayma yüzeyinin 
stabilitesini incelemek için Lyapunov Teorisinden yararlanacağız. 
Lyapunov Teoremine göre, 
V = 1

2
s2                                                                                                                      (31) 

V̇ = sṡ < 0 ,             s ≠ 0                                                                                           (32) 
V̇ = s�−Kdkssign(s) + KdD(t, u)� < 0                                                                    (33) 
s�−Kdkssign(s) + KdD(t, u)� < 0                                                                           (34) 
−Kdks|s| s

|s| + |s|KdDmax < 0                                                                                   (35) 
|s|(−Kdks + KdDmax) < 0                                                                                        (36) 
ks > Dmax                                                                                                                  (37) 
 
Bu işlemlerin sonucuna göre eğer anahtarlama kazanç katsayısı ks bozucu etkinin en 
büyük değeri Dmax’tan büyük olursa asimptotik stabilite sağlanacaktır. 

1.3 Bulanık Kayma Kipli Kontrolör Tasarımı 

PID kayma yüzeyine sahip bir kayma kipli kontrolcü ile birlikte iki adet bulanık 
mantık kontrolcüsü kullanarak oluşturduğum bulanık kayma kipli kontrolörü dc motor 
hız kontrolü için kullanacağım. Bulanık mantık kontrolcülerinden birincisinin giriş 
değişkenleri e ve ė ‘dir. Çıkış değişkenleri ise pid kayma kipli kontrolcünün kayma 
yüzeyi kazanç katsayıları olan Kp,  Ki ve Kd ‘dir. İkinci bulanık mantık kontrolcünün 
giriş değişkenleri s ve ṡ ‘dir. Çıkış değişkenleri ise anahtarlama katsayısı ks ve sınır 
katsayısı Ω’dır. Bulanık mantık kontrolcüler giriş değişkenlerinin değişim durumları 
için oluşturacağımız kural tablosuna göre çıkış değişkenlerini kontrol etmemize 
yardımcı olacaklar ve bu sayede kayma kipli kontrolörün performansını ve 
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sağlamlığını artıracaklar. Tasarlayacağımız iki bulanık mantık kontrolcüye sahip olan 
bulanık kayma kipli kontrolcüye ait kontrol blok diyagramı Şekil 3’tedir. 

 
Şekil 4 Bulanık kayma kipli kontrolcü kontrol blok diyagram 
 
Böyle bir kontrol sisteminde sistem durumu kayma yüzeyinden uzakta olduğunda 
kontrol sistemini artırarak performansı iyileştirecektir, erişme süresini ve oturma 
süresini kısaltacaktır. Diğer taraftan sistem durumunun kayma yüzeyine yakın olduğu 
durumda kontrol sinyali zayıflatılacak ve vızıltı(chattering) etkisi azaltılacaktır.[2] 

Bulanık mantık kontrolörü tasarlarken ilk yapmamız gereken giriş-çıkış değişkenlerini 
seçmektir.[13] Yani bulanık kontrolcünün kaç girişi olacak ve kaç çıkışı olacak ve bu 
değişkenler neler olacak sorularına yanıt bulmamız gerekmektedir. Daha sonra bu 
değişkenleri hangi çözünürlükte kullanmamız gerektiğine karar vermeliyiz. Yani giriş 
ve çıkış değişkenlerini dilsel olarak hangi sayıda seçmemiz gerektiğine karar 
vermeliyiz. Seçtiğimiz giriş dilsel değişkenlerine karşılık gelen çıkış dilsel 
değişkenlerini bir tablo üzerinde gösteririz. Bu tabloya kural tablosu denilmektedir. 
Bulanık kontrolcüler giriş üyelik fonksiyonlarına karşılık gelen çıkış üyelik 
fonksiyonlarını üretir. Bunu da oluşturduğumuz kural tablosuna göre yapmaktadırlar. 

Bulanık mantık kontrolcüler Şekil 4’te mantık esasına göre işlem yapar. Dış dünyadan 
topladığı numerik giriş verilerini bulanıklaştırma(fuzzification) işlemi ile dilsel giriş 
verilerine dönüştürür. Bulanıklaştırma işlemi için giriş verilerine ait üyelik 
fonksiyonları oluşturulur ve bunların büyüklükleri dilsel değişkenlerle ifade edilir. 
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Şekil 5 Bulanık mantık kontrolcü çalışma sistemi 

Bulanık işleme(fuzzy processing) adımında giriş dilsel değişkenlerine karşılık gelen 
çıkış dilsel değişkenleri seçilir. Bulanık kontrolcü bu işlemi oluşturduğumuz kural 
tablosuna(rule table) göre yapar. 

Son olarak durulaştırma(defuzzification) işleminde seçilen dilsel çıkış değişkenleri 
numerik çıkış verileri olarak ifade edilirler. 

1.3.1 Bulanık Kontrolcülerin Giriş-Çıkış Değişkenlerinin Seçilmesi 

Birinci bulanık mantık kontrolörümüzün giriş değişkenleri e ve ė ve çıkış 
değişkenleri Kp,  Ki ve Kd’dır. Yani birinci bulanık kontrolcümüz 2 girişli ve 3 
çıkışlı bir kontrolcü olacaktır. İkinci bulanık kontrolcümüze ait giriş 
değişkenleri s ve ṡ ‘tir ve çıkış değişkenleri ks ve Ω ‘dır. İkinci bulanık 
kontrolcümüz 2 girişli ve 2 çıkışlıdır. Kontrolcülerimiz 7X7 kural tabanlı 
olarak tasarlanmıştır ve kullanacağım giriş dilsel değişkenleri şu şekilde 
olacaktır. NB(Negative Big), NM(Negative Medium),  NS(Negative Small), 
Z(Zero), PS(Positive Small), PM(Positive Medium), PB(Positive Big). Çıkış 
dilsel değişkenlerim ise şu şekilde olacaktır. VVS(Very Very Small), VS(Very 
Small), S(Small), M(Medium), B(Big), VB(Very Big), VVB(Very Very Big). 

 

Şekil 6  e, de/dt, s ve ds/dt giriş değişkenleri üyelik fonksiyonları 
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Şekil 7  Kp, Ki, Kd, Ks ve Ω çıkış değişkenleri üyelik fonksiyonları 

1.3.2 Bulanık Kontrolcülerin Kural Tablosunun Oluşturulması 

Kural tablosu genel olarak bulanık giriş değişkenlerine karşılık gelen bulanık 
çıkış değişkenlerini göstermek için kullanılır. Birinci kontrolörümüze ait kural 
tablosu aşağıda verilen Tablo 1 ‘deki gibidir. 

   e     
�̇�𝒆 NB NM NS Z PS PM PB 

NB VVS VS S M B VB VVB 

NM VS VS S B B VB VB 

NS S S S VB B B B 

Z M B VB VVB VB B M 

PS B B B VB S S S 

PM VB VB B B S VS VS 

PB VVB VB B M S VS VVS 

Tablo 1 Kp, Ki ve Kd çıkış değişkenleri için kural tablosu 

 

İkinci kontrolörümüze ait kural tablosu da aşağıda verilen Tablo 2’deki 
şekildedir. 
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   s      
�̇�𝒔 NB NM NS Z PS PM PB 

NB VVS VS S M B VB VVB 

NM VS VS S B B VB VB 

NS S S S VB B B B 

Z M B VB VVB VB B M 

PS B B B VB S S S 

PM VB VB B B S VS VS 

PB VVB VB B M S VS VVS 

Tablo 2 ks ve Ω çıkış değişkenleri için kural tablosu 

 

2. ARAŞTIRMA VE BULGULAR 
 

2.1 Kayma Kipli Kontrolcü Anahtarlama Fonksiyonu Seçimi 

Literatürde kayma kipli kontrolcülerde 3 tip anahtarlama fonksiyonu kullanılmaktadır. 
Bunlardan birincisi işaret (sign(s)) fonksiyonudur ve işaret fonksiyonunu anahtarlama için 
kullandığımızda bazı problemlerle karşılaşırız ki bunlardan en bilineni vızıltı (chattering)’dir 
[5]. 

Literatürde kullanılan ikinci tip anahtarlama fonksiyonu saturasyon (sat(s/Ω)) fonksiyonudur. 
Bu fonksiyonda bir ölü bölge tayin edilir ve belirlenen bu bölgenin pozitif ve negatif limitleri 
aşıldığı anda anahtarlama işlemi devreye girer. Saturasyon fonksiyonu vızıltı (chattering) 
açısından işaret fonksiyonundan daha iyi sonuç vermektedir.[9] 

Literatürde kullanılan en başarılı anahtarlama fonksiyonu tanjant hiperbolik (tanh(s/Ω)) 
fonksiyonudur. Sat fonksiyonu işaret fonksiyonunun bazı problemlerini gidermiştir. Bunu 
kayma yüzeyi etrafında ince bir sınır tabakası oluşturarak başarmıştır. Kayma yüzeyi 
denklemi bu sınır tabakası içerisinde olduğu sürece anahtarlama gerçekleşmeyeceğinden 
sürekli anahtarlamaya bağlı yüksek frekanslı salınım sat fonksiyonunda görülmez. Tanjant 
hiperbolik fonksiyonu da sat fonksiyonunun bazı problemlerini kapatmaktadır. 

 

2.2 Elektromanyetik Sistem Parametrelerinin Hesaplanması 
İlk olarak elektromanyetik sisteme ait ikinci derece denklemde bilinmeyen sistem 
parametrelerinin bulunması gerekmektedir. Elektromanyetik sisteme ait bilinmeyen 
parametreler (9) numaralı eşitlikte yer alan An, Bn ve Cn parametreleridir.  
Bu parametreleri hesaplayabilmek için elektromanyetik sisteme açık çevrim olarak 
(open loop) 800 rpm hızına karşılık gelen 3V’luk bir giriş sinyali verilir ve 
elektromanyetik sistemin çıkışı ölçülür. İşlem tepki eğrisi(process reaction curve) 
metodu kullanılarak bu testi yaptığımızda aşağıda Şekil 10’daki gibi bir eğri elde 
ederiz ve bilinmeyen parametrelerin hesaplanmasını bu eğriye göre yapabiliriz.[5] 
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Şekil 8 Ölçülen çıkış sinyali eğrisi 
 
Elektromanyetik sistemin transfer karakteristiğini ifade eden işlem tepki eğrisi 
metoduna göre yaklaşık model aşağıdaki gibi ifade edilebilir.[4,5,8] 

G(s) ≅ Ke−Tds

Ts+1
≅ K

(1+Tds)(1+Ts)
≅ Cn

s2+Ans+Bn
                                                               (38) 

An = (Td+T)
TdT

                                                                                                                 (39) 

Bn = 1
TdT

                                                                                                                     (40) 

Cn = K
TdT

                                                                                                                     (41) 

An, Bn ve Cn parametrelerini hesaplayabilmek için gerekli olan K, Td ve T 
parametrelerini Şekil 8’deki eğriden hesaplarsak, 

K = 0,7912, Td = 0,008s, ve T = 0,13s hesaplanır. 

Bu değerler (39), (40) ve (41) numaralı eşitliklerde yerine yazılırsa, 

An = 132,692, Bn = 961,538 ve  Cn = 760,769 olarak hesaplanır. 

An, Bn ve Cn değerleri de (38) numaralı eşitlikte yerine yazıldığında elektromanyetik 
sistemin 800 rpm’deki transfer fonksiyonunu bulmuş oluruz. 

G(s) ≅ Cn
s2+Ans+Bn

= 760,769
𝑠𝑠2+132,692𝑠𝑠+961,538

  

olarak bulunur. 

Kayma kipli kontrolcü parametreleri aşağıdaki gibi seçilmiştir. 

kp = 22, ki = 0,01, kd = 0,1, ks = 5 ve Ω = 20  

Kp, Ki ve Kd pid kayma yüzeyli kayma kipli kontrolcünün katsayılarıdır. Ks 
anahtarlama çarpım katsayısıdır ve Ω sınır yüzeyini ifade etmektedir. Kayma kipli 
kontrolcü anahtarlama fonksiyonu olarak tanjant hiperbolik fonksiyonu kullanılmıştır. 
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3. SONUÇ 

Bu bölümde giriş bölümünde tasarlamış olduğumuz kayma kipli kontrolcünün ve bulanık 
kayma kipli kontrolcünün performans ve sağlamlık testlerini yapacağız. Bu kontrolcülere 
ilaveten bulanık mantık kontrolcüsü ve geleneksel pid kontrolcünün de aralarında 
bulunduğu 4 kontrolcünün karşılaştırmalı performans testlerini ve ölçümlerini 
inceleyeceğiz. 
Testleri yapabilmek için SMC(Sliding Mode Controller), FSMC(Fuzzy Sliding Mode 
Conytroller), Geleneksel PID Kontrolcü ve FLC(Fuzzy Logic Controller) kapalı döngü 
kontrol sistemlerinin referans girişlerine 800 rpm’e karşılık gelen 3 Voltluk bir gerilim 
uygulanmıştır ve kontrolcülerin referans sinyali takip kapasitelerini ölçmek için 3 Voltluk 
sinyale birinci saniyeden itibaren her saniye ±0,2 Voltluk bir bozucu sinyal bindirilmiştir. 
Kayma kipli kontrolcünün kayma yüzeyi parametreleri olan Kp = 22, Ti = 0,01, Td =
0,1, ks = 5 ve Ω = 20 olarak alınmıştır. 
Geleneksel pid kontrolcünün oransal, türev ve integral parametreleri Ziegler-Nichols 
metoduyla hesaplanmıştır ve bu parametreler Kp = 11,96, Ti = 0,0816, Td = 0,0124 
şeklindedir.[5] 
 

 
Şekil 9 PID, FLC, SMC ve FSMC kontrolcülerin referans takip performans grafiği 
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Şekil 10 PID, FLC, SMC ve FSMC kontrolcülerin kontrol sinyalleri değişimi 
 
 
Şekil 9 ve Şekil 10 sırasıyla Pid kontrolcünün, bulanık mantık kontrolcüsünün, kayma 
kipli kontrolcünün ve bulanık kayma kipli kontrolcünün elektromekanik sisteme 3 saniye 
süresince uygulanması neticesinde ölçülen çıkış sinyallerini ve kontrol sinyallerini 
göstermektedirler. Hangi kontrolcünün daha performanslı olduğunu ve hangi 
kontrolcünün kontrol için daha az güç kullandığını daha iyi anlamamız ve sinyal oturma 
zamanlarını daha iyi görebilmemiz için şekil 9 verilerini aşağıdaki gibi daha yakından 
paylaşmak istedim. 
 

 
Şekil 11 PID, FLC, SMC ve FSMC kontrolcülerin ilk oturma grafiği 
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Şekil 12 PID, FLC, SMC ve FSMC kontrolcülerin kontrol sinyali değişimleri 
 
 

Kontrolcü 
Tipi 

Kalkış 
Süresi 

Oturma 
Süresi Aşma % Sapma 

PID 60 ms 380 ms 3,34 ±7 rpm 
SMC 90 ms 126 ms 0 ±4,4 rpm 
FLC 100 ms 180 ms 0,43 ±6 rpm 
FSMC 80 ms 110 ms 0 ±2,2 rpm 

Tablo 3 PID, FLC, SMC ve FSMC kontrolcülerin ilk oturma durumu 
 
Şekil 14’deki grafikten anlaşıldığı üzere ilk oturma ve sağlamlık açısından en 
performanslı kontrolcü kayma kipli kontrolcüdür(FSMC). Bundan sonra en sağlam 
kontrolcü pid kayma yüzeyiyle tasarlanan kayma kipli kontrolcüdür(SMC). Oturma süresi 
açısından üçüncü en başarılı kontrolcü bulanık mantık kontrolcüsüdür(FLC). Geleneksel 
pid kontrolcü oturma süresi açısından  diğerleri arasında en yavaş kalan kontrolcüdür. 
Diğer açıdan baktığımızda referans takibi konusunda aynı kontol işini yapmak için en az 
güç sarf eden kontrolcü yine bulanık kayma kipli kontrolcüdür. En fazla güç sarf eden 
kontrolcü ise geleneksel pid kontrolcüdür. 
 
Şekil 9’deki grafiği 2 ve 2.3 saniye aralığında açarsak referans takibi açısından aşağıdaki 
gibi bir sonuç elde ederiz. 
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Şekil 13 PID, FLC, SMC ve FSMC kontrolcülerin referans takip performansı 

 
Şekil 14 PID, FLC, SMC ve FSMC kontrolcülerin kontrol sinyali değişimleri 
 
Referans takibi konusunda niceliksel değerler şu şekildedir. 3,2 Voltluk giriş sinyalinden 
2,8 Volta düşme durumunda geleneksel pid kontrolcünün oturma süresi 270 ms, bulanık 
kontrolcünün oturma süresi 90 ms, kayma kipli kontrolcü 42 ms ve bulanık kayma kipli 
kontrolcü 37 ms olarak ölçülmüştür. 
 
Bulanık kayma kipli kontrolcünün referans takibi konusunda daha başarılı olduğunu 
göstermek için şekil 13’teki grafiği de biraz daha açmak istiyorum. 
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Şekil 15 PID, FLC, SMC ve FSMC kontrolcülerin referans takip performansı 
 
Son olarak yukarıda belirtilen kontrolcülerin performans tablosunu paylaşmak istiyorum. 
Performans tablosu 3 saniye boyunca verilen 3 Voltluk sinyalin üzerine 1. Saniyeden 
itibaren ±0,2 Voltluk kare dalganın bindirilmesi ile yapılan referans takip testi 
performanslarıdır. 
 
IE(Integral Error),. 

IE = ∫ e(t)dtt
0           

IAE(Integral Absolute Error),  

IAE = ∫ |e(t)|dtt
0                      

ISE(Integral Squared Error),  

ISE = ∫ (e(t))2dtt
0                   

ITAE(Integral Time Weighted Absolute Error), 

ITAE = ∫ t|e(t)|dtt
0               

ITSE(Integral Time Weighted Squared  Error),                                                                                             

 ITSE = ∫ t(e(t))2dtt
0        

ISCI(Integral Squared Control Input), 

ISCI = ∫ (u(t))2dtt
0                                                                                                           
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Kontrolcü 
Tipi IE IAE ISE ITAE ITSE ISCI 

PID 0,0259 0,0570 0,0553 0,0405 0,0814 144,538 
FLC 0,1388 0,1527 0,2525 0,1987 0,3569 25,4431 
SMC 0,1780 0,1819 0,3772 0,2609 0,5521 26,1121 
FSMC 0,1697 0,1734 0,3603 0,2489 0,5277 26,3101 
Tablo 4 Kontrolcülerin performans karşılaştırması 
 
Ele almış olduğumuz kontrol sistemlerinin referans takip performanslarını inceledikten 
sonra, Şekil 19’daki gibi kontrol sisteminin çıkış tarafında 0,3V’luk bir bozucu 
uygulandığı zaman geleneksel pid kontrolcü, bulanık mantık kontrolcüsü, kayma kipli 
kontrolcü ve bulanık kayma kipli kontrolcünün bu değişime nasıl bir tepki verdiğini 
incelemek istiyorum. Bunun için kontrol sisteminin girişine 3 Voltluk bir step input 
uygulayacağım ve çıkış tarafında yine birinci saniyeden başlayarak 1 saniye süresince 
etki eden 0,3 Voltluk bir bozucu uygulayacağım. 
 

 
Şekil 16 Çıkış tarafında bozucu etki uygulamalı kontrol blok diyagramı 
 
Sistem çıkışına uygulanan bozucu sinyal aşağıdaki gibidir. 

 
Şekil 17 Bozucu Sinyal 
 
Şekil 19’daki kontrol sisteminin kontrolcü bölümünde geleneksel pid kontrolcü, 
bulanık mantık kontrolcüsü, kayma kipli kontrolcü ve bulanık kayma kipli 
kontrolcüyü denediğimizde kontrolcü performansları aşağıdaki gibi olmaktadır. 
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Şekil 18 PID, FLC, SMC ve FSMC kontrolcülerin çıkış bozucu tepki grafiği 
 

 
Şekil 19 PID, FLC, SMC ve FSMC kontrolcülerin çıkış bozucu tepki kontrol sinyalleri 
 
Şekil 18 ve Şekil 19, Şekil 16’daki kontrol sistemi çıkışına Şekil 17’deki bozucu etki 
uygulandığı zaman geleneksel pid kontrolcünün, bulanık mantık kontrolcüsünün, 
kayma kipli kontrolcünün ve geleneksel kayma kipli kontrolcünün karşılaştırmalı çıkış 
sinyallerini ve karşılaştırmalı kontrol sinyallerini göstermektedir. Aşağıdaki Şekil 20 
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ve Şekil 21 ilgili kontrolcülerin bozucu etki altında gösterdikleri performanslarını daha 
iyi görmemizi sağlayacaktır. 

 
Şekil 20 PID, FLC, SMC ve FSMC kontrolcülerin çıkış bozucu tepki kontrol sinyalleri 

 
Şekil 21 PID, FLC, SMC ve FSMC kontrolcülerin çıkış bozucu tepki kontrol sinyalleri 
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ÖZET 
Toros kuşağının doğusunda yer alan Kuluncak, maden potansiyeli açısından oldukça önemli 
bölgelerden biridir. Bölge Afrika ve Arap Plakası’nın hareketi nedeniyle yoğun tektonik 
hareketlerden etkilenerek çok engebeli morfolojik yapı kazanmıştır. Bölgede, krom, demir, 
kurşun, florit, vermikülit ve manyezit oluşumları dikkat çekmektedir ve krom ocakları, 
kurşun-çinko ocakları, demir ocakları, florit ve manyezit ocakları faaliyetlerine aktif olarak 
devam etmektedir.  Özellikle demir zuhurları Kuluncak yöresinde yoğunlaşmış düşük tenörlü 
küçük yataklanmalar şeklindedir. Krom ocaklarının ortalama tenörleri %45 Cr2O3 
civarındadır. Florit yataklarının nadir toprak elementleri açısından incelenmeye değer olduğu 
düşünülmektedir. 
Bu çalışmada Kuluncak civarında yer alan ultrabazik- bazik kayaçlar alt birimlere ayrılarak 
haritalanmış, maden ocakları ve zuhurları incelenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Kuluncak, Maden Jeolojisi, Ultrabazik, Jeoloji 
 
ABSTRACT 
Kuluncak, located to the east of the Taurus belt, is one of the most important regions in terms 
of mineral potential. The region has gained a very hilly morphological structure by being 
affected by intense tectonic movements due to the movement of Africa and Arab Plate. 
Chromium, iron, lead, fluorite, vermiculite and magnesite formations draw attention in the 
study area. In this region, Chrome mines, lead-zinc mines, iron mines, fluorite and magnesite 
mines continue their activities. In particular, iron occurrences are in the form of small beds 
with low tenacity concentrated in Kuluncak region. The average tenors of the chromium 
furnaces are around 45% Cr2O3. Fluorite deposits are thought to be worth examining in terms 
of rare earth elements. 
In this study, ultrabasic-basic rocks around Kuluncak were divided into sub-units and mapped, 
mines and occurrences were investigated. 
Keywords: Kuluncak, Mining Geology, Ultrabasic, Geology 
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GİRİŞ 
 
Kuluncak bölgesi Alp Orojenik kuşağının Anadolu’nun güney ve doğu kesiminden geçen 
bölümünde yer alması nedeniyle, yoğun tektonik hareketlerden etkilenerek çok engebeli bir 
morfoloji kazanmıştır. İnceleme alanının büyük bir kısmı, Bozkır birliği olarak adlandırılan ve 
farklı yaş, köken ve boyutlardaki birimlerden oluşmaktadır (Özgül, 1976). Farklı kökende 
kayaçların bulunması hem metalik minerallerin hem de endüstriyel hammaddelerin varlığını 
işaret etmektedir. Bu minerallerin ve hammaddelerin varlığının belli lokasyonlarda ekonomik 
boyutlara ulaşabileceği düşünülmektedir.  
 
Çalışma alanı Malatya ili Kuluncak ilçesi K39-a1, K39-a2, K39-a3 ve K39-a4 paftaları 
içerisinde bulunmaktadır (Şekil 1.1.)  
 

 
 

Şekil 1.1. Çalışma alanının yer bulduru haritası. 
 
Bu araştırmanın kapsamında; Malatya ili Kuluncak ilçesi civarında gözlenen ultrabazik-bazik 
kayaçlar, asidik volkanik kayaçlar ve sedimanter birimler incelenmiş, alt birimlerine 
ayırtlanarak haritalanmış, maden ocakları ve bölgede yer alan zuhurlar incelenmiştir. Çalışma 
alanından toplanan örnekler üzerinde yapılan makroskobik ve mikroskobik incelemelerle, 
sahanın jeolojik yapısı ve sahada yer alan cevherleşmeler hakkında bilgiler toplanmıştır.  
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2. ÇALIŞMA ALANI GENEL ÖZELLİKLERİ 
 
2.1 Çalışma Alanı Jeolojik Özellikleri 
 
Çalışma alanının en eski birimini; Jura-Kretase yaşlı kireç taşları üzerine tektonik olarak 
yerleşmiş olan ultrabazik- bazik kayaçlar oluşturmaktadır. Ultrabazik-bazik kayaçlar Üst 
Kretase yaşlıdır. Üst Kretase birimleri içinde ada biçiminde mostralar veren bu ultrabazik-
bazik kayaç topluluklarının, birbirleriyle kökensel ilişkili, sintektonik ve posttektonik etkilerle 
dilimlenmiş, ofiyolitik bir kütlenin parçaları olarak düşünülmektedir. Ultrabazik-bazik 
kayaçların üzerine taban konglomerası ile başlayan çökel istif transgresif olarak gelmektedir. 
Bu çökeller, Kampaniyen yaşlıdır. Çökeller, Maastrihtiyen-Oligosen yaş aralığına sahip; 
marn, kumtaşı ve kireç taşlarından oluşan birim tarafından uyumsuz olarak üzerlenmiştir. 
Çalışma alanında en genç birim olarak Pliyosen yaşlı çakıltaşları ve alüvyonlar izlenir (Şekil 
2.1.). 
 
Ayrıca, Üst Kretase-Paleosen yaşlı siyenitler ultrabazik-bazik kayaç topluluklarını sokulum 
yaparak keser. Üst Kretase’de bölgede farklı fasiyeslerde çökelmeler oluşmuştur. Marn-
kumtaşı-kireçtaşı çökelimleriyle beraber, kimi kısımlarda kırıntılı tortullar ve resifal 
kireçtaşları volkanik ürünler ile birlikte çökelmiştir.  
 
Tersiyer oluşukları Paleosen yaşlı kireçtaşlarıyla başlar (Kurtman,  1973). Eosen oluşukları 
Paleosen’i, açısal uyumsuzlukla örter ve değişik fasiyeslerde gelişir. Bazı yerlerde fliş 
karakterindedir. Konglomera-kumtaşı silttaşı-marn ve kireçtaşlarını kapsar. Bazı yörelerde ise 
tüfit, andezitik lav ve aglomeraları Eosen birimleri içinde yer alır. Oligosen yüzlerce metre 
kalınlığındadır, “Jipsli Seri” olarak adlandırılır (Ketin,1983) ve jipsli, alacalı kumtaşı-silttaşı 
ardalanmasından meydana gelir. 
 
2.1.1 Ultrabazik-Bazik Kayaçlar 
 
Ultrabazik-Bazik kayaç topluluğu çalışma sahasının güneybatı kısmını kaplar. Dizinin en 
alt kesimini tektonik dokular sunan başlıca harzburjitler oluşturur. Onların üzerine faylı 
bir dokanakla kümülat yapı ve dokulara sahip kayaçlar gelir. Kümülat dünit ve gabrolar 
diye iki birime ayrılan bu kayaçlar üzerinde ise, çökel kayaçlar bulunur. 
 
Harzburjitler 
 
Çalışma alanının en yaygın kayaçları olan harzburjitler Kuluncak civarında ve batı 
kısmında geniş alan kaplarlar. Birim, başlıca harzburjitlerden oluşmakla birlikte, az 
miktarda katman ya da mercekler halinde dünit de içerir. Harzburjitler ve dünitler ileri 
derecede serpantinleşmişlerdir. Harzburjitlerin dış yüzeyleri ince bir limonitli kılıfla 
kaplanmış olup, sarımsı-kırmızımsı renge boyanmıştır. Genellikle kayalık bir görünüme 
sahiptirler. Sahada, piroksen kristallerinin parıltılarıyla kolayca tanınabilmektedir. 
Harzburjitlerden alınmış örneklerin ince kesitlerine yaygın serpantin minerallerinin yanı 
sıra, ilksel mineral olarak %75 olivin %25 kadarını ortopiroksen ve %1 kadarını da 
kromitlerin oluşturduğu söylenebilir. 
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Şekil 2.1. Çalışma alanına ait stratigrafik kesit (İzdar ve Ünlü 1977, Özgenç ve Kibici 
1994’ten değiştirilerek alınmıştır). 

 
Gabrolar 
 
Çalışma alanının batı kısmında çok yaygın kayaçlardır. Gabro diye tanımlanan birim, 
petrografik olarak troktolit, olivin gabro ve normal gabro türlerini içerir. Gabrolar 
içerdikleri olivin/klinopiroksen/plajiyoklaz kristallerinin oranlarındaki değişimlerle 
beliren mm ya da cm ölçeğinde çok belirgin tabakalanmalı bir yapı sunarlar. Gabrolardan 
alınan örneklerin ince kesitlerinde tipik kümülat dokular izlenmiştir. İlksel dokular 
genellikle iyi korunmuştur.  
 
Listvenitler 
 
Kuluncak kuzeyinde silisleşmiş-karbonatlaşmış ultrabazik kayaçlar geniş alanlar kaplar. 
Listvenitler çoğu yerde köken kayaçları serpantinitlerle birlikte, iç içe, gelişigüzel biçimde 
karışık olarak bulunurlar. 
Listvenitlerin mikroskop incelemelerinde ilksel doku ve mineralojinin tamamen 
kaybolduğu görülmüştür. Tanımlanabilen ilksel mineral kalıntısı, sadece kromitlerdir. 
Kromitler de çoğunlukla manyetit ve hematite dönüşmüştür. 
 
2.1.2  Siyenit Porfir ve Trakitler 
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Kuluncak kuzeyinde siyenit porfir daykları olarak görülürler. Siyenit sokulumunun 
ultrabazik-bazik kayaçlar üzerindeki metazomatik etkileri sonucu, Kuluncak yöresinde 
yaygın olarak izlenen Listvenitleşme ve cevherleşmelere yol açtığı gözlenmektedir.  
 
2.1.3 Çökel Kayaçlar 
 
Çalışma alanında en yaşlı çökel birim ultrabazik-bazik kayaçların üzerine tektonik 
dokanakla geldiği Jura-Kretase yaşlı kristalize kireçtaşlarıdır. 
 
Daha sonra ultrabazik-bazik kayaçlar üzerine uyumsuz olarak transgresif olarak gelen Üst 
Kretase yaşlı taban çakıltaşları ile başlar. Söz konusu çakıltaşı, çokluk sırasıyla gabro, 
diyabaz, serpantinit ve radyolarit çakıllardan oluşur. 
 
Bu taban çakıltaşlarından üste doğru birim volkanik katkılar da içeren Üst Kretase yaşlı 
kırmızı, boz renkli kumtaşı, marn, kireçtaşı gibi kayaçlara geçer (İzdar, 1961). Üst Kretase 
yaşlı bu birim üzerinde açılı uyumsuzlukla Maastrihtiyen-Eosen yaş aralığına sahip 
kireçtaşı ve marnlar bulunur. 
 
Yunnuk dolaylarındaki konglomera ve kumtaşları Oligosen yaşlı olarak kabul edilmiştir 
(Leo ve Altunlu. 1971). 
 
Son olarak sahada en genç birim olarak, büyük vadiler boyunca görülen ve çevredeki 
kayaçların kum, çakıl boyutundaki tutturulmamış kırıntılarından oluşan alüvyonlar 
bulunur. 
 
3. KAYAÇLARININ MİNERALOJİK VE PETROGRAFİK ÖZELLİKLERİ 
 
3.1 Mineralojik ve Petrografik Çalışmalar 
 
İnceleme alanından yapılan saha çalışmaları sırasında alınan çok sayıdaki örnekten seçilen 43 
tanesi incekesit olarak hazırlanmış ve mikroskobik olarak incelenmiştir. Çalışma alanında 
ağırlıklı olarak ultramafik ve mafik kayaçlar, kireçtaşları ve konglomeralar ile siyenitik 
kayaçlar ve bu kayaçların yoğun olduğu bölgelerde flüorit cevherleşmelerinden örnekler 
derlenmiştir. Önemli cevherleşmelerden biri olarak düşünülen sahadaki flüoritlerden 3 tane 
örnek alınarak incelenmiştir (Tablo3.1.).  
 
Aşağıda belirtilen örneklerin dağılımları ve mikroskobik incelemelerle elde edilen mineralojik 
ve petrografik veriler birleştirilerek; Ultramafik Kayaçlar, Mafik Kayaçlar, Asidik Magmatik 
Kayaçlar, Sedimanter Kayaçlar ve Fluorit Cevherleşmeleri olmak üzere 5 ana grup altına 
toplanarak sunulmuştur. 
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Tablo 3.1. Çalışma alanından alınıp mikroskobik olarak incelenen örnekler 
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Mineralojik ve Petrografik Çalışmaların Sonuçları 
 
 Ultramafik Kayaçlar  
 
Saha çalışmaları sırasında el örneklerinde bu kayaçlar yeşil-koyu yeşil renklerde 
görülmektedir (Şekil 3.1) Bazı örneklerde, siyah renkte ve bol miktarda kromit taneleri 
bulunmaktadır. İnce kesit çalışmalarında büyük olasılıkla dünitten dönüşmüş serpantinitler, 
serpantinleşmiş peridotitler, piroksenit, kromititler ve silisleşmiş-karbonatlaşmış ultramafik 
kayaçlar (listvenitler) belirlenerek mineralojik özellikleri aşağıda sunulmuştur. 
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Şekil. 3.1. Saha çalışmaları esnasında toplanan ultramafik kayaç örnekleri. 
 
Serpantinitler  
 
Kayaçlarda en çok rastlanan mineral olivinlerdir. Neredeyse tamamına yakını bozunarak 
serpantin minerallerine dönüşmüşlerdir (Şekil 3.2). Serpantin minerallerinin, lifsi görünümleri 
ile krizotil, levhamsı görünümleriyle de antigorit türlerinde olabileceği düşünülmektedir. 
Serpantin damarları kalın değildir. 
 

 
Şekil 3.2. İleri derecede serpantinleşmiş (krizotil) olivinler içeren dünit (a.Tek nikol b.Çift 

nikol). 
 
Serpantinleşmiş Peridotitler  
 
Bu kayaçlarda yine çok miktarda serpantinleşmiş olivin izlenmektedir. Ancak bu grup 
kayaçlarda piroksen mineralleri miktarı daha fazladır. Az miktarda kromit taneleri ihtiva eder.  
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Piroksenit  
 
Sahadan alınan örnekler, mikroskobik olarak incelendiğinde içinde olivinlerin yanı sıra bol 
miktarda piroksen minerali olduğu görülmüştür. Olivinlerde serpantinleşmeler izlenirken, 
piroksenlerin daha taze olarak kaldıkları görülmektedir  (Şekil 3.3). 
 

 
 

Şekil 3.3. Orta-iri taneler halinde piroksenler (pi) ve serpantinleşmiş olivinler (ol)   a. Tek 
nikol b. Çift nikol 

 
Kromititler  
 
Sahada var olan krom ocaklarından alınan el örneklerinde kromit yığışımlarından oluşan 
cevher örnekleri görülmektedir (Şekil 3.4). 
 

 
Şekil 3.4 Sahadan alınan kromit cevherlerine ait görüntü. 

 
Silisleşmiş ve/veya Karbonatlaşmış Ultramafik Kayaçlar (Listvenitler)  
 
Serpantinleşmiş peridotit kayaç dokularının az çok korunduğu bu kayaçlar uğradıkları 
alterasyonlar nedeniyle sarımtırak ve boz renkler almışlardır (Şekil 3.5a). Bu kayaçlarda farklı 
olarak belirlenen bir özellik; karbonat ve silis damar ve damarcıklarının az ya da yoğun olarak 
izlenmesidir (Şekil 3.5b).  

Tam Metin Kitabı59



 

2. ULUSLARARASI MALATYA UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ 10-12 Nisan 2020 
MALATYA 

 
Şekil 3.5a. Karbonatlaşmış ve silisleşmiş ultramafik kayaç (listvenit), b. Serpantinitlerin 

silisleşip karbonatlaştıkları ve genç kuvars damarcıklarıyla kesildikleri görülmektedir (b. Tek 
nikol c. Çift nikol) 

 
3.1.3 Mafik Kayaçlar  
 
 El örneklerinde ağırlıklı olarak yeşil renkli görülmekle birlikte, mineraller gözle 
görülebilmektedir. Oldukça taze görünümleriyle dikkat çekmektedirler (Şekil 3.6). 
 

 
Şekil 3.6 Sahadan alınan mafik kayaçlara ait el örnekleri 

 
3.1.4 Asidik Magmatik Kayaçlar 
 
Bu kayaçlar el örneklerinde pembe, gri ve kızılımsı turuncumsu sarı renklidirler. Yapılan 
mikroskobik çalışmalar sonucu Trakit (Şekil 3.7 a ve b), Siyenit  (Şekil 3.7 c ve d), Alkali 
Siyenit (Şekil 3.7e) ve Alkali Siyenit porfir (Şekil 3.7f) kayaçları ayırtlanmıştır.  
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Şekil 3.7  a ve b Trakit örneği, c ve d. Siyenit örneği, e.  Alkali siyenit örneği, f. Alkali siyenit 

porfir örneği 
 
3.1.5 Sedimanter Kayaçlar   
 
Üst Kretase Kireçtaşları  
 
 Açık bej, beyazımsı renkli,  ince taneli karbonatlardan oluşur. Çatlaklarında karbonat 
damarcıkları izlenmektedir. Bu kayaçlar derin deniz ortamını temsil eder.  
 
Üst Kretase Konglomeraları  
 
Kırmızıya çalan renkleri ile belirginleşen bu kayaçta farklı kayaç parçalarına ait çakıllar 
görülmektedir. Volkanik kayaç parçaları ile karbonatlı kayaç parçaları saptanabilmiştir. 
Bunlar dışında da türü belirlenemeyen kayaç parçaları da vardır.  
 
Pliyosen Kireçtaşları  
 
Pliyosen olarak haritalanmış birimde bej renkli yer yer boşluklu ve ufak mineral tanelerinden 
oluşan bir kireçtaşıdır. Gevşek dokulu, travertenimsi olan bu kireçtaşında yer yer boşluklar ve 
bazı mineral taneleri ve opak minerallerden oluşmaktadır. 
 
3.1.6 Fluorit Cevherleşmeleri   
 
Fluorit içeren mor renkli cevher örneklerinde açık sarı renkli benekler halinde 
gözlenmektedir. Ayrıca cevherleşmeleri kesen karbonat damarları vardır (Şekil 3.8). 
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Şekil 3.8 Sahadan alınan flüorit cevherine ait örnekler. 

 
Floritlerde zonlar halinde ve yer yer noktasal biçimde eflatun ve mor renkli kesimleri tipiktir. 
Bu renklenmeler, içerdikleri radyoaktif elementlerden kaynaklıdır. Limonit, hematit ve pirit 
gibi opak mineraller içerir. Tüm kayacı kesen ince karbonat damarcıkları flüoritleri kesmiş ve 
onları breşleştirmişlerdir (Şekil 3.9).  
 

 
Şekil 3.9  Eflatun ve mor renkli fluoritler ve aralarındaki yarı opak-opak mineral                     
adacıkları ve tüm kayacı kesen karbonat damarcıkları (a.Tek nikol, b.Çift nikol). 

 
4. SONUÇLAR  
 
 Çalışmanın sonuçları aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır:  
 

1. Malatya ili Kuluncak ilçesi yakın çevresinde; Toros platformu üzerine Maastrihtiyen 
öncesi yaşta tektonik konumlu biçimde yerleşmiş olan ofiyolitik kayaçlar, temeli 
oluşturmaktadır. Bunların üzerine post tektonik havza çökelleri olarak, Üst Kretase 
yaşlı volkanosedimanter istif uyumsuz biçimde gelmektedir. İstifin daha üstüne doğru 
ise daha genç yaşlı denizel ve karasal çökeller konumlanmaktadır. Granitik kayaçlar 
Paleosen yaşlı birimleri, Miyosen yaşlı volkanitler ise, sahada gözlenen tüm litolojileri 
kesmektedir.   

2. Saha çalışmalarında,  ultrabazik-bazik kayaçlar; harzburjitler, dünitler, gabrolar ve 
listvenitler (ve/veya silisleşmiş ve karbonatlaşmış ultrabazik kayaçlar) ile karakterize 
olunur. Granitik kayaçlar; alkali siyenit- siyenit, siyenit porfir ve trakitler ile temsil 
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olunur. Ayrıca, farklı litolojilerdeki çökel kayalar da bu beraberliğe eşlik ederken, 
genç volkanitler tüm istifi örtmektedir.  

3. Siyenit sokulumunun cevher getirici olduğu kadar, ultrabazik-bazik kayaçlardaki 
element remobilizasyonuyla da bazı cevherleşmelerde önemli rol oynadığı ve 
oynayabileceği düşünülmektedir. 

4. Mineralojik ve petrografik çalışmalar sonucunda; Ultramafik kayaçlar, mafik kayaçlar, 
asidik magmatik kayaçlar, sedimanter kayaçlar ve flüoritlerden oluşan 5 ana grup 
ayırtlanmıştır.  

5. Çalışılan sahada; ofiyolitlere bağlı Alpin tip kromit yatakları ile kurşun-çinko 
zuhurları, demir zuhurları, flüorit ocakları, manyezit oluşumları ve vermikülit 
oluşumları, dağınık lokalitelerde yüzeylenmeler biçiminde izlenmektedir. 

6. Sahadaki mineraller ve zenginleşmeler göz önüne bulundurulduğunda, sahanın 
potansiyelinin belirlenebilmesi amacıyla çalışmalar yapılmalıdır.  
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ÖZET 
Bu çalışmada, kâğıt üretimi sırasında iç yapıştırma problemini incelemek amacıyla, 
modifikasyon işlemine başvurulmuştur. Öncelikle ağartılmış ve ağartılmamış uzun ve kısa 
elyaflar üzerinde bazı dövme denemeleri yapılmıştır. Daha sonra elde edilen kâğıt hamurları 
saksinik ve propiyonik anhidritle muamele edilmiştir. Çalışmada materyal olarak ağartılmış 
uzun elyaf hamuru (U.B), ağartılmış kısa elyaf hamuru (K.B), ağartılmamış uzun elyaf 
hamuru (U.K) ve ağartılmamış kısa elyaf hamuru (K.K)  gibi dört farklı numune 
kullanılmıştır. Öncelikle bu hamurlar üzerinde 21 SR0, 37 SR0, 87 SR0 değerinde kâğıt 
hamuru elde edebilmek için dövme işlemleri uygulanmıştır. Daha sonra bu kâğıt hamurları 
üzerinde saksinik ve propiyonik anhidritle işlem uygulanmıştır. Anhidrit uygulama 
işleminde kağıt hamurlarına önceden belirlenen saatlerde (1, 1.5, 2, 2.5, 3.5) modifikasyon 
işlemi uygulanarak en fazla ağırlık kazancının bulunduğu süre belirlenilmeye çalışılmıştır. 
Bu sayede optimum modifikasyon süresi belirlenmiştir. Saksinik anhidritle modifikasyon 
işlemleri, ağartılmamış uzun elyaf (37 Schopper), elyaf unu ve katyonik nişasta ile 
gerçekleştirilmiştir. Bu örnekler aynı zamanda sadece piridin ile de muamele edilmiş ve 
olabilecek değişmeler takip edilmiştir. Modifiye edilen uzun elyaf lifleri, farklı serbestlikteki 
(SR0) hamurlara değişen oranlarda ilave edilip sonuçta ise çok sayıda test kâğıtları 
üretilmiştir. Diğer modifiye edilmiş olan uzun elyaf unları, katyonik nişasta ve pridinle 
muamele edilen nişasta ise sadece 37 SR0 serbestlikteki ağartılmamış uzun elyaf 
hamurlarına farklı oranlarda ilave edilmiştir. İşlem sonunda ise çok sayıda test kâğıtları elde 
edilmiş ve analizler yapılmıştır. Sonuçta ise modifiye edilmiş lif katılımı ile genel olarak test 
kâğıtların çekme indisleri ve su dirençlerinde iyileşmeler görülmüştür. 
 
Anahtar kelimeler: Cobb, Dövme, İç Yapıştırma, Katyonik Nişasta, Modifikasyon. 
 
 
ABSTRACT 
In this study, the modification process was applied to examine the internal sizing problem 
during paper production. First, some beating experiments were made on bleached and 
unbleached long and short fibers. The resulting pulps were then treated with saxinic and 
propionic anhydride. In the study, four different samples such as bleached long fiber pulp 
(U.B), bleached short fiber pulp (K.B), unbleached long fiber pulp (U.K) and unbleached 
short fiber pulp (K.K) were used. Firstly, beating was applied on these pulps in order to obtain 
21 SR0, 37 SR0, 87 SR0 pulp. Later, these paper pulps were treated with sacsic and propionic 
anhydride. In the anhydrite application process, the time at which the most weight gain was 
found was determined by applying a modification process to the pulps at the predetermined 
hours (1, 1.5, 2, 2.5, 3.5). In this way, the optimum modification time has been determined. 
Saksinic anhydride modification procedures were performed with unbleached long fiber (37 
Schopper) fiber flour and cationic starch. These samples were also treated with pyridine alone 
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and the possible changes were followed. The modified long fiber strands were added to the 
different SR0 pulps in varying proportions resulting in a large number of test papers being 
produced. Other modified long fiber flours, cationic starch, starch treated with pyridine were 
added at different ratios to SR0 37 non-bleached long fiber pulps. At the end of the process, a 
large number of test papers were obtained and analyzed. As a result, improvements in tensile 
indices and water resistance of test papers were observed with modified fiber addition. 
 
Keywords: Cobb, Beating, Internal Sizing, Cationic Starch, Modification.  
 
1. GİRİŞ 

 
Kâğıtçılıkta odunda desteklik görevi yapan ve kâğıt hamurunun önemli bir kısmını oluşturan 
hücrelere “lif’ adı verilmektedir [1]. Kâğıt üretim aşamasında katkı maddeleri lifler arasındaki 
bağlanmayı etkileyen unsurlardır [2]. İç yapıştırma işleminde ise hamura katılan bu katkı 
maddelerinin lif ile uyumlu etkileşim içerisinde olmaları ve elek üzerinde tutunabilmeleri 
önemlidir [3]. 
 
Bitkisel materyallerde modifikasyon işlemi farklı amaçlar için yapılmaktadır, bunlar sırasıyla 
biyolojik bozunma, kimyasal bozunma, mekaniksel bozunma ve ısıl bozunmaya karşı direnç 
sağlamak için yapılmaktadır. Bu araştırmada ise lifsel materyale suya karşı direnç sağlamak 
için yapılmaktadır. Kâğıt elde edilmesi sırasında, iç yapıştırmada materyali selüloz yerine 
bazen su ile etkileşime girmekte bazende ortamdaki kırıntı materyaller ile etkileşime girip 
elekte tutunmayı azaltmaktadırlar [4]. 
  
Ligno selülozik maddeler su emen bir materyel olduğundan boyutları değişebilir ve zaman 
içerisinde çevresel faktörlerden yapıları bozulabilir [5]. Doğada lignoselülozik materyellerde 
oluşan bozunmaları biyolojik, yanma, su, hava, mekaniksel ve kimyasal bozunma olarak 
sıralayabiliriz [6]. 
 
2. MATERYAL VE METOT 
 
Çalışmada materyal olarak ağartılmış uzun elyaf hamuru (U.B), ağartılmış kısa elyaf hamuru 
(K.B), ağartılmamış uzun elyaf hamuru (U.K) ve ağartılmamış kısa elyaf hamuru (K.K)  gibi 
dört farklı numune kullanılmıştır. Öncelikle bu hamurlar üzerinde 21 SR0, 37 SR0, 87 SR0 
değerlerinde kâğıt hamuru elde edebilmek için dövme denemeleri uygulanmıştır. Daha sonra 
bu kâğıt hamurları üzerinde saksinik ve propiyonik anhidritle işlem uygulanmıştır. Anhidrit 
uygulama işleminde kağıt hamurlarına önceden belirlenen saatlerde (1, 1.5, 2, 2.5, 3.5) 
modifikasyon işlemi uygulanarak en fazla ağırlık kazancının bulunduğu süre belirlenilmeye 
çalışılmıştır. Çalışmada ayrıca elde edilen ağartılmış ve ağartılmamış kısa elyaf hamurları 
üzerinde katyonik nişasta ile bazı modifikasyon işlemleri yapılmış ve test kâğıtları 
üretilmiştir. Test kâğıdı üretiminde takip edilen metot ve standartlar tablo 1’de verilmiştir [8]. 
Modifiye edilen liflerde ağırlık kazancı tespit edilirken, lif unları ve nişastada ki ağırlık 
miktarı tespiti içinde FT-IR analizi ile anhidrit bağlanmasına bakılmıştır.  
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Tablo 1.  Araştırmada başvurulan standartlar 
 

Deney & Testler Standart & Cihaz 

Dövme uygulaması PFI yöntemi 

Serbestlik  Schopper Riegler 

Test kâğıdı eldesi TAPPI T 205 sp-95 

Cobb  TAPPI T 441 om-04 

Çekme mukavemeti TAPPI T 494 om-88 

Gramaj TAPPI T 410 om-88 

Nem TAPPI T 412 om-90 

 
3. BULGULAR VE TARTIŞMA 
 
Çalışmadan elde edilen şekiller aşağıda verilmiştir. Şekil 1 ve şekil 2’de modifikasyon 
işleminde kısa elyafa anhidrit bağlanması daha çok gözükmektedir fakat hammadde de 
oluşabilecek kontrol dışı çözünmeler sonucu etkileyebilir. Bununla beraber liflerin 
uzunluğuna göre, kısa elyaflar için şişmenin daha çok olduğu muhtemeldir. 
 
 

 
  

 
Şekil 1. Saksinik anhidritle yapılan denemelerdeki % ağırlık artışı 
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Şekil 2.  Propiyonik anhidritle yapılan denemelerdeki % ağırlık artışı 

 

Şekil 3.  Modifiye edilen liflere ve lif unlarına ait FT-IR grafiği 
a- Modifiye edilmemiş kontrol örneği lif b- Succinic anhidritle  modifiye edilmiş lif unu   c- 

Succinic anhidritle modifiye edilmiş odun lifi 
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Şekil 3 ve şekil 4’te kontrol örnekleri ile modifiye edilmiş örneklere baktığımızda, modifiye 
edilen liflerde 1750 cm-1 dalga boyunda önemli bir pik meydana gelmiştir. Çalışmalarda en 
yüksek ağırlık kazancının bulunduğu saksinik anhidritle modifiye işlem yapılmış uzun lifli 
ağartılmamış kâğıt hamurları ile işlem gerçekleştirilmiştir.  

 
 

 
Şekil 4. Modifiye edilen katyonik nişasta ve kontrol örneğine ait FT-IR gafiği 
d- Succinic anhidritle modifiye edilmiş katyonik nişasta e- Modifiye edilmemiş kontrol örneği 
katyonik nişasta 
 
 

 

Şekil 5.  Farklı serbestlik değerindeki hamurlara modifiye lif katılımının çekme indis üzerine etkisi 
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Şekil 5 ve şekil 6’ ya bakıldığında çekme indisinde en çok artış SR 37 hamurda en az ise SR 
21 lik hamurda olurken diğer taraftan su tutma değeri (cobb) ise en iyi SR 21 hamurda 
olurken en az ise SR 87’lik hamurda olmuştur.   
 

 
 

Şekil 6.  Farklı serbestlik değerindeki hamurlara modifiye lif katılımının, cobb üzerine etkisi 
 
Şekil 7 ve şekil 8’e bakıldığında piridin ile işlem göre kâğıtların hem cobb hem de çekme 
indislerinde fazla bir değişiklik olmaz iken modifiye edilen liflerin çekme indislerinde bir 
artış gözlemlenmiştir. Çalışmada modifiye olan lifleri tutunmada iyileştiğini, modifiye olan 
unların ise daha homojen karıştığı söylenebilir.  
  

 

 
 
Şekil 7.  SA ve pridinle muameleye uğramış U.K.K’nın katılımı ile yapılan kâğıtların çekme indisleri 
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Şekil 8.  SA ile pridinle işlem görmüş U.K.U’nın katılımı ile elde edilen kâğıtların cobb değerleri 
 
 
Şekil 9 ve şekil 10’a bakıldığında modifiye edilen nişasta, çekme indis değerlerinde 
iyileşmeler kaydedilmiştir. Fakat cobb değerleri üzerinde kayda değer bir değişiklik 
olmamıştır.  
 
 

 

Şekil 9.  Nişasta katılımının çekme indis üzerine etkisi 
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Şekil 10.  Nişasta katılımının cobb üzerine etkisi 

Şekil 11 ve şekil 12’a bakıldığında hamurlara karıştırılarak elde edilen test kâğıtları için 
çekme indis değerlerinde iyileşmeler azdan çoğa doğru modifiye lif sonrasında modifiye un 
ve modifiye nişasta şeklinde gözlemlenmiştir. Modifiye un ise modifiye life kıyasla daha 
ufak ebatlarda olduğu için modifiye life göre hamur içerisinde daha homojen bir karışım 
olmuştur. Cobb değerlerinde iyileşmeler ise azdan çoğa doğru modifiye lif, modifiye un ve 
modifiye nişasta şeklinde olmuştur [7].  
 

 

 
Şekil 11.  Modifiye edilmiş lif, un ve nişastanın çekme indisi üzerine etkisi 
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Şekil 12. Modifiye edilmiş lif, un ve nişastanın cobb üzerine etkisi 

 
İç yapıştırma, kâğıt yapılacak olan lif süspansiyonuna hidrofob gibi maddelerin katılması 
şeklinde tarif edilebilir. Asidik kağıtlarda hamura katılan reçine, lifler elektrostatik olarak 
bağlanılmaktadır [9]. Alkali kâğıtlarda ise, alkil keten dimer (AKD) gibi su itici özelliği olan 
kimyasal selüloz lifleri üzerine kovalent bağ ile bağlanmaktadır [10,11,12,13]. Hamur 
içerisinde olan kimyasal reaksiyonları sırasıyla oksidasyon, hidroliz, indirgenme, 
dehidrasyon olarak sıralayabiliriz [6]. Bitkisel materyallerin kimyasal modifikasyonu 
hakkındaki araştırmalar daha çok odun blokları ve prizmaları ile denenmiştir. Selüloz ile 
AKD kimyasalı arasında beta-keto ester bağlanma olduğunu bildiren bazı araştırmacılarda 
vardır [14,15]. Beto-keto ester bağının varlığını savunan ve bunları FT-IR ve NMR 
grafikleriyle destekleyen çalışmada vardır [11]. Kavak, mısır sapı, arpa, buğday ve çavdar 
saplarının SA ile modifikasyonu konusunda yapılan önemli bir çalışmada özellikle lignin 
yapısında meydana gelen farklılıklar üzerinde durulmuştur [16]. Odun liflerini oda 
sıcaklığında ve kataliz kullanmadan çözücü olarak asetonun kullanıldığı ortamda MA ile 
işlem yapıp, liflerin su tutma kapasitelerini kontrol örneklerine göre % 5.76’dan % 5.05’e 
kadar azaltabilmişlerdir [17]. Pamuk liflerinin  SA ile 65 °C’de bir saat modifikasyon sonucu 
yüzde 12.6 ağırlık kazancı olmuş, 80 °C’de 2 saat işlem sonucunda ise yüzde 18.9 ağırlık 
kazancı olduğu görülmüştür [18]. 
 
4. SONUÇ 

 
Kimyasal modifikasyonda uygulamasında en iyi ağırlık kazancı SA ile 1.5 saat süren işlem 
sonunda yüzde 23 bulunurken PA ile yapılan 2.5 saatlik işlem sonucunda ise yüzde 3.5 olarak 
bulunmuştur. Modifiye edilmiş lif katılımı ile genel olarak test kâğıtların çekme indisleri ve 
su dirençlerinde iyileşmeler görülmüştür. Dövme derecesi SR 37 olan hamurlardan elde 
edilen test kağılarının çekme indis değeri en fazla olmuştur. Cobb değeri ise en fazla dövme 
derecesi SR 21 olan hamurlardan elde edilen test kâğıtlarında görülmüştür. Yalnızca piridin 
ile işlem görmüş unların hamurlara eklenmesiyle test kâğıtlarının hem çekme indislerinde ve 
hem de cobb değerlerinde dikkate değer bir değişiklik olmadığı bildirilmiştir. Diğer taraftan 
modifiye edilen unların hamurlara eklenmesi ile kâğıtlarda olumlu katkı sağlamıştır. Modifiye 
edilmiş lifler ile beraber lif unlarını kâğıt üretimi açısından kıyasladığımızda, Modifiyeli 
liflerin tutunmanın olumlu olacağı diğer taraftan homojen karışımın zor olacağı görülmüştür. 
Modifiyeli unlar’da ise bu durumun tersi gözlemlenmiştir.  
 

0

20

40

60

80

100

120

0 2 4 6 8 10

Co
bb

 D
eğ

er
i (

gm
2 )

Katılım (%)

Modifiye Lif Modifiye Un Modifiye Nişasta

Tam Metin Kitabı72



 

 

 

2. ULUSLARARASI MALATYA UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ 10-12 Nisan 2020 

 

TEŞEKKÜR:  Bu çalışma Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilimsel Araştırma 
Projeleri tarafından desteklenmiştir (Proje no: 2007/3-21). 

 
5. KAYNAKLAR 
 
[1] Kırcı, H.,  2000. ‘Kağıt Hamuru Endüstrisi Ders Notları’, Trabzon, Türkiye: KTÜ 
Yayın, 2000, No: 86, Trabzon. 
 
[2] Casey, J.P., ‘Selüloz ve Kâğıt Kimyası ve Kimyasal Teknolojisi’, İzmit, Türkiye: 
Selüloz Basımevi, 1960. 
 
[3] Îmamoğlu, S., Atik, C., Karademir, A., 2005. ‘Atık Kağıt Kullanan Kağıt-Karton 
Fabrikalarında Ortaya Çıkan Mikrobiyolojik Sorunlar’, K.A.Ü. Artvin Orman Fakültesi 
Dergisi, c. 6, s 1-2, ss. 179-190. 
 
[4] Çetin, N.S., ‘Odun Modifikasyon Yöntemleri Ders Notları’, Kahramanmaraş, Türkiye: 
2007. 
 
[5] Serin, Z., ‘Çeşitli Kimyasal Maddelerle yapılan Modifikasyonun Orta Yoğunluktaki 
Lif Levhanın (MDF) Özelliklerine Etkisi’, Doktora Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 
Trabzon, Türkiye, 2005. 
 
[6] Rowell, R.M., 1995. ‘Chemical Modification of Agicultural Fibers for Property 
Enhanced Composites’, Researc in Indüstrial Application of Non Food Crops. I. Plant Fibres, 
Proceedings of a Seminar, Copenhagen, Denmark, Lyngby, Denmark Academy of Technical 
Sciences, pp. 49-79. 
 
[7] Karahan, S., ‘Ön Modifikasyon İşlemi ile Kağıt İç Yapıştırma İşleminin 
İyileştirilmesi’, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri 
Enstitüsü, Kahramanmaraş, Türkiye, 2008. 
 
[8] Anonim Tappi Test Metotları, Test Kâğıtları Kondisyonları Metodu, Tappi T 402 om-
88, 1988. 
 
[9] Karademir, A., Özdemir, F., İmamoğlu, S., 2006. ‘Effects of Alum-Rosin Sizing on 
the Properties of Some Wastepaper Gades’, Biotechnology, vol 6, no. 1, pp. 148-152. 
 
[10] Odberg, L., Linstrom, T., Liedberg, B., Gustavsson, J., 1987. ‘Evidence of Beta-Keto 
Ester Formation During the Sizing of Paper with Alkylketene Dimers’, Tappi Journal, vol. 4, 
pp. 135-139. 
 
[11] Roberts, J., 1996. ‘Neutral and Alkaline Sizing in Paper Chemistry’, Blacklie 
Academic&Professional, pp. 140-159. 
 
[12] Jiang, H., Deng, Y., 2000. ‘The Effects of Inorganic Salts and Precipitated calcium 
Carbonate Filler on the Hydrolysis Kinetics of AKD’, Journal Pulp Paper Science, vol. 6, pp. 
208-213. 
 

Tam Metin Kitabı73



 

 

 

2. ULUSLARARASI MALATYA UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ 10-12 Nisan 2020 

 

[13] Karademir, A., Hoyland, R.W., Xiao, H., Wiseman, N., 2004. ‘A Study On The 
Effects Of Akd and Ketone On Paper Sizing and Friction’, Appita Journal, vol. 57, no. 2, pp. 
116-19. 
 
[14] Eklund, D., Linstrom, T., 1991. ‘Paper Chemistry an Introduction’, DT Paper Science 
Publications, London. 
 
[15] Bottroff, K.J., Sullivan, M.J., 1993. ‘New Insight into the AKD Sizing Mechanism’, 
Nordic Pulp and Paper Research Journal, vol. 8, pp. 86-95. 
 
[16] Xiao, B., Sun, X.F., Sun, R.C., 2001. ‘The Chemical Modification of Lignin with 
Succunic Anhyride in Aqueous Systems’, Polymer Degredation and Stability’, vol. 71, no. 2, 
pp. 223-23. 
 
[17] Marcovich, N.E., Reboredo, M.M., Aranguren, M.I., 1996. ‘Sawdust Modification’, 
Maleic Anhyride Chemical Treatment, Holz als Roh-und Werkstoff, vol. 54, pp. 189-193. 
 
[18] Freddi, G., Tsukada, M., Shiozaki, H., 1999. ‘Chemical Modification of Wood Fibers 
with Acid Anhyrides’, Journal of Applied Polymer Science, vol. 71, pp. 1573-1579. 
 

Tam Metin Kitabı74



 
2. ULUSLARARASI MALATYA UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ 10-12 Nisan 2020 

MALATYA 
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ÖZET 
Doğu Anadolu bölgesi Avrupa, Afrika ve Arap Plakalarının hareketleri nedeniyle karmaşık 
tektonik aktivitelerin etkisi altındadır. Kuzey Anadolu Fayı (KAF) ve Doğu Anadolu Fayı 
(DAF) ülkemizi geniş ölçüde etkileyen dünyaca ünlü fay sistemleri arasında yer almaktadır. 
Her iki fay da tarihsel süreçler içerisinde önemli yıkıcı depremler üretmiş ve üretmeye devam 
etmektedir. Malatya ili ve yakın çevresi de DAF, Malatya- Ovacık Fayı (MOF) ve Sürgü 
Fayı’nın (SF) etki alanı içerisinde yer almaktadır. Yaklaşık 12.259 km2 alana sahip Malatya 
İli, 2019 yılı verilerine göre 800.165 nüfus oranına ulaşmıştır. Nüfus yoğunluğuna 
bakıldığında özellikle Battalgazi ve Yeşilyurt ilçeleri en yoğun nüfusun gözlendiği ilçelerdir. 
Birinci ve ikinci deprem bölgelerinde yer alan Malatya ilinin olası bir depremde hangi 
alanlarının nasıl etkileneceği, yapılaşma durumu 24.Ocak.2020 Sivrice Depreminden sonra 
daha fazla önem kazanmıştır. Bu çalışmada Malatya ili zemin özelliklerinin bölgelere göre 
dağılımı ve yerleşme özellikleri, olası bir depremde hangi alanların ne şekilde etkileneceği 
araştırılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Malatya, Deprem, Zemin özellikleri, Yerleşim alanı, Nüfus 
 
ABSTRACT 
 
The Eastern Anatolia region is under the influence of complex tectonic activities due to the 
movements of the European, African and Arabian Plates. North Anatolian Fault (NAF) and 
Eastern Anatolian Fault (DAF) are among the world-famous fault systems that affect our 
country extensively. Both faults have produced and continue to produce significant 
destructive earthquakes within historical processes. Malatya Province and its immediate 
surroundings are also within the impact area of DAF, Malatya-Ovacık Fault (MOF) and Sürgü 
Fault (SF). With an area of approximately 12.259 km2, Malatya Province has reached a 
population rate of 800.165 according to 2019 data. Considering the population density, 
especially Battalgazi and Yeşilyurt are the districts where the most dense population is 
observed. Malatya Province, which is located in the first and second earthquake regions, 
which areas of how to be affected in a possible earthquake, how the construction will become 
more important after the 24th January, Sivrice earthquake. In this study, the distribution and 
settlement characteristics of Malatya province's soil properties by regions, which areas and 
how to be affected in a possible earthquake were investigated. 
Keywords: Malatya, Earthquake, Soil properties, Settlement area, Population 
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MALATYA 

1. GİRİŞ 
 

En genel tanımıyla insanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal 
yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen 
doğal, teknolojik veya insan yapısı kökenli olaylara afet denir (Ergünay, 2000). Bir olayın afet 
olarak değerlendirilebilmesi için insan toplulukları veya insan yerleşmeleri üzerinde kayıplar 
meydana getirmesi ve insan faaliyetlerini bozarak veya kesintiye uğratarak bir yerleşme 
birimini etkilemesi gerekmektedir. Bu nedenle aslında afet bir olayın kendisi değil doğurduğu 
sonuçtur (Ergünay, 2000).  
 
En önemli doğal afetlerden biri de depremlerdir. Tarihsel dönemlerde birçok deprem 
felaketine uğrayan ülkemiz dünyada depremden en fazla etkilenen bölgelerden biridir. Yakın 
geçmişte 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve 7,6 büyüklüğündeki Gölcük 
Depreminde  resmi bilgilere göre 18.373 kişi ölmüş, 23.781 kişi yaralanmış ve 505 kişi sakat 
kalmıştır. Yine bu depremin sonucunda 285.211 ev, 42.902 işyeri hasar görmüştür (AFAD). 
Yine 20 Ocak 2020 Tarihinde Elazığ- Sivrice’de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem 
Elazığ ve Malatya’da önemli hasatlara sebep olurken Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz de de 
hissedilmiştir.  
 
Bu deprem yaklaşık 40 saniye sürmüş ve Malatya İli sınırları içerisinde 45.656 konut ağır 
hasarlı, 45.638 konut hafif hasarlı olarak belirtilmiştir (Malatya Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü).  
 
Malatya İli 800.165 nüfusa sahip bir büyükşehirdir. Önemli aktif faylara yakın olması 
nedeniyle zemin yerleşim planlaması önem arz etmektedir. Büyük bir depremden sonra 
meydana gelen hasarlar sadece depremin büyüklüğü ile alakalı değildir. Zeminin ve binanın 
özellikleri de oldukça etkilidir.  Büyük bir deprem anında zeminin sıvılaşma, oturma gibi 
ortaya koyabileceği hasarlar, yeraltı su seviyesinin yüzeye yakın olması, yüzey eğimi, bina 
yapımında kullanılmaması gereken veya yanlış kullanılan malzemeler, mühendislik hataları 
ve yerleşime uygun olmayan alanlarda yapılaşma ortaya çıkan hasarları önemli ölçüde 
etkileyen unsurlardır.   
 
Bu çalışmada yerleşim alanı ve zemin ilişkisi açısından Malatya İli’nin Depremselliği 
incelenmiştir. 

 
2. ARAŞTIRMA VE BULGULAR 
 
2.1 ÇALIŞMA ALANI COĞRAFİ VE JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ  
 
2.1.1 Çalışma Alanı Genel Coğrafi Özellikleri 

 
Malatya İli Doğu Anadolu Bölgesinde, doğuda Bayrak Tepe, batıda Beyler Deresi ve 

güneyde Beydağları ile sınırlıdır. Batısında Sivas ve Kahramanmaraş doğusunda Erzincan, 
Elazığ, Diyarbakır ve güneyinde Adıyaman illeri ile çevrelidir (Şekil 1). İlçelerine göre nüfus 
dağılımı ise Tablo 1’de verilmiştir. 
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Şekil.1 Malatya İli ve İlçelerini gösterir harita 

 
Tablo. 1 Malatya İli İlçelere göre nüfus dağılımı ( https://www.nufusu.com/il/malatya-nufusu) 
İlçe İlçe Nüfusu İlçe İlçe Nüfusu 
Yeşilyurt 319.618 Pötürge 13.889 
Battalgazi 304.787 Yazıhan 13.786 
Doğanşehir 38.690 Arapgir 10.275 
Akçadağ 29.064 Kuluncak 7.783 
Darende 26.166 Arguvan 7.626 
Hekimhan 18.345 Kale 6.085 
Doğanyol 4.051   
 
 
2.1.2 Çalışma Alanı Jeolojik Özellikleri 
 
Bölgede, Üst Triyas'ta, Avrasya ile Arap plâkası arasında açılmaya başlayan okyanus, Alt 
Kretase sonuna kadar gelişimini sürdürmüştür (Yazgan ve diğ., 1987). Üst Kretase 
başlarından itibaren (Senomaniyen- Türoniyen) etkin olmaya başlayan kuzeye eğimli bir 
dalma batma zonu ile ilişkili olarak bölgedeki yay magmatizma ürünleri oluşmuştur 
(Yüksekova karmaşığı). Yay magmatizması ilk safhada ensimatik karakterde iken (Hempton 
ve Savcı, 1982), daha ileriki aşamalarda ise ensialik (Keban kıtasının altında geliştiği 
yerlerde) karakterde olduğu görülmektedir (Yazgan ve diğ.,1987). Bu dönemde pasif olan 
güney kenara ise ofiyolitik kütleler yerleşmiştir (İspendere ve Kömürhan ofiyolitleri). Bu fazı 
Üst Mestrihtiyen transgresyonu izlemiş olup, Harami kireçtaşları çökelmiştir. Denizin Üst 
Mestrihtiyen'den sonra tamamen çekilmesi sonucunda, Alt Paleosende, bölgede karasal rejim 
hâkim olmuş, kıvrımlanma ve yükselmeler meydana gelmiştir (Poyraz, 1988; Önal and Kaya, 
2007). 
 
Tersiyer başlarında bölgede yaklaşık kuzey-güney doğrultulu bir sıkışma gerilmesi egemen 
olmuş ve derin bir havzada volkanitli Maden karmaşığı gelişmiştir (Yazgan, 1987; Turan ve 
diğ., 1995). Orta Miyosen'de bölgede gerçekleşen kıta-kıta çarpışması sonrasında devam eden 
sıkışma gerilmesi sonucunda, Güneydoğu Anadolu bindirme kuşağı ve Doğu Anadolu fay 
kuşağı gibi tektonik yapıların oluşumu, bölgeye bugünkü yapısal konumunu kazandırmıştır. 
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Malatya İli Jeoloji haritası ve stratigrafik kesiti Şekil 2’de verilmiştir.  
 

 
Şekil. 2 Malatya İli a. Jeoloji Haritası, b. Stratigrafik kesiti 

 
Yapısal Jeoloji  
 
Arap Plakası’nın kuzey yönde hareketi ve Arabistan Plakası’nın kuzeydoğu yönündeki 
hareketine bağlı olarak Anadolu Plakası da önce batıya sonra da Avrupa Plakasıyla 
karşılaşarak güneydoğu yönünde hareket etmektedir (Şekil 3.). Bu hareketlerin sonucunda 
dünyada da çok önem arz eden Kuzey Anadolu Fayı (KAF) ve Doğu Anadolu Fayı (DAF) 
oluşmuştur (Şengör ve Yılmaz, 1981). Yine bu hareketlerin sonucunda Anadolu Bloğunun 
batı kısmında kuzey- güney yönlü bir açılma meydana gelmektedir. KAF Bingöl- 
Karlıova’dan başlar ve Kuzey Anadolu’yu kat ederek Marmara Denizi ve Kuzey Ege’den 
Yunanistan’a kadar uzanır. Yaklaşık 1500km uzunluğunda olan KAF sağ yönlü doğrultu 
atımlı aktif bir faydır. DAF ise yine Bingöl-Karlıova’dan başlar ve güneybatı da Ölü Deniz 
Fay sistemi ile birleşir. Yaklaşık 580km uzunluğa sahip DAF sol yönlü doğrultu atımlı aktif 
bir faydır . KAF’nın hareketi yaklaşık 25mm/yıl iken, DAF’nın hareketi yaklaşık 0,8mm/yıl 
dır.    
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Şekil 3. Doğu Akdeniz Aktif Tektonik Haritası (MTA) 

 
DAF; Karlıova- Bingöl Segmenti, Palu- Hazar Gölü Segmenti, Hazar Gölü- Sincik Segmenti, 
Çelikhan- Erkenek Segmenti, Gölbaşı- Türkoğlu Segmenti ve Türkoğlu- Antakya Segmenti 
olmak üzere altı ana segmentten oluşmaktadır (Şekil 4). Tarihsel önemlerde aktif olan DAF 
deprem etkinliği tarihsel ve aletsel dönem olmak üzere iki bölümde incelenmiştir. 
 
DAF zonunda tarihsel dönemde 1822 yılında Antakya Depremi (Ms: 7,2), 1866 yılında 
Bingöl- Karlıova Depremi (Ms:7,2), 1874 yılında Hazar Gölü Depremi (Ms:7,1), 1875 yılında 
Hazar Gölü Depremi (Ms:6,7) ve 1893 yılında Malatya Depremi (Ms:7,1) meydana gelmiştir. 
Aletsel dönemde ise 1900-2020 yılları arasında 1905 yılında Çemişgezek- Tunceli Depremi 
(Mw: 6,8), 1939 yılında Kurutilek- Erzincan Depremi (Mw: 7,9), 1949 yılında Yaylım- 
Tercan- Erzincan Depremi (Mw: 6,7) ve 1971 yılında da Güveçli- Bingöl Depremi (Mw: 6,8) 
meydana gelmiştir (B.Ü. Kandilli Rasathanesi, 2020). 
 
KAF geçtiğimiz yüzyılda 1939 yılında Erzincan Depremi ile hareketine başlayarak, 1999 
Gölcük Depremi ile önemli oranda enerjisini boşaltmıştır. 1900 yılından beri 20 yıkıcı deprem 
üretmiştir. Beklenen son hareketi ise Marmara Denizi’ndedir. Buradaki enerjisini de 
boşalttığında tekrar enerji biriktirmeye başlayacaktır. DAF ise bu süreçte büyük oranda 
sessizliğini korumuş ve beklenen depremleri üretmemiştir. Özellikle Gölbaşı- Türkoğlu ve 
Türkoğlu- Antakya Segmentleri uzun süredir sessizliğini korumaktadır.  
 
KAF ve DAF Bingöl- Karlıova’da kesişmekte ve birleşik fayı oluşturmaktadır. Bu tür fayların 
en önemli özelliği biri aktif durumdayken diğerinin kilitlenmiş olmasıdır (Demirtaş, 1998). 
Dolayısı ile en son 20 Ocak 2020 Elazığ Depremi ile DAF’nın harekete geçtiği tezi 
güçlenmektedir.  
 
Malatya ili’nin doğusunda Pütürge’den geçen ve 1. derecede önemli olan Doğu Anadolu Fayı, 
Sürgü-Doğanşehir çevresinde Sürgü fayı, batıda Akçadağ’dan geçen Malatya Ovacık fayı, 
kuzey–güneyde ise Malatya Graben Havzasını sınırlayan normal faylar ve Çelikhan 
çevresinde Güneydoğu Bindirme Kuşağı bulunmaktadır. Doğu Anadolu Fay Zonu, 
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Malatya’nın güneydoğusundaki Pütürge-Şiro Çayı vadisi sağ yamacından geçmektedir  (Şekil 
5). 
 

 
 

Şekil 4. DAF Zonunun Ana Segmentleri ve 1822-1971 Tarihleri Arasında Büyük 
Depremlerde Gelişmiş Yüzey Kırıkları İle 8 Mart 2010 Depremi Gösterir Harita (MTA) 

 
 

 
 

Şekil. 5 Malatya civarında yer alan faylar (Önal, Helvacı ve Ceyhan; 2004) 
 

a. Şiro Segmenti 
 

Sivrice-Sincik arasında yer alan yaklaşık 90 km uzunluğundaki segmentin Hazar Gölü’nden 
Doğanyol (Keferdiz) batısına kadar olan 35 km uzunluğundaki kuzey bölümü 0640 ve 
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Doğanyol batısından Sincik’e kadar olan güney bölümü ise 0550 doğrultusundadır. Tarihsel 
kayıtlar incelenerek, DAF boyunca 1500–1988 tarihleri arasında olan depremler araştırılmıştır 
(Ambraseys, 1988; Herece, 2008’den). Buna göre fay zonunda birkaç yüzyılda bir tekrarlanan 
iki depremsellik dönemi belirlenmiştir. (Herece, 2003; Herece, 2008).  
 

b. Çöşnük Fayı 
 
Çöşnük Fayı Önal, Helvacı ve Ceyhan (2004) tarafından tanımlanmıştır. Çöşnük Fayı Malatya 
Ovasının güney batısını sınırlayan ve Çöşnük-Doğanşehir arasında bölüntüler şeklimde 
uzanan bir faydır. Fay Miyosen sonunda meydana gelerek Pliyosen’de havzanın açılması ve 
bir göl ortamı haline gelmesine yol açmıştır. Üst Pliyosen sonundan itibaren Çöşnük Fayı 
önce doğrultu atımlı karakterde, daha sonra eğim atımlı normal fay olarak çalıştığı, son 
aşamada ise Pliyosenden itibaren yeniden doğrultu atımlı sol yönlü çalıştığı söylenebilir 
(Koral ve Önal,2007; Göktan, Ayyıldız, Önal, Tekin ve Varol, 2009). 
 

c. Malatya-Ovacık Fayı (MOF) 
 
Malatya havzası kenarları fay kontrollü bir Pliyo-Kuvaterner çökel alanıdır. Malatya Fayı Geç 
Kretase’den Miyosen’e kadar sedimantasyonu kontrol eden fay Orta-Üst Miyosene doğru 
verev atımlı normal fay karakterinden sol yönlü doğrultu atımlı karaktere geçerek havzanın 
doldurmasını sağlamıştır (Göktan, Ayyıldız, Önal, Tekin ve Varol, 2009). Yaklaşık 275km 
uzunluktaki MOF KE-GB uzanımlıdır. MOF’ının kuzey kısmını Ovacık Fayı (OF) oluşturur 
ve yaklaşık 110km uzunluktadır. Erzincan’dan başlayıp Arapgir (Malatya)’ya kadar uzanır. 
Güney kısmı ise Malatya Fayı (MF) olarak tanımlanır ve yaklaşık 165km uzunluktadır. 
Kuzeyde Adatepe’den başlayarak güneyde Doğanşehir’e kadar uzanır (Taşgın, 2011, Sançar, 
2020, Emre, 2013).  
 

d. Malatya Napı 
 
Malatya’nın güneyindeki Beydağları tabanında yataya yakın eğimi olan bir faydır. Geç 
Paleosen, Erken Eosen ve Eosen sonunda kuzey-güney sıkışma kuvvetiyle hareket etmiştir. 
Fay bir ekay paketi şeklindedir. Tabanında Üst Kretase yaşlı ofiyolitik kayaçlar ile Alt-Orta 
Eesen yaşlı Maden Karmaşığı birimleri, üste ise Permo-Triyas yaşlı Malatya Metamorfikleri 
bulunur (Gözübol ve Önal, 1986; Önal ve Kaya, 2007). 
 
Malatya ili depremsellik açısından üç bölüme ayrılmaktadır. Doğanşehir, Pötürge, Kale, 
Doğanyol ilçelerinin tamamı birinci derece deprem bölgesinde yer alırken Battalgazi ve 
Yeşilyurt ilçelerinin ise bir kısmı birinci, bir kısmı da ikinci derece deprem bölgesinde yer 
alır. Akçadağ, Darende, Hekimhan, Arguvan ve Kuluncak ilçeleri ise ikinci derece deprem 
bölgesindedir. Kuluncak ve Darende’nin batısı ise üçüncü derece deprem bölgesinde yer 
almaktadır (Şekil 6).  
 
2.2 ÇALIŞMA ALANI ZEMİN ÖZELLİKLERİ VE DEPREMSELLİK 
 
Şistler; Permiyen yaşlıdır. Malatya-Elazığ karayolunun güneyinde dere içlerinde mermerlerin 
aşınmasıyla mostra verirler. Mermerler; Permiyen yaşlıdır. Malatya-Elazığ karayolunun 
güneyinde yüksek tepeler şeklinde gözlenir. Volkana-Sedimanter kayaçlar; Kretase yaşlıdır. 
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Şekil. 6 Malatya İli Deprem Haritası 
 
 
Mağmatik kayaçlar (gabro, diyorit vb.), konglomera ve kumtaşlarından oluşur. İnönü 
Üniversitesi arkasındaki yamaçlarda gözlenir. Granodiyoritler; Kretase yaşlıdır. İnönü 
Üniversitesi’nin batısında yer alan Tavşan Tepe’nin tümü granodiyorittir. Flişler; Eosen 
yaşlıdır.  Konglomera, kumtaşı, kiltaşı ve marn ardalanması şeklinde gözlenir. Malatya-Elazığ 
karayolunun kuzey ve güney kenarlarında ve Yıldız Tepe’nin batı yamacında gözlenir. 
Kireçtaşları; Eosen yaşlıdır. Kırıklı, çatlaklı bol fosillidir. Malatya güneyindeki Beydağları bu 
formasyondan oluşur. Beylerderesi Konglomerası, Pliyo-Kuvaterner yaşlıdır. Birimi oluşturan 
çakıllar kötü boylanmalı, çamurtaşı ve kil matriks, çimentolu, kırmızımsı alacalı renkli 
alüvyon yelpazesi çökelidir. Sultansuyu Formasyonu; Pliyo-Kuvaterner yaşlıdır. Gevşek 
tutturulmuş konglomera, Kumtaşı, Kiltaşı, Marn ve gölsel kireçtaşı ardalanmasından oluşur. 
Malatya Merkezi’nin KD’sunda Yıldıztepe’nin batısında geniş alanlar kaplar. Yamaç 
Molozları; Malatya merkezinin güneyinden geçen Çöşnük Fayı’nın oluşturduğu malzemeler 
ile Beydağı’ndaki kırıklı kireçtaşlarından kopan yuvarlaklaşmamış köşeli çakıl, kum, silt ve 
killerinin Beydağı eteğinden yığışmasıyla oluşmuştur. Alüvyonlar; inceleme alanındaki 
mevsimlik akışı olan derelerin oluşturduğu tutturulmamış çakıl, kum, şist ve killerdir.  
 
Malatya İli en yakın Sivrice-Elazığ Depremini yaşamıştır. Özellikle 1. Derece Deprem 
bölgesinde yer alan Doğanyol, Kale ve Pötürge İlçeleri bu depremden hasar almasına rağmen, 
2. Derece deprem bölgesinde yer alan Battalgazi ve Yeşilyurt İlçeleri de oldukça 
etkilenmiştir. Hasar tespit sonuçlarının sadece 2500 tanesi kullanılarak oluşturulan harita 
Şekil 7’de verilmiştir.  
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Şekil. 7 Malatya İli Sivrice depremi sonrası hasar gören binaları gösterir harita ( Kırmızı: Ağır 
Hasarlı, Turuncu: Acil Yıkılacak, Sarı: Orta Hasarlı) 
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Şekil. 8 Sivrice depremi sonrasında bazı yapılarda görülen hasarlar 

 
 

3. SONUÇ 
 
 
1. Malatya İli son yıllarda oldukça göç almış bir bölgedir. Toplam 800.165 nüfusuyla 

bölgede oldukça gelişmiş bir bölgedir. Sanayileşmenin gelişmesi, yeni üniversitenin 
açılması, organize sanayi bölgelerinin artması, tarım vb sebeplerle gelişimi devam 
ederken yapılaşma ve yeni yerleşim yerlerinin açılması ön plana çıkmıştır.  
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2. Malatya merkezi, Battalgazi kuzeyi, Kale ilçesi ve Karakaya Barajı çevresinde yer 
alan bölgelerin büyük bir kısmı ZD, ZE ve ZF sınıfı zemin olarak tanımlanan 
bölgelerdir. Bu alanlarda yeraltı su seviyesi mevsimsel değişimlere bağlı olarak 2-
5m arasındadır.  Bu tip alanlarda sıvılaşma, oturma, kayma, göçme gibi zemin 
sorunları ortaya çıkabilir. Bu nedenle, bu bölgelerde yapılaşma yapılacaksa deprem 
yönetmeliğine mutlaka uyulmalıdır.   

3. Yapı temelleri kaya ortamlar üzerinde yapılacaksa özellikle 1.derece deprem 
bölgesinde yer alan bölgelerde kırıklı, çatlaklı yapıların görülmesi olasıdır. Bu tip 
alanlarda deprem yönetmeliğine uygun çalışmaların yapılması gerekmektedir. 

4. Malatya genelinde yeraltı su seviyesinin oldukça yüksek olduğu bölgelerde drenaj 
çalışması yapılarak su seviyesinin temel seviyesinin altına indirilmesi 
gerekmektedir. Özellikle kil içeren alanlarda şişme, oturma sorunları olasıdır. Bu tip 
bölgelerde drenaj çalışmaları ve zemin iyileştirme çalışmaları önem kazanmaktadır.   

5. Halen tarım alanı olarak kullanılan birçok alanda yeraltı su seviyeleri çoğu yerde 
yüksek ve zemin alüviyal zemindir. Bu tip alanların yerleşime açılmasındansa 
alternatif yerleşim alanlarının seçimi daha uygun olacaktır. 

6. Malatya ili genelinde hale var olan eski yerleşimlerin bir kısmı yeraltı su seviyesi 
nedeniyle sorunlu alanlardadır. Battalgazi çevre yolu kuzey kısımlarında ve Fuzuli 
caddesi civarında var olan yerleşimlerin bir kısmında yeraltı su seviyesi nedeniyle 
sorun yaşanmaktadır. Drenaj çalışmaları ile su seviyesinin düşürülmeye çalışıldığı 
alanlar mevcuttur. Bu bölgelerde yapılacak çalışmalarla sorun yaşayabilecek 
yerleşim yerleri belirlenmeli ve drenaj çalışmaları yapılmalıdır. Kentsel dönüşüm 
projeleri kapsamında bu tip alanların yeniden değerlendirilmeleri gerekmektedir.  

7. Şekil 7’de acil yıkılacak ve ağır hasarlı durumdaki yapıların özellikle Battalgazi 
kuzeyi, Hatunsuyu, çevre yolu kuzey kısımlarında yoğunlaştığı görülmektedir. Bu 
kısımlar eğimin az olduğu yeraltı su seviyelerinin çoğunlukla yüksek olduğu 
alanlardır. Çoğu bölge alüvyon özelliktedir. Eski yapıların yoğun olduğu bu 
kısımlarda kentsel dönüşüm proje çalışmaları dikkate alınmalıdır. 

8. Şekil 7’de acil yıkılacak ve ağır hasarlı durumdaki yapıların Taştepe, Nohutlu, 
Pötürge ve Doğanyol kısımları 1. Derece deprem bölgesi sınırları içinde yer 
almaktadır. Bu bölgeler DAF zonuna oldukça yakın alanlardır. Buralardaki 
yapılaşmaların çoğu 2007 deprem yönetmeliği öncesinde yapılmış binalar, kerpiç 
evler ve ahırlar oluşturmaktadır. Bu alanlarda yapılacak yapılaşmalarda mutlaka 
Deprem Yönetmeliğine uygun çalışmalar yapılmalıdır. 

9. Şekil 8’de 24 Ocak 2020 Sivrice Depremi sonrasında bazı yapılarda gözlenen 
hasarlar yer almaktadır. Bu yapıların büyük bir bölümü gecekondu, yığma 
yapılardır. Yapılarda standartlara uygun olmayan malzemelerin kullanılması (kum, 
çimento, demir vb) büyük bir depremin ardından bu tip hasarlara sebep olmaktadır.  

10. Sivrice depremi sonrasında yaşanılan gelişmeler zemin etüt çalışmalarının ne denli 
önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Zemin etüt çalışmalarının uzaman 
kişilerce yapılması, zemin özelliklerinin gerektiği gibi belirlenmesinin ardından 
projelerin hazırlanması ve yine konusunda uzaman kişilerce denetlenmesi 
gerekmektedir.  
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