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DR. NURİ KAVAK ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 
DR. OKTAY AKTÜRK AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 

DR. OSMAN KUBİLAY GÜL CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 
DR. OZAN DENİZ YALÇINKAYA DİCLE ÜNİVERSİTESİ 

DR. ÖMER ÇAKIN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 
DR.ÖMER OKAN FETTAHLIOĞLU KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 

DR. ÖZLEM GÜZEL AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 
DR. ÖMER METİN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 

DR. ÖMER UĞUR GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 
DR. RAHMİ YÜCEL ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 

DR. RÖVŞEN MEMMEDOV SUMGAYIT DEVLET ÜNİVERSİTESİ 
DR. RAMAZAN KHALIFE EL EZHER ÜNİVERSİTESİ 

DR. RUSTEM KOZBAGAROV M. TINIŞBAYEV KAZAK ARAÇ VE İLETİŞİM AKADEMİSİ 
DR. RÜŞTÜ YAYAR GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 
DR. RYO YAMADA SAPPARO CİTY ÜNİVERSİTESİ 
DR. SABİNA ABİD ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 

DR. SADETTİN PAKSOY KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 
DR. SUSIN HASENEYN EL-HUDHUDİ EL EZHER ÜNİVERSİTESİ 

DR. SALİH YEŞİL KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 
DR. SARASH KONYRBAEVA KAZAK DEVLET KIZLAR PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ 

DR. SEDAT CERECİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 
DR. SELAHATTİN AVŞAROĞLU NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 

DR. SELAHATTİN KAYNAK 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ 
DR. SELÇUK BURAK HAŞILOĞU PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 

DR. SELİN SERT SÜTÇÜ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 
DR. SERKAN ÇALIŞKAN KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 

DR. SEVCAN YILDIZ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 
DR. SİBEL BAYRAM DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

DR. SİBEL MEHTER AYKIN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 
DR. SİNAN GERÇEK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 

DR. SHİGEKO KAMISHIMA SAPPARO CİTY ÜNİVERSİTESİ 
DR. SUAT KOLUKIRIK AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 

SUZAN HAVLİOĞLU HARRAN ÜNİVERSİTESİ 
 



 

DR. ŞABAN ÇETİN GAZİ ÜNİVERSİTESİ 
DR. SERAP KILIÇ ALTUN HARRAN ÜNİVERSİTESİ 

DR. ŞAFAK KAYPAK MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 
DR. ŞARA MAJITAYEVA E.A. BUKETOV KARAGANDA DEVLET ÜNİVERSİTESİ 

DR. ŞAYAN ULUSAN MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 
DR. ŞEFİK ÖZDEMİR AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 

DR. ŞİRİN ŞENGEL ESKİŞEHİR OSMANGAZİÜNİVERSİTESİ 
DR. TAKASHİ HASUNI SAPPARO CİTY ÜNİVERSİTESİ 

DR. T. M. ABDULFETTAH MUHAMMED VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 
DR. TANSU HİLMİ HANÇER MARMARA ÜNİVERSİTESİ 

DR. TSENDİİN BATTULGA MOĞOLİSTAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ 
DR. T.O. ABISEVA KAZAKH STATE WOMEN’S TEACHER TRAİNİNG UNİVERSİTY 

DR. TUGHRAL YAMIN PAKİSTAN NATIONAL UNIVERSITY OF SCIENCE 

DR. TÜLAY ORTABAĞ HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 

DR. TÜRKMEN TAŞER AKBAŞ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 
DR. UĞUR KURTARAN KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 

DR. ULBOSIN KIYAKBAEVA ABAY KAZAK MİLLİ PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ 
DR. USAM FARUK İMAM EL EZHER ÜNİVERSİTESİ 

DR. ÜMMÜGÜLSÜM CANDEĞER T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
DR. ÜMRAN TÜRKYILMAZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

DR. VELİ URHAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ 
DR. VECİHİ SÖNMEZ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 

DR. VERA ABRAMENKOVA RUSYA AİLE VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI ENSTİTÜSÜ 
DR.VEYSEL BOZKURT İSTANABUL ÜNİVERSİTESİ 
DR. VEYSEL ÇAKMAK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 

DR. VEYSİ GÜNAL HARRAN ÜNİVERSİTESİ 
DR. VLADEMİR VISLIVIY UKRAYNA MİLLİ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
DR. WAKAKO SADAHIRO SAPPARO CİTY ÜNİVERSİTESİ 

DR. WALİ RAHMAN SARHAD UNİVERSİTY OF SCİENCE & INFORMATİON 
DR. YANG ZİTONG WUHAN ÜNİVERSİTESİ 

DR. YASEMİN ERTEK MORKOÇ MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 
DR. YASİN ÇAKIREL KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 
DR. YASİN DÖNMEZ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 

DR. YASSER ALİ MUHAMMED ALİ VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 
DR.YAVUZ SELİM DÜGER DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 

DR. YOSHİO KANAZAKI TOHOKU UNİVERSİTY 
DR.YUNUS EMRE TANSÜ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 

DR. YÜCEL GELİŞLİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 
DR. ZEHRA HAJRULAI-MUSLIU CYRIL METHODIUS ÜNİVERSİTESİ 

DR. ZEKAİ ÖZTÜRK GAZİ ÜNİVERSİTESİ 
DR. ZEKERİYA NAS YÜZÜNCÜ YILÜNİVERSİTESİ 

DR. ZİA UR REHMAN A/P NATİONAL DEFENCE UNİVERSİTY 
DR. ZEYNEP KARAÇOR SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

DR. ZUHAL ÖNEZ ÇETİN UŞAK ÜNİVERSİTESİ 
DR. ZÜBEYİR BAĞCI PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 

DR. ZÜLEYHA YILMAZ ORDU ÜNİVERSİTESİ 
 



FOTOĞRAF GALERİSİ 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



II. GAP ZİRVESİ PROGRAMI 

GAP MATEMATİK, MÜHENDİSLİK, FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ  

5.10.2018 

OTURUM I. 10:00-12:00 SALON -2 

OTURUM BAŞKANI: Dr. Öğr. Üyesi Şengül ŞANLIER 

Dr. Öğr. Üyesi Şengül ŞANLIER GEMİLERDE KOROZYON VE KOROZYONDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Şengül ŞANLIER GEMİLERDE SOLAR PANEL SİSTEMİNİN KULLANIMI ÜZERİNE BİR UYGULAMA 

Assist. Prof. Serdal ARSLAN & Prof. Osman GÜRDAL 

Prelector Mahmut KABAKULAK 

FORCE COMPUTATION OF LINEAR GENERATOR FOR FREE-PISTON ENGINE STARTING PROCESS 

Öğr. Gör. Mahmut KABAKULAK 

Doç. Dr. M. Tahir GÜLLÜOĞLU & Dr. Öğr. Üyesi Serdal ARSLAN 

ORTAK SİMÜLASYON PLATFORMUNDA ENERJİ HASATLAYICI ANALİZİ 

Prof. Dr. İlker YILMAZ 

Dr. Öğr. Üyesi Harun YILMAZ 

Arş. Gör. Ömer CAM 

SENTETİK GAZ YAKITLARIN YANMA KARARSIZLIKLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Harun YILMAZ (2. Başkan) 

Arş. Gör. Ömer CAM & Prof. Dr. İlker YILMAZ 

YÜKSEK H2/CO ORANINA SAHİP SENTETİK GAZ YAKITLARIN YANMA KARAKTERİSTİKLERİNİN 

DENEYSEL İNCELENMESİ 

 

OTURUM II. 14:00-16:00 SALON -1 

OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Songül ÇERİBAŞI 

Dr. Öğr. Üyesi Serap KILIÇ ALTUN 

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Şah HAREM 

GIDA ANALİZLERİNDE HİSTOLOJİK TANI YÖNTEMLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Şah HAREM KİLİS KEÇİSİNDE DORSAL DİL PAPİLLALARININ HİSTOKİMYASAL YAPISI 

Arş. Gör. Adem ŞAHAN & Arş. Gör. Pelin Fatoş POLAT 

Prof. Dr. Gürbüz AKSOY & Doç. Dr. Ender DİNÇER 

Doç. Dr. Rahşan YILMAZ & Arş. Gör. İsmail GÜNAL 

BİR ALMAN ÇOBAN KÖPEĞİNDE LEİSHMANİASİS OLGUSU 

Dr. Öğr. Üyesi Arif PARMAKSIZ 

Safiye Gül EKER 

ŞANLIURFA BALIKLIGÖL’DE YAŞAYAN CARASOBARBUS LUTEUS (HECKEL, 1843) TÜRÜNÜN DİCLE VE FIRAT 

NEHRİNDE YAŞAYANLARLA mtDNA COI VARYASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

Dr. Öğr. Üyesi Arif PARMAKSIZ (2. Başkan) 

 

ŞANLIURFA BALIKLIGÖL’DE YAŞAYAN CARASOBARBUS LUTEUS (HECKEL, 1843) TÜRÜNÜN DİCLE VE FIRAT NEHRİNDE YAŞAYANLAR 

ARASINDAKİ GENETİC FARKLILIKLARIN MİKROSATELLİT DNA MARKMRLERİ KULLANILARAK ARAŞTIRILMASI 

Doç. Dr. Songül ÇERİBAŞI & Doç. Dr. Ali Osman 

ÇERİBAŞI & Doç. Dr. Mustafa ÖZKARACA 
ELAZIĞ YÖRESİNDE PNÖMONİLİ KEÇİ AKCİĞERLERİNDE KÜÇÜK RUMİNANT VEBASI (PPR) VİRAL 

ANTİJENİNİN İMMUNOHİSTOKİMYASAL OLARAK BELİRLENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Ebru UYAR MICROBIAL ENZYMES FOR BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES 

Dr. Halil DURMUŞOĞLU & Dr. G. Kürşad İNCİLİ 

Dr. Pelin DEMİR & Doç. Dr. O. İrfan İLHAK 
THE EFFECTS OF SOME GOOD HYGIENE PRACTICES IN SLAUGHTERHOUSE ON MICROBIOLOGICAL QUALITY OF SMALL ANIMAL 

CARCASSES 

Öğr. Gör. Evin EVİNÇ & Öğr. Gör. Leyla ZENGİN HEMŞİRELİK 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TIBBİ HATALARDA TUTUM DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ 

Öğr. Gör. Leyla ZENGİN & Öğr. Gör. Evin EVİNÇ İLK KEZ IM ENJEKSİYON YAPAN HEMŞİRELİK 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ANKSİYETE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ 

 



 

OTURUM I. 10:00-13:00 SALON -3 

OTURUM BAŞKANI: Dr. Uğur HİLALOĞLU 

Uz. Dr. Halil KÖMEK 

Dr. Halil KAYA 

MYOKARDIAL VIABILITENIN DEĞERLENDIRILMESINDE [99mTc] MIBI INFÜZYONUN [99mTc] MIBI + GIK INFÜZYONU 

ILE KARŞILAŞTIRILMASI 

Uz. Dr. Halil KÖMEK (2. Başkan) İYOT REFRAKTER İYİ DİFERANSİYE TROİD KANSERLİ HASTALARDA  18F FDG VE  68Ga DOTATATE PET-BT 

SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: TEK MERKEZLİ RETROSPEKTİF ANALİZ 

Öğr. Gör. Dr. Evren GUMUS YENİ TANIMLANAN BİR MUTASYON EŞLİĞİNDE OKÜLOKUTANÖZ ALBİNİZM VAKALARINA YAKLAŞIM 

Nihayet BAYRAKTAR 

Mehmet BAYRAKTAR 

ŞANLIURFA’DA YAŞ VE MEVSİMLERE GÖRE SERUM VİTAMİN D DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Nihayet BAYRAKTAR 

Mehmet BAYRAKTAR 

TALASEMİ HASTALARINDA SERUM DEMİR DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Gör. Tuğba YÜKSEL KÜÇÜK YAŞTA KONVERSİYON BOZUKLUĞU: BİR OLGU SUNUMU 

Dr. Almaz AHMETOV AZERBAYCAN’DA OBEZİTE AMELİYATLARI ÜZERİNE BİR TARTIŞMA 

Mehmet DEMİRCİ 

Akın YİĞİN & Hikmet DİNÇ 

INVESTİGATİON OF THE İN-VİTRO EFFECTS OF PROBİOTİC LACTOBACİLLUS ACİDOPHİLUS ATCC 4356 STRAİN ON 

BİOFİLM GENES OF CANDİDA ALBİCANS STRAİNS İSOLATED FROM URİNARY CATHETERS 

Arş. Gör. Dt. Necla Ezgi 

YENİÇERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Derya 

SÜRMELİOĞLU 

FARKLI MATERYALLERLE YAPILAN ENDOKRON UYGULAMALARI 

Dr. Uğur HİLALOĞLU 

Dr. Öğr. Üyesi Özge PARLAR ÖZ 

Dr. Öğr. Üyesi Nermin 

DEMİRKOL 

ÜST ÇENE ÖN BÖLGE DİŞ EKSİKLİKLERİNİN İMPLANT ÜSTÜ RESTORASYONLARLA REHABİLİTASYONU 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa AKSOY 

Doç. Dr. Nebiye YENTÜR DONİ 

KUTANÖZ LAYŞMANYAZİS TEDAVİSİNDE İNTRALEZYONEL YÖNTEMİN ETKİSİ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OTURUM II. 14:00-16:00 SALON-3 

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Mehmet BAYRAKTAR 

 

Prof. Dr. Mehmet BAYRAKTAR 

Esma CEYLAN 

ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN KLEBSİELLA SPP. SUŞLARINDA GENİŞLEMİŞ 

SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ (GSBL) SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI 

Prof. Dr. Mehmet BAYRAKTAR 

Eyyüp KAYA 

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ CEP TELEFONLARINDAKİ BAKTERİYEL PATOJENLERİN İZOLASYONU 

VE ANTİMİKROBİYAL DUYARLILIKLARI 

Dr. Öğr. Üyesi Adnan KİRMİT 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Berkız TURP 

ŞANLIURFA İLİNDE KISIRLIK TANISI OLAN HASTALARIN YAŞA GÖRE ANTİMÜLLERİAN HORMON 

DAĞILIM ANALİZİ 

Dr. Öğr. Üyesi Adnan KİRMİT 

Prof. Dr. Abdürrahim KOÇYİĞİT 

Dr. Öğr. Üyesi Kasım TAKIM 

Arş. Gör. Vildan Betül YENİGÜN 

Arş. Gör. Huri BULUT 

Arş. Gör. Eray Metin GÜLER 

Arş. Gör. Ezgi BALKAN 

IŞKIN KÖKÜ ÖZÜTÜNÜN ANTİKANSER ETKİNLİĞİNİN MALİĞN MELANOM 

B16F10 HÜCRE HATTI ÜZERİNDE ARAŞTIRILMASI 

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin KAFADAR KADIN İNTİHARLARINA MEDİKO-LEGAL BAKIŞ, META ANALİZ 

Lilia KONSALİTZE საქართველოს კანონი ფსიქიატრიული დახმარების შესახებ (Law of Georgia on Psychiatric Assistance) 

Uzm. Dr. Osman UZUNDERE (2. Başkan) 

 

BÖLGE KADIN DOĞUM HASTANESİNDE SEZARYEN SONRASI YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE KABUL 

EDİLEN HASTALARIN ANALİZİ 

Dr. Öğr. Üyesi Fatma ERSİN 

Dr. Öğr. Üyesi Dursun ÇADIRCI 

Doç. Dr. Elif OĞUZ 

ŞANLIURFA İLİNDE YATAKLI TEDAVİ KURUMLARINDA YATAN 65 YAŞ ÜSTÜ HASTALARDA 

POLİFARMASİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

II. GAP ZİRVESİ PROGRAMI 

 

KONGRELER PROGRAMI 

06.10.2018 

OTURUM I. 10:00-12:00 SALON -2 

OTURUM BAŞKANI: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ASLAN 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ASLAN ŞANLIURFA İL MERKEZİNDE AKTARLARINDA SATILAN TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER VE KULLANIMI 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ASLAN 

Abdulkadir BÜYÜKILIÇ 

ŞANLIURFA YÖRESİNDE BAZI YER ÖRTÜCÜ BİTKİLERİN GENEL ARAŞTIRILMASI 

Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir TANRIKULU 

Prof. Dr. Vesile YILDIRIM 

DİCLE NEHRİ'NİN (DİYARBAKIR) FİZİKO-KİMYASAL ÖZELLİKLERİ İLE EPİLİTİK ALGLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir TANRIKULU 

Prof. Dr. Tevrican DOKUYUCU 

Kübra DEVİREN 

YULAFTA (Avena sativa) OLGUNLAŞMIŞ EMBRİYODAN KALLUS ELDE EDİLMESİ 

Arş. Gör. Mehmet Emin AYDEMİR 

Dr. Öğr. Üyesi Serap KILIÇ ALTUN 

Prof. Dr. Hisamettin DURMAZ 

ŞANLIURFA İLİNDA ŞATIŞA SUNULAN KIYMALARDA PREMİ ® TEST İLE ANTİMİKROBİYAL 

KALINTILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Kasım TAKIM 

Arş. Gör. Mehmet Emin AYDEMİR 

ŞANLIURFA İLİNDE TÜKETİLEN KAÇAK ÇAYLARDA LC-MS VE GC-MS İLE PESTİSİT ANALİZİ 

Hüseyin BOZ TAHILLARDA BİYOAKTİF BİR BİLEŞEN: SİNAPİK ASİT 

Dr. Öğr. Üyesi Ali ARSLANTAŞ (2. Başkan) 

Prof. Dr. Mehmet Salih AĞIRTAŞ 

DNA BINDING PROPERTY STUDIES OF COBALT (II) COMPLEX BEARING THE PHTHALONITRILE GROUPS 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OTURUM I. 09:30-12:00 SALON -3 

OTURUM BAŞKANI: Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ERİŞ 

 

Öğr. Gör. Esma AKSOY KENDİLCİ 

Öğr. Gör. Kenan KENDİLCİ 

Rengin İLBASAN 

ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN POPÜLER DİYETLER HAKKINDAKİ BİLGİ DURUMLARI VE YANLIŞ 

UYGULAMALARI: BİTLİS ÖRNEĞİ 

Öğr. Gör. Esma AKSOY KENDİLCİ 

Öğr. Gör. Kenan KENDİLCİ 

Beytullah BOZ & Harun TALİ 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SAĞLIKLI BESLENME İLE İLGİLİ GIDA REKLAMLARININ VE 

YAYINLARININ BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE BESİN SEÇİMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN 

ARAŞTIRILMASI: BİTLİS ÖRNEĞİ 

Öğr. Gör. Esma AKSOY KENDİLCİ 

Öğr. Gör. Kenan KENDİLCİ 

İlhan AKSAKAL 

BİTLİS’TE YAŞAYAN 0-24 AYLIK BEBEK SAHİBİ ANNELERİN BEBEK BESLENMESİ KONUSUNDA Kİ 

BİLGİ VE DAVRANIŞLARI 

İbrahim Halil BAYSOY 

Dr. Öğr. Üyesi Fatma ERSİN 

EVDE BAKIM HİZMETİ ALAN SEREBRAL PALSİ’Lİ ÇOCUKLARA BAKIM VEREN EBEVEYNLERİN 

SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ERİŞ 

 

ŞANLIURFA’DA SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ HAKKINDA HASTANE YÖNETİCİLERİNİN 

GÖRÜŞLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ERİŞ 

Öğr. Gör. Feray KABALCIOĞLU BUCAK 

TAŞERON İŞÇİLERİN KADROYA GEÇİRİLMELERİ HAKKINDA KAMU HASTANE YÖNETİCİLERİNİN 

GÖRÜŞLERİ: TÜRKİYE UYGULAMASI 

Öğr. Gör. Dr. Muhammet ÇANKAYA (2. Başkan) 

Prof. Dr. İrfan ÇAĞLAR 

PERSONEL GÜÇLENDİRME VE ÖRGÜTSEL ETKİLİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR 

UYGULAMA 

Öğr. Gör. Dr. Muhammet ÇANKAYA ÖRGÜTSEL DEMOKRASİNİN İŞ TATMİNİNE ETKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA 

Dr. Öğr. Üyesi Ali Erdal GÜNEŞ DİYABETİN NADİR KOMPLİKASYONU OLAN DİYABETİK EL OLGUSUNUN İNCELENMESİ 

Nizam Ali DASHTI Physical development of schoolchildren living in the southern regions of Iran 

Dr. Öğr. Üyesi Serap KILIÇ ALTUN 

Dr. Öğr. Üyesi Mert KARTAL 

GIDA KAYNAKLI STAPHYLOCOCCUS AUREUS VE HALK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ 

Öğr. Gör. Feray KABALCIOĞLU BUCAK 

Dr. Öğr. Üyesi Mert KARTAL 

GEBE KADINLARDA DEMİR İLACI VE FOLİK ASİT KULLANIM DURUMU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

OTURUM II. 13:30-15:30 SALON -2 

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. İhsan ULUER 

 

Arş. Gör. Ersin KORKMAZ 

Prof. Dr. Ali Payıdar AKGÜNGÖR 

HAVAYOLU TAŞIMACILIĞINDAKİ YÜK TALEBİNİN YAPAY ARI KOLONİSİ ALGORİTMASI İLE 

TAHMİNİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. 

Arş. Gör. Ersin KORKMAZ 

Prof. Dr. Ali Payıdar AKGÜNGÖR 

SİNYALİZE KAVŞAKLARDA GECİKME VE DOYGUNLUK DERECESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 

İNCELENMESİ VE DİFERANSİYEL GELİŞİM ALGORİTMASI İLE MODELLENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Ela Bahşude AVŞAROĞLU 

Dr. Öğr. Gör. Mustafa EKEN 

PVC ATIKLARININ HAFİF BETON ÜRETİMİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Doç. Dr. Yusuf Selim OCAK (2. Başkan) CAPACİTANCE-VOLTAGE PROPERTİES OF AN Ag/MoO3/n-Si DEVİCE 

Doç. Dr. Yusuf Selim OCAK Cu2 ZnSnS4 THİN FİLMS FOR FOTOVOLTAİC APPLİCATİONS 

Doç. Dr. Sezai ASUBAY SPUTTERED MoS2 THİN FİLMS FOR DEVİCE FABRİCATİON 

Doç. Dr. Sezai ASUBAY 

Doç. Dr. Yusuf Selim OCAK 

THE INFLUENCE OF APPLİED REVERSE BİAS DURİNG TiB2 DEPOSİTİON PROCEDURES ON THE 

PERFORMANCE OF TiB2 /n-Si JUNCTİONS 

Prof. Dr. Mustafa GENÇASLAN 

Hatice GÜNEY 

MODİFE EDİLMİŞ BİR VAN DER WAALS DENKLEMİ KULLANARAK İKİLİ GAZ-SIVI KARIŞIMLARIN 

FAZ DENGELERİ İÇİN MASTER DİYAGRAM OLUŞTURMAK 

Prof. Dr. İhsan ULUER 

 

DEFORME BÖLGEDE BULUNAN BAZI Er ÇEKİRDEKLERİNİN ELEKTROMANYETİK GEÇİŞLERİNİN VE 

YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OTURUM II. 13:00-15:30 SALON-3 

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Metin ATEŞ 

 

Arş. Gör. Aslıhan ARTAŞ 

Dr. Öğr. Üyesi Eda Didem YALÇIN 

DENTAL İMPLANT UYGULAMASINDA RADYOLOJİK DEĞERLENDİRME 

Arş. Gör. Aslıhan ARTAŞ 

Dr. Öğr. Üyesi Eda Didem YALÇIN 

DİYABETTE DİŞ BAKIMI VE AĞIZ SAĞLIĞI 

Arş. Gör. Dt. Halime KOLSUZ ÖZÇETİN 

Dr. Öğr. Üyesi Derya SÜRMELİOĞLU 

DİŞ HEKİMLİĞİNDE BEYAZLATMA TEDAVİLERİ 

Arş. Gör. Sedef AKYOL 

Dr. Öğr. Üyesi Eda Didem YALÇIN 

DİŞ HEKİMLİĞİNDE MİKRO-BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ KULLANIMI 

Uzm. Dr. Osman UZUNDERE 

Uzm. Dr. Cem KIVILCIM KAÇAR 

Doç. Dr. Abdulkadir YEKTAŞ 

ATEŞLİ SİLAHLA TORAKS YARALANMASI SONRASI FLAİL CHEST VE ARDS GELİŞEN HASTADA VENO-VENÖZ 

ECMO KULLANIMI: OLGU SUNUMU 

Uzm. Dr. Cem Kıvılcım KAÇAR (2. Başkan) 

 

DİYARBAKIR İLİNDEKİ GEBE KADINLARDA TOKSOPLAZMA, RUBELLA VE SİTOMEGALOVİRUS 

SEROPREVALANSI 

Dr. Öğr. Üyesi Selami KARADENİZ 

Dr. Öğr. Üyesi Levent UĞUR 

BİSİKLET KULLANIMI SIRASINDA VERTEBRADA OLUŞAN YÜKLENMELER: SONLU ELEMANLAR ANALİZ 

ÇALIŞMASI 

Dr. Öğr. Üyesi Levent UĞUR 

 

YERDEN FARKLI AĞIRLIKLARIN KALDIRILMASI SIRASINDA VERTEBRADA MEYDANA GELEN GERİLMELER: 

SONLU ELEMANLAR ANALİZ ÇALIŞMASI 

Dr. Öğr. Üyesi Levent UĞUR OLEKRANON KIRIKLARININ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul ERKEN HEMODİYALİZ HASTALARINDA KOGNİTİF BOZUKLUĞUN İLERLEMESİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OTURUM III. 16:00-18:00 SALON-2 

OTURUM BAŞKANI: Dr. Öğr. Üyesi Hasan BADEM 

Ögr. Gör. Mehmet Vehbi BALAK 

Prof. Dr. Murat KISA & Dr. Öğr. Üyesi Mehmet MİMAN 

TEKNİK RESİM DERSLERİNDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARININ AKADEMİK 

BAŞARIYA ETKİSİ 

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk ASLAN & Dr. Öğr. Üyesi Hasan BADEM 

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ÇALIŞKAN & Prof. Dr. Derviş 

KARABOĞA 

MOTİF TAHMİN PROBLEMİNİN PARALEL YAPAY ARI KOLONİ ALGORİTMASI İLE ÇÖZÜLMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Hasan BADEM  

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ÇALIŞKAN & Dr. Öğr. Üyesi Selçuk ASLAN 

ENGELLİ ÇOCUKLARIN ÖZ BAKIM PROBLEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI 

Dr. Öğr. Üyesi Güzide ŞENEL (2. Başkan) TAMSAYILAR KÜMESİ ÜZERİNDE TOPOLOJİ ÜRETMEK 

Dr. Öğr. Üyesi Güzide ŞENEL CETVEL VE PERGEL ÇİZİMLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 

Hakan DEMİREL & Tarık KOÇAL & Abit BALİN APPLYING FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS APPROACH FOR A SHIP TYPE SELECTION 

A. Oktay YAŞAR 

Veysel ASLAN 

TÜRKİYE’DE İSTİNAT DUVARLARININ ÇÖKME NEDENLERİ VE ÇÖZÜMLERİNE YÖNELİK 

TEKNİK ANALİZLER 

 

OTURUM III. 16:00-17:30 SALON-3 

OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Rahşan ILIKÇI SAĞKAN 

Öğr. Gör. Semahat DOĞRU OBSTRÜKTİF UYKU APNESİ VE OBEZİTE 

Öğr. Gör. Semahat DOĞRU ERGONOMİ VE ANTROPOMETRİ 

Dr. Öğr. Üyesi Burhan BEGER 

Arş. Gör. Lokman SOYSAL 

ÇOCUKLARDA KİST HİDATİĞİN TEDAVİ YÖNETİMİ 

Dr. Öğr. Üyesi Burhan BEGER (2. Başkan) ÇOCUKLARDA TORTİKOLLİS (EĞRİ BOYUN) TANISI VE TEDAVİ YÖNETİMİ 

Doç. Dr. Rahşan ILIKÇI SAĞKAN 

Dr. Öğr. Üyesi Serçin ÖZLEM ÇALIŞKAN 

LEISHMANIASIS TEDAVİSİNDE ALTERNATİF VE DESTEKLEYİCİ TIP 

Assist. Prof. Aynur KARADAG GUREL 

Assoc. Prof. Rahşan ILIKCI SAGKAN 

TARGETING MITOCHONDRIA IN CANCER THERAPY 

Dr. Nigar ALTAYEVA CURRENT APPROACHES TO THE TREATMENT OF HUNTER SYNDROME 

Öğr. Gör. Hasret Yağmur SEVİNÇ AKIN 

Öğr. Gör. Ayşe ŞAHİN 

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ARASINDA BİR KÖPRÜ: KANITA DAYALI UYGULAMA 

Öğr. Gör. Ayşe ŞAHİN 

Öğr. Gör. Hasret Yağmur SEVİNÇ AKIN 

HEMŞİRELİK UYGULAMALARINDA TRANSKÜLTÜREL YAKLAŞIM 

Dr. Abdullah Emre GÜNER & Dr. Esra ŞAHİN &  

Dr. Hülya ALTUNAL & Saadet PEKSU 

İSTANBUL İLİNDE 2017 YILINDA GERÇEKLEŞEN EVDE ÖLÜMLERİN NEDENLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

 



 

 

 

OTURUM I. 16:00-17:30 SALON-6 

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Mustafa TALAS 

 

Dr. Nurdan ÇETİN RUHSAL HASTALIĞI OLAN İNSANLARA KARŞI AYRIMCILIKLA MÜCADELE HEMŞİRENİN ROLÜ 

Arş. Gör. Gülsen KILINÇ MADDE KULLANIM BOZUKLUKLARINDA PSİKİYATRİ HEMŞİRESİNİN ROLÜ 

Arş. Gör. Gülsen KILINÇ PSİKİYATRİ HASTALARINDA TEDAVİYE UYUM VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI 

Doç. Dr. Neşe ÖMÜR & Arş. Gör. Dr. Sibel KOPARAL SOME APPLICATIONS FOR SPECIAL SEQUENCE INVOLVING BINOMIAL SUMS 

Arş. Gör. Dr. Sibel KOPARAL & Doç. Dr. Neşe ÖMÜR SOME CONGRUENCES FOR SUMS INVOLVING CATALAN NUMBERS 

Dr. Gökhan ÇINAR & Nesibe İŞLEK 

Birgen SAĞİNÇ & Nurçin ÇINAR 

Fırat ASLAN 

AYDIN İLİNDE GIDA TÜKETİM ALIŞKANLARI 

Aizhan NUSHABAYEVA ХАЛЫҚТЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ ТҰЖЫРЫМДАМАСЫН МАҚҰЛДАУ ТУРАЛЫ 

Gulzar GARAYEVA ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОРНЯ СОЛОДКИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 

ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ ПЕСТИЦИДОВ И ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА 

ОРГАНИЗМ ЖИВОТНЫХ. 

Ayşe ÇALIK 

Meryem KUZUCU 

INVESTIGATION ON THE USE OF EXTERNAL ORNAMENTAL PLANTS WITH EARLY DORMITORY 

CLIMATE CONDITIONS IN EROSION CONTROL 

Ayşe ÇALIK 

 

WITH DIFFERENT FERTILIZATION MIXED GROWING PLANT TOTAL GREEN WEED YIELD AND GREEN 

WEED IN TRITICALE, VETCH OF RATE PLANT WITH SIZE RELATIONSHIP 

 



 

İÇİNDEKİLER 

KONGRE KÜNYESİ i 

BİLİM KURULU ii 

FOTOĞRAF GALERİSİ  iii 

KONGRE PROGRAMI iv 

İÇİNDEKİLER v 

TAM METİNLER 

Dr. Öğr. Üyesi Şengül ŞANLIER 1 
GEMİLERDE KOROZYON VE KOROZYONDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Şengül ŞANLIER 
11 

GEMİLERDE SOLAR PANEL SİSTEMİNİN KULLANIMI ÜZERİNE BİR UYGULAMA 

Assist. Prof. Serdal ARSLAN & Prof. Osman GÜRDAL 

Prelector Mahmut KABAKULAK 
19 

FORCE COMPUTATION OF LINEAR GENERATOR FOR FREE-PISTON ENGINE 

STARTING PROCESS 

Öğr. Gör. Mahmut KABAKULAK & Doç. Dr. M. Tahir GÜLLÜOĞLU  

Dr. Öğr. Üyesi Serdal ARSLAN 
26 

ORTAK SİMÜLASYON PLATFORMUNDA ENERJİ HASATLAYICI ANALİZİ 

Prof. Dr. İlker YILMAZ & Dr. Öğr. Üyesi Harun YILMAZ 

Arş. Gör. Ömer CAM 
33 

SENTETİK GAZ YAKITLARIN YANMA KARARSIZLIKLARININ DENEYSEL 

İNCELENMESİ 
Dr. Öğr. Üyesi Harun YILMAZ & Arş. Gör. Ömer CAM   

Prof. Dr. İlker YILMAZ 
42 

YÜKSEK H2/CO ORANINA SAHİP SENTETİK GAZ YAKITLARIN YANMA 

KARAKTERİSTİKLERİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Serap KILIÇ ALTUN & Dr. Öğr. Üyesi İsmail Şah HAREM 
50 

GIDA ANALİZLERİNDE HİSTOLOJİK TANI YÖNTEMLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Arif PARMAKSIZ & Safiye Gül EKER 
53 

ŞANLIURFA BALIKLIGÖL’DE YAŞAYAN CARASOBARBUS LUTEUS (HECKEL, 

1843) TÜRÜNÜN DİCLE VE FIRAT NEHRİNDE YAŞAYANLARLA mtDNA COI 

VARYASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

Dr. Öğr. Üyesi Arif PARMAKSIZ 
57 

ŞANLIURFA BALIKLIGÖL’DE YAŞAYAN CARASOBARBUS LUTEUS (HECKEL, 

1843) TÜRÜNÜN DİCLE VE FIRAT NEHRİNDE YAŞAYANLAR ARASINDAKİ 

GENETİC FARKLILIKLARIN MİKROSATELLİT DNA MARKMRLERİ 

KULLANILARAK ARAŞTIRILMASI 

Öğr. Gör. Evin EVİNÇ & Öğr. Gör. Leyla ZENGİN 60 
HEMŞİRELİK 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TIBBİ HATALARDA TUTUM 

DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ 

Öğr. Gör. Leyla ZENGİN & Öğr. Gör. Evin EVİNÇ 65 
İLK KEZ IM ENJEKSİYON YAPAN HEMŞİRELİK 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN 

ANKSİYETE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ 

Uz. Dr. Halil KÖMEK & Dr. Halil KAYA 70 
MYOKARDIAL VIABILITENIN DEĞERLENDIRILMESINDE [99mTc] MIBI 

INFÜZYONUN [99mTc] MIBI + GIK INFÜZYONU ILE KARŞILAŞTIRILMASI 

Nihayet BAYRAKTAR & Mehmet BAYRAKTAR 80 
ŞANLIURFA’DA YAŞ VE MEVSİMLERE GÖRE SERUM VİTAMİN D DÜZEYLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

           İKSAD- İKTİSADİ KALKINMA VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ                   

 
 



Nihayet BAYRAKTAR & Mehmet BAYRAKTAR 85 
TALASEMİ HASTALARINDA SERUM DEMİR DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

Mehmet DEMİRCİ & Akın YİĞİN & Hikmet DİNÇ 90 
INVESTIGATION OF THE IN-VITRO EFFECTS OF PROBIOTIC LACTOBACILLUS 

ACIDOPHILUS ATCC 4356 STRAIN ON BIOFILM GENES OF CANDIDA ALBICANS 

STRAINS ISOLATED FROM URINARY CATHETERS 

Arş. Gör. Dt. Necla Ezgi YENİÇERİ & Dr. Öğr. Üyesi Derya SÜRMELİOĞLU 95 
FARKLI MATERYALLERLE YAPILAN ENDOKRON UYGULAMALARI 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa AKSOY & Doç. Dr. Nebiye YENTÜR DONİ 100 
KUTANÖZ LAYŞMANYAZİS TEDAVİSİNDE İNTRALEZYONEL YÖNTEMİN ETKİSİ 

Prof. Dr. Mehmet BAYRAKTAR & Esma CEYLAN 104 
ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN KLEBSİELLA SPP. SUŞLARINDA 

GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ (GSBL) SIKLIĞININ 

ARAŞTIRILMASI 

Dr. Öğr. Üyesi Adnan KİRMİT & Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Berkız TURP 112 

ŞANLIURFA İLİNDE KISIRLIK TANISI OLAN HASTALARIN YAŞA GÖRE 

ANTİMÜLLERİAN HORMON DAĞILIM ANALİZİ 

Dr. Öğr. Üyesi Adnan KİRMİT & Prof. Dr. Abdürrahim KOÇYİĞİT 

Dr. Öğr. Üyesi Kasım TAKIM & Arş. Gör. Vildan Betül YENİGÜN 

Arş. Gör. Huri BULUT & Arş. Gör. Eray Metin GÜLER 

Arş. Gör. Ezgi BALKAN 

118 

IŞKIN KÖKÜ ÖZÜTÜNÜN ANTİKANSER ETKİNLİĞİNİN MALİĞN MELANOM 

B16F10 HÜCRE HATTI ÜZERİNDE ARAŞTIRILMASI 

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin KAFADAR 124 
ARTAN TEHLIKE, MEDYADA YANSIYAN KADIN CINAYETLERI 
Dr. Öğr. Üyesi Fatma ERSİN & Dr. Öğr. Üyesi Dursun ÇADIRCI 

Doç. Dr. Elif OĞUZ 
128 

ŞANLIURFA İLİNDE YATAKLI TEDAVİ KURUMLARINDA YATAN 65 YAŞ ÜSTÜ 

HASTALARDA POLİFARMASİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ASLAN 133 
ŞANLIURFA İL MERKEZİNDE AKTARLARINDA SATILAN TIBBİ VE AROMATİK 

BİTKİLER VE KULLANIMI 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ASLAN & Abdulkadir BÜYÜKILIÇ 141 
ŞANLIURFA YÖRESİNDE BAZI YER ÖRTÜCÜ BİTKİLERİN GENEL ARAŞTIRILMASI 

Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir TANRIKULU & Prof. Dr. Vesile YILDIRIM 156 
DİCLE NEHRİ'NİN (DİYARBAKIR) FİZİKO-KİMYASAL ÖZELLİKLERİ İLE EPİLİTİK 

ALGLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir TANRIKULU & Prof. Dr. Tevrican DOKUYUCU 

Kübra DEVİREN 
166 

YULAFTA (Avena sativa) OLGUNLAŞMIŞ EMBRİYODAN KALLUS ELDE EDİLMESİ 

Arş. Gör. Mehmet Emin AYDEMİR & Dr. Öğr. Üyesi Serap KILIÇ ALTUN 

Prof. Dr. Hisamettin DURMAZ 
173 

ŞANLIURFA İLİNDA ŞATIŞA SUNULAN KIYMALARDA PREMİ ® TEST İLE 

ANTİMİKROBİYAL KALINTILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Kasım TAKIM & Arş. Gör. Mehmet Emin AYDEMİR 179 
ŞANLIURFA İLİNDE TÜKETİLEN KAÇAK ÇAYLARDA LC-MS VE GC-MS İLE 
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İbrahim Halil BAYSOY & Dr. Öğr. Üyesi Fatma ERSİN 188 
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EBEVEYNLERİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI VE ETKİLEYEN 

FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ERİŞ 193 
ŞANLIURFA’DA SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ HAKKINDA HASTANE 



YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ERİŞ & Öğr. Gör. Feray KABALCIOĞLU BUCAK 197 
TAŞERON İŞÇİLERİN KADROYA GEÇİRİLMELERİ HAKKINDA KAMU HASTANE 

YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ: TÜRKİYE UYGULAMASI 

Adem ŞAHAN & Pelin Fatoş POLAT & Gürbüz AKSOY & Ender DİNÇER &  

Rahşan YILMAZ &  İsmail GÜNAL 
203 

BİR ALMAN ÇOBAN KÖPEĞİNDE LEİSHMANİASİS OLGUSU 

Ela B. GÖRÜR AVŞAROĞLU & Mustafa EKEN 212 
PVC ATIKLARININ HAFİF BETON ÜRETİMİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Ali Erdal GÜNEŞ 220 
DİYABETİN NADİR KOMPLİKASYONU OLAN DİYABETİK EL OLGUSUNUN 
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ETKİLERİ 
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GEBE KADINLARDA DEMİR İLACI VE FOLİK ASİT KULLANIM DURUMU VE 
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GEMİLERDE KOROZYON VE KOROZYONDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Şengül ŞANLIER 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, sengul.sanlier@erdogan.edu.tr 

 

ÖZET 

Metaller etkileşimde oldukları ortamla tepkimeye girdiklerinde ortamdaki diğer 

elementlerle birleşerek yeni bileşikler oluştururlar. Ortamla sürekli kimyasal ve elektro-

kimyasal etkileşime giren metalin yapısında hasarlar oluşmaya başlar ki buna “korozyon” adı 

verilir. Endüstrideki hemen her alanda kendini gösteren korozyon gemi ve gemi bünyesindeki 

bütün metallerde çok sık karşılaşılan önemli bir problemdir. Gemilerin sürekli deniz suyunun 

korozif etkisine maruz kalmasından dolayı zamanla gemi sacının et kalınlığı azalır. Bu 

azalma, geminin normal zamandan daha erken tersane sürecine girmesine neden olur. 

Korozyon oluşumunun önlenmesi, tersane masraflarını ve diğer maddi kayıpların ortadan 

kaldırılmasını sağlar. 

Bu çalışmada gemi bünyesinde sıklıkla karşılaşılan korozyonla mücadele yöntemleri 

araştırılmıştır. Bu yöntemlerin; saf metal kullanımı, alaşım elementi katma, ısıl işlem 

uygulama, korozyona neden olan maddeleri uzaklaştırma, inhibitör kullanma, anadik koruma 

yapma, katodik koruma uygulama ve boya gibi uygulamaların olduğu belirlenmiştir. Bu 

yöntemler içerisinde, en etkilisinin birçok alanda kullanılan katodik koruma ve boya olduğu 

tespit edilmiştir. Doğru şekilde uygulanan katodik koruma yönteminin gemi sacının kullanım 

ömrünü artırdığı belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Gemi, Gemi Sacı, Korozyon, Katodik Koruma 

1. GİRİŞ 

Kıtalararası taşımacılığın en önemli unsuru olan gemiler, ekonomik sebeplerden dolayı 

inşa edildikleri tarihten ömürlerinin sonuna kadar neredeyse hiç ara vermeden 

çalışmaktadırlar. Devamlı olarak deniz suyu ile temas halinde olan gemilerin zamanla metalik 

yapılarında bozulmalar başlar. Denizel ortamla sürekli olarak kimyasal ve elektro-kimyasal 

etkileşime giren metalin yapısındaki bu bozulmaya ise “korozyon” adı verilir.  

Gemilerin korozyona karşı savunmasız bölgelerine bakıldığında; gemi teknesi birinci 

sırada gelir. Deniz tuzu ve suyun etkisinin yanı sıra sıcak-soğuk, güneş ışığı, yağmur ve dalga 

gibi atmosferik koşullar nedeniyle gemi teknesi en korumasız alan olarak karşımıza çıkar. 

Gemi teknesi korozyonunu, pervane korozyonu takip eder. Oluşturduğu türbülans nedeniyle 

ikinci sırayı gemi pervaneleri alırken onu balast tankları, deniz suyu devreleri, gemi 

makineleri ısı değiştiricileri, gemi buhar tribünleri, gemi makineleri yatakları ve gemi 

ambarları veya tankları bu sırayı takip eder. 

Korozyon olayları nedeniyle gemiler sık sık tersane sürecine girmek zorunda kalırlar. 

Bu durum, hem ülke ekonomisi hem de armatör açısından büyük bir ekonomik kayıp 

anlamına gelmektedir. Bunun yanı sıra çevre kirliliği ve insan sağlığı üzerindeki zararları da 

düşünüldüğünde korozyon oldukça ciddi bir problem olarak karşımıza çıkar. 
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Bu makalede gemilerde meydana gelen korozyon üzerine odaklanılmış ve ilerleyen 

bölümler şu şekilde organize edilmiştir; ilk olarak metallerin korozyona uğramalarına sebep 

olan etkenler tanımlanmıştır. Bu etkenlerin tanımlanmasının ardından korozyon türleri 

açıklanmış, sonraki aşamada korozyondan korunma yöntemleri üzerinde durulmuş ve son 

olarak bu yöntemler içerisinde en etkili yöntem olarak kabul gören katodik koruma metodu 

bütün yönleriyle incelenmiştir. 

2. Korozyon Oluşumuna Sebep Olan Etkenler  

Büyük ekonomik ve çevresel kayıplara neden olabilen korozyonun etkisini ve 

zararlarını azaltabilmek için öncelikle korozyonun mekanizmasını iyi bilmek gerekir. Böylece 

korozif durumlardan sakınmak ve karşı önlemler alabilmek mümkün olur. Bu etkenleri ve 

etkilerini şöyle sıralayabiliriz. 

2.1. Çözelti ve Çözünme 

Korozyon oluşumunun en temel nedeni ortamda bir kimyasal çözeltinin var olmasıdır. 

Metalik malzemeler kuvvetli çözücüler ile temas halinde olduklarında korozyona uğrarlar. 

Gemi sacında korozyon olayının başlamasının ana nedeni deniz suyu içerisinde bulunan Na+ 

ve Cl- iyonlarının gemi sacı üzerinde kuvvetli çözücü etki göstermesidir (Kayadeniz, 2000). 

2.2. Elektro-Kimyasal Oksidasyon  

Korozyon oluşumunu tetikleyen diğer bir etken elektro-kimyasal sürece dayanan ve 

metal atomlarından elektron çıkarılması şeklinde de tanımlanabilen “metal oksidasyonu” adı 

verilen olaydır. Bu olayın en tipik örneği ise demirin ferro ve ferri iyonlarına okside olması 

olayıdır (Kim vd., 2016). 

Fe → Fe++ + 2e-………………….(2-1) 

Fe → Fe+++ + 3e-…………………(2-2) 

Bu reaksiyonların meydana gelmesi ve beraberinde elektron açığa çıkması metal 

üzerinde paslanma olaylarına yol açar. Pas reaksiyonu ise aşağıdaki gibidir: 

4Fe + 3O2 + 6H2O → 4 Fe(OH)3………………….(2-3) 

Pasın veya korozyon olayının meydana gelebilmesi için ortamda az miktarda suyun da 

bulunması gerektiği son denklemden görülebilmektedir. Sürekli su ile temas halinde bulunan 

gemi gövdesi ve elemanları düşünüldüğünde elektro-kimyasal oksidasyondan kaçınmanın 

gemiler için mümkün olamayacağı açıktır. 

2.3. Metallerin Çözünme Potansiyelleri 

Metalik malzemelerin çözünme veya diğer bir deyişle elektrot potansiyeli de yine 

korozyon oluşuma neden olan etkenler arasında yer alır. Bütün metaller aynı kolaylıkta iyon 

ve elektronlarını vermek üzere okside olmazlar. Metaller incelendiğinde alkali ve toprak 

alkali metaller daha kolay çözünürken, Au (altın), Ag (gümüş) veya Pt (Platinyum) gibi soy 

metaller daha az elektron verme eğilimindedirler (Kayadeniz, 2000). Gemi sacı veya 

elemanlarının üretiminde alkali ve toprak alkali metallerin kullanılması nedeniyle bu 

malzemelerin korozyona uğraması yine kaçınılmaz bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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2.4. Elektrot Potansiyeli 

Bilindiği üzere dış devreye elektron sağlayan elktroda “anot (+)”, dış devreye verilen 

elektronları alan elektroda ise “katot (-)” adı verilir. Eğer iki elektrot arasında elektriksel bir 

bağlantı sağlanırsa (ki buna pil/galvanik pil adı verilir) açığa çıkan H+ iyonları nedeniyle anot 

olan elektrot korozyona uğramaya başlar. Bu reaksiyon başlangıçta yavaş sonrasında hızlanan 

bir reaksiyondur. Galvanik pil oluşması nedeniyle geminin dış sacında başlayan korozyon 

yavaş adımlarla ilerler.  Ancak aynı geminin tanklarında bir asidik madde taşınması halinde 

ortaya daha fazla H+ iyonları salınacağından gemi ambar veya tankları daha çabuk korozyona 

uğrarlar (Kim vd., 2018). 

2.5. Katot Reaksiyonları 

İki farklı metal eğer birbiriyle temas ederse ve ortamda NaCl (tuz) çözeltisi varsa 

otomatik olarak bir galvanik pil reaksiyonu oluşur. Bu ortama bir şekilde havanın dahil 

olmasıylaysa korozyon olayı meydana gelir. Yine meydana gelene bu galvanik pilde çözünme 

potansiyeli daha anodik olan metal zarar görmeye ve korozyona uğramaya başlar. 

Özet olarak korozyon olaylarının hemen hepsi bir galvanik pil oluşumuna dayanır. 

Bileşimleri, enerji düzeyleri ve elektrolitik ortamları farklı olan metaller bir araya 

geldiklerinde korozyon oluşumu kaçınılmaz olur. Esasında tek bileşenli bir malzeme 

kullanılması, su ve hava ile temasın önlenmesi korozyon oluşumunu engeller. Ancak 

endüstrinin hiçbir dalında bu şartları yerine getirmek mümkün olmadığından hemen her 

malzeme korozyonla karşı karşıyadır. Bütün metalik malzemelerin korozyona uğrayacağı 

gerçeğine rağmen her malzemede farklı türde korozyon olayı gerçekleşir. Sık karşılaşılan 

20’ye yakın farklı türde korozyon türü olduğu bilinmektedir. Bunlardan bazılarının isimleri; 

homojen dağılımlı korozyon, galvanik korozyon, çukurcuk korozyonu, çatlak korozyonu, 

taneler arası korozyon, gerilmeli korozyon, kabuk altı korozyonu, seçimli korozyon, 

yorulmalı korozyon, kaçak akım korozyonu ve mikrobiyolojik korozyondur (Metin, 2007; 

Bıyık, 2013). 

3. Korozyondan Korunma Yöntemleri 

Bir metalik malzeme, sadece mutlak anlamda tek bir maddeden meydana geldiğinde 

yani yapısında hiçbir heterojen durum olmadığında ve malzemenin bulunduğu ortama suyun 

veya havanın girmesi engellendiğinde bir başka deyişle ideal koşulların sağlandığı durumda 

korozyona uğramaz. Pratikte bütün bu koşulların aynı anda sağlanması mümkün olmasa da, 

korozyonu önleme ya da geciktirme yöntemleriyle malzemenin ömrünü uzatarak ondan daha 

uzun süre yararlanılabilir. Genel olarak korozyondan korunma yöntemlerinin üç temel 

dayanağı vardır (DeGiorgi, 1997). Bunlar; 

I. Anodik ve katodik elektrodları elektrolit çözeltilerden izole etmek prensibine dayanan 

ve “Koruyucu Yüzeyler Oluşturmak” adını alan yöntemin uygulanması, 

II. Galvanik çiftler meydana getiren durumları ortadan kaldırmak,  

III. Galvanik koruma yöntemleri kullanmak. 

Bu temel yöntemler aşağıda detaylı olarak anlatılmıştır. 
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3.1. Koruyucu Yüzeyler Oluşturmak 

Korozyonun önlenmesi için bilinen en eski yöntemlerden birisi olan koruyucu yüzeyler 

oluşturmak, metalle aşındırıcı elektrolit arasındaki ilişkiyi kesmeye dayanan bir yöntemdir. 

Bu amaçla yüzeyin boyanması veya koruyucu kaplama ile kaplanması sistemlerine 

başvurulur. Bakır (Cu), nikel (Ni), gümüş (Ag) veya çinko (Zn) gibi metaller ile inert seramik 

malzemeler korozyona dayanıklı koruyucu yüzeyler oluşturmada kullanılırlar. Metal 

yüzeylerine uygulanan metal-oksit ve cam tozu karışımlarının yüksek sıcaklıkta eritilmesi ile 

oluşan ve “emaye” adını alan malzeme hem düzgün hem de parlak bir koruyucu tabaka 

oluşturmaya örnek olarak verilebilir (Kayadeniz, 2000).  

3.2. Galvanik Çift Oluşumunu Engellemek 

Galvanik çift oluşumuna izin vermemenin en iyi yolu tek tür yani saf metal 

kullanmaktır. Ancak çoğunlukla bu mümkün olmamaktadır. Bu durumda çare çeşitli 

bileşimlerde elektriksel izolasyon metalleri kullanmaktır. Paslanmaz çelik tiplerinde kromun 

ve nikelin yüzdesinin yüksek, ancak karbon içeriğinin düşük olmasının istenmesi galvanik çift 

oluşumuna örnek olarak verilebilir. 

3.3. Galvanik Koruma Yöntemleri 

Korozyonun önlenmesi için bazı galvanik reaksiyonların tersine çevrildiği sistemlerin 

kullanıldığı yöntemlerdir. Anodik ve katodik koruma olmak üzere iki kısma ayrılır. Anodik 

koruma yönteminde; korozyon olayının sadece anotta meydana geldiği bilindiğinden anot 

olan elektrot yani anot durumunda kalan metal sürekli pasif halde tutulur. Anodik koruma 

sadece pasifleşme özelliği olan metal ve alaşımlara (Fe, Ni, Cr, Ti ve alaşımları gibi) 

uygulanabilir. (Metin, 2007). Katodik koruma ise temel ilkeleri elektrokimyasal korozyon 

teorisine dayanan bir korozyondan korunma yöntemidir. Katodik korumanın yapılmadığı 

durumlarda geminin suyla temas eden alt bölmelerinde koruyucu kaplamanın zamanla tahrip 

olması durumunda oksijen konsantrasyon pilleri oluşur, ki bu da gemi sacının korozyona 

uğramasına neden olur (Şekil 1).  
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Şekil 1. Bir gemi tabanında oluşan O2 konsantrasyon pili 

4. Katodik Koruma Yöntemi  

Doğadaki elementler kendi içerisinde kuvvetli ve zayıf elementler şeklinde ikiye ayrılır. 

Doğal olarak kuvvetli elementler, zayıf elementlerle bir arada bulunduklarında zayıf 

elementlerden elektron koparma eğiliminde olurlar. Elektronlarını kaybetmeye başlayan zayıf 

elementler üzerinde ise korozyon olayları başlar. Katodik koruma, zayıf elementlere ya 

dışardan elektron verme ya da kuvvetli elementlerle ilişkinin kesilmesi yani elektron 

alışverişini kesmeye dayalı bir yöntemdir. Diğer bir deyişle zayıf olan elementin katot haline 

getirilmesi ve böylece metalin yüzeyinde başlayan anodik reaksiyonların durdurulması 

sistemidir. 

Günümüz gemi sanayisinde iki farklı türde katodik koruma uygulanmaktadır. Bunlar 

“Galvanik Anotlu Katodik Koruma” ve “Dış Akım Kaynaklı Katodik Koruma” yöntemleridir 

(DeGiorgi ve Wimmer, 2005). 

4.1. Galvanik Anotlu Katodik Koruma 

Galvanik anotlu katodik korumada; korunması istenen metalden kimyasal olarak daha 

aktif olan başka bir metal korunacak yapının yakınına yerleştirilir. Aktif metal anot görevi 

görerek akım üretici olarak kullanılır. Anot olarak bağlanan metalin yükseltgenme reaksiyonu 

ile çözünmesi sonucu elektronlar açığa çıkar ve bu elektronlar dış bağlantıdan katoda yani 

korunması istenen metal yapıya taşınır. Böylece korunacak metal yüzeyindeki anodik 

reaksiyonlar bütünüyle durdurulmuş olur (Bıyık, 2013). 
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Şekil 2. Galvanik anotlu katodik koruma sisteminin uygulanması 

(http://ematicaret.com.tr/blog/zinga/) 

Galvanik anot olarak genellikle magnezyum, alüminyum, çinko ve bunların alaşımları 

kullanılır. Gemi inşa sanayisinde ise daha çok alüminyum veya çinko anotlar kullanılmakta 

olup bu malzemeler tutya olarak bilinirler. Alüminyum ve çinko anotların kullanım alanları 

ise elektriksel iletkenlik değerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Elektriksel 

iletkenliğin 1000 ohm.cm’den düşük olduğu deniz suyunda alüminyum anotlar yeterli 

olurken, 2000 ohm.cm’den düşük olan sularda çinko anotlar tercih edilir (Kayadeniz, 2000). 

4.2. Dış Akım Kaynaklı Katodik Koruma  

Dış akım kaynaklı katodik koruma sisteminde; temel olarak bir yardımcı anot ve bir 

doğru akım kaynağı yani transformatör/redresör ünitesi birlikte görev yapar (Bıyık, 2013). Bu 

yardımcı anotlar korunacak metalin uzağına yerleştirilir. Korunması istenen metal doğru akım 

kaynağının negatif (-) kutbuna bağlanırken, yardımcı anot pozitif (+) kutbuna bağlanır. 

Yardımcı anottan kopan elektronlar korunacak metale doğru hareket ederek metalik yapıyı 

kuvvetli hale getirir. Aşağıdaki şekillerden ilki dış akım kaynaklı katodik koruma sistemini 

şematize ederken, ikincisi gemi üzerinde uygulanmasına örnek teşkil etmek üzere 

sunulmuştur. 
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Şekil 3. Dış akım kaynaklı katodik koruma sistemi diyagramı 

(https://slideplayer.biz.tr/slide/2285830/) 

 

Şekil 4. Gemide dış akım kaynaklı katodik koruma (Elçiçek vd., 2011) 

5.  Hangi Gemi Bölgesinde Hangi Galvanik Koruma Yöntemi? 

Metaller, su ve hava ile temas ettiklerinde korozyona uğrarlar. Gemiler söz konusu 

olduğunda ise, içinde bulundukları denizel ortam nedeniyle korozyondan kaçınmak, korunma 
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yöntemleri olmaksızın imkânsız bir durumdur. Özellikle gemilerin gövdeleri, pervane 

kısımları ve balast tankları su ile daha fazla temas eden kısımlar olmaları nedeniyle 

korozyondan daha fazla etkilenirler.  

Gemi gövdesinin korunmasında, geminin su altında kalan kısımlarının her zaman 

kontrol edilememesi nedeniyle gemilerin su altında kalan yüzeylerinin alkaliliğe dayanıklı bir 

boya ile boyanmasının ardından katodik koruma yöntemiyle korumaya almak gerekir. 

Gemi gövdelerine hem galvanik anaotlu, hem de dış akım kaynaklı katodik koruma 

yöntemleri uygulanabilir. Burada asıl kıstaslar ise geminin boyu ve hızı olmaktadır. Küçük ve 

düşük hız kabiliyetine sahip gemiler için galvanik anotlu katodik koruma sistemi önerilirken, 

büyük tonajlı ve hız kabiliyeti yüksek olan gemiler için dış akım kaynaklı katodik koruma 

sistemleri daha uygun olur (Tighe-Ford ve  Dahele, 2013; Kim vd., 2018).  

Galvanik anotlu katodik koruma sisteminin uygulanması tercih edildiğinde burada 

dikkat edilmesi gereken iki önemli nokta bulunmaktadır. Bunlardan ilki; galvanik anotlu 

katodik koruma sistemi uygulandığında anotların gemi gövdesine sıkıca tutturulması 

gerektiğidir. İkincisi ise geminin tekrar kızağa alınacağı süreye kadar yeterli olacak miktarda 

anotun gemi gövdesine yerleştirilmesidir. Eğer daha uzun süreli katodik koruma yapılırsa bu 

durumda gemiye gereksiz yere anot yüklemesi yapılmış olur ki buda sürtünmeyi artırıcı etki 

yapacağından istenmeyen bir durum oluşturur. 

 Gemi gövdesinin korunmasında dış akım kaynaklı katodik koruma tercih edilmesi 

durumunda ise, gerekli anot elektronlar gemide bulunan bir jeneratörden sağlanır. Bu 

jeneratör bir doğru akım üretir ve bu akım en az iki noktadan gemi gövdesine bağlanır. 

Böylece sürekli olarak elektron kaybeden gemi gövdesinin kaybettiği elektronlar yerine geri 

konulmuş olur. Hem galvanik anotlu, hem de dış akım kaynaklı katodik koruma yöntemleri 

uygulamalarında genellikle çinko elektrotlar veya anotlar kullanılır.  

Gemilerin korozyonla en fazla karşı karşıya kalan diğer bölümü ise balast tanklarıdır. 

Balast tankları, hem yük taşımak, hem de gemide yükün olmadığı veya az yük olduğu 

durumlarda geminin dengesini sağlamak üzere konulmuş tanklardır. Bu tanklar genellikle 

boyasızdırlar. Boya ile korunamayan bu tankların korozyona karşı korunmasında genellikle 

katodik koruma sistemlerinden galvanik anotlu katodik koruma sistemleri tercih edilir (Heyer 

vd., 2013). Dış akım kaynaklı katodik koruma sistemi ise tercih edilmez. Bunun nedeni yoğun 

miktarda klor ve hidrojen gazının açığa çıkması ve bu gazların elektrikle temas etmesi 

durumunda patlamalara neden olmasıdır (Kim vd., 2016). 

Balast tanklarının katodik korunmasında anotların hangi metalden olması gerektiği ise 

tank içine alınan suyun kaç gün bekleyeceğine bağlı olarak değişiklik gösterir. Uzun süre 

suyun kaldığı balast tankları için çinko anotların kullanılması daha uygun olurken diğer 

durumlarda alüminyum anotlarda tercih edilebilir. 

6. SONUÇLAR  

Bu çalışmada, metalik yapılarda meydana gelen korozyon olayları, oluşum 

mekanizmaları ve korozyondan korunma yöntemleri detaylı bir şekilde incelenmiştir. 

Korunma yöntemleri arasında özellikle katodik koruma sistemi üzerinde durulmuştur. Gemi 

sanayisinde hem galvanik anotlu, hem de dış akım kaynaklı katodik koruma sistemlerinin 

tercih edildiği belirlenmiştir. 
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Yapılan bilimsel çalışmalar; tuzluluk, çözünmüş oksijen konsantrasyon miktarı, 

karbondioksit, pH, biyolojik organizmaların etkisi, sıcaklığın etkisi ve akış hızı etkisi gibi 

denizel etkileri dikkate alarak gemi endüstrisinde katodik koruma yöntemlerinin 

kullanılmasını ve yaygınlaştırılmasını önermektedir (DeGiorg, 1997; DeGiorgi ve Wimmer, 

2005; Gurrappa, 2005; Kim vd., 2013; Tighe-Ford ve Dahele, 2013; Tezdogan ve Demirel, 

2014; Kim vd., 2016; Kim vd., 2018). Katodik koruma yöntemlerinin birçok endüstride 

olduğu gibi, gemi sanayinde kullanılması ile deniz araçlarının önemli ölçüde korunacağı ve 

tersane masraflarının azalmasıyla da ülke ekonomisine büyük kazanç sağlanacağı tespit 

edilmiştir.  

Gemi endüstrisinde korozyonla mücadelede en etkin yöntemi olarak görülen katodik 

koruma yöntemi uygulamalarında dikkatli olmak gerekmektedir. Bilinçsizce veya eksik 

uygulamaların faydasından çok zararının olabileceği unutulmamalıdır.  

Sunulan çalışmada, gemilerde katodik koruma uygulamalarının yaygınlaştırılması ve 

geliştirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Ülkeler bu yöndeki çalışmaları artırmalı ve 

deneyimli personel yetiştirmeye önem vermelidirler. Son olarak yurtdışında yaygın olarak 

yapılan korozyondan kaynaklı ekonomik kayıp hesaplamalarının ülkemiz gemi endüstrisi 

içinde yapılması, hatta daha ciddi bir yaklaşımla araştırma geliştirme (Ar-Ge) merkezlerinin 

kurulmasının gerektiği tavsiye edilir. 
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GEMİLERDE SOLAR PANEL SİSTEMİNİN KULLANIMI ÜZERİNE BİR 

UYGULAMA 

 

Dr. Öğr. Üyesi Şengül ŞANLIER 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, sengul.sanlier@erdogan.edu.tr 

 

ÖZET 

Doğal enerji kaynaklarının pek çoğunun kökeni güneş enerjisidir. Son yıllarda enerji 

tasarrufu ve emisyonların azaltılmasına yönelik artan talepler ve otoritelerin getirdiği 

kısıtlamalar nedeniyle tüm alanlarda olduğu gibi denizcilik alanında da yenilenebilir enerji 

kaynaklarına yönelme başlamıştır. Günümüzde ticari gemilerde solar panel sistemlerinin 

kullanımı yok denecek kadar azdır. Bu çalışmada gemilerde solar panel sistemlerinin 

kullanılması durumunda; sağlayacağı enerji tasarrufu ve gemi emisyonları üzerine etkileri 

araştırılmıştır. Henüz yeni sayılan bu çalışmalara dikkat çekmek ve bu konudaki literatüre 

bakmak, ülkemizin enerji vizyonu açısından önemlidir. Türkiye yıllık 1522 KWh/m 2 lik bir 

güneş ışığı alma ve 2733 saatlik güneşlenme süresi potansiyeline sahiptir. Bu bağlamda, 

özellikle Akdeniz bölgesindeki limanlarla bu bölge sularında hizmet veren Ro-Ro ve feribot 

türü gemilerde güneş enerjisi sistemlerinin kullanımının yararlı olacağı yapılan çalışmalarla 

tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Solar Panel, Gemi, Enerji, Tasarruf, Çevre Kirliliği. 

1. GİRİŞ 

Günümüzde enerji ihtiyacı daha çok fosil yakıtlardan karşılanmaktadır. Ancak fosil 

yakıtlar sınırsız olmadıkları gibi ekonomik de değildir. Üstelik çevre üzerinde de ciddi 

olumsuz etkilere sahiptir. Yakıt olarak kullanılan tüm fosil kaynaklar yandıklarında yanma 

ürünleri olarak; azot oksit (NOX), kükürt oksit (SOX), karbon monoksit (CO) ve karbon 

dioksit (CO2) gibi çevreye zararlı daha pek çok bileşeni ortaya çıkarmaktadır. Son zamanlarda 

çevreye ve canlılara zarar veren bu yakıtların yerine sınırsız ve çevreye uyumlu kaynak 

arayışında olan insanoğlu, ihtiyacı olan enerjiyi elde etmek için alternatif ve doğal bir enerji 

kaynağı olarak güneşe yönelmiştir. 

Günümüzde birçok alanda olduğu gibi, denizcilik endüstrisi de ihtiyacı olan enerjiyi 

üretmek için alternatif doğal enerji kaynağı olarak güneş enerjisinden geminin sevk ve idaresi 

için gerekli olan enerjiyi karşılamak üzere araştırmalar yürütmekte ve güneş enerjisini elektrik 

enerjisine çeviren sistemler olarak bilinen “Fotovoltaik Sistemler” üzerinde çalışmalar 

yapmaktadır. 

Bu çalışma, fotovoltaik sistemlerin gemi ve limanlarda kullanımı üzerine genel bir 

literatür denemesi niteliği taşımaktadır. Öncelikle fotovoltaik sistemler incelenerek, bu sistemi 

oluşturan bileşenler ve çalışma prensipleri detaylı olarak açıklanmıştır. Daha sonra fotovoltaik 

sistemlerin denizcilik alanında yapılan çalışmalar ve bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar 

sunulmuştur. Son bölümde ise, Türkiye özelinde bir uygulama önerisi sunulmuştur. 
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2. Fotovoltaik Sistemlerin Çalışma Prensibi 

Güneş enerjisini doğrudan elektrik enerjisine çeviren sistemlere “Fotovoltaik Sistemler” 

denilmektedir. Sistemin elektrik enerjisi üreten kısmı, “fotovoltaik hücre” veya “güneş pili 

(hücresi)” olarak adlandırılmaktadır. Fotovoltaik hücrelerin yapımında silisyum, kadmiyum 

tellür ve galyum arsenit gibi yarı iletken malzemeler kullanılır. Bu yarı iletkenler fosfor, 

alüminyum indiyum ve bor gibi kimyasallarla bir dizi işleme tabi tutulur (Yücel, 2016). Tüm 

bu ön işlemlerin sonucunda N ve P tipi olarak adlandırılan iki ayrı yarı iletken malzeme elde 

edilir. 

N tipi yarı iletken malzemeler genel olarak verici konumunda olurken P tipi yarı iletken 

malzemeler alıcı konumundadır. N ve P tipi yarı iletkenlerin her ikisi de tek başına iken nötr 

durumdadır. Ancak birbirine bağlandıklarında yüklü duruma geçerler ve elektrik enerjisi 

üretirler (Şekil 1) (Masters, 2004; Bilü, 2018). 

 
Şekil 1. N ve P tipi yarı iletkenlerin bir araya gelmesi (Bilü, 2018) 

Sistemin genel olarak çalışma prensibi ise şu şekildedir; güneşten gelen ışınlar 

fotovoltaik sisteme temas ettiğinde, ilk olarak en dış kısımda bulunan ve geçirgen özellikte 

olan tabakadan geçer. Tabakadan geçen bu ışınlar P tipi yarı iletken katmana ulaşır ve bu 

katmandan elektron koparır. Kopan bu elektronlar N tipi yarı iletken tarafından alınır. Yani 

belli bir yöne akan bir elektron hareketi başlar. Bu elektron hareketinin sürekliliğiyle de 

elektrik enerjisi oluşur (Şekil 2). Coğrafi olarak güneşlenme süresi fazla olan bölgelerde 

elektron akım sürekliliği daha çok olacağından sistemden elektrik üretimi azami düzeyde 

gerçekleşebilmektedir. 

 
Şekil 2. Bir fotovoltaik hücrenin çalışma prensibi (http://www.arcenerji.com.tr) 
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2.1. Fotovoltaik Sistemleri Oluşturan Bileşenler 

Genel olarak bir fotovoltaik sistem; fotovoltaik modüller, invertörler, batarya ve şarj 

regülatörü gibi bileşenlerden meydana gelir. Fotovoltaik sistemin ana parçası fotovoltaik 

modüllerdir. Şekil olarak kare, dikdörtgen veya daire formunda olan bu modüllerin, seri ya da 

paralel bağlama ile birbirine bağlanması ile daha fazla güç elde edilebilir. Bu modüllerin 

birden fazlasının bir araya getirilmiş haline ise “panel” adı verilir. Kullanım amaçlarına göre 

bu panellerin, alüminyum çerçeveli, çerçevesiz, metal tabanlı veya çift yüzeyli olmak üzere 

dört farklı türü bulunmaktadır (Çelebi, 2002; Yücel, 2016). 

Alüminyum çerçeveli olanlar en sık kullanılan tip olup bu yapıda piller koruyucu bir 

film tabakasıyla kaplanmıştır (Oluklulu, 2001). Çerçevesiz ve metal tabanlı panellerin her 

ikisinde de mono kristal silikon yapılı piller kullanılmaktadır. Aralarındaki fark, metal tabanlı 

panellerin paslanmaz çelik veya alüminyum alaşımdan bir yapının üzerine oturtulmuş 

olmasıdır. Oysa çerçevesizlerde böyle bir giydirme söz konusu değildir. Çift yüzeyli 

panellerde ise elektrik enerjisi üretmeye yardımcı olan iki adet çift yönlü sayaç vardır (Bilü, 

2018).  

Fotovoltaik panellerin ürettiği akım, doğru akım (DC)’dır. Bu akımın elektrikli aletlerde 

kullanılabilmesi için alternatif akıma (AC) dönüştürülmesi gerekir ki bu da “invertör” adı 

verilen cihazlarla yapılır. Bataryalar, güneş ışınlarının yetersiz olduğu kış aylarında veya gece 

saatlerinde, yani yeterince enerji üretilemediği zamanlarda akü gibi parçalar için elektrik 

enerjisini kimyasal enerji olarak depo eden kısımdır. Regülatörlerin akım düzenleme görevleri 

vardır ve enerji dengesizliklerinden bataryaların zarar görmesini engeller (Kangal, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Genel olarak bir fotovoltaik sistemin bileşenleri (http://www.intmarketing.org). 

3. Denizcilik Alanında Fotovoltaik Sistemler Üzerine Yapılmış Çalışmalar 

Son zamanlarda güneş enerjisi sistemlerinin evlerde ısıtma ve elektrik ihtiyacını 

karşılamanın yanında sokak ve bahçe aydınlatılmasında kullanımı giderek artmaktadır. 

Fotovoltaik sistemlerin en yaygın olarak kullanıldığı alan ise enerji santralleridir.  

Farklı endüstriyel alanlarda kullanılmaya başlanılan bu sistem, denizcilik alanı için 

henüz oldukça yeni bir konudur. Deniz taşımacılığının küresel enerji tüketiminin yıllık 

%4’ünü oluşturduğunun ve kullanılan fosil yakıtlar nedeniyle açığa çıkan karbondioksit 

http://www.iksadkongre.org/
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(CO2), nitrojen oksit (NOx) ve kükürt dioksit (SO2) emisyonlarının da sırasıyla, küresel 

emisyonun yaklaşık % 3, % 15 ve % 6'sını oluşturduğunun anlaşılması üzerine, gemi ve liman 

tasarımlarında doğayla uyumlu sistemler üzerine çalışmalar başlamıştır (Samosir,vd., 2017). 

Konuyla ilgili literatür incelendiğinde, enerji yönetimi konusunda çok sayıda 

araştırmanın yapıldığı; ancak denizcilik sektörüyle doğrudan bağlantılı çalışmaların henüz çok 

yeni ve sınırlı olduğu görülmüştür. 

Yuan ve arkadaşlarının bağımsız bir fotovoltaik sistem tasarısı olarak önerdikleri 

yöntemde, otomobil ve kamyon taşıma kapasitesi 5000 olan gerçek bir PCTC (Pure Car and 

Truck Carrier) gemisi üzerinde testler yapılmıştır. Deneyler, güneş enerjisi kullanılmasıyla 

yıllık yakıt tüketiminde yaklaşık %4 oranında kazanç sağlandığını ve açığa çıkan CO2 

emisyonun ise %8,5 oranında azaldığını göstermektedir (Yuan vd., 2018). 

Denizcilik sektörü temsilcileri, liman kentlerindeki çevresel etkileri en aza indirgemek 

için gemilerin sürdürülebilir enerji kullanım alışkanlıklarını geliştirmeye çalışmaktadır. Bu 

kapsamda yapılan başka bir çalışma da hem gemiler hem de liman tarafı göz önünde 

bulundurularak yeni bir elektrik enerjisi yönetimi yaklaşımı ve algoritması geliştirilmiştir. 

Dökme yük gemileri üzerinde Brezilya, İngiltere, Türkiye, Hindistan ve Japonya'nın liman 

tarafı parametrelerinin simüle edildiği çalışmada, simülasyon sonuçları MATLAB'da 

doğrulanmıştır. Sonuçlar, akıllı şebeke altyapılı enerji yönetimi stratejilerinin, gemi ve 

limanın etkileşimleri için önemli faydalar sağlayacağını göstermektedir (Yiğit ve Acarkan, 

2018). 

Fotovoltaik sistemlerin farklı korelasyon faktörleri ve enerji dönüşüm etkileri göz 

önünde bulundurularak yeni inşa gemiler için güneş enerjisinin mevcut faktörlerinin 

araştırıldığı çalışmada; enlem, açı ve saat farklılıklarının etkileri analiz edilmiştir. Çalışmanın 

sonucunda, IMO tarafından ortaya konan sera gazı emisyon değerleriyle ilgili düzenlemelerin 

gemilerde güneş enerjisi sistemlerinin kullanılması yoluyla karşılanması önerilmektedir (Zhu 

vd., 2017). 

Gemilerde ikili enerji depolama planının önerildiği farklı bir çalışmada Liu ve 

arkadaşları güneş enerjisi sistemlerinin kullanımının yanı sıra, geminin entegre 

hareketlerinden kaynaklı sallanma hareketinin enerji depolama sistemleri üzerindeki etkisine 

dikkat çekmektedirler. Bu çalışmada fotovoltaik modüller tarafından güç üretimi için 

matematiksel bir model oluşturulmuştur. Simülatif olarak üzerinde çalışılan yeşil gemi için, 

PV güç dalgalanmalarını stabilize etmek ve sallanmadan kaynaklanan akünün yaşlanmasını 

yavaşlatmak için dekuplajlı PV çıkış gücüne dayanan ikili bir enerji depolama planı 

tasarlanmıştır. Tasarlanan bu sistemin pillerin yaşlanma oranı %24-35 arasında azalttığı 

belirlenmiştir (Liu vd., 2017). 

Dizel jeneratörlü ve enerji depolama sistemli bir gemide yakıt maliyetini azaltmak ve 

CO2 emisyonlarını minimize etmek için en uygun büyüklükteki fotovoltaik enerji üretim 

sisteminin nasıl olması gerektiğini belirlemek için yapılan bir çalışmada, PV modüllerinin 

üreteceği enerji miktarının tarihe, yerel saate, enlem ve boylamlara bağlı olduğu tespit 

edilmiştir. Bu amaçla çalışma alanı olarak belirlenen Çin’in Dalian bölgesinden Yemen’in 

Aden bölgesine kadar olan rotada güneş ışınımlarının mevsimsel ve coğrafik değişimleri göz 

önünde bulundurularak bir yöntem geliştirilmiştir. Çalışmanın sonucunda hibrid 

PV/dizel/enerji depolama sistemi güç üretim maliyetinin, PV/dizel güç üretimi sisteminden 
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daha az olduğu görülmüştür. Ayrıca modüllerin ürettiği enerji miktarının da tarih, mevsim, 

enlem ve boylamla doğru orantılı olduğu kayıt altına alınmıştır (Lan vd., 2015).  

4. Türkiye Özelinde Bir Uygulama Önerisi 

Türkiye’nin elektrik ihtiyacı daha çok kömür, doğalgaz ve hidroelektrik santrallerinden 

karşılanmaktadır. Rüzgâr, güneş ve jeotermal gibi doğal kaynaklardan elektrik üretimi ise 

daha düşük orandadır. Oysa Türkiye birçok ülke ile karşılaştırıldığında sahip olduğu güneş 

enerjisi potansiyeli bakımından avantajlı durumdadır. Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyeli 

haritasına baktığımızda, en fazla güneş ışınlarını alan bölgelerin Güneydoğu Anadolu ve 

Akdeniz bölgesi olduğu görülmektedir (Şekil 4). 

 

 

Şekil 4. Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyeli haritası http://www.yegm.gov.tr) 

Ülkemizin aylara göre günlük güneş radyasyonu değerleri KWh/m2-gün olarak 

incelendiğinde, aylık ortalama 4,17 KWh/m2’lik güneş ışığı potansiyeline sahip olduğu ve 

bunun da yılda ortalama 1522 KWh/m2 yapacağı belirlenmiştir. Güneşlenme süreleri (saat) 

olarak bakıldığında ise, aylık ortalama güneşlenme süresinin 7,49 saat olduğu ve bunun da 

yıllık olarak 2733 saate tekabül ettiği hesaplanmıştır (Şekil 5). 
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Şekil 5. Türkiye’nin aylara göre güneş enerjisi potansiyeli ve saat olarak güneşlenme süresi 

(http://www.yegm.gov.tr) 

Bu veriler bize Türkiye’nin elektrik enerjisi üretiminde, güneş enerjisinden 

faydalanabilecek bir durumda olduğunu göstermektedir.  Harita ve veriler incelendiğinde 

özellikle Akdeniz bölgesinin güneş enerjisi potansiyeli açısından yıllık/saat olarak en fazla 

süreye sahip olduğu görülecektir.  Bölgenin hem denizcilik ile ilgili faaliyetlerde yoğun bir 

trafiğe sahip olması, hem de Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyeli bakımından en fazla güneş 

ışını alan bölgelerden biri olması, burada deniz taşımacılığı ve liman alanlarında fotovoltaik 

sistemlerinden enerji üretimi konusunda çalışma yapılmasını akla getirmektedir.  

Akdeniz bölgesinde yük akışı ve gemi trafiği yoğun olan limanlarımıza baktığımızda 

bunların daha çok Mersin, İskenderun ve Antalya sınırları içerisindeki limanlar olduğu 

görülebilir. Bu limanlarda yük akışını engellemeyecek şekilde kara tarafında veya denizde 

yüzer platformlu fotovoltaik sistemlerin kurulması halinde önemli miktarda elektrik enerjisi 

üretilebileceği ve bu enerjinin liman alt yapı tesislerinde rahatlıkla kullanılabileceğini 

görmekteyiz. 

Benzer şekilde Mersin- Kıbrıs veya İskenderun-Kıbrıs hattında yoğun bir şekilde hem 

Ro-Ro (tekerlekli araç taşıyan gemiler) hem de feribot seferleri yapan gemilerin fotovoltaik 

sistemler ile donatılması halinde gemilerin kendi ihtiyacı olan elektrik enerjisinin büyük bir 

kısmını üretebilecekleri açıktır.  Buna ek olarak güneş enerjisi kullanan bu gemilerin saldığı 

sera gazı emisyon değerlerinde de azalma sağlanacağı için bölgede gemi kaynaklı hava 

kirliliğine bağlı sorunların azalacağı muhakkaktır.  Bu bakımdan doğal ve yenilenebilir enerji 

sistemlerinin ekonomik getirisinin yanında çevreye uyumlu olması, bu alana daha fazla 

yönelmenin gerektiğini ortaya koymaktadır. Türkiye’nin sahip olduğu coğrafik konum, 

fotovoltaik sistemler için ciddi bir potansiyeli barındırmaktadır. İklimsel şartlar göz önüne 

alındığında bu sistemlerden azami fayda sağlanacağı öngörülmektedir. 
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5. SONUÇLAR  

Son yıllarda enerji tasarrufu ve emisyonların azaltılmasına yönelik artan talepler ve 

otoritelerin getirdiği kısıtlamalar nedeniyle tüm alanlarda olduğu gibi denizcilik alanında da 

yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelme başlamıştır. Gemilerin neden olduğu ciddi çevre 

kirliliği problemlerine çözüm olarak görülen güneş enerjisi ve enerji depolama sistemleri, 

hem CO2, SOX ve NOX emisyonlarının azaltılması, hem de geminin enerji verimliliğini 

artırması için ümit vadeden bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Sunulan çalışmada, liman kentlerindeki çevresel etkileri en aza indirmek ve 

sürdürülebilir bir enerji kullanımı için fotovoltaik sistemlerin kullanılması önerilmiştir. Ayrıca 

önerilen bu sistemin ülkemiz güneş ışığı alma haritası ve verileri göz önünde bulundurularak 

Akdeniz bölgesindeki limanlarda ve bu bölgede hizmet veren Ro-Ro ve feribot türü gemilerde 

kullanılması yönünde tavsiyeler sunulmuştur. 

Sonuç olarak gemi ve liman tasarımları için önerilen güneş enerjisi sistemlerinin 

kullanılması ile hem ekonomik kazanç sağlanacağı hem de çevresel etkilerin en aza 

indirgeneceği belirlenmiştir. Türkiye’nin enerji politikaları belirlenirken dışa bağımlılığı 

azaltmak, öz kaynakları daha verimli kullanmak açısından önerilen bu sistemler üzerinde 

önemle durulmalıdır. Mevcut şartlarda alternatif enerji kaynakları bulmak, üretmek ve bunları 

kullanmak için imkânları daha dikkatli değerlendirmek gerekmektedir. 
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ABSTRACT 

Electric drive power systems for traditional fossil fuel-based vehicle are a highly 

efficient alternative of zero emissions. Until significant improvements in battery technology, 

hybrid drive systems, which can operate with electricity and fuels, provide a temporary 

solution. The spent fuel the vehicle, increasing energy storage and instantaneous performance 

with continuous operation based on an auxiliary power generating units. Combustion in the 

internal combustion engine obtained at high pressure and temperature gases acts on the piston 

surface and the piston actuates. In the Otto and Diesel engines, movement of the piston is 

linear and with help of the crank-connecting rod mechanism the rotation motion is obtained. 

Then this energy is transmitted to the shaft of a conventional generator by rotation motion. 

Linear generator (LG) directly without the need for additional mechanical components using 

the linear force of the piston is capable of generating electric power. In fuel engine vehicles, 

the first movement is the electric motor. However, in the hybrid vehicle the first linear 

movement is achieved by operation of the machine as a motor. However, due to the high 

compressive forces during operation, a fixed current of the stator windings of motor limitation 

requirements, and insufficient force coefficient cycle is insufficient to initiate a single shot. 

Considering these problems we have to selecte suitable linear machines with different 

geometric structures and control type to solve the problems. 

In this study, the use of linear machine in free piston engine has been evaluated for 

starting process. These applications given in the literature have been reviewed for starting 

process. Beside, three main modes for a free-piston engine-generator and the corresponding 

general motion equations are expressed in this study. Tubular type linear generator for hybrid 

vehicles has been designed.No load loss, induced voltage andthe thrust of this linear machine 

have been investigated with use of software Ansys-Maxwell 2D. 

Key words: Clustering, Advantages of Clustering, SMEs 

1.  INTRODUCTION  

In today's electric and hybrid vehicles, the range problem can be solved to a 

considerable extent with the charging unit design and the energy recovery system.As energy 

recovery systems are limited in power they produce, more and more charging unit designs 

continue to work.Hybrid vehicles are evaluated in two main classes as serial or parallel 
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hybrids to solve the charging problem. The common applications of the LG are reciprocation 

free piston applications, in hybrid vehicles the shock absorbers is based on a charging system 

that generates electricity from an externally integrated internal combustion motorized linear 

generator system.The energy required for the charging unit is met by the free piston linear 

generator. 

Free-piston linear generators are preferred due to their efficiency and power density 

advantages compared to conventionalrotating generators.Moreover, the fact that the fuel 

variety (biogas, methanol, biodiesel, hydrogen, etc.) used in the free piston is too high has led 

to the design of other alternative energy production systems.However, the operating principle 

of the motor-generator has not changed. The moving part of the linear generator-motor can 

move freely back and forth. It is known as secondary part in Fig.2.In the case of the first start 

of the free piston linear generator, it is necessary to operate as an engine.However, in order to 

obtain the required compression, the motor must produce enough force.The current density of 

the windings of the machine can not produce high thrust or pulling force because the thermal 

loading is limited.Since compression requires high force, it is very difficult to start the 

machine at the first stroke. 

Studies on the initialstate of the linear generator in the literature are limited [1-10].In 

order to solve the problem of starting, in the literature studies have been made on mechanical 

resonance [1-3], control [4,10] or injection time control [8,9] of the linear machine.The 

mechanical resonance is related to the weight of the secondary part of linear machine. As 

weight ofthe secondary partincreases, the starting frequency decreases [5].Also, as the starting 

frequency increases, the compression ratio and force will increase [5].S-curve motion can be 

implemented in the free piston engine generator starting strategy [7]. 

However, it is important to determine the force characteristic of the linear machine.In 

this study; line generator design and prototype production for free piston applications.Ansys-

Maxwell program has been used to analyze the engine condition.Force change has been 

investigated and the force constant has beendetermined by numerical analysis.The generator, 

which was fabricated as two prototypes, was given the voltage change induced in the 

windings in the case of the prototype being in no-load state. 

2. FREE PISTON MOTION MECHANISM AND TUBULAR TYPE 

LINEAR GENERATOR  

Newton's second law; m mass effective net effective force
i

ixF  is known to give 

acceleration in the direction of force.The moving piston system also complies with Newton's 

second law. 

2

2

dt

xd
a =                                                                                                                                      

(1) 

=
i

ix2

2

F
dt

xd
m

                                                                                                                              
 

(2)       
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Where m is the mass of moving part, a is acceleration and x is its displacement.  

 
Figure 1.Free body diagram of reciprocating machine 

pF  is the resulting in-cylinder pressure forces acting on the translator can be expressed 

in the Eq. 3, cF  is electromagnetic force interaction between teeth on primary and the 

permanent magnet on the translator, it is called cogging force at linear machine, fF  is friction 

force, mF  is the motoring force during starting and pcF  is the combustion force. 

)pp(
4

D
)pp(AF RL

2

RLp −=−=


                                                                                                   

(3)       

Where, Lp  and Rp  is the in-cylinder pressure in left cylinder and rigt cylinder 

respectively and D is the cylinder bore diameter. Three main modes for a free-piston engine-

generator and the corresponding general equation of motion can be expressed in the Eq. 4,5 

and 6 [7]. 

 

For motoring mode,                                                                                      

cfpm2

2

FFFF
dt

xd
m −−+=                                                                                                                    

(4)                                                                                                 

For combustion mode, 

cfpcm2

2

FFFF
dt

xd
m −−+=

                                                                                                                   
(5)                                                                                                 

For generating mode, 

cfpc2

2

FFF
dt

xd
m −−=

                                                                                                                         
(6)         

The frictional force is given in Eq. 7.This equation can be written if the friction force is 

constant over each displacement cycle [11]; 

mep

2
p

PPf f
8

D
vF


 ==                                                                                                                           

(7)  

Where D  is piston diameter, Pv  is piston velocity and P  is friction coefficient, mepf is 

average friction pressure. Free piston movement mechanism; is significantly similar to the 

traditional crankshaft mechanism[12-15]. For this reason, it is moving sinusoidally. 
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3. NUMERICAL ANALYSIS OF TUBULAR LINEAR MACHINE USING 

ANSYS-MAXWELL FOR STARTING PROCESS 

Figure 2 shows theappearanceof tubular type linear machine parts. 

 
(a)                                                                   (b) 

Figure 2 Tubular type linear generators. (a)Parts. (b)Two-Dimensional (2D rz)View. 

Linear permanent magnet machines can be operated as both generator and motor in free 

piston engine. The Kv backEMF constant (V/m/s) and the Kf electromagnetic force constant 

(N/A) are known as the basic electrical parameters for electric motors.The free piston motor 

must be operated as a tubular generator motor in order to meet the initial start-up 

requirement.However, it is essential to determine the force characteristic of the linear machine 

per current to start the motor with one or two strokes.In the design interface it is defined as 

two separate tabs, Kv and Kf. Through the use of these tapes, the analytical dimensioning 

applies the code procedure written under the interface of the resulting geometry data.Unlike 

the other analysis procedure for determining the Kv value, the speed in software is considered 

as variable.In the case of a motor or a generator, analysis is carried out for the case where no 

current flows through the windings (no-load operation).The voltage induced in the windings is 

defined by increasing the velocity parametrically from 1 m/s to 10 m/s.As is known, induced 

voltage is proportional to air gap magnetic flux, winding turns and velocity.For this reason, 

Figure 3 appears as a linear graph.This slope is the opposite of the electromotive force.For the 

graph given in Figure 3, the Kv value is calculated as 22.3 V/m/s.  
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                                               (a)                                                                 (b) 

Figure 3(a)Induced phase voltage versus velocityand (b) force versus current 

 

When the translator moves, the voltage is generated in the windings (Fig. 4).  

 

 
Figure 4Induced phase voltage versus position 

 

 
Figure 5No load loss versus time 
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CONCLUSION 

In this study, the analytical and finite element method of the tube type linear alternator 

was used for free piston applications. The change in force and tension of this machine was 

investigated. The experimental set is prepared for the application study. It is expected that the 

result of the force will be harmonious when it is operated as an engine due to the 

compatibility of simulation and application results. 
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ÖZET 

Son zamanlarda elektromanyetik indüksiyon prensibi ile enerji hattının etrafındaki 

manyetik alandan enerji üretilebilmektedir. Enerji hattı üzerindeki veya çevresindeki bazı 

verileri elde eden sensör sistemleri gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Elektromanyetik temelli 

hasatlayıcılar; iletim hattında uyarıcı, hat hakkında bilgi edinme ve bölgesel meteorolojik 

olayların (hava kirliği, yağış, vb.) çıkarımı gibi amaçlar için kullanımı yaygınlaşmaya 

başlamıştır. Bu çalışmada elektromanyetik temelli bir hasatlayıcıda hava aralığı değişiminin; 

sargı indüktansına ve sargıda indüklenen gerilime olan etkisi incelenmiştir. Ayrıca hava 

aralığı 0,25 mm olduğunda, harici devre modeli yardımı ile rezonans durumu incelenmiştir. 

Anahtar kelimeler: elektromanyetik, enerji hasadı, indüklenen gerilim, sensör 

GİRİŞ 

Elektrik enerjisi ihtiyacı ve enerji taleplerini karşılamaya yönelik kurulan santraller; 

teknolojik gelişmelere paralel olarak her geçen gün artmaktadır. Bir önceki yıla göre 

Türkiye’de elektrik enerjisi tüketimi 2017 yılında ortalama % 5.6 oranında artmıştır[1]. 

Enerjiye olan talebin artması; güç aktarımı için gerekli olan havai hatlarının artmasına sebep 

olmaktadır. Bu artış havai hatlarda kaybolan enerjiyi artırmaktadır. Havai hatların yük 

dağıtımı optimize edilerek kayıp enerjinin minimuma indirilmesi gerekmektedir. Son 

zamanlarda popüler olamaya başlayan; hat etrafında oluşan ve boşa giden manyetik alan 

enerjisinin etkili bir şekilde kullanılabilmesiyle veri edinimi açısından çok dikkat çekicidir.  

Güç iletim hatlarının artması ve özellikle kırsal kesimlerdeki sert rüzgârlar, buz yükü, 

yıldırım, direk devrilmeleri gibi problemler enerjinin iletilmesini zorlaştırmaktadır[2,3]. 

Ayrıca enerji üretim santrallerinin ve tüketicilerin devreye girip-çıkması gibi durumlar hatta 

yoğun güç dalgalanmalarına sebep olmakta ve bu durum güç kalitesini ve güvenirliğini 

olumsuz etkilemektedir. Hem güç kalitesi ve güvenirliğini artırmak hem de akıllı şebeke 

uygulamasının geliştirilmesi ve genişletilmesi için iletim hatlarının etkin bir şekilde izlenmesi 

ve potansiyel tehlikelerin önceden tahmin edilmesi büyük önem arz etmektedir[4]. Bunun için 

iletim hatlarına; montajı ucuz, pil değişimi gibi bakım masrafı olmayan[5,6], düşük güç 

tüketimli, hızlı devreye alınabilen ve düşük maliyetli [7] çevrimiçi durum izlenme takip 

sistemleri geliştirilmeli ve bunların sayısı artırılmalıdır. 

Günümüzde; çalışabilmesi için ihtiyacı olan enerjiyi, hat üzerindeki elektromanyetik 

alan değişimi ile elektrik enerjisi üreten hasatlayıcılar gelişmektedir (Şekil 1). Bu yolla hatta 

ait birçok kritik parametre (sıcaklık, sehim, akım, nem vb.) izlenebilir ([8],[9]), 
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transformatörlerin çalışma koşullarını izlemek için sensörler çalıştırılabilir [7]. Ayrıca 

bölgesel hava kirliliği ve UV verileri takip edilebilir [10]. Bunlar gibi mini ve mikro 

mertebelerinde enerji gereksinimi olan sistemler için enerji hasatlayıcılar etkin ve etkili 

çözüm sunmaya başlamıştır.  

RF haberleşme sistemleri ile veri aktarımı düşük güçlü ve düşük maliyetle 

gerçekleştirilebildiği için genellikle tercih edilirler. Şekil 1’de görüldüğü üzere her direk 

arasına kablosuz hasatlayıcı modülü yerleştirilmiştir. Her bir modül RF ile veri aktarımı 

sağlayarak son alıcıya kadar veri aktarımı kesintisiz sağlanabilir. Diğer bir kullanım ise tek 

modülle tek bir noktadan bölgesel veri takibi gerçekleştirilmesidir. 

 

 
 a        b 

Şekil 1. a)Hasatlayıcıların havai iletim hattı üzerindeki görünümü[12],  

 b)İletken üzerine yerleştirilen hasatlayıcı görünümü [3] 

Hat bakımları için kullanılan yöntemler içinde helikopter, bomlu sepetli kamyonlar, 

mobil robotların yanı sıra insansız hava araçlarının da (iha) kullanılmaya başlandığı 

günümüzde hatta yaklaşan iha’ların hat üzerinden enerji hasatlama ile kablosuz şarj 

edilebilmesi fikri hat bakımlarında iha’ların yaygınlaşmasına bir sebep olabilir[11].  

Yarı iletken teknolojisinin gün geçtikçe ilerlemesi; ucuz, küçük ebatlı ve düşük güçte 

çalışabilen sensörlerin gelişmesine yol açmıştır. Ölçülecek parametreye uygun sensör 

seçilerek ölçüm işlemi kolaylıkla yapılabilmektedir. Hasatlayıcı sistemlerinde sensörlerin 

çalışabilmesi için gerekli olan enerji farklı yöntemlerle (güneş [13], rüzgâr [15], 

elektromanyetik [8.9.15.16])  yapılabilmektedir. Bazı sensörlerin elektriksel değerlikleri 

Tablo 1’de verilmiştir: 

Tablo 1. Bazı sensörlerin elektriksel değerlikleri 

NİTELİK KOD 

ÇALIŞMA 

GERİLİMİ 

(+V) 

ÇALIŞMA 

AKIMI (mA) 

GÜCÜ 

(mW) 

ÜRETİCİ 

FİRMA 

 

 

NEM 

BME280 3,3 

0,340 1,2 

BOSCH[17] 

 

SICAKLIK 0,350 1,3  

YÜKSEKLİK - -  

BASINÇ 0,714 2,6  

IŞIK ŞİDDETİ BH1750FVI 3,3 0,190 0,6 ROHM[18]  

UV ŞİDDETİ ML8511 3,3 0,500 1,7 LAPIS[19]  

İVME ADXL345 3,3 0,140 0,5 ANALOG[20]  

AKIM INA219 3,3 1 3,3 TEXAS[21]  

KARBONMONOKSİT MQ7 5 70 350 HANWEI[22]  

KARBONDİOKSİT MG811 6 200 1200 SANDBOX[23]  

AMONYAK 
MQ135 5 160 800 OLİMEX[24] 

 

DUMAN  
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SÜLFÜR  

LPG 

MQ2 5 160 800 HANWEI[25] 

 

BÜTAN  

PROPAN  

METAN MQ4 5 150 750 HANWEI[26]  

MODELLEME VE ANALİZ 

Şekil 2’de enerji hasatlayıcı modeli verilmiştir[14]. Bu modellerde nüve materyali 

olarak amorf çekirdek, sargı emaye izoleli bakır iletken malzeme olarak düşünülmüştür.  

 
Şekil 2. Hatta yerleştirilen enerji hasatlayıcı görünümü 

Hat akımı (I) 100 A, 50 Hz sinüzoidal olarak değişen akım olarak tanımlanmıştır. Her 

bir sargı 0,35 mm emaye izoleli bakır ile 780 sipir olarak tasarlanmıştır. İki bobin birbirine 

seri olacak şekilde analize hazırlanmıştır. 

A
R


=                                                     (1) 

Burada R toplam sargı direnci,   sargıdaki toplam iletken uzunluğu ve A iletken kesit 

alanı olarak verilmiştir. Şekil 2’de verilen boşluk mesafesinin değişimine göre öz indüktans 

ve sargıda indüklenen gerilim değişimi Şekil 3’te verilmiştir: 

 
(a)                                                         (b) 

Şekil 3. Boşluk mesafesi ile öz indüktans (a) ve indüklenen gerilim değişimi (b) 

Boşluk mesafesi arttıkça öz indüktans ve indüklenen gerilim hızla azalmaktadır. Şekil 

3’teki değişimlerin oluşması beklenen sonuçtur. Çünkü boşluk mesafesinin artışı; nüvelerde 

halkalanan akının azalmasına neden olmaktadır. Şekil 2’de görülen 0,25 mm, boşluk mesafeli 

model için Şekil 4’te verilen harici devre modeli geçici zaman analizi için tanımlanmıştır. Her 

bir sargı direnci Eşitlik 1 ile 16,19  olarak hesaplanmıştır. Burada iki bobinin sargı dirençleri 

toplamı 32,39 ohm. Maxwell 3D analiz tasarımında belirtilen sargı LWinding2 olarak 
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tanımlanmıştır. Şekil 4’teki devre modeli Maxwell dosyası içerisine aktarılmıştır. Böylece 

hasatlayıcı modelin yüklü durumu incelenmiştir. 

 
Şekil 4. Enerji hasatlayıcı modeli harici devre görünümü (Circuit Editor) 

 

Sargılardan geçen akım ve indüklenen gerilim değişimi Şekil 5 ile verilmiştir.  

 
(a) 

 
(b) 

Şekil 5. Sargılardan geçen akım değişimi (a), indüklenen gerilim değişimi (b) 

 

Şekil 5 incelendiğinde indüklenen gerilim 3,81 V ve sargı akımı 60,5 mA olarak 

hesaplanmıştır. Bir seri veya paralel alternatif akım devresinde endüktif reaktans ile kapasitif 

reaktansın birbirine eşit olması durumunda devrede rezonans gerçekleşir. Seri bir rezonans 

devresinde (Şekil 6) reaktanslar üzerine düşen gerilimlerin vektörel toplamları sıfır olduğu 

için devreden geçen akım maksimum değere ulaşır. Sargı indüktansı ve indüklenen gerilimin 

frekansı bilindiği için devreye bağlanacak kondansatör değeri Eşitlik 2 ile hesaplanabilir: 

         
( ) s

2
Lf2

1
C


=                                                                                                            

(2) 
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Burada C, bağlanacak kondansatörün kapasitans değeri; f, sargılardan geçen akımın 

frekans değeri; sL sargı indüktansı olarak verilmiştir. Kondansatör kapasitans değeri Eşitlik 2 

kullanılarak 5 uF olarak hesaplanmıştır.  

 
Şekil 6. Enerji hasatlayıcı modeli rezonans devresi 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Şekil 7. Yük üzerinden geçen akım değişimi (a), Yük üzerinden düşen gerilim değişimi (b), 

Watt metrede güç değişimi (c) 
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Şekil 7’de görüldüğü üzere yük üzerindeki gerilim 8,8 V, yük üzerinden geçen akım ise 

270 mA civarındadır.  

SONUÇ 

Bu çalışmada hat üzerine yerleştirilen bir hasatlayıcı analizi gerçekleştirilmiştir. 

Hasatlayıcı bobinlerin sarıldığı nüveler arası boşluk değişiminin indüktans ve indüklenen 

gerilim değişimi incelenmiştir. Mesafe arttıkça indüktans ve indüklenen gerilimde azalma 

meydana gelmektedir. Bu değişim halkalanan akının azalması ile orantılı olarak 

değişmektedir. Ayrıca çıkış gücü değişimi incelendiğinde bu hasatlayıcıdan 2,45 W güç 

alınabilmektedir. Bu güç değerliği için çalışabilecek sensör devresi kurulabilir. İleride 

gerçekleştirilecek çalışmalarda bu hasatlayıcı tasarımının uygulaması gerçekleştirilecektir. 

Ayrıca diğer çalışmalarda ise C tipi amorf nüve ve troid tipi nanokristallin nüve ile benzetim 

ve uygulama çalışmaları gerçekleştirilecektir.  
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ÖZET 

Türbülanslı ve fakir ön karışımlı yakıcılar, düşük NOx emisyonlarına sahip olmalarına 

rağmen yanma kararsızlıklarına karşı oldukça duyarlıdırlar. Bu alevlerin akustik zorlamalara 

karşı verdiği lineer olmayan tepkiler, yanma kararsızlıklarının gelişiminde baskın rol 

oynamaktadır. Yapılan deneysel çalışma ile sentetik gaz yakıtların (H2 /CO/CO2 /CNG) yanma 

kararsızlıkları ve basınç dalgalanmaları ile alev geri tepmesi olayının ortaya çıkışı arasındaki 

ilişki ön karışımlı-girdap üreteçli-laboratuvar ölçekli bir yakıcıda incelenmiştir. Statik ve dinamik 

basınç sensörleri, fotodiyotlar, termal-çiftler ve anlık alev görüntüleri kullanılarak ölçümler 

gerçekleştirilmiş, yanma odasına yerleştirilen, mekanik akçüatör görevi gören hoparlörler 

vasıtasıyla alev farklı frekanslarda (0-400 Hz) akustik olarak zorlanmıştır. Elde edilen veriler, 3 

farklı frekans değerinde (96, 175, 300 Hz) yanma odasının yüksek genlikli basınç dalgalanmaları 

ile rezonansa girdiğini göstermiştir. En yüksek basınç dalgalanmalarının oluştuğu 1. doğal 

akustik modda genliklerin büyüklüğü mutlak basınç değerinin %0.31’ine tekabül etmektedir. 

Ayrıca yapılan deneyler sonrasında yakıt karışımı içerisindeki CO2 miktarının artmasının yanma 

kararlılığını olumlu yönde etkilediği ve %15 ve üzerinde CO2 miktarına sahip sentetik yakıt 

karışımlarında alevin bütün akustik zorlamalara karşı dirençli ve kararlı olduğu gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sentetik gaz; Yanma kararsızlıkları, Alev sönmesi ve geri tepmesi. 

GİRİŞ 

Yakma sistemlerinde termo-akustik kararsızlıklar, ısı salınımı dinamikleri ve akustik 

salınımlar (basınç dalgalanmaları) arasındaki iki yollu etkileşimden kaynaklanır. Yanma 

kararsızlıkları, yakıcının bir veya daha fazla doğal akustik modunun geniş genlikli salınımları ile 

karakterize edilir. Yanma kararsızlıkları sonucu oluşan basınç dalgalanmaları yanma sistemi 

bileşenlerinde aşınma ve hasarlara neden olabilir, daha ağır şartlarda ise yakıcıdan kopan parçalar 

aşağı akımdaki yanma odası bileşenlerine zarar verebilir. Yılmaz ve arkadaşları, yanma 

kararsızlıklarını değerlendirmek için fakir ön karışımlı bir yakıcıda CH4/H2 alevlerini deneysel 

olarak test etmişlerdir. Sabit genlikte ve yanma odasının farklı akustik modlarında CH4 yakıtına 

H2 ilavesinin yanma kararsızlıklarına olan etkilerini araştırmışlardır. OH düzlemsel lazerle 

uyarılmış floresan (PLIF-Planar laser-induced fluorescence) tekniğini uygulayarak OH 
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konsantrasyonlarını incelemiş ve termo-akustik eşleşmenin derecesini belirlemek için Rayleigh 

indekslerini hesaplamışlardır. Elde edilen veriler; yanma karakteristiklerinin yakıt karışımı 

içerisindeki H2 miktarına aşırı derecede duyarlı olduğunu, H2 konsantrasyonunun artmasıyla 

alevin daha kompakt bir hale geldiğini ve eşleşmenin arttığını göstermiştir. Son olarak, H2 

ilavesinin alevin salınım yapmadığı frekans değerlerinde alev tepkisini arttırdığı, salınım yaptığı 

frekans değerlerinde ise eşleşme yoğunluğunu azalttığı belirtilmiştir [1]. Zalluhoğlu ve Olgac, 

termo-akustik kararsızlıkları incelemek için sıkça kullanılan deney test düzeneği, Rijke tüpünü 

kullanmıştır. Analizlerinde yeni matematiksel bir yaklaşım olan karakteristik köklerin 

kümelenme davranışını (CTCR – Cluster treatment of characteristic roots) kullanmışlardır. Bu 

yaklaşım ile Rijke tüpünün geometrik boyutları gibi parametreleri değiştirerek kararlı çalışma 

aralıklarının tespit edilebileceğini belirtmişlerdir. Ayrıca, ısıtıcı konumunu da değiştirmiş, ses 

basıncı, güç spektrumu ve kararlılık haritalarını oluşturmuşlardır. Sonuçlar, yapılan tahminlerin 

genelde deneysel veriler ile uyumlu olduğunu, ısıtıcının tüpün üst yarısındayken elde edilen 

sonuçlarda bazı farklılıklar olduğunu göstermiştir [2]. Pan ve arkadaşları, kerosen türünde 

hidrokarbon yakıtların süper kritik basınç değerinde yatay bir tüp içerisinde termo-akustik 

kararsızlıklarını deneysel olarak incelemişlerdir. Yanma odası AISI 316 paslanmaz çelikten imal 

edilen, 240 mm boy ve 1.6 mm iç çapa sahip küçük bir tüptür. Deneyleri, 2.5 – 4.0 MPa basınç, 

800 – 1200 kg/m2s kütlesel akı ve 665 – 950 kW/m2 ısı akısında gerçekleştirmişler ve basınç 

düşüşünde bağıl standart sapma (RSD – Relative standard deviation) değerleri kullanarak termo-

akustik kararsızlıkların yoğunluklarını değerlendirmişlerdir. Isı transfer katsayısı ve dalgalanma 

yoğunluğu arasındaki ilişkiyi irdelemiş, dalgalanmalar boyunca basınç düşüşü ve çıkış yığın 

sıcaklığındaki artış ile birlikte duvar sıcaklığında bir düşüş gözlemişlerdir. Düşük kütle akışı, 

düşük basınç ya da yüksek ısı akısı gibi şartlar altında termo-akustik dalgalanmalar daha belirgin 

hale gelmiştir. Giriş yığın sıcaklığındaki artış bir eşik değeri geçince kararsızlıklar sona ermiştir. 

Dalgalanmanın gerçekleştiği bölgede ısı transfer katsayısı ile dalgalanma yoğunluğu pozitif bir 

ilişki sergilemiştir [3]. Benzer şekilde yanma kararsızlıklarının incelendiği deneysel ve sayısal 

birçok çalışma bulunmaktadır [4-14]. Bu çalışmada H2/CO/CNG/CO2 karışımı sentetik gazların 

termo-akustik zorlama altında alev davranışları incelenmiştir. Yanma odası kollarına yerleştirilen 

hoparlörler vasıtasıyla alev farklı frekanslarda (sabit genlikte) ses dalgaları (basınç dalgaları) ile 

zorlanmış. Basınç, ışık şiddeti ve sıcaklık ölçümleri yapılarak bu şartlar altında alev davranışı 

incelenmiştir.  

2. DENEY DÜZENEĞİ 

Yanma odası “T” şeklinde paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Boyu 1755 mm, genişliği ise 

2100 mm’dir. Silindirik bir kesit alanına sahip olan yanma odasının iki tarafında sıcaklık ve 

emisyon ölçümleri için portlar, diğer iki tarafında ise kuartz pencereler bulunmaktadır. Şekil 

1.’de deney sisteminin şematik hali verilmiştir. Alevin akustik olarak zorlanabilmesi için çıkış 

kısmında her iki tarafa hoparlörler yerleştirilmiştir. Hoparlörler sinyal jeneratörü ve 

kuvvetlendirici ile istenilen genlikte ve frekansta ses dalgalarını yanma odasına göndermektedir. 

Tablo 1.’de kullanılan sentetik gazlar ve çalışma şartları verilmiştir. H2/CO:2 olacak şekilde 
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sentetik gaz karışımları belirlenmiş, %20 oranında sıkıştırılmış doğalgaz ve 0-20% oranlarında 

ise CO2 gazlarıyla seyreltilmiştir. Böylece daha gerçekçi sentetik gaz karışımları elde edilmeye 

çalışılmıştır. Şekil 2.’de ise ölçüm ekipmanları yanma odası üzerinde konumları ile birlikte 

gösterilmektedir. Dokuz adet termalçift, iki adet piezorezistif basınç sensörü, iki adet fotodiyot ve 

bir adet dinamik basınç sensörü ile elde edilen ölçümler veri toplama cihazı ile elektronik ortama 

aktarılmıştır.  

Tablo 1. Kullanılan sentetik gazların bileşenleri ve özellikleri. 

Karışım 
H2 

(%) 

CO 

(%) 

CO2 

(%) 

CNG 

(%) 

AID 

(MJ/kg) 

DebiYakıt 

(slpm) 

DebiHava 

(slpm) 
Φ 

1 53.3 26.7 0 20.0 31.077 11.000 69.817 0.6 

2 50.0 25.0 5 20.0 26.277 11.399 70.085 0.6 

3 46.6 23.4 10 20.0 22.498 11.826 70.366 0.6 

4 43.3 21.7 15 20.0 19.506 12.288 70.678 0.6 

5 40 20.0 20 20.0 17.053 12.788 71.016 0.6 

 

 
Şekil 1. Deney düzeneğinin şematik gösterimi. 

1. Hava kompresörü (5.5 hp, 500 lt) 
2. Hava tankı (1 m3) 
3. Filtre 
4. Regülator (1 MPa - 0.3 MPa) 

5. Külte akış kontrolcüsü (MFC) 

6. Manometre 
7. Pnömatik Regulator 

8. Selenoid valf 

9. Şamandıra tipli debimetre 
10. CNG tankı 

11. Yüksek basınç regülatörü 

12. CO2 tankı 
13. CO tankı 

14. H2 tankı 

15. MFC’lerin kontrolcüsü 
16. Yakıt kollektörü 

17. Ön karıştırıcı 

18. Ateşleme ve Selenoid kontrol paneli 
19. Ön karışımlı yakıcı 

20. Yanma odası 

21. Baca 

22. Güç kaynağı 
23. Sinyal jeneratörü 

24. Kuvvetlendirici 

25. Hoparlör 
26. Elektriksel bağlantılar  

27. Gaz boru hatları 
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Şekil 2. Deney sistemi ölçüm ekipmanları. 

3. SONUÇLAR 

İlk olarak yanma odası doğal akustik modları belirlenmiştir. Ölçümler üç doğal akustik 

modun (95, 175 ve 270 Hz frekanslarda) var olduğunu göstermiştir. Doğal akustik modlarda 

eksenel alev sıcaklıklarında belirgin düşüş gözlemlenmiştir. (Şekil 3.) İlk akustik modda 

yaklaşık 40 K, ikinci akustik modda ise yaklaşık 80 K düşüş gözlemlenmiştir. Fakat bu düşüş 

sadece yanma odasının ilk 300 mm’lik kısmında gerçekleşmiş, yanma odasının çıkışına doğru 

bütün sıcaklık değerleri benzer davranış göstermiştir. Bu durum akustik zorlamanın çıkış 

sıcaklıklarında bir değişikliğe neden olmadığını kanıtlamıştır.   

 
Şekil 3. Akustik zorlamanın eksenel sıcaklık dağılımı üzerine etkisi. 

Bütün karışımlar 0-300 Hz frekans değerlerinde sabit genlikli ses dalgaları ile 

zorlanmış, zorlamalar sonucu alev davranışı gözlemlenmiştir. Şekil 4-6.’da bu alevlerin 

basınç ve ışık şiddeti ölçümleri sunulmuştur. Şekil 4(a)’da 0% CO2 içeren sentetik gaz 

karışımının basınç ölçümleri gösterilmektedir. Alev geri tepmesi sonucu alev, brülörün iç 

kısmına ilerlemiş ve brülör içerisindeki basınç yaklaşık 200 mbar değerine ulaşmıştır. Benzer 
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değişim ışık şiddeti ölçümlerinde de gözükmektedir. (Şekil 4(b)) Ayrıca yanma 

kararsızlıklarının yanma odası ile etkileşimi sonucu artan basınç dalgalanmaları Şekil 4(c)’de 

gösterilmiştir.  

  

(a) Statik basınç ölçümleri (b) Işık şiddeti ölçümleri 

 

(c) Dinamik basınç ölçümleri 

Şekil 4. CO2 içermeyen sentetik gaz karışımı için akustik zorlama altında basınç ve ışık 

şiddetinin değişimi. 

Şekil 5.’de ise 5% CO2 ile seyreltilmiş sentetik gaz karışımı için ölçüm sonuçları 

gösterilmektedir. Bu karışımda da alev geri tepmesi olayı gerçekleşmiş, brülör içerisindeki 

basınç değeri 40 mbar’a ulaşmıştır. CO2 miktarının artmasıyla basınç miktarındaki artış 

düşmüş, 10%CO2 içeren sentetik gaz karışımında ise bu artış daha da azalmıştır. 15% ve üstü 

miktarlarda CO2 içeriğine sahip karışımlarda ise alev geri tepmesi olayı görülmemiş, bütün 

zorlama frekanslarında kararlı alevler oluşmuştur. (Şekil 6.) 
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(a) Statik basınç ölçümleri (b) Işık şiddeti ölçümleri 

 

(c) Dinamik basınç ölçümleri 

Şekil 5. 5% CO2 içeren sentetik gaz karışımı için akustik zorlama altında basınç ve ışık 

şiddetinin değişimi. 

  

(a) Statik basınç ölçümleri (b) Işık şiddeti ölçümleri 
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(c) Dinamik basınç ölçümleri 

Şekil 6. 20% CO2 içeren sentetik gaz karışımı için akustik zorlama altında basınç ve ışık 

şiddetinin değişimi. 

Son olarak test edilen her bir karışım için ışık şiddeti ölçümleri Şekil 7.’de 

gösterilmektedir. En yüksek alev parlaklığı 5%CO2 içeren yakıt karışımında elde edilmişken, 

en düşük alev parlaklığı 20% CO2 içeren gaz karışımında görülmüştür. 

 
Şekil 7. Alev parlaklıkları. 

4. DEĞERLENDİRMELER 

Elde edilen sonuçlar: 

➢ 3 farklı frekans değerinde (95, 175, 270 Hz) yanma odası, yüksek genlikli 

basınç dalgalanmaları ile rezonansa girmiştir.  

➢ En yüksek basınç dalgalanmalarının oluştuğu 1. doğal akustik modda 

genliklerin büyüklüğü mutlak basınç değerinin %0.31’ine tekabül etmektedir.  

➢ Yakıt karışımı içerisindeki CO2 miktarının artması yanma kararlılığını olumlu 

yönde etkilemiş, %15 ve üzeri CO2 içeriğine sahip sentetik gaz karışımlarında alev bütün 

akustik zorlamalara karşı dirençli ve kararlı bir davranış göstermiştir.  
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➢ %10 CO2 miktarına sahip sentetik gaz karışımında alev geri tepmesi olayında 

mutlak basınçta belirgin bir değişim gözlemlenmemiştir. 

➢  
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ÖZET 

Fosil yakıt tüketiminin ve karbondioksit (CO2) emisyonlarının azaltılmasına yönelik olarak 

sentetik gaz (sentez gazı) kullanımındaki artış, araştırmacıları, konvansiyonel yakıtlar için 

optimize edilmiş yakıcılarda bu gaz yakıtları kullanmadan önce ilgili gazların yanma 

karakteristiklerini araştırmaya yöneltmiştir. Bu çalışmada yüksek H2/CO oranına sahip sentetik 

gaz yakıtların sıcaklık ve emisyon davranışı ile kararlı çalışma aralıkları (alev geri tepmesi ve 

alev sönmesi eşdeğerlik oranları) ön karışımlı-girdap üreteçli-laboratuvar ölçekli bir yakıcıda 

deneysel olarak incelenmiştir. Sabit ısıl güçte (3 kW), 0.2 girdap sayısında ve 0.6 eşdeğerlik 

oranında (Φ); hacimce %20 sıkıştırılmış doğalgaz ve farklı yüzdelerde CO2 gazları (%0-20) ile 

seyreltilmiş sentetik gaz yakıtların yanma davranışları araştırılmıştır. Termal-çiftler ile eksenel ve 

radyal sıcaklık ölçümleri yapılırken, baca gaz analizörüyle de emisyon davranışı araştırılmıştır. 

Alev sıcaklıkları yüksek H2 içeriğine sentetik gaz karışımlarında daha yüksek ölçülürken, yanma 

odası çıkışında en az H2 içeren sentetik gaz karışımında yüksek egzoz sıcaklıkları elde edilmiştir. 

Yakıt karışımı içerisinde CO2 miktarının artmasıyla birlikte O2 ve NOx emisyonları azalmış, CO 

ve CO2 emisyonları ise artmıştır. Kararlı çalışma aralıkları ise CO2 seyreltmesi ile Φ=0.42-0.62 

aralığından Φ=0.455-1.2 aralığına genişlemiştir. Böylece CO2 seyreltmesinin kararlı çalışma 

aralıklarını artırdığı belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sentetik gaz; Yanma karakteristikleri, Emisyon. 

1. GİRİŞ 

Fosil yakıt tüketiminin ve CO2 emisyonlarının azaltılmasına yönelik olarak sentetik gaz 

(sentez gazı) kullanımındaki artış, araştırmacıları, konvansiyonel yakıtlar için optimize edilmiş 

yakıcılarda bu gaz yakıtları kullanmadan önce ilgili gazların yanma karakteristiklerini 

araştırmaya yöneltmiştir. Literatürde sentetik gazların yanma karakteristikleri üzerine birçok 

çalışma bulunmaktadır. Yılmaz (Harun) ve Yılmaz (İlker) sentetik gaz yakıt bileşiminin yanma 

ve emisyon davranışına etkisini girdap üreteçli, ön karışımlı ve laboratuvar ölçekli bir yakıcıda 

incelemişlerdir. Deneylerde farklı H2/CO oranlarında CNG/H2/CO/CO2 bileşimlerine sahip 

sentetik gaz yakıtların eksenel ve radyal yönde sıcaklık ve CO, CO2 ve NOx emisyon ölçümlerini 

yapmışlardır. Elde edilen sonuçlar, CO2 miktarındaki artışın CO emisyonlarını artırdığını ve 
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H2/CO oranının sıcaklık dağılımında belirgin bir değişikliğe neden olmadığını göstermiştir [1]. 

İlbaş ve Karyeyen, hidrojen ilavesi içeren düşük ısıl değerli kömür gazlarının yanma 

davranışlarını, sayısal olarak incelemişlerdir. PDF (Probability Density Function - Olası 

Yoğunluk Fonksiyonu) modeli ile k-ɛ realizable türbülans modelini kullanmışlardır. Deneysel 

sonuçlar ile iyi bir uyum elde etmişler, hidrojence zenginleştirilmiş kömür gazlarının yanma 

karakteristiklerinin hidrojen ilavesi ile iyileştiğini ancak hidrojen ilavesinin, NOx emisyonlarını 

artırdığını belirtmişlerdir [2]. Fan ve arkadaşları, farklı oranlarda CH4, CO ve H2 içeren sentetik 

gaz karışımlarını laboratuvar ölçekli bir yakıcıda yakmışlar ve bu gazların yanma 

karakteristiklerini (alev kararlılığı, sıcaklık gradyeni, ateşleme ve NOx oluşumu bakımından), 

alev sıcaklıkları ve baca gazı kompozisyonlarını ölçerek ve analiz ederek incelemişlerdir. Elde 

edilen sonuçlar; primer hava katsayısının sentetik gazın ateşlenmesinde ve NOx oluşumunda 

baskın olduğunu, toplam hava katsayısının baca gazı sıcaklıklarını etkilediğini (yüksek sıcaklık 

bölgelerinden sonra) ve NOx oluşumunun H2/CO oranı arttıkça yükseldiğini göstermiştir [3]. 

Cipriani, farklı bileşimlerdeki sentetik gazların hem ön karışımlı hem de ön karışımsız yanma ve 

emisyon davranışlarını incelemiştir. Sayısal bir model geliştirmiş, elde edilen sonuçları deneysel 

veriler ile valide etmiştir. Ayrıca, sentetik gaz kompozisyonunun yanma performansına etkilerini 

de incelemiştir. Sonuçlar, sentetik gaz kompozisyonun CO emisyonunu önemli ölçüde 

etkilediğini, eşdeğerlik oranının adyabatik alev sıcaklığını belirgin ölçüde değiştirdiğini tespit 

etmiştir [4]. Ayrıca sentetik gaz yakıtların yanması üzerine literatürde birçok çalışma 

bulunmaktadır [5-11].  

Bu çalışmada, yüksek H2/CO oranına sahip sentetik gaz yakıtların yanma davranışları 

(sıcaklık ve emisyon) ve kararlı çalışma aralıkları ön karışımlı-girdap üreteçli-laboratuvar ölçekli 

bir yakıcıda deneysel olarak incelenmiştir.  

2. DENEY DÜZENEĞİ 

175 cm uzunluğa ve 32 cm iç çapa sahip silindirik kesitli bir yanma odası kullanılmıştır. 

Yanma odası duvar kalınlığı 0.5 cm’dir. Şekil 1.’de deney düzeneği şematik gösterimi verilmiştir. 

Sentetik gaz yakıt komponentleri %99 saflığa sahip yüksek basınçlı tanklardan tedarik edilmiş, 

hava ise kompresör yardımıyla sisteme beslenmiştir. Yakıt kontrolcüleri ile kontrol edilen gaz 

akışları kollektöre oradan da hava ile karışarak homojen bir karışım elde etmek üzere ön 

karıştırıcıya gönderilmiştir. Yanma sistemi tam otomatik ateşleme, tahliye ve yeniden başlatma 

sistemleri ile donatılmıştır. Sıcaklık ölçümleri K ve B tipi termalçiftler ile sağlanmış, emisyon 

ölçümleri ise taşınabilir bir baca gaz analizörü vasıtasıyla ölçülmüştür. Anlık alev görüntüleri ise 

yarı profesyonel fotoğraf makinesi ile elde edilmiştir. 
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Şekil 1. Deney düzeneğinin şematik gösterimi. 

 

1. Hava kompresörü (5.5 hp, 500 lt) 

2. Hava tankı (1 m3) 

3. Filtre 

4. Regülator (1 MPa - 0.3 MPa) 

5. Külte akış kontrolcüsü (MFC) 

6. Manometre 

7. Pnömatik Regulator 

8. Selenoid valf 

9. Şamandıra tipli debimetre 

10. CNG tankı 

11. Yüksek basınç regülatörü 

12. CO2 tankı 

13. CO tankı 

14. H2 tankı 

15. MFC’lerin kontrolcüsü 

16. Yakıt kollektörü 

17. Ön karıştırıcı 

18. Ateşleme ve Selenoid kontrol paneli 

19. Ön karışımlı yakıcı 

20. Yanma odası 

21. Baca 

22. Elektriksel bağlantılar  

23. Gaz boru hatları 
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Tablo 1.’de kullanılan sentetik gaz karışımları ve özellikleri gösterilmektedir. Sentetik 

gaz yakıtların üç ana bileşeni olan H2, CO, CO2 gazları ile yüksek miktarda CH4 (%91.5) 

içeren sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) kullanılmıştır. Isıl güç 3kW, eşdeğerlik oranı Φ=0.6 ve 

girdap sayısı GS=0.2 olarak sabit tutulmuş, yakıt kompozisyonun yanma karakteristikleri 

üzerine etkisi araştırılmıştır. 

Tablo 1. Kullanılan sentetik gazların bileşenleri ve özellikleri. 

Karışım H2 

(%) 

CO 

(%) 

CO2 

(%) 

CNG 

(%) 

AID 

(MJ/kg) 

DebiYakıt 

(slpm) 

DebiHava 

(slpm) 

Φ 

1 53.3 26.7 0 20.0 31.077 11.000 69.817 0.6 

2 50.0 25.0 5 20.0 26.277 11.399 70.085 0.6 

3 46.6 23.4 10 20.0 22.498 11.826 70.366 0.6 

4 43.3 21.7 15 20.0 19.506 12.288 70.678 0.6 

5 40 20.0 20 20.0 17.053 12.788 71.016 0.6 

3. SONUÇLAR 

CO2 ilavesinin, test edilen karışımların kararlı yanma aralıklarına etkisi Şekil 2.’de 

açıkça görülmektedir. H2/CO oranından bağımsız olarak CO2 miktarı arttıkça kararlılık aralığı 

alev geri tepmesi yönünde genişlemiş, alev sönmesi yönünde ise çok az bir miktarda artmıştır. 

Karışım içeriğinde CO2 miktarı arttıkça hava/yakıt karışımının ısıl değeri düşer ve aynı 

miktarda ısıl güç temini için karışımın hızının artması gerekir ve bu durum alev geri tepmesi 

limitlerini iyileştirir. Test edilen sentetik gaz yakıtların eksenel sıcaklık dağılımları Şekil 3.’de 

gösterilmiştir. Sıcaklık dağılımları değer ve trend bakımından benzer bir davranışa sahip 

olmalarına karşın CO2 miktarı artıkça giriş sıcaklıkları azalmış, çıkış sıcaklıkları ise artmıştır. 

(Şekil 4) giriş kısmında sıcaklık farklı 60 K iken çıkış kısmında bu fark yaklaşık 30 K’dir.  

 

 
Şekil 2. Sentetik gaz karışımların yanma limitleri. 
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Şekil 3. Eksenel sıcaklık dağılımı. 

 

 

(a) Giriş kısmı (b) Çıkış kısmı 

Şekil 4. Eksenel sıcaklık dağılımı (yakınlaştırılmış) 

Bütün alevler brülör çıkışında sabitlenmiştir. Şekil 5.’de farklı CO2 seyretmeleri için 

alev görüntüleri gösterilmiştir. Seyreltme miktarındaki artış ile alev parlaklıklarında azalma 

ve genişleme gözlemlenmiştir. Bu durum CO2 ilavesinin yanma reaksiyonlarını inhibe ederek 

kimyasal kinetik zamanlarını artırdığı şeklinde yorumlanmıştır. 

   

(a) 0% CO2 (b) 5% CO2 (c) 10% CO2 
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(d) 15% CO2 (e) 20% CO2 

Şekil 5. Anlık alev görüntüleri 

Radyal sıcaklık değerleri (Şekil 6), artan eksenel mesafeyle artmış, alev merkezinden 

radyal olarak yakıcı duvarına doğru ise azalma göstermiştir. Radyal sıcaklık dağılımları 

eksenel mesafe artıkça artmış ve lineer bir davranış sergilemiştir.  

Tablo 2.’de yanma odası çıkışında tek bir noktada ölçülen emisyon değerleri 

görülmektedir. CO2 seyreltimi CO emisyonlarını belirgin bir şekilde artırmış, NOx 

emisyonlarını ise 1 ppm azaltmıştır. Önceden de belirtildiği gibi kimyasal reaksiyonlar 

tamamlanamamıştır. Giriş sıcaklıkları düşmüş ve termal NOx oluşumu azalmıştır.  

 

 

(a) 63 mm eksenel uzaklıkta (b) 163 mm eksenel uzaklıkta 
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(c) 263 mm eksenel uzaklıkta 

Şekil 6. Radyal sıcaklık dağılımları. 

Tablo 2. Baca emisyon ölçüm sonuçları. 

Karışım H2 

(%) 

CO 

(%) 

CO2 

(%) 

CNG 

(%) 

O2 

(%) 

CO2 

(%) 

CO 

(ppm) 

NOx 

(ppm) 

1 53.3 26.7 0 20.0 11.7 4.4 15 2 

2 50.0 25.0 5 20.0 11.7 4.4 15 2 

3 46.6 23.4 10 20.0 11.9 4.3 82 2 

4 43.3 21.7 15 20.0 11.5 4.5 105 1 

5 40 20.0 20 20.0 11.5 4.5 174 1 

4. DEĞERLENDİRMELER 

Yapılan bu çalışma ile yüksek H2/CO oranına sahip sentetik gaz yakıtların yanma 

karakteristikleri laboratuvar ölçekli, ön karışımlı ve girdap üreteçli bir yakıcıda deneysel 

olarak incelenmiştir. Elde edilen veriler: 

• CO2 ilavesinin, test edilen karışımların hepsinde kararlı yanma aralıklarını artırdığı 

görülmüştür (özellikle alev geri tepme eğilimi). Kararlı çalışma aralıkları ise CO2 seyreltmesi 

ile Φ=0.42-0.62 aralığından Φ=0.455-1.2 aralığına genişlemiştir.  

• Tüm karışımların eksenel sıcaklık profilleri hem değer hem de trend bakımından iyi 

bir tutarlılık göstermiştir. Giriş kısmında sıcaklıklar arası fark en fazla 50 K iken, baca 

kısmında ise bu değer 20 K’e kadar düşmüştür. 

• Yüksek hidrojen içeriğinin bir sonucu olarak %20CNG-%53,3H2-%26,7CO karışımı, 

en kısa alevi oluşturmuştur. CO2 miktarı arttıkça alev hem eksenel hem de radyal doğrultuda 

uzamıştır. Radyal sıcaklık değerleri, artan eksenel mesafeyle artmıştır.  

• Alev merkezinden radyal olarak yakıcı duvarına doğru uzaklaşıldıkça sıcaklık 

değerleri azalmıştır.  
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• Test edilen tüm yakıt karışımları için CO emisyonları, CO2 ilavesi ile tüm karışımlarda 

monoton bir şekilde artmıştır. Yakıt karışımı içerisinde CO2 miktarının artmasıyla birlikte O2 

ve NOx emisyonları azalmış, CO2 emisyonları ise artmıştır.  
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ÖZET 

Gıda güvenliği, halk sağlığı açısından gıdaların üretimden tüketime kadar tüm 

aşamalarında kontrolünü elzem kılar. Ülkemizde ve tüm dünyada hayvansal gıdalar arasında 

önemli yeri olan et endüstrisi, tüketiciler için yüksek kaliteli et ürünlerini üretmek amacıyla 

üretim süreci boyunca güvenilir et kalitesine ihtiyaç duymaktadır. Histolojik metodlar, 

biyolojik dokuları mikroskobik seviyede analiz eden gıda sanayiinde ise özellikle et ve et 

ürünlerinin analizlerinde yaygın olarak kullanılan yöntemlerdendir. Histolojik tanı yöntemleri, 

et ve et ürünlerinde hileleri tespit etmek için, post mortem süreçlerin ette meydana getirdiği 

değişimleri gözlemek için ve ete uygulanan mekanik işlemlerin etin kalitesine etkisini 

belirlemek için gıda güvenliği açısından önemli yöntemlerdir. Gıda analizlerinde 

Hematoksilen-Eozin boyama tekniği ve Crossman’ın Modifiye Üçlü Boyama (Triple) tekniği 

yaygın kullanılan histolojik boyama teknikleridir. Bu derlemenin amacı ülkemizde ve 

dünyada gıda analizlerinde kullanılan histolojik tanı yöntemleri ve kullanım alanları hakkında 

bilgi sunmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Et, Gıda, Histoloji, Tanı 

ABSTRACT 

Food safety makes it essential to control food at all stages from the production to the 

consumption of food in terms of public health. The meat industry, which has an important 

place among animal originated foods in our country and all over the world, needs reliable 

meat quality throughout the production process to produce high quality meat products for 

consumers. Histologic methods are a widely used for analysis for controlling meat and meat 

products in the food industry, particularly at the microscopic level of biological tissues. 

Histological diagnostic methods are important methods for detecting adulteration in meat and 

meat products, monitoring changes in post mortem processes and food safety in order to 

determine the effect of meat processing on meat quality. Hematoxylin-Eosin staining 

technique and Crossman&#39;s Triple dyeing technique are commonly used histological 

staining techniques in food analysis. The aim of this article was to present information about 

the histological diagnostic methods used in food analysis in our country and in the world. 

Key words: Diagnosis, Food, Histology, Meat 

1.GİRİŞ 

Yaşamın devamlılığı için elzem olan gıdanın güvenliği, halk sağlığı açısından gıdaların 

üretimden tüketime kadar tüm aşamalarında kontrolü zorunlu kılar. Doğumdan itibaren  
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hayvansal gıdalar, memeli canlının sağlıklı büyümesi, gelişmesi ve kaliteli yaşamı için önemli 

yere sahiptir. Hayvansal gıdalar, üretim maliyetinin yüksek oluşu ve tağşiş yapılmasına 

elverişli olması nedeniyle rutin analizi zorunlu olan gıdalardır. Gıda analizlerinde 

organoleptik, mikrobiyolojik, serolojik, parazitolojik, kimyasal, fiziksel, virolojik, 

toksikolojik analizlerin yanısıra histolojik analizler de yapılmaktadır (Atasever ve ark., 1999). 

Histolojik tanı yöntemleri, gıda analizlerinde özellikle et ve et ürünlerinde hileleri tespit 

etmek, post mortem süreçlerin ette  meydana getirdiği değişimleri gözlemek ve ete uygulanan 

mekanik işlemlerin etin kalitesine etkisini belirlemek için gıda güvenliği açısından yaygın 

kullanılan yöntemlerdir (Eser ve Özfiliz, 2016; Altun ark., 2015). 

2. HİSTOLOJİK TANI YÖNTEMLERİNİN ET VE ET ÜRÜNLERİNDE 

KULLANIM AMAÇLARI 

Et ve et ürünlerinin histolojik analizlerinde Türk Standartları Enstitüsü ve Türk Gıda 

Kodeksi kriterlerine göre analiz yapılmaktadır. Et ve et ürünlerinin  analizlerinde histolojik 

tanı yöntemleri ilk kez 1910 yılında Jaeger tarafından et ürünlerinden hazırlanan preparatların 

incelenmesi ile üründeki doku tiplerinin belirlenebileceğini ileri sürmüştür (Kaymaz ve ark., 

1989). Histolojik tanı yöntemlerinin et ve et ürünlerinde analizinde Braunert, Frickinger, 

Escher, Schröder, Breusch, Lundt, Schönberg, Glamser gibi araştırmacıların bu önemli 

katkıda bulundukları belirtilmiştir (İnal, 1992). Türk Gıda Kodeksi (TGK) Et ürünleri 

tebliğinde yer alan "Et ürünleri karkas etinden veya sakatattan hazırlanır. Dilli salam hariç 

olmak üzere karkas etinden hazırlanan et ürünlerine sakatat katılamaz. Sakatattan hazırlanan 

et ürünlerine ise karkas eti katılabilir (TGK 2012/74 5 Aralık 2012)" ibaresi bulunmaktadır 

(Anonim, 2012). Tanıma göre et ve et ürünlerinin histolojik analizinde iskelet kası, yağ ve bağ 

dokuların dışındaki dokular görülmemelidir. Et ürünlerinde kokuşmayı bastırmak amacıyla 

kullanılan fazla miktardaki baharatlar ve hile amaçlı soya fasülyesi gibi ürünlerin kullanımı da 

yasaklanmıştır ve bunlar da histolojik analizlerle tespit edilebilmektedir (Karaca, 2017). 

Histolojik tanı yöntemleri, et ve et ürünlerinde post mortem süreçlerin ette  meydana getirdiği 

değişimleri gözlemek içinde kullanılmaktadır. 

3. GIDA ANALİZLERİNDE YAYGIN KULLANILAN HİSTOLOJİK ANALİZ 

YÖNTEMLERİ 

Histolojik analizlerde dokuların  histolojik yapılarının iyi bilinmesi ve hazırlanan 

kesitlerin kriyostat kesiti veya parafin kesiti olup olmadığı, kesit kalınlığı, kesitin geçtiği doku 

düzlemi, boyama metodları ve preparat hazırlanma aşamasında oluşabilecek artefaktlar 

önemlidir (Karaca, 2017). Mikroskobik  incelemede dokunun histolojik yapısının 

görülebilmesi için standart yöntemlerle alınması ve hızlı tespit edilerek, uygun bloklanması 

gerekmektedir. Et ürünlerinin yapım aşamaları dikkate alındığında, ilgili ürünün histolojik 

olarak değerlendirilmek üzere laboratuara ulaşıncaya kadar istenen kalitede kesit 

alınabilmesini güçleştiren birçok işleme maruz kaldığı da bilinmelidir (Rohen, 1988). Gıda 

analizlerinde Hematoksilen-Eozin boyama tekniği ve Crossman’ın Modifiye Üçlü Boyama 

(Triple) tekniği, Pappenheim’ın panoptik boyama yöntemleri yaygın kullanılan histolojik 

boyama teknikleridir (Eser ve Özfiliz, 2016). Her iki boyama tekniğinde de uygun büyüklükte 

kesilen doku parçaları %10'luk formolde 24 saat süreyle tespit edilir. Tespiti takiben bir gece 
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akarsuda yıkanan parçalar dereceli alkoller ve ksilol serilerinden geçirilerek parafinde 

bloklanır. Hazırlanan bloklardan mikrotomda 6 mikron kalınlığında kesitler alınarak boyama 

yapılır. Hematoksilen-Eozin boyama yönteminde çekirdek mavi, koyu mavi, siyah; kas doku 

ve eritrositler kırmızı; sitoplazma pembe; kıkırdak mavi renk tonlarında; bakteri toplulukları 

ve kalsifiye doku  koyu mavi renkte boyanırlar. Crossman’ın Modifiye Üçlü Boyama (Triple) 

tekniğinde çekirdek siyah, sitoplazma pembe-kırmızı, bağdoku ise mavi renkte boyanır 

(Carson, 1997; Crossman, 1937). 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Gıda güvenliğinin önemi her geçen gün artmaktadır. Sağlıklı ve hijyenik gıda üretimi 

için hammadde kalitesi, üretimde hilelerin saptanması, taşıma ve muhafazada uygun 

koşulların sağlanması amacıyla gıda analizleri gereklidir. Diğer analizlerle birlikte histolojik 

analiz yöntemlerinin özellikle et ve et ürünlerinde hileleri tespit etmek, post mortem 

süreçlerin ette  meydana getirdiği değişimleri gözlemek ve etin histolojik yapısını belirlemek 

için gıda güvenliği açısından kullanımının yaygınlaştırılması, rutin gıda analizlerinde 

periyodik uygulanması gıda güvenliği bakımından önemlidir. 
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ÖZET 

C. luteus Fırat, Dicle nehirlerinde, Mesopotamya’daki doğal ve yapay göllerde geniş bir 

yayılış gösteren Cyprinidae familyasına ait endemik bir türdür. Bu çalışmada Balıklıgöl’de 

yaşayan bireyler ile Fırat ve Dicle nehirlerindeki bireyler mtDNA COI sekansları kullanılarak 

karşılaştırılmıştır. Her bir lokaliteden 10 birey alınarak içinde buz parçaları bulunan koruyucu 

kaplara konularak laboratuvara getirildikten sonra tür teşhisleri yapılmıştır. Daha sonra 

örneklerden yaklaşık 1 gr kas dokusu alınarak 90% ethanol içeren mikrosantrifüj tüplerine 

konulmuş ve DNA elde edilene kadar -20 C de muhafaza edilmiştir. Total DNA izolasyonu 

kas dokusundan GeneJET Genomic DNA Purification Kit (Thermo Scientific) kullanılarak 

yapılmıştır. PZR işlemi BIO-RAD T100TM Thermal Cycler cihazı kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Elde edilen PZR ürünleri ticari bir firmaya gönderilerek 3500 XL Genetic 

Analyzer (Thermo Fisher Scientific) cihazında dizi analizi yaptırılmıştır. Ortalama 600 bç’lik 

mtDNA COI bölgesi dizi analizi yapılarak, 9 değişken bölge ve 4 haplotip tespit edilmiştir. 

Balıklı göl bireylerinde tek tip haplotip görülmüş ve tüm bireylerin H1 haplotipinde olduğu 

tespit edilmiştir. H1 haplotipi Fırat ve Dicle nehir sistemlerinde yaşayan bireylerde de en çok 

görülen haplotip olmasından dolayı balıklıgölde yaşayan C. luteus türüne ait bireylerin 

mtDNA COI sekansları bakımından benzer olduğunu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Carasobarbus luteus, mtDNA COI, Genetik çeşitlilik, Fırat Nehri, 

Dicle Nehri 

1. Giriş 

Cyprinidae familyasına ait bir tür olan Carasobarbus luteus ön Asya’nın karakteristik 

monotipik ve endemik türlerindendir (Karaman, 1971). Yayılış alanları Dicle ve Fırat nehir 

sistemleri olup, ülkemizin özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan C. luteus 

(Geldiay ve Balık, 1999) aynı zamanda Atatürk baraj gölünde de avlanan ekonomik balıklar 

içerisinde Capoeta trutta’dan sonra ikinci sırada yer almaktadır. (Şevik ve Yüksel 1997). C. 

luteus türü yöre insanları tarafından tüketildiği için ekonomik öneme sahiptir (Gökcek, 2008). 

Şanlıurfa şehir merkezinde turistlerin en çok ziyaret ettiği balıklı gölde yaşayan balık 

türlerinden biri olan C. luteus hakkında bazı çalışmalar yapılmıştır. Bu balığının organlarında 

eser element ve radyoaktivite seviyeleri ölçülmüştür (Çetin, 1996). Balıklıgöl ve Fırat 

nehrindeki bu türün oksidatif stres parametlerinin karşılaştırılması yapılmıştır (Şelli, 2017). 

Fakat Balıklı gölde yaşayan bu türün diğer lokalitelerle genetic bir analiz yapılmamıştır. Bu 

                                                           
* Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı tarafından desteklenmiştir. (HÜBAK-17211) 
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çalışmanın amacı;  Balıklıgöl’de yaşayan bireyler ile Fırat ve Dicle nehirlerindeki bireyler 

mtDNA COI sekansları kullanılarak karşılaştırmaktır. 

Son yıllarda, sekans tekniklerindeki gelişmeler mtDNA çalışmalarını popüler duruma 

getirmiştir (Liu ve Zhou 2016). Nüklear marker ile karşılaştırılırsa mtDNA markerleri  

genetik sürüklenme etkileri için daha duyarlıdır (Filipova ve ark., 2011).  

mtDNA, önemli ve yaygın olarak kullanılan önemli bir moleküler markör olarak birçok 

organizmanın moleküler değişkenliğini (molecular variability) ve popülasyon genetik yapısını 

tahmin etmek için yaygın bir şekilde kullanılmaktadır (Xu ve ark., 2011).  

2. MATERYAL ve METOD 

Çalışmamızda Balıklıgöl, Fırat ve Dicle Nehirlerinde Populasyonlarının çeşitli 

lokalitelerinde yaşayan Carasobarbus luteus (Heckel, 1843) türünün çeşitli bireylerinden 

alınan kas örneklerinden izole edilen DNA’lar materyal olarak kullanılmıştır. Her bir 

lokaliteden 10 birey alınarak içinde buz parçaları bulunan koruyucu kaplara konularak 

laboratuvara getirildikten sonra tür teşhisleri yapılmıştır. Daha sonra laboratuarda her balık 

örneğinden ortalama 3 gr kas örneği alınıp % 96’lık Etil alkol içerisine konulup DNA 

izolasyonu yapılana kadar +4 °C de buzdolabında muhafaza edilmiştir. Total DNA izolasyonu 

GeneJET Genomic DNA Purification Kit (Thermo Scientific) kullanılarak yapılmıştır. İzole 

edilen DNA örneklerinden 2 μl alınarak % 0.8’lik agaroz jelde 120 Volt, 30 dakika 

elektroforezde yürütülerek görüntülenmiştir.  

C. luteus türüne ait 30 birey için, mtDNA genomuna ait  bç’lik kısmı PZR ile 

çoğaltılmıştır. Bu bölgenin çoğaltılması için kullanılan COI-625 primer dizisi şöyledir: 

(Darabi ve ark., 2014). 

COI-625 F: 5’-TCAACCAACCACAAAGACATTGGCC- 3’ 

COI-625 R: 5’-GACTTCTGGGTGGCCAAAGAATCA- 3’ 

Bu bölgenin yükseltgenmesinde kullanılan PZR koşulları Çizelge ’de ve PZR için 

kullanılan karışımlar ise Tablo 1’ de sunulmuştur. 

Basamak Sıcaklık Süre Döngü 

sayısı Denatürasyon 95°C 3   dakika 1 

Denatürasyon 95°C 30 saniye 

35 Bağlanma 62°C 45 saniye 
Uzama 72°C 1   dakika 

Final Uzama 72°C 10  dakika 1 

Tablo 1. mtDNA COI-625 primerinin yükseltgenmesinde uygulanan PZR koşullan 

Tablo 1’deki koşullardan önce bağlanma sıcaklığının 58°C -68°C arasında, döngü 

sayısının ise 30-40 arasında optimizasyonu yapılarak primerin en iyi bağlandığı ve ürünün en 

fazla oluştuğu bağlanma sıcaklığının  62°C ve döngü sayısının ise 35  olduğu 

gözlemlenmiştir. 
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Kimyasallar Konsantrasyon 1x 

dH2O - 15,9 gl 

Buffer (Taq buffer) 1x 2,5 gl 

MgCİ2 2,5 mM 2,0 gl 

dNTP 0,2 mM 0,5 gl 

Primer (İ+G) 10 pmol/gl 1,0 gl 

DNA 30 ng/gl 3  gl 
Taq polimeraz enzimi 1ü/gL 0,1 gl 

Toplam - 25 gl 

Tablo 2. mtDNA COI-625 primerinin yükseltgenmesinde kullanılan PZR kanşımı 

Tablo 2’deki karışımlar kullanılırken MgCl2 miktarı (0,8 - 2,0 gl), Primer miktarı (0,5 - 

2,5 gl) ve DNA miktarı (30 - 90 ng/gl) farklı konsantrasyonlarda optimizasyon yapılarak en 

iyi ürünün oluştuğu konsantrasyonlarınTablo 2’deki gibi olduğu gözlemlenmiştir. 

PZR sonucunda yükseltgenen COI-625 bölgesine ait bantların gözlenmesi için %1,5’lik 

agaroz jeller kullanılmıştır. SYBR Green eklenen agaroz jel, 0.5x TBE (Tris/Borik asit/EDTA 

Tamponu) solüsyonunun bulunduğu tank içerisine yerleştirilip 2 μl PZR ürünleri kuyulara 

yüklendikten sonra 100V elektrik akımında 30 dakika boyunca yürütülerek ultraviyole (UV) 

ışık veren görüntüleme cihazında görüntülenmiştir.  

3. SONUÇ  

Elde edilen PZR ürünleri ticari firmaya gönderilerek sekns analizi hizmet alımı şeklinde 

gerçekleştirilmiştir. Daha sonra tarafımıza gönderilen mtDNA dizileri ham verileri 

ChromasPro v 2.0.1 (Technelysium Pty Ltd) programı kullanılarak değerlendirilip ileri 

(forward) ve ters (reverse) PZR primerleri kullanılarak elde edilen mtDNA COI gen bölgesi 

dizileri, BioEdit software version 7.2.5  programı kullanılarak görüntülenmiştir. Bu diziler 

Clustal W çoklu dizi hizalama programı (Clustal W multiple sequence alignment program) ile 

hizalanmıştır. Gözle de kontrol edilen hizalama dizileri arasında uzunluk farklılıkları olması 

nedeniyle örneklerin başlangıç ve sonlanma noktalarından tekrar hizalamalar yapılarak diziler 

analizlere hazır duruma getirilmiş ve FASTA formatında kaydedilmiştir.  

Bu çalışmada, Balıklıgöl, Fırat ve Dicle nehrinden toplamda 3 populasyondan 30 C. 

luteus örneğinin mtDNA COI 625 bölgesi dizi analizi yapılarak populasyonların genetik 

çeşitliliği araştırılmıştır. Çalışılan bu bölge için 9 değişken bölge ve 4 haplotip tespit 

edilmiştir.   Fırat Nehri örneklerinde H1 ve H2 haplotipleri, Dicle Nehri örneklerinde ise H1, 

H3 ve H4 haplotipleri, Balıklıgöl bireylerinde ise sadece H1 haplotipi gözlemlenmiştir. En 

fazla H1 haplotipi gözlenmiş olup tüm popülasyonlarda ortak olmasından dolayı H1 

haplotipin atasal olduğu söylenebilir.  Böylece Balıklıgölde yaşayan C. luteus bireylerinin 

mtDNA COI bölgesi bakımından Fırat ve Dicle Nehrinde yaşayanlarla benzer olduğu 

sonucuna varılmıştır.  
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ŞANLIURFA BALIKLIGÖL’DE YAŞAYAN CARASOBARBUS LUTEUS (HECKEL, 

1843) TÜRÜNÜN DİCLE VE FIRAT NEHRİNDE YAŞAYANLAR ARASINDAKİ 

GENETİC FARKLILIKLARIN MİKROSATELLİT DNA MARKMRLERİ 

KULLANILARAK ARAŞTIRILMASI 

 

Dr. Öğr. Üyesi Arif PARMAKSIZ 

Harran Üniversitesi, aprmksz@gmail.com 

 

ÖZET 

Cyprinidae familyasına ait bir tür olan Carasobarbus luteus ön Asya’nın karakteristik 

monotipik ve endemik türlerinden biridir. Türkiye’de genel olarak yayılış alanları Fırat ve 

Dicle nehir sistemleri olup, ülkemizin bilhassa Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan bu 

tür Şanlıurfa Balıklıgöl’de de yaşayan bir türdür. Bu çalışmada Balıklıgöl’de yaşayan bireyler 

ile Fırat ve Dicle nehirlerindeki bireyler mikrosatellit DNA markörleri kullanılarak 

karşılaştırılmıştır. Her bir lokaliteden 10 birey alınarak içinde buz parçaları bulunan koruyucu 

kaplara konularak laboratuvara getirildikten sonra tür teşhisleri yapılmıştır. Daha sonra 

örneklerden yaklaşık 1 gr kas dokusu alınarak 90% ethanol içeren mikrosantrifüj tüplerine 

konulmuş ve DNA elde edilene kadar -20 C de muhafaza edilmiştir. Total DNA izolasyonu 

kas dokusundan GeneJET Genomic DNA Purification Kit (Thermo Scientific) kullanılarak 

yapılmıştır. PZR işlemi BIO-RAD T100TM Thermal Cycler cihazı kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Mikrosatellit bölgelerinin uzunluklarının belirlenmesinde kapiller 

elektroforezi (ABI 3100 Genetic Analyzer) kullanılmış olup, genotipleme için gerekli ham 

veriler hizmet alımı ile gerçekleştirilmiştir. Tüm lokalitelerdeki populasyoları arasındaki 

genetik uzaklık değerleri heaplanmış ve bu değerin istatistiksel olarak önemli olmadığı 

belirlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Carasobarbus luteus, mikrosatellit, Genetik çeşitlilik, Fırat Nehri, 

Dicle Nehri 

1. Giriş 

Carasobarbus luteus (Heckel, 1843) Fırat, Dicle nehirlerinde, Mesopotamya’daki doğal 

ve yapay göllerde geniş bir yayılış gösteren Cyprinidae familyasına ait endemik bir türdür. 

(Kuru, 1979; Ünlü, 1991; Gökçek ve Akyurt, 2008;  Coad, 2010). Ülkemizin özellikle 

Güneydoğu Anadolu bölgesinde avlanan ekonomik balıklar içerisinde Capoeta trutta’dan 

sonra ikinci sırada yer almaktadır. (Şevik ve Yüksel 1997). C. luteus türü yöre insanları 

tarafından tüketildiği için ekonomik öneme sahiptir. Şanlıurfa şehir merkezinde turistlerin en 

çok ziyaret ettiği balıklı gölde yaşayan balık türlerinden biri olan C. luteus hakkında bazı 

çalışmalar yapılmıştır. Bu balığın organlarında eser element ve radyoaktivite seviyeleri 

ölçülmüştür (Çetin, 1996). Balıklıgöl ve Fırat nehrindeki bu türün oksidatif stres 

parametlerinin karşılaştırılması yapılmıştır (Şelli, 2017). Fakat Balıklı gölde yaşayan bu türün 

diğer lokalitelerle genetik bir analiz yapılmamıştır. Bu çalışmanın amacı;  Balıklıgöl’de 

yaşayan bireyler ile Fırat ve Dicle nehirlerindeki bireyler mikrosatellit DNA markörleri 

kullanılarak karşılaştırmaktır. Bireylerin genotipin belirlenmesi, benzerlik ya da farklılıkların 

ve heterozigotluk düzeylerinin belirlenmesi çalışmalarında kullanılan moleküler genetik 

tekniklerinden en yaygın olanı mikrosatellit DNA polimorfizm tekniğidir. Bu teknik daha 
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doğru, hassas ve kısa sürede bilgi vermektedir. DNA temeline dayandırılan teknolojilerden 

biri olan bu metod yüksek düzeyde varyasyon gösteren bölgelerin incelenebilmesi açısından 

kullanılan bir analiz metodudur (Özkan, 2008). 

2. MATERYAL ve METOD 

Çalışmamızda Balıklıgöl, Fırat ve Dicle Nehirlerinde Populasyonlarının çeşitli 

lokalitelerinde yaşayan Carasobarbus luteus (Heckel, 1843) türünün çeşitli bireylerinden 

alınan kas örneklerinden izole edilen DNA’lar materyal olarak kullanılmıştır. Her bir 

lokaliteden 10 birey alınarak içinde buz parçaları bulunan koruyucu kaplara konularak 

laboratuvara getirildikten sonra tür teşhisleri yapılmıştır. Daha sonra laboratuarda her balık 

örneğinden ortalama 3 gr kas örneği alınıp % 96’lık Etil alkol içerisine konulup DNA 

izolasyonu yapılana kadar +4 °C de buzdolabında muhafaza edilmiştir. Total DNA izolasyonu 

GeneJET Genomic DNA Purification Kit (Thermo Scientific) kullanılarak yapılmıştır. İzole 

edilen DNA örneklerinden 2 μl alınarak % 0.8’lik agaroz jelde 120 Volt, 30 dakika 

elektroforezde yürütülerek görüntülenmiştir.  

C. luteus türüne ait 30 birey için, MFW-1 primeri kullanılarak mikrosatellit DNA 

analizi yapılmıştır.  

Tablo 1. Çalışmada kullanılan mikrosatellit markörüne ait özellikler 

Mikrosatellit 

markörler 

Primer sekansları (5'-3') Annealing 

temperature 

Hedef 

uzunlukları (bç) 

Kaynak 

MFW-1 F:GTCCAGACTGTCATCAGGAG 

R:GAGGTGTACACTGAGTCACGC 

55°C 170-212 Crooijmans, ve ark., 

1997 

Tablo 1’deki koşullardan önce bağlanma sıcaklığının 50°C - 60°C arasında, döngü 

sayısının ise 30-40 arasında optimizasyonu yapılarak primerin en iyi bağlandığı ve ürünün en 

fazla oluştuğu bağlanma sıcaklığının  55°C ve döngü sayısının ise 35  olduğu 

gözlemlenmiştir. 

Tablo 2. Mikrosatellit markörünün yükseltgenmesinde kullanılan PZR karışımı. 

PZR Kimyasallar Konsantrasyon 1X 

dH20 - 9.54 µl 

Taq Buffer 1x 1.5µl 

dNTP mix 0.2 mM 0.3µl 

MgCl2 2,5 mM 1.2 µl 

Primer mix 10 pmol/μl 0.36 µl 

Taq pol. enzimi 1ü/μL 0.1 µl 

DNA 30 ng/μl 2 µl 

TOPLAM - 15µl 

Tablo 2’deki karışımlar kullanılırken farklı konsantrasyonlarda optimizasyon yapılarak 

en iyi ürünün oluştuğu konsantrasyonlarınTablo 2’deki gibi olduğu gözlemlenmiştir. 

PZR sonucunda yükseltgenen hedef bölgesine ait bantların gözlenmesi için %2’lik 

agaroz jeller kullanılmıştır. SYBR Green eklenen agaroz jel, 0.5x TBE (Tris/Borik asit/EDTA 

Tamponu) solüsyonunun bulunduğu tank içerisine yerleştirilip 2 μl PZR ürünleri kuyulara 

yüklendikten sonra 100V elektrik akımında 30 dakika boyunca yürütülerek ultraviyole (UV) 

ışık veren görüntüleme cihazında görüntülenmiştir. PZR sonucunda yükseltgenmiş 

mikrosatellit bölgelerinin uzunluklarının belirlenmesinde kapiller elektroforezi (ABI 3100 

Genetic Analyzer) kullanılmış olup, genotipleme için gerekli ham veriler ticari firmadan 
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tarafımıza gönderilmiştir. Mikrosatellit bölgesi (FAM) işaretlenmiş ve uzunlukları Tamra 

(Taqman®TAMRATM Probe) isimli standart işaretleyici yardımı ile belirlenmiştir. 

Elektroferogramlardan data analizi ve düzeltmesi için Applied Biosystems Peak Scanner™ 

Software v1.0 (www.appliedbiosystems.com) programı kullanılmıştır. 

3. SONUÇ  

Bu çalışmada Balıklı göl populasyona ait 10 birey, Fırat populasyona ait 10 birey ve 

Dicle popülasyonuna ait 10 birey toplamda 30 birey olmak üzere toplamda 3 populasyon ve 

MFW-1 adlı mikrosatellit markör çalışılarak C. luteus türünün genetik yapısı 

karşılaştırılmıştır. Elde edilen allel uzunlukları 174-204 arasında ve çok görülen allel 

uzunluğunun ise 174 tespit edilmiştir.  Balıklı gölde 8 allel, Fırat Nehrinde 12 allel ve Dicle 

Nehrindeki popülasyonda ise 14 allel tespit edilmiştir. Balıklı göldeki allellerin diğer 

popülasyonlardan farklı olmadığı belirlenmiştir.  
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Öğr. Gör. Evin EVİNÇ 

Dicle Üniversitesi, evinsy@hotmail.com 

Öğr. Gör. Leyla ZENGİN 

Dicle Üniversitesi, leyla_zen@hotmail.com 

 

ÖZET 

Araştırma, hemşirelik 4. sınıf öğrencilerinin tıbbi hatalarda tutum düzeylerinin 

belirlenmesi amacıyla yapıldı. Araştırmanın örneklem seçimine gidilmeden Dicle Üniversitesi 

Atatürk Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencilerinde Şubat-Mart 2018 

tarihleri arasında öğrenim gören ve araştırmaya katılmayı kabul eden 84 öğrenci oluşturdu.  

Veriler, tıbbi hatalarda tutum ölçeği ve araştırıcı tarafından oluşturulan hemşirelik 

öğrencilerine yönelik kişisel bilgi formu kullanılarak toplandı. Veriler bilgisayar ortamında 

istatistiksel yazılım programı kullanılarak sayı-yüzde-ortalama ile değerlendirildi. 

Öğrencilerin yaş ortalaması 23,2±2,9 olduğu, %54,8’nin kadın olduğu belirlendi. Öğrencilerin 

tıbbi hatalarda tutum ölçeği; tıbbi hatta algısı puan ortalaması 2,9±0,8, tıbbi hatta yaklaşım 

puan ortalaması 2,0±0,5, tıbbi hatta nedenleri ortalaması 2,1±0,6 olarak belirlendi.  

Öğrencilerin tıbbi hatalarda tutum ölçeği toplam puan ortalaması 2,2±0,4 olup öğrencilerin 

tıbbı hatta tutumlarının olumsuz olduğu belirlendi.  

Bu sonuçlar doğrultusunda, hemşirelik 4. sınıf öğrencilerinin tıbbi hataların ve hata 

bildiriminin öneminin farkındalığın düşük olduğu belirlendi. Ayrıca öğrencilerin tıbbi 

hataların ve hata bildiriminin öneminin farkındalığını artırmak için eğitim programlarının 

planlanması önerilebilir.   

Anahtar Kelimeler: Hemşire, Tıbbi Hata, Tıbbi Hata Tutum Ölçeği 

GİRİŞ 

Sağlık bakım hizmetlerinin hastalara vereceği zarardan korumak amacıyla sağlık 

kuruluşları ve çalışanlar tarafından alınan önlemlerin tamamı hasta güvenliği olarak 

tanımlanmaktadır (1). Sağlık hizmetleri dünyada ve ülkemizde öncelikli konular arasında yer 

almaktadır.  Bu hizmetlerin temel amacı bireylerin yaşamının sürdürülmesi, yaşam kalitesinin 

oluşturulması, korunması ve artırılmasıdır. Günümüzde kompleks bir yapıya sahip olan 

hastanelerde sunulan hizmet, yüksek güvenilirliğe sahip olmalıdır (2). Tıbbi hata kavramı; 

"sağlık hizmeti sunan profesyonellerin uygun ve etik olmayan bir davranışta bulunması, 

mesleki uygulamalarda yetersiz ve ihmalkar davranması sonucu hastanın zarar görmesi" 

olarak tanımlamaktadır. Sağlık hizmetlerinin özellikleri arasında yer alan "güvenli" sıfatı, 

verilen hizmetin yarar sağlaması, yaralanma, sakatlık ve ölüme yol açan, hataların önlenmesi 

olarak tanımlanmaktadır (3). Bu sebeplerden sağlık sektöründe amaçlanan başarı düzeyi "sıfır 

hata" olmalıdır (3). Tıbbi hatalar sağlık çalışanlarını ve hastaları olumsuz şekilde 

etkilemektedir. Hemşirelerin görevlerini yerine getirirken tıbbi hatalar ile sık karşılaşmakta ve 

veya yol açmaktadırlar (4). Sağlık profesyonellerinin tıbbi hatalara karşı tutumlarının 

belirlenmesi tıbbi hata oranlarının azaltılmasını sağlar (5). Sağlık profesyonelleri tıbbi hataya 
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karşı tutumlarını bilgi düzeyleri, konu ile ilgili duyguları ve davranışları ile sergilemektedirler 

(6). Bu bağlamda araştırmamız hemşirelik son sınıf öğrencilerinin tıbbi hata yapma eğilim 

durumlarının belirlenmesi ile tıbbi hatalar hakkındaki görüş ve tutumlarının değerlendirilmesi 

amacıyla yapıldı. 

YÖNTEM 

Araştırma deseni 

Araştırma, hemşirelik 4. sınıf öğrencilerinin tıbbi hatalarda tutum düzeylerinin 

belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı.  

Katılımcılar 

Araştırmanın evrenini, bir Sağlık Yüksekokulu’nda Şubat-Mart 2018 tarihlerinde 

hemşirelik bölümü 4. Sınıfa kayıtlı 113 öğrenci oluşturdu. Araştırmada örneklem seçimine 

gidilmeden araştırmaya katılmayı kabul eden 84 öğrenci oluşturdu. Araştırma, 113 öğrencinin 

84’ine (%74.3) ulaşılarak gerçekleştirildi.  

Veri Toplama Formları 

Verileri, Kişisel bilgi formu ve Tıbbi hatalarda tutum ölçeği kullanılarak toplandı. 

Kişisel Bilgi Formu: Araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan bu 

form hemşirelik öğrencilerinin yaş, cinsiyet, gelir düzeyi, anne ve baba eğitim düzeyi gibi 

tanıtıcı özelliklerinden oluşturuldu.  

 Tıbbi Hatalarda Tutum Ölçeği: Güleç tarafından geliştirilerek, geçerlik ve güvenirlik 

çalışması yapılmıştır (Güleç, 2012). 16 maddeden oluşan beşli likert tipinde bir ölçektir. 

Ölçeğin 10 ve 13. maddeleri ters olarak puanlandıktan sonra tüm maddelerin puanı toplanarak 

ham puan elde edilmektedir. Toplam ölçek puanı 1-5 arasında değişmektedir. Ölçeğin kesme 

noktası 3 olarak belirlenmiştir. Ölçekten ortalama 3’ün altı puan alan çalışanların tıbbi hata 

tutumları olumsuz, 3 ve üzeri puan alan çalışanların tıbbi hata tutumları olumlu olarak 

değerlendirilmektedir. Olumsuz tutum; çalışanların, tıbbi hataların ve hata bildiriminin 

öneminin farkındalığının düşük olduğu anlamına gelirken; olumlu tutum; çalışanlarda, tıbbi 

hataların ve hata bildiriminin öneminin farkındalığının yüksek olduğunu göstermektedir (4).  

 Verilerin Değerlendirilmesi 

   Verilerin istatistiksel analizleri ve kodlanması, SPSS 16  (Statistical Pack age for 

Social Science) paket programında değerlendirildi. Verilerin analizinde yüzdelik, ortalama 

minimum, maksimum, standart sapma kullanıldı.    

Araştırmanın Etik Yönü  

Araştırmanın yapıldığı Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü’nden 

yazılı kurum izini ve çalışmaya katılan öğrencilerden sözlü onam alındı. 

BULGULAR  

Araştırmaya katılan 4. Sınıf öğrencilerinin yaş ortalaması 23,2±2,9 olduğu belirlendi. 

Öğrencilerin %54.8’i kadın olduğu, %79,7’sinin anadolu lisesi mezunu olduğu, %46.4’nin 

gelir gider düzeyinin birbirine eşit olduğu, %60,7’sinin ailesi ile birlikte yaşadığı, %44’ünün 
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annesinin okuryazar olmadığı, %7,1’inin babasının okuryazar olmadığı, %72.6’nün çekirdek 

aile tipine sahip olduğu belirlendi. Öğrencilerin hemşireliğe ilişkin memnuniyeti 4,4±2,1 

belirlendi. Öğrencilerin tıbbi hatalarda tutum ölçeği; tıbbi hatta algısı puan ortalaması 2,9±0,8, 

tıbbi hatta yaklaşım puan ortalaması 2,0±0,5, tıbbi hatta nedenleri ortalaması 2,1±0,6 olarak 

belirlendi.  Öğrencilerin tıbbi hatalarda tutum ölçeği toplam puan ortalaması 2,2±0,4 olup 

öğrencilerin tıbbı hatta tutumlarının olumsuz olduğu belirlendi.  

Tablo-1: Öğrencilerin Sosyodemografik ve Bireysel Özellikleri 

Özellikler Sayı % 

Cinsiyet   

Kadın 46 54,8 

Erkek 38 45,2 

Mezun Olunan Lise   

Anadolu Lisesi 67 79,7 

Meslek Lisesi 17 20,3 

Ekonomik Durum   

Geliri giderinden az 32 38,1 

Geliri giderine eşit 39 46,4 

Geliri giderinden yüksek 13 15,5 

Şu an Kaldığınız Yer   

Ailemle 

Ev(arkadaşlarla) 

51 

24 

60,7 

28,6 

Yurtta 9 10,7 

Annenizin Eğitim Durumu   

OYD* 37 44,0 

OY** 4 4,8 

İlkokul 21 25,0 

Ortaokul 9 10,7 

Lise 1 

13 

15,5 

Babanızın Eğitim Durumu   

OYD* 6 7,1 

OY** 11 13,1 

İlkokul 11 13,1 

Ortaokul 20 23,8 

Lise 26 31,0 

Üniversite 10 11,9 

Aile tipiniz   

Çekirdek 61 72,6 

 

Geniş 23 27,4 

 

 Ort±SD Min-Max 

Yaş 

Mesleki Memnuniyet 

23,2±2,9 

4,4±2,1 

21-42 

0-10 

*: Okuryazar değil  

**: Okuryazar  
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Tablo 2: Tıbbi Hatalarda Tutum Ölçeği alt boyutları Puan Ortalamaları 

Ölçekler Ort±SD Min-Max 

Tıbbi Hatta Algısı 2.9±0.8 1-5 

Tıbbi Hatta Yaklaşım 2.0±0.5, 1-5 

Tıbbi Hatta Nedenleri 2.1±0.6 1-5 

Toplam 2.2±0.4 1-5 

TARTIŞMA 

Araştırmamızda öğrencilerin tıbbi hatta algısı, tıbbi hatta yaklaşım, tıbbi hatta nedenleri 

ve toplam tutumunun düşük olduğu saptandı. Araştırmamız sonuçları ile benzer olarak Bodur 

ve ark.’nın (2012) yaptıkları çalışmada ebelik ve hemşirelik öğrencilerinde tıbbi hata yapma 

oranlarının yüksek olduğu belirlenmiştir (5)  Andsoy ve ark.’nın (2014) hemşirelerde 

yaptıkları çalışmada, Wolf ve ark.’nın (2006) öğrencilerde yaptıkları çalışmada tıbbi hata 

yapma oranlarının düşük olduğu tespit edilmiştir.  

Mayo ve Duncan (2004) yaptıkları çalışmada öğrenci hemşirelerin tamamının, Kyrkjebø 

ve Hage (2005) çalışmada ise öğrenci hemşirelerin çoğunun tıbbi hata yaptıkları ya da 

önlenebilen hatalar ile karşılaştıkları belirtilmiştir (8, 9). 

Sonuç ve Öneriler 

Hemşirelik 4. sınıf öğrencilerinin tıbbi hataların ve hata bildiriminin öneminin 

farkındalığının düşük olduğu belirlenmiştir.  Ayrıca öğrencilerin tıbbi hataların ve hata 

bildiriminin öneminin farkındalığını artırmak için eğitim programlarının planlanması 

önerilmektedir.  

Çalışmanın sınırlılıkları 

Bu çalışma sadece çalışmanın yapıldığı üniversitenin öğrencilerini yansıtmaktadır, tüm 

hemşirelik öğrencilerine genellenemez.  
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İLK KEZ IM ENJEKSİYON YAPAN HEMŞİRELİK 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN 

ANKSİYETE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ 

 

Öğr. Gör. Leyla ZENGİN 

Dicle Üniversitesi, leyla_zen@hotmail.com 

Öğr. Gör. Evin EVİNÇ 

Dicle Üniversitesi, evinsy@hotmail.com 

 

ÖZET 

Araştırma, ilk kez intramüsküler (IM) enjeksiyon yapan hemşirelik 1. sınıf 

öğrencilerinin anksiyete düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapıldı. Araştırma, örneklem 

seçimine gidilmeden Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 1. 

sınıf öğrencilerinde Şubat-Mart 2018 tarihleri arasında öğrenim gören ve katılmayı kabul eden 

68 öğrenci oluşturdu.  

Veriler, Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ) ve araştırıcı tarafından oluşturulan hemşirelik 

öğrencilerine yönelik kişisel bilgi formu kullanılarak toplandı. Veriler bilgisayar ortamında 

istatistiksel yazılım programı kullanılarak sayı-yüzde-ortalama ile değerlendirildi. 

Öğrencilerin yaş ortalaması 19,8±1,6 olduğu, %63,2’sinin kadın olduğu belirlendi. 

Öğrencilerin, %66,2’sinin düşük düzeyde anksiyetesinin olduğu,  %14,7’sinin orta düzeyde 

anksiyetesinin olduğu, %19,1’inin yüksek düzeyde anksiyetesinin olduğu belirlendi. 

Öğrencilerin Beck Anksiyete Ölçeği Puan Ortalaması 14,53±11,52 olduğu belirlendi. 

Bu sonuçlar doğrultusunda, öğrencilerin IM uygulama yaparken düşük düzeyde 

anksiyete yaşadıkları belirlendi. Ayrıca öğrencilerin farklı düzeylerde yaşadıkları anksiyetenin 

başarıyı olumsuz etkilememesi için uygulama öncesi anksiyete düzeyinin belirlenmesi 

önerilebilir.   

Anahtar Kelimeler: Hemşire, Enjeksiyon, Beck Anksiyete Ölçeği  

GİRİŞ 

Hemşirelik eğitiminde öğrencilere mesleki teorik bilgi ile birlikte pratik bilgiler 

verilmektedir (1).  Hemşirelik eğitiminde kliniğe dayalı öğrenme öğrencilerde en çok stresse 

neden olan etkenler arasında yer almaktadır (2). Intramüsküler (IM) vücutta ilaç uygulaması 

için en çok tercih edilen invaziv ve ağrılı bir uygulamadır (1, 3). Bu işlemde cerrahi aseptik 

teknik kurallarına uymayı gerektirir. Ayrıca bu uygulama bilgi ve beceri sahip olmayı 

gerektirmektedir (1). Hemşirelik 1. Sınıf öğrencilerine Hemşireliğin Temel İlke ve 

Uygulamaları dersinde öğrencilere pratik bilgilerin öğretilmektedir (3). Öğrencilere laboratuar 

ortamında hedeflenen davranışın kazandırılması amacıyla öğretim elemanları gözetiminde 

maketler üzerinde uygulama yaptırılmaktadır (4). Öğrenciler laboratuar ortamında öğrendiği 

becerileri klinik uygulamalarda bakım verdiği bireye yansıtarak deneyim kazandırılmaktadır 

(5, 6). Öğrenciler teorik bilgileri nasıl uygulayacaklarını bilmelerine rağmen bu bilgileri 

beceriye dönüştürürken anksiyete yaşayabilmektedirler (7, 8, 9, 10). Öğrencilere tekrarlı 

uygulamalar yaptırılarak hata yapma, hastaya zarar verme gibi olumsuz düşünceleri ile baş 

etmeleri sağlanmaktadır (11). Ayrıca öğrencilerin IM enjeksiyon yapmadan önce yaşadıkları 
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anksiyetenin öğrenme başarısını olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle öğrencilerin anksiyete 

düzeyinin azaltılması başarıyı arttığını bilinmektedir (8, 11).  

YÖNTEM 

Araştırma deseni 

Çalışma ilk kez IM enjeksiyon yapan hemşirelik 1. sınıf öğrencilerinin anksiyete 

düzeylerinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı. 

Katılımcılar 

Araştırmanın evrenini, bir Sağlık Yüksekokulu’nda Şubat-Mart 2018 tarihlerinde 

hemşirelik bölümü 1. Sınıfa kayıtlı 118 öğrenci oluşturdu. Araştırmada örneklem seçimine 

gidilmeden araştırmaya katılmayı kabul eden 68 öğrenci oluşturdu. Araştırma, 118 öğrencinin 

68’ine (%57,6) ulaşılarak gerçekleştirildi.  

Veri Toplama Formları 

Verileri, Kişisel bilgi formu ve BAÖ kullanılarak toplandı. 

Kişisel Bilgi Formu:  Araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan bu 

form öğrencilerin yaş, cinsiyet, gelir düzeyi, anne ve baba eğitim düzeyi, aile tipi gibi tanıtıcı 

özelliklerinden oluşturuldu.  

Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ): Beck ve ark. (1988) tarafından geliştirilen ölçeğin 

Türkçe geçerlilik ve güvenirlik çalışması Ulusoy (1993) tarafından yapılmıştır. Her bir madde 

0-3 arasında bir puan almakta ve ölçekten alınan yüksek puanlar yüksek anksiyete düzeyini 

göstermektedir.  Bireylerin ölçekten aldıkları 0-17 puan düşük, 18-24: orta, 25 puan ve üstü: 

yüksek anksiyete düzeyini göstermektedir (12).  

 Verilerin Değerlendirilmesi 

   Verilerin istatistiksel analizleri ve kodlanması, SPSS 16  (Statistical Pack age for 

Social Science) paket programında değerlendirildi. Verilerin analizinde yüzdelik, ortalama 

minimum, maksimum, standart sapma kullanıldı.    

Araştırmanın Etik Yönü  

Araştırmanın yapıldığı Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü’nden 

yazılı kurum izini ve çalışmaya katılan öğrencilerden sözlü onam alındı. 

BULGULAR  

Araştırmaya katılan 1. Sınıf öğrencilerinin yaş ortalaması 19,8±1,6 olduğu belirlendi.  

Öğrencilerin %63,2’sinin kadın olduğu, %86,7’sinin Anadolu lisesi mezunu olduğu, 

%55,4’nün gelir gider düzeyinin birbirine eşit olduğu, %57,3’nün en uzun yaşadığı yer kent 

olduğu, %72,1’nin ailesi ile birlikte yaşadığı, %47,5’nin annesinin okuryazar olmadığı, 

%10,3’nün babasının okuryazar olmadığı, %75.2’nin çekirdek aile tipine sahip olduğu 

belirlendi.  

Öğrencilerin, %66,2’sinin düşük düzeyde anksiyetesinin olduğu,  %14,7’sinin orta 

düzeyde anksiyetesinin olduğu, %19,1’inin yüksek düzeyde anksiyetesinin olduğu belirlendi. 

Öğrencilerin Beck Anksiyete Ölçeği Puan Ortalaması 14,53±11,52 olduğu belirlendi. 
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Tablo-1: Öğrencilerin Sosyodemografik ve Bireysel Özellikleri 

Özellikler Sayı % 

Cinsiyet   

Kadın 43 63,2 

Erkek 25 36,8 

Mezun Olunan Lise   

Anadolu Lisesi 59 86,7 

Meslek Lisesi 9 13,3 

Ekonomik Durum   

Geliri giderinden az 24 35,3 

Geliri giderine eşit 37 54,4 

Geliri giderinden yüksek 7 10,3 

En Uzun Yaşadığı Yer   

Kent 39 57,3 

Köy 29 42,7 

Şu an Kaldığınız Yer   

Ailemle 49 72,1 

Yurtta 19 27,9 

Annenizin Eğitim Durumu   

OYD* 33 48,5 

OY** 5 7,4 

İlkokul 17 25,0 

Ortaokul 7 10,3 

Lise 6 8,8 

Babanızın Eğitim Durumu   

OYD* 7 10,3 

OY** 4 5,9 

İlkokul 25 36,8 

Ortaokul 11 16.2 

Lise 17 25,0 

Üniversite 4 5,9 

Aile tipiniz   

Çekirdek 51 75,2 

Geniş 17 24,8 

 Ort±SD Min-Max 

Yaş 19,8 ± 1,62 18-25 

*: Okuryazar değil  **: Okuryazar  

Tablo 2: Öğrencilerin Ölçek Puan Ortalamaları 

Ölçekler Ort±SD Min-Max 

BAÖ 14,53±11,52 0-63 

 

Tablo-3: Öğrencilerin BDE ve BAÖ Kategorileri  

 

 

 

 

 TARTIŞMA 

Bu araştırmada, ilk kez IM enjeksiyon uygulamada hemşirelik birinci sınıf 

öğrencilerinin düşük düzeyde anksiyete  yaşadığı belirlendi. Sü ve ark.’nın (2018) yaptıkları 

            BAÖ                                n                 % 

Düşük 45 66,2 

Orta 10 14,7 

Yüksek 13 19,1 
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çalışmada, mentorlük uygulamasının öğrencilerin ilk klinik uygulamadan önce yaşadıkları 

stressin düzeyini azalttığı tespit edilmiştir (11).  

Araştırmamız sonuçlarından farklı olarak Taşdelen ve Zaybak’ın (2013) yaptıkları 

çalışmada ilk kez klinik uygulamaya çıkan hemşirelik birinci sınıf öğrencilerinin stres 

düzeyinin orta düzeyde olduğu, Atay ve Yılmaz’ın (2011) yaptıkları çalışmada ise 

öğrencilerin ilk klinik stres düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir (7, 10). Arabacı ve 

ark.’nın (2015) yaptıkları çalışmada öğrencilerin orta düzeyde anksiyete yaşadıkları ve 

deneyimler arttıkça anksiyete düzeyinin azaldığı bulunmuştur (9). Tel ve ark.’nın (2004) 

yaptıkları çalışmada birinci sınıf öğrencilerinin laboratuar ortamında IM uygulama sırasında 

orta düzeyde anksiyete yaşadıkları tespit edilmiştir (3).  Hacıhasanoğlu ve ark’nın (2008) 

yaptıkları çalışmada klinik uygulama öncesi kaygı düzeylerin yüksek olduğu ve deneyimler 

artıkça azaldığı belirlenmiştir (13).  

Sonuç ve Öneriler 

Hemşirelik 1. sınıf öğrencilerinin IM uygulama yaparken farklı düzeylerde anksiyete 

yaşadığı belirlendi. Ayrıca farklı düzeylerde yaşanılan anksiyetenin başarıyı olumsuz 

etkilememesi için öğrencilerde uygulama öncesi anksiyete düzeyinin belirlenmesi önerilebilir.  

Çalışmanın sınırlılıkları 

Bu çalışma sadece çalışmanın yapıldığı üniversitenin öğrencilerini yansıtmaktadır, tüm 

hemşirelik öğrencilerine genellenemez.  
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MYOKARDIAL VIABILITENIN DEĞERLENDIRILMESINDE [99mTc] MIBI 

INFÜZYONUN [99mTc] MIBI + GIK INFÜZYONU ILE KARŞILAŞTIRILMASI 
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ÖZET 

Amaç: Kronik iskemik segmenter duvar hareket bozukluğu olan hastalarda myokardial 

viabilitenin gösterilmesi açısından [99mTc] MIBI infüzyonu ve [99mTc] MIBI +GIK 

infüzyon çalışmalarını karşılaştırmayı amaçladık Metod: Çalışmamıza Ekokardiografilerinde 

sol ventrikül duvar hareket bozukluğu olan ve Angiografilerinde damar tıkanıklığı saptanan 

20 hasta alındı. Tüm Hastalara 1 er hafta arayla Hem MIBI infüzyon hemde MIBI+ GIK 

(glikoz, İnsülin, Potasyum) protokolleri ile myokard SPECT görüntüleri alındı. 

Bulgular: Toplamda 400 segmentin skorlarına gore değerlendirildiğinde MIBI infüzyon 

çalışmasında toplam skor 203 MIBI infüzyon+GIK infüzyon çalışmasında toplam skor 160 

olarak bulunmuştur. Viabl segment sayısına bakıldığında MIBI infüzyon+GİK infüzyon 

çalışmasında 20 segmentte MIBI infüzyon çalışmasına göre viabilite izlendi. 

Sonuç: Myokardial viabilitenin değerlendirilmesinde [99mTc] MIBI infüzyon+GIK 

infüzyon çalışması [99mTc] MIBI infüzyon çalışmasına gore daha başarılı bulunmuş olup 

viabilitenin değerlendirimesinde kullanılabileciği kanaatine vardık 

Anahtar Kelimeler: Myocardial viabilite; 99mTc MIBI;GIK(Glikoz –İnsülin-Potasyum) 

GIRIŞ: 

Amerika da heryıl 480.000 PTCA , 371.000 by pass  ve 3191 kardiyak tranplantasyon 

yapılmaktadır (1). 

Normal ventriküler fonksiyona sahip hastalar için by pass sonrası cerrahi mortalite %1-

2 iken ; Sol ventriküler disfonksiyonuna sahip hastalar için  cerrahiden sonraki 30 gün 

içerisinde mortalite oranı %20 ye kadar çıkmaktadır (2). Bundan dolayı revaskularizasyona 

gidecek hastalarda viabl myokardiumun gösterilmesi son derecede önemlidir. 

İlk defa 1975 yılında revaskularizasyon sonrası sol ventrikülün akinetik segmentlerinde 

düzelme olduğu görülmüştür. Myokardial viabilite myokardial hasar  sonrası  doku nekrozu  

olmadan   ventriküler disfonksiyonu tariflemektedir. 

Viabilite çalışmalarında, nükleer tıp teknikleri yüksek sensitiviteye sahip iken kontraktil 

rezervini gösteren tetkiklerin spesifitesi daha yüksektir. Bilgisayarlı Tomografi (BT), Pozitron 

Emisyon Tomografisi (PET),  myokard sintigrafisi , Dobutamin ekokardiyografi ve   

magnetik rezonans  gibi görüntüleme metodlarını  Myokardial  viabilitenin gösterilmesinde en 

iyi metodu oluşturma girişimleri için kullanılmışlardır (3). 

Hiberne ve stunned myokard farklı tanımlar olsada    Chareonthaitawee  ve ark hiberne 

myokardı stunned myokardın tekrarlayan epizodlarına adaptasyonu  olarak tarifler (4). 

Şiddetli ve ani bir koroner tıkanıklık sonrası koroner akımın düzelmesinden   sonra stunned 
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myokard oluşabilir. Koroner akımdaki ani bir düşüş, restorasyondan sonra bile devam eden 

kontraktil disfonksiyona neden olur. Minimal nekroza rağmen, ventriküler disfonksiyon 

saatlerce hatta haftalarca uzayabilir (5)
 
 

Bir çalışmada gösterilmiştirki viabilite myokardial duvar kalınlığı ile ilişkili değildir. 

Duvar inceliği olması myokardial viabilitenin olmadığı anlamına gelmez (6). 

Viabl kinetik segmentlerin  değerlendirildiği dobutamin ekokardiografi ve 

[99mTc]methoxyisobutylisonitrile ([99mTc]MİBİ) nin   karşılaştırıldığı bir çalışmada  MİBİ  

ile daha fazla kinetik segment  görülmüştür (7). 

35 yıl once soli-Pollares, sistemik olarak GIK (glikoz-İnsülin-Potasyum) polarize 

solusyonun sistemik olarak verilmesi ile akut myokard enfarktüsüsnün yayılmasının 

engellendiği (EKG’de),  ventriküler ektopinin azaldığı , erken dönem myokard enfarktüsü 

sonrası survivalın daha iyi olduğunu göstermiştir (8). 

Ayrıca Budinger ve  Pohost Tl 201  modellemelerinde hücre membranın uzun sureli 

radyofarmasotiğe maruz kalması durumunda  hiberne myokardiumda hücre içerine 

radyofarmasotiğin alımının arttığını bildirmişlerdir (9,10). 

Biz çalışmamızda kronik iskemik segmenter duvar hareket bozukluğu olan hastalarda 

myocardial viabilitenin  gösterilmesi açısından [99mTc]MİBİ infüzyonu ve 

[99mTc]MİBİ+GIK infüzyon çalışmalarını karşılaştırmayı amaçladık. 

MATERYAL METOD: 

Çalışmamıza iki boyutlu Ekokardiografilerinde segmenter duvar hareket bozukluğu 

saptanan , angiografileri  ve  treadmil EKG leri yapılmış sol ventrikül disfonksiyonlu yaş 

ortalamsı 44,5 (27-64) olan 20 (12 erkek 8 bayan ) hasta alındı. Tüm hastalara MİBİ infüzyon 

ve MİBİ  infüzyon + GİK infüzyon çalışması yapıldı. Tüm hastalardan çekimden 48 saat 

öncesinden bêta blokerlerin  kesilmesi istendi. Tüm hastalardan en az 8 saatlik açlık istendi.. 

Tüm hastaların 12 derivasyonlu EKG leri değerlendirildi.. 

Her iki çekim arasında en fazla 1 haftalık zaman bırakıldı.  

MİBİ Çekim: 

Tüm çalışmalarda  (cardio-spcetTM FJC Hungary) MİBİ kiti kullanıldı. Her kite cc de 30 

mCi olacak şekilde 5 cc Tc 99 m  Perteknetat eklendi. 10 dk kaynatıldı. Ve oda ısısında 

soğutulduktan sonra kullanıldı.  Tüm hastlarda 740  MBq 99mTc MİBİ 50 ml serum 

fizyolojik içerisinde 2 saat süresince infüzyon pompası kullanılarak infüze edildi. İnfüzyon 

bittikten 15 dk sonra süt ve çikolata içirilerek 1 saat sonra single-photon emission computed 

tomografi (SPECT) [99mTc]MİBİ imajlar alındı. 

Tüm hastalara 1000 cc % 30 luk glikoz çözeltisi içerisinde  50 IU insulin, 80 mEq KCl 

olacak şekilde GİK solusyonu hazırlandı.ve saatte 3ml/kg dan  infuse edilecek şekilde  2 saat 

boyunca infüze edildi. Aynı Anda diger koldan  MİBİ infüzyonu yapıldı. İnfüzyonlar 

tamamlandıktan 15 dk sonra süt ve çikolata yedirildi. 1 saat sonra  SPECT görüntüleri alındı. 

SPECT Çalişmasi: 

Tüm hastalara GE milenium MPS markalı gama kamera ile (Milwaukee, Wisconsin , 

USA) Myokard perfüzyon SPECT çalışmaları supine pozisyonda, düşük enerjili yüksek 
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rezolüsyonlu (LEHR) kolimatör kullanılarak , 180 dairesel eksende 64x64 matrixte,  toplam 

64 görüntüde alındı. Bilgi toplama sirasinda, simetrik %20 pencere aralığında, enerji piki Tc-

99 m için 140 keV şekilde ayarlandı. Ham datalar.’’ Filtred back-projection’’ tekniği ile 

Butterwort filtre kullanılarak işlendi. 

Data Analizleri: 

Ham veriler ve işlemden geçmiş tüm stres ve rest görüntüleri, kısa aks (SA), vertikal 

(VLA) ve horizontal uzun aks (HLA) planlarında alt alta dizilerek uygun formatta 

incelendi.Tüm sol ventrikülü bölen üç adet kısa eksen kesiti apikal (distal), orta(mid) ve bazal 

ile apeksin ortadan kesilerek iki segmentle dikey uzun eksen görüntüsünden 20 segment 

oluşturuldu. Bu 20 segment, 5 puan üzerinden puanlanıp semikantitatif segmental vizuel 

analiz tekniği ile değerlendirildi. Tüm segmentler; 0: Normal,1: Tutulumda hafif azalma, 2: 

Tutulumda orta derecede azalma, 3: Tutulumda ileri derecede azalma, 4: Radyoaktif 

tutulumun olmaması şeklinde değerlendirildi. 

Vizuel Değerlendirme (Toplu skor sistemi) 

20 segmentten elde edilen sonuçlar toparlanarak toplam skorlar elde edildi 

İstatistiki değerlendirme: 

MİBİ infüzyon ve MİBİ infüzyon+GİK infüzyon çalışmalardan elde edilen toplam 

perfüzyon skor sonuçları tek yönlü varyan analizi ve non parametrik test olan mann whitney-

U testi ile karşılaştırıldı. P<0,05 anlamlı kabul edildi. 

BULGULAR: 

MİBİ infüzyon, MİBİ infüzyon+GİK infüzyon çalışmaları sonrası 17 hastada MİBİ 

infüzyon+GİK infüzyon çalışması Sadece MIBİ infüzyon çalışmasına gore viabiliteyi 

göstermede daha başarılı bulundu.   1 hastada MİBİ infüzyon çalışması MİBİ infüzyon+ GİK 

infüzyon çalışmasından daha başarılı bulundu . 2 Hastada ise skorlar eşit olarak bulundu.  

Viabl  segment sayısına bakıldığında MİBİ infüzyon+GİK infüzyon çalışmasında 20 

segmentte MİBİ infüzyon çalışmasına göre viabilite  izlendi.  

400 segmentin skorlarına gore değerlendirildiğinde MİBİ infüzyon çalışmasında toplam 

skor 203 MİBİ infüzyon+GİK infüzyon çalışmasında toplam skor 160 olarak bulunmuştur.  

Toplam skorlara bakıldığında MİBİ infüzyon+GİK infüzyon çalışması  sadece MİBİ  

infüzyon çalışmasına  göre anlamlı bir  şekilde  daha fazla viabl alan  gösterdi.(p<0,005) 

(tablo 1) 

TARTIŞMA: 

MİBİ infüzyon, MİBİ infüzyon+GİK infüzyon çalışmaları sonrası 17 hastada MİBİ 

infüzyon+GİK infüzyon çalışması Sadece MİBİ infüzyon çalışmasına gore viabiliteyi 

göstermede daha başarılı bulundu.   1 hastada MIBI infüzyon çalışması MİBİ infüzyon+ GİK 

infüzyon çalışmasından daha başarılı bulundu . 2 Hastada ise skorlar eşit olarak bulundu.  

Viabl  segment sayısına bakıldığında MİBİ infüzyon+GİK infüzyon çalışmasında 20 

segmentte MİBİ infüzyon çalışmasına göre viabilite  izlendi.  
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400 segment skorlarına gore değerlendirildiğinde MİBİ infüzyon çalışmasında toplam 

skor 203 MİBİ infüzyon+GİK infüzyon çalışmasında toplam skor 160 olarak bulunmuştur.  

Toplam skorlara bakıldığında MİBİ infüzyon+GİK infüzyon çalışması  sadece MİBİ  

infüzyon çalışmasına  göre anlamlı bir  şekilde  daha fazla viabl alan  göstermiştir. p<0,005. 

Komplikasyonsuz akut myokard infarktüslerinde myokard canlılığının araştırılması  

tedavi stratejisini belirlemede önemlidir.Bu hastalarda canlı dokunun bulunması 

revaskülarizasyon, nekozun bulunması ise medikal tedavi için endikasyon oluşturur. 

Miyokard canlılığı değerlendirmesinde bir revaskülarizasyon prosedüründen 

yararlanacak olanları belirlemek için çok önemlidir. Pozitron emisyon tomografisi (11) 

talyum-201 (12) ile miyokard perfüzyon sintigrafisi ve düşük doz dobutamin ekokardiyografi 

gibi çeşitli görüntüleme yöntemleri kullanılmaktadır (13). 

[99mTc]MİBİ koroner arter hastalığının saptanması için talyum-201'e benzer bir 

doğruluğa sahip olduğu gösterilen bir perfüzyon görüntüleme ajanıdır (14,15). 

MİBİ Tutulumu ile koroner arter darlığının şiddeti  arasında iyi bir korelasyon olduğu 

gösterilmiştir (16). 

 Akut miyokard enfarktüsü için trombolitik tedavi öncesi ve sonrası istirahat 

[99mTc]MİBİ görüntüleme kullanılarak kurtarılabilir miyokardın derecesine ilişkin güvenilir 

tahminler elde edilebilebilmektedir (17). 

Kardiayak transplantasyon esnasında [99mTc]MİBİ ile görüntülemesi yapılan ve 

histolojik olarak myocardial dokunun değerlendirildiği bir çalışmada  Normal myokard ile 

MİBİ aktivitesi arasında bir korelasyon bulunmuştur.  Normal MİBİ uptake ( >85 % 

maksimum aktivite) i    gösteren alanlar tamamen normaldi yada trichrome stage de <15% 

fibrozis vardı. Tersine <30%  histolojik olarak normal myocardium içeren alanlar normal den 

çok daha düşük MİBİ aktivitesi göstermiştir. Fibrozis ve normal miyokardiyum (normal 

miyokardiyumun% 31 ila% 84'ünü içeren) karışımı olan miyokardiyal bölgeler orta düzeyde 

bir MİBİ aktivitesine sahip olduğu gösterilmiştir (18). 

Bazı çalışmalar MİBİ nin bir viabilte ajanı olmadığını sadece bir perfüzyon ajanı 

olduğunu belirtmektedirler (19-23). 

Ancak, bazı araştırmacılar [99mTc]MİBİ nin canlılığı doğru bir şekilde tahmin ettiğini 

bildirmişlerdir (24-28). [99mTc]MİBİ pasif taşıma yoluyla hücre zarlarını geçse de, 

çalışmalar canlılığın tahmin edilmesinde talyum-201 ile karşılaştırılabilir olduğunu 

göstermiştir (29-31). 

Ancak İlk endişelerden sonra, özellikle nitrat uygulaması ile birlikte [99mTc]MİBİ ile 

miyokardiyal perfüzyon görüntülemesinin, canlı hibernasyonlu miyokardiyumun 

saptanmasında ve postrevaskülarizasyon iyileşmesinin tahmininde güvenilir sonuçlar verdiği 

gösterilmiştir (32-35). 

Oral nitrat uygulamasının, iskemik miyokard dokusunda, bölgesel kan akımını arttırdığı 

deneysel ve klinik çalışmalarla gösterilmiştir (36). Maura S. Ve arkadaşları, kronik sol 

ventrikül disfonksiyonu olan 31 hastada, [99mTc]MİBİ tutulum izlenmeyen %27’sinin oral 

nitrat ile reperfüze olduğunu tespit etmişlerdir (37). [99mTc]MİBİ SPECT çalışması ile 

Dobutamin stres ekokardiografi kombinasyonunun, koroner arter hastalıklarının 

değerlendirilmesinde yüksek oranda doğru teşhis, güvenilir, pratik ve iyi tolere edilebilir bir 

method olduğu gösterilmiştir (38). 
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MİBİ stress ve rest imajları sonrası sabit perfüzyon defekti saptanan bir hastada Tl-201 

bolusu takip eden 2 saatlik infüzyon ve bolus olmadan 2 saatlik MİBİ infüzyon çalışması 

yapılan bir hastada Hem MİBİ infüzyon Hemde Tl-201 bolus+infüzyon sonrası aynı 

bölgelerin viabl olduğu gösterilmiş. Operasyon sonrası o bölgelerin Ekokardiografik olarak ve 

MİBİ rest Stress görüntülerinde tam düzeldiği izlenmiştir (39) . Bizde çalışmamızda MİBİ 

infüzyonunu iki saat uyguladık 

1 saatlik MİBİ infüzyon ve 24. Saat Tl reinjeksiyon metodlarının  myokardial 

viabilitenin değerlendirilmesi amaçlı karşılaştırıldığı bir 25 hastalık prospektif çalışmada 

MİBİ infüzyonun 24. Saat Tl-201 reinjeksiyon metodu ile aynı sonuçları verdiği bildirilmiştir 

(40). 

Tartagni ve ark tarafından yapılan bir çalışmada kardiak görüntüleme için yeni bir 

metod tariflenmiştir. Myocardial viabilte saptanmasını arttırmak için  30 dk Tl-201 infüzyonu 

ve insulin potasyum ve glikoz solusyon infüzyonunu kullanmışlar . %10 glikoz  250 ml  % 5 

u insulin 10 mEq K (41) İnsülinin, Na-K ATP az  yoluyla K un sitozolden sarkomlemmaya 

translokasyonu yoluyla potasyumun miyokardiyal tutulumunu arttırdığı iyi bilinmektedir (42). 

Benzer şekilde Tl-201, Na-K ATPaz aracılığıyla miyokard tarafından alınır (43) ve insulin 

uygulaması ile uptake artar 

Tl-201 ve GİK infüzyonun birlikte kullanıldığı ve viabilitenin gösterilmesinde daha 

etkin olduğu söylenen çalışmalarda GİK infüzyon süreleri 30 dk(44) veya 2 saatlik 

infüzyonun uygun olduğunu belirtmişlerdir (45). Bizde çalışmamızda iki saatlik GİK  

infüzyonu uyguladık. 

Toyama ve arkadaşları (46); kronik koroner arter hastalığında canlı hiberne 

myokardiumu tespit için, rest T1-201 SPECT ile ; nitrat sonrası [99mTc]MİBİ  SPECT ve 

GİK sonrası Tl-201 SPECT çalışmalarını karşılaştırmışlar, toplam stres skorlamasına göre az 

miktarda canlı myokard dokusunun tespitinde dahi en iyi metodun T1-201 GİK çalışması 

olduğu ve nitrat [99mTc]MIBI ve T1-201 rest çalışmalarının ise sırasıyla canlı myokardı 

tespit etmede kullanışlı metodlar olduklarını belirtmişler. Aynı çalışmada koroner 

revaskülerizasyon sonrası, duvar hareketlerindeki düzelmenin sensivitesi, T1-201 rest 

çalışmasında (%62) nitrat-[99mTc]MİBİ çalışmasında (%79), T1-201 GİK çalışmasında ise 

(%85) olarak bulunuştur (46). 

Başka bir GİK infüzyon çalışmasında; T1-redistribüsyon grubu ile kontrol grubu 

karşılaştırılmış, GİK ile reperfüzyonun arttırdığı gözlenmiştir (45). 

B.Gökalp ve arkadaşları  dobutamin MİBİ çalışmasında, semikantitatif segmental vizuel 

analiz tekniğine göre 5’li skor sistemi kullanmışlardır (47). Biz de bu çalışmamızda vizuel 

değerlendirme için aynı vizuel analiz tekniğini kullanarak tüm gruplarda TPS değerlerini 

hesapladık. 

FDG myokardial uptake’inin, myokard canlılığını değerlendirmede yüksek sensivite ve 

spesifiteye sahip bir teknik olduğu belirtilmiştir (48). Farklı PET çalışmaları arasında en 

yaygın klinik onay gören kan akımı ile birlikte glukoz metabolizması yaklaşımıdır. N-13 ve 

FDG çalışmalarında Normal akım ve/veya metabolizma, stunned (49), myokardda işaret 

ederken, klasik uyumsuzluk hiberne myokardla uyumludur (50). Kan akımının %25 ten az 

olması, transmural skar oluşumunu, dolayısıyla irreversibiliteyi yansıtır (51).  
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Bizim çalışmamızda elde ettiğimiz veriler aynı anda MİBİ infüzyon +GİK infüzyon 

uygulamasıyla gerek segmental bazda gerekse TPS açısından bakıldığında MİBİ infüzyon 

çalışmasına göre oldukça anlamlı sonuçlar elde edilmiştir.Dolayısıyla MİBİ infüzyon+GİK 

infüzyon protokolunun tek başına MİBİ infüzyon protokolüne göre myokardial viabiliteyi 

göstermede daha anlamlı sonuçlar verdiğini saptadık. 

Çalışmamızın limitasyonları: Dokuların viabl olup olmadıkları  histopatolojik olarak 

verifiye edilmedi. Skorlar sadece vizüel olarak değerlendirildi. Ayrıca Segmenter bazda 

Ekokardiografi sonuçları ile de karşılaştırma yapamamış olmamız çalışmamızın 

limitasyonlarındandır. 

Sonuç Myokardial  viabilitenin değerlendirilmesinde [99mTc]MİBİ infüzyon+ GİK 

infüzyon çalışması [99mTc]MİBİ infüzyon çalışmasına gore daha başarılı bulunmuş olup 

viabilitenin değerlendirimesinde kullanılabileciği kanaatine vardık 
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Tablo 1. İki çalışma sonucunda elde edilen toplam perfüzyon skorları  

Hasta No MIBI infüzyon 

TS 

MIBI inf+GIK 

inf TS 

Angiografi EKO 

Duvar Hareket 

1 9 8 LAD%25, CX %100 AD LD AK HK 

2 12 5 LAD%100 AD DK 

3 5 2 LAD %100 AD AK 

4 9 7 LAD %80,RCA %60 AD S HK HK 

5 13 12 RCA %75,LAD:%50 S AK 

6 7 5 LAD:%100 AD AK 

7 5 9 LAD:55,OM:%40 LD DK 

8 10 8 LAD:%80 Ad LD AK HK 

9 16 12 LAD %100, RCA %50 AD DK 

10 11 8 D1:%70,OM:%55 LD HK 

11 17 12 LAD %80, CX: %60 Apex HK 

12 6 6 LAD%70, OM%50 ALD DK 

13 12 8 RCA%60,OM:%55 ID AK 

14 6 6 D1:%75,D2:%80 ID DK 

15 7 5 LAD %70,CX:%50 AD DK 

16 12 11 LAD%100 AD AK 

17 9 6 RCA:%80,OM:%70 ID AK 

18 7 4 LAD%55, CX:%45 AD HK 

19 14 11 OM:%70,D1:%80 LD HK 

20 16 15 LAD%100 AD DK 

TS: Toplam Skor 

AD: Anterior Duvar 

LD: lateral duvar 

ALD: AnteroLateral Duvar 

ID: İnferior Duvar 

S: Septum 

HK: hipokinezi 

AK: akinezi 

DK: Diskinezi 
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ÖZET 

Giriş: Kanserin önlenmesi ve tedavisinde rolü olan vitamin D’nin yağda eriyen 

vitaminler grubundadır.  D vitamininin temel fonksiyonu serum kalsiyum ve fosfat 

düzeylerini korumaktır. D vitamini vücudun kalsiyum emilimine ve kullanımına yardım 

ederek güçlü kemiklerin oluşmasını ve korunmasını sağlar. Çalışmamızda, Şanlıurfa’da 

vitamin D düzeylerini değerlendirmeyi amaçladık. 

Metaryal- Metod: Mehmet Akif İnan ve Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanelerine 

başvuran ve hiçbir hastalığı olmayan kontrol amacıyla gelen hastalardan toplam 400 kişiden 

(205 erkek, 195 kadın) çalışmaya dahil edildi. Onların  Vitamin D serum düzeyleri çalışıldı. 

Bulgular: Hastaların yaş gruplarına cinsiyet göre D vitamini düzeylerinin 18-28 

yaşlarında istatiksel olarak anlamsız(P >0.05); ve 28-38 yaş; 38-48 yaş ve 58 > yaş 

gruplarında istatiksel olarak anlamlı olarak bulundu (P <0.05). Mevsimlere ( kış ve yaz) göre 

D vitamini düzeylerinin dağılımı tüm yaş gruplarında istatiksel olarak anlamlı bulundu(P 

<0.05).       

Tartışma ve Sonuç: D vitamin eksikliği ve yetersizliğinin sık olduğu yapılan 

çalışmalarla ortaya konulmuştur,  çalışmamızda ise sağlıklı bireylerde serum D vitamin 

düzeyi düşük bulundu. Sonuç olarak, D vitamini eksikliği olanlarda farkındalık gereklidir. 

Yaş ve cinsiyet etkenleri göz önünde tutularak gerekebilecek tedaviler düşünülmeli ve 

multidisipliner yaklaşım benimsenmelidir.  

Anahtar Kelimeler: D vitamini; Yaş, Mevsim, cinsiyet, Sağlıklı kişiler 

INTRODUCTION 

Vitamin D, fat-soluble vitamin, has a role in the prevention and treatment of cancer. The 

main function of vitamin D is to maintain serum calcium and phosphate levels. Vitamin D 

helps the body's absorption and use of calcium, creating and protecting strong bones. In our 

study, we aimed to evaluate serum vitamin D levels in healthy persons in Şanlıurfa. 

Materials and Methods: A total of 400 patients (205 males, 195 females) who were 

admitted to Mehmet Akif Inan Education and Research and Şanlıurfa Education and Research 

Hospitals for control purposes were included in the study. Their serum vitamin D levels were 

determined. 

Results: According to the age group of patients, Serum  vitamin D levels were 

statistically insignificant in both 18-28 years and 28-38 years of age (P> 0.05);  whereas It 
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was statistically significant in both 38-48 years and 58> age groups (P <0.05). Distribution of 

serum vitamin D levels according to seasons (winter and summer) was statistically significant 

in all age groups (P <0.05). 

Discussion and Conclusion: Vitamin D deficiency and being in state of not functioning 

were found to be common. In our study, serum vitamin D levels were found to be low in 

healthy individuals. As a result, awareness is necessitated in those with D vitamin deficiency. 

Considering the age and gender factors, these factors should be considered and a 

multidisciplinary approach should be adopted in treatment. 

Keywords: Vitamin D, age, season; gender, healthy persons 

GİRİŞ 

D Vitamini, besinlerle tüketilebileceği gibi cildin güneş ışığına maruz kalması ile de 

alınabilir. Ultraviyole B ışınları aracılığıyla 7-dehidrokolesterolden ciltte sentezlenir. Daha 

sonra karaciğerde ve böbrekte hidroksile olarak aktif forma (kalsitriol) çevrilir (1). Kalsitriol, 

vitamin D reseptörüne etki ederek biyolojik etkinin oluşması için gerekli genlerin 

transkripsiyonunu düzenler (2,3).  

D vitamini eklenmesi düşme ve nonvertebral kırıkları önler, bu etki doza bağımlıdır: 

Yüksek doz (700-1000 IU/gün) D vitamini eklenmesi düşme riskini % 19  azaltır; 482-770 

IU/gün D vitamini vertebra dışı kırıkları % 20, kalça kırığını % 18 azaltır; D vitamininin kırık 

önleyici etkisi 64-74yaş (%33) ve Bakım evinde kalanlarda (%29) daha belirgindir (3,4). 

Ayrıca; D vitamini yapımını etkileyen diğer faktörler ise yaşlanma, örtünme (en fazla siyah-

yün kumaş, en az beyaz-pamuk kumaş koruyucudur) ve koruyucu güneş kremi kullanımı 

(4,5). 

D vitamini serum kalsiyum ve fosfat düzeylerini korumaktır, vücudun kalsiyum 

emilimine ve kullanımına yardım ederek güçlü kemiklerin oluşmasını ve korunmasını sağlar. 

Kemik, organik ve inorganik bölümlerden oluşan özelleşmiş bir bağ dokusudur ve vücudun 

yükünü taşımakla görevlidir (6). 

Kemik dokusunda bulunan üç tür temel hücre vardır. Osteoblastlar, osteoklastlar ve 

osteositler kemik matriks döngüsünün temel hücre aktörleridir (8). Kemik dokusu ömür boyu 

bir yapım ve yıkım döngüsü durumundadır (remodeling). Bu döngüyü sağlayan en önemli 

faktörler Ca ve D vitaminidir (7-9). 

D Vitamini,  yetersizliği yaygın bir çok kronik hastalıklar, kanserler, kardiyovasküler 

hastalıklar, metabolik sendrom, enfeksiyöz ve otoimmun hastalıkların dahil olduğu ilişkili 

olduğu çalışmalarla gösterilmiştir (1,4,8,10).Çalışmamızda, Şanlıurfa’da sağlıklı kişilerin 

serumda D vitamini düzeylerini değerlendirmeyi amaçladık. 

Metaryal- Metod: Mehmet Akif İnan ve Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanelerine 

başvuran ve hiçbir hastalığı olmayan kontrol amacıyla gelen hastalardan toplam 400 kişiden 

(205 erkek, 195 kadın) çalışmaya dahil edildi. Vitamin D düzeyleri Cobas E 411 – C Oto 

Analizöünde çalışıldı.  

Bulgular: Hastaların yaş grupları, cinsiyet ve mevsimlere göre D vitamini düzeylerinin 

dağılımı aşağıdaki tablodadır: 
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Tablo 1. Şanlıurfa’da yaş gruplarında cinsiyet ve mevsimlere göre serum D vitamini 

düzeyleri              

Yaş(Yıl

) 

Cinsiye

t 

n(kişi 

sayısı) 

D vitamini 

Ortalama 

±SD 

(ng/ml) 

Anlamlılık 

Değerleri 

(p) 

Mevsi

m 

D vitamini 

Ortalama±SD 

(ng/ml) 

Anlamlılık 

Değerleri     

(p) 

18-28 

yaş 

Erkek 37 24.71±10.12 P >0.05 Yaz 27.18 ± 12.11 P <0.05 

 kız 45 21.61± 

13.11 

 Kış 22.21± 10.18  

28-38 

yaş 

Erkek 47 30.01±09.13 P <0.05 Yaz 25.01±06.14 P <0.05 

 kız 43 26.21± 

11.07 

 Kış 23.01± 08.10  

38-48 

yaş 

Erkek 53 27.71±08.14 P <0.05 Yaz 19.07±04.12 P <0.05 

 kız 37 22.91± 

12.10 

 Kış 14.91± 07.10  

48-58 

yaş 

Erkek 36 19.21±09.12 P <0.05 Yaz 24.01±03.19 P <0.05 

 kız 39 17.61± 

13.18 

 Kış 17.91± 14.0  

58 > 

yaş 

Erkek 32 11.25± 

07.31 

P >0.05 Yaz 15.01±05.14 P <0.05 

 kız 31 10.31± 

06.22 

 Kış 10.91± 6.10  

Tartışma ve Sonuç: Vücut metabolizmasında ve işlevlerinde çok önemli yeri olan 

vitamin D ve elementlerin her yaş grubunda ancak dengeli beslenmeyle sağlanabileceği ve 

gelişmiş ülkelerde bile folik asit, D vitamini, iyot, demir, kalsiyum vb. eksiklikleriyle sıkça 

karşılaşıldığı belirtilmektedir (11). 

Tüm yaş gruplarındaki kadınların kemik kitlesi birincil olarak genetik faktörlerce 

belirlenmektedir, fakat dış faktörler de önemli rol oynar. Bu nedenle osteoporozla mücadele 

çocukluk çağında başlamalıdır ve risk grupları her an akılda tutulmalıdır (12). 

Beslenme düzensizliği, alkol alımı ve fiziksel hareket azlığı, güneş ışığından yetersiz 

yararlanma gibi kemik kalsiyum metabolizmasını olumsuz etkileyecek ve yaşam kalitesini 

düşürecek birçok faktör hastalıkların çoğunda görülmekteyken; klinik ortamlarda bu konulara 

yeterince önem verilmektedir (13).  

Yapılan çalışmalarda güneş ışınlarından faydalanma süresi uzadıkça ve D vitamininden 

zengin beslenmeyle de meme kanseri riskinin anlamlı oranda azaldığı bulunmuştur. Dünya 

Sağlık Örgütü (WHO) yeterli D vitamini üretimini sağlamak için güneş yanıklarının 

oluşmamasına dikkat edecek şekilde; her gün yüz ve kolları yaklaşık 30 dakika güneş ışığına 

maruz bırakmayı öneriyor (13,14).  

D vitamini yetersizliği yaşlı ve bakım evinde yaşayanlarda yüksektir: % 25-54                                                                             

Martta % 63; Eylülde % 49 D vitamini Eksikliği (8).Tedavinin Ca, ALP, PTH ve idrar ca 

tayini ile kontrol edilerek sürdürülmesi gerekir.İdrarda kalsiyum atılımı 4mg/kg/gün’ü 

geçmemelidir (12).Farklı hastalık ön tanımlarında D vitamini eksikliği farklı düzeylerdedir. D 

vitamini düzeyini 30 ng/ml’nin üzerinde tutulmalıdır (13).  
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Lee ve arkadaşları yaptıkları bir çalışmada vitamin D eksikliğinin düzeyi yaşla düştüğü 

ve yaşam kalitesi ile ilişkili bulunmuştur (12). Ayrıca Akpınar ve arkadaşları 25(OH)D 

düzeyleri 20 ng/mL’nin altında olan hastaların büyük çoğunluğunun fiziksel aktivite olarak 

sadece zaruri günlük aktiviteleri gerçekleştirdiklerini bildirmiştir (11,14). Çalışmamızda D 

vitamin eksiklikleri sıklığı yaşla anlamlı yüksek bulunmuştur (P<0,05). Özellikle yaş 

ilerledikçe bu vitamin eksiklikleri açısından riskli sayılmalı, D vitamin düzeyleri yönünden 

değerlendirilmelidir. Çalışmamızda cinsiyet ve mevsimlere gӧre değerlendirildiğinde D 

vitamin düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (P<0,05).  

D vitamini tedavisinin kemik metabolizması ve kırık riskini azaltma yönündeki olumlu 

etkileri de düşünüldüğünde vitamin D kullanımının toplum sağlığı açısından her yaş ve 

cinsiyet için yaşamın önemini ortaya koyduğu çalışmalarla gösterilmiştir (15,16). 

 D vitaminin bu etkilerinin mekanizmasının aydınlatılmasıyla birçok hastalığın 

tedavisinde ve korunmasında daha ileri çalışmalara göstermesi muhtemeldir.  Ayrıca,  yaş ve 

cinsiyet etkenleri göz önünde tutularak gerekebilecek ek tedaviler düşünülmeli ve 

multidisipliner yaklaşım benimsenmelidir. 
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ÖZET 

Giriş: Beta talasemi kronik hemolitik anemi ile karakterize hayat boyu transfüzyon 

bağımlılığının olduğu bir hastalıktır. Damarsal etkilenme sonucunda endotelyal disfonksiyon 

ve arteryel sertlik görülmektedir. Kronik hemoliz sonucu myokardiyumda demir birikimi kalp 

krizi dahil birçok kardiak komplikasyonlara neden olmaktadır. Çalışmada talasemi 

hastalarında serum demir düzeylerinin sağlıklı kontroller ile karşılaştırılması 

amaçlanmaktadır. 

Materyal Metod: Mehmet Akif İnan ve Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanelerine 

gelen toplam 46 Talasemi hastası (27 bayan, 19 erkek) ve 46 sağlıklı kontrol (28 bayan, 18 

erkek) grubu çalışmaya alındı. Her iki grupta da Serum demir düzeyleri Cobas C 2000 Roche 

oto-analizörü tarafından ölçüldü. Kan hemoglobin, seviyeleri, Symexs CS-2100i ile saptandı. 

Bulgular: Talasemi hastaların hemoglobine, serum demir düzeyleri sağlıklı kontrol 

grupları ile karşılaştırıldığında statiksel olarak anlamlı bulundu (P <0.05). 

Tartışma ve Sonuç: Talaseminin aşırı demir yükü sekelleri veya çok sayıda kan 

transfüzyonundan dolayı toksik demir toksik seviyeler oluşur ve demir şelasyon tedavisi 

gerektirir. 

Anahtar Kelimeler: Talasemi, demir yükü 

Introduction: Beta thalassemia, chronic disease,   is characterized by chronic hemolytic 

anemia with a lifetime transfusion dependence. Endothelial dysfunction and arterial stiffness 

are seen as a result of vascular involvement. Chronic hemolysis results in the accumulation of 

iron in the myocardium causing many cardiac complications including heart attack. The aim 

is to study serum iron levels in thalassemia patients and compare them with healthy controls. 

Materials and  Methods: A total of 46 patients with thalassemia (27 female, 19 male) 

and 46 healthy controls (28 female, 18 male) were enrolled in the study. Serum iron levels in 

both groups were dermined by the Cobas C 2000 Roche auto-analyzer. Blood hemoglobin 

levels were determined with Symexs CS-2100i. 

Results: Hemoglobin and serum iron levels in patients with thalassemia were 

statistically significant when compared to healthy control groups (P <0.01). 

Discussion and Conclusion: Iron overload sequele of thalassemia or due to receiving 

numerous blood transfusions can build up to toxic levels requiring iron chelation therapy.  

Keywords: Thalassemia, iron burden 
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GİRİŞ  

Demir; kolaylıkla elektron alıp verme, özelliği gösteren ferröz (Fe2+) ve ferrik (Fe3+) 

formlara dönüşebilen bir elementtir. Bu da demiri, oksijen bağlayan molekül ve birçok enzim 

için uygun mineral yapar (1). Demirin en önemli fonksiyonlarından birisi dokulara oksijen 

taşımak Hb yapısına girmektir (1,2).  

Beta talasemi kronik hemolitik anemi ile karakterize hayat boyu transfüzyon 

bağımlılığının olduğu bir hastalıktır. Damarsal etkilenme sonucunda endotelyal disfonksiyon 

ve arteryel sertlik görülmektedir (3,4).  

Talasemi hastaların serum demir düzeyinin artmasına bağlı olarak sitokrom, myoglobi, 

katalaz ve peroksidaz gibi demir içeren antioksidanların etkili moleküllerin üretimi de 

azalmaktadır (4). Hem oksidan moleküllerin artması hem de antioksidan enzim sistem 

kapastesinin relatif olarak yetersiz kalmasına bağlı olarak, oksidatif stresin artığı kabul 

edilmektedir (4,5). 

Kalıtsal Hb bozuklukları düşük ve orta sosyoekonomik seviyedeki sahra altı Afrika, 

Akdeniz, Orta Doğu ve Güneydoğu Asya ülkelerinde görülmektedir (2,6). Burada en önemli 

belirleyici bu bölgelerde akraba evliliğinin sık görülmesi. Ancak bu bölgelerden göç edilmesi 

sonucu kalıtsal Hb bozuklukları Avrupa ve Kuzey Amerika’da da görülmeye başlanmıştır 

(7,8).  

Her yıl 68,000 çocuk çeşitli talasemi sendromları ile doğmakta ve dünya nüfusunun % 

1,5’u (80-90 milyon) beta talasemi taşıyıcısı olarak kayıtlara geçmektedir (9,10). Kronik 

hemoliz sonucu myokardiyumda demir birikimi, kalp krizi dahil birçok kardiyak 

komplikasyonlara neden olmaktadır (6). Bu çalışmada talasemi hastalarında demir 

düzeylerinin sağlıklı kontroller ile karşılaştırılması amaçlamaktadır. 

Materyal   Metod: Mehmet Akif İnan ve Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanelerine 

gelen toplam 46 Talasemi hastası (27 bayan, 19 erkek) ve 46 sağlıklı kontrol (28 bayan, 18 

erkek) çalışmaya alındı, başvuran hastalar serum demir düzeyleri Cobas C 2000 Roche oto-

analizöünde çalışıldı. Kan hemoglobin, seviyeleri, Symexs CS-2100i ile saptandı. 

Bulgular:   

Tablo - 1: Hemogram referans değerleri (11). 

 Hemogram    

Parametreleri  

Erkek      Kadın  

RBC (x106/µl)  4.6-6.0   4.0-5.4  

Hb (g/dl)  14.0-18.0   12.0-16.0  

Hct (%)  40.0-54.0   35.0-49.0  

MCV (fl)  80.0-100.0   80.0-100.0  

MCH (pg)  26.0-32.0   26.0-32.0  

MCHC (%)  32.0-36.0   32.0-36.0  

RDW (%)  11.5-14.5   11.5-14.5  

 

Periferik kan yaymasında eritrosit ve diğer kan hücrelerinin değerlendirilmesi ve 

retikülosit sayımı sonucu elde edilen bulgularla aneminin etyolojisi ortaya konabilmektedir 

(12). 
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Tablo-2: Talasemi hastaların ve Sağlıklı kontrol grupların hemoglobin, demir ve 

statiksel anlamlılık değerleri. 

Parametreler Talasemi 

Hastalar 

Sağlıklı Kontrol 

Grubu 

Anlamlılık 

Değerleri 

Tam kan Hb (g/dl) 7,12±0,91 14,47±2,05 P<0.01 

Serum Demir (μg/dl) 187,65±3.85 75,97±2,67 P<0.01 

Tartışma ve Sonuç: Transfüzyona bağlı demir birikimi Talasemi grubu hastalarda en 

önemli sorunudur. Her bir eritrosit süspansiyonu ile vücuda ortalama 250 mg demir verildiği 

bilinmektedir (12,13).  

Hepsidin demir metabolizmasında düzenleyici bir proteindir. Hepsidin, kemik iliği ile 

regüle eder, demir yükü olan talasemili hastalarda demir emiliminin barsaktan yapıldığı 

gosterilmiştir (1,2,4). Enfeksiyon ve enflamasyon durumunda hepsidin düzeyi artar ve 

hepsidin proteini enterosit ve retikuloendotelyal sistemdeki hücrelerin (makrofaj) yüzeyinde 

bulunan demir taşıyıcısı “ferroportine” bağlanır. Böylece enfeksiyon varlığında barsaktan 

demir emilimi ve retikuloendotelyal sistemden dolaşıma demir salınımı azalır. İkincisi ise 

Hemokromatozisteki temel sorun da hepsidin genindeki mutasyonlardanda olabilir (11,14). 

Beta talasemi, yaygın bir fenotip ceşitliliği gösteren beta globin geninde kalıtsal 

mutasyon sonucu oluşan hatalı hemoglobin yapımına bağlı bir hastalıktır. 

Talasemi hastalarında oluşan demir yükü kan transfüzyonlarından cok, hemoliz ve 

gastrointestinal emilimin artmasına bağlı gelişmektedir. Demir yükü ile kardiyak yetmezlik, 

diyabetes mellitus ve hipogonadizm gibi endokrin komplikasyonlar gelişebilir (12,15).  

Demir seviyesinin yüksek olması ve demirin hem endokrin organlarında hem de 

subkutan yağ dokusunda disfonksiyona neden olması çalışmalarla gösterilmişltir (12). Tokgüz 

ve arkadaşları yaptıkları bir çalışmada demir düzeyinin arttığını bulunmuşlardır (1). Demir 

seviyesi bizim yaptığımız çalışmayla uyumlu olduğunu ve statiksel olarak anlamlı bulundu 

(P<0.05). Ayrıca Arcasoy çalışmasında (9),Talasemi hastalarının hemoglubin seviyesinin 

düştüğü bizim çalışmamızda istatiksel olarak anlamlı olduğunu bulundu (P<0.01).  

Ayrıca Talasemi hastaların serum demir düzeyinin artmasına bağlı olarak sitokrom, 

myoglobi, katalaz ve peroksidaz gibi demir içeren antioksidanların etkili moleküllerin üretimi 

de azalmaktadır (5,11). Taher ve ark.13 çalışmasında, Hb > 9 g/dl’de tutacak şekilde transfüze 

edilen talasemi hastalarında tromboz riskinin azaldığı gösterilmişlerdir (16).  

Talasemi hastalarında ayrıca boy kısalığı, puberte gecikmesi ve hipogonadizm ile 

seksüel fonksiyon bozukluğu, diyabet, hipotiroidizm ve hipoparatiroidizm görülebilmektedir. 

Bu olgularda büyüme gelişme geriliğinin nedenleri olarak kronik aneminin neden olduğu 

hipoksemi, artmış eritropoez nedeni ile artmış kalori ihtiyacına rağmen beslenme azlığı, 

artmış demir yükünün hipotalamos hipofizer düzeyde yaptığı toksisite sonucu oluşabilen 

büyüme hormonu eksikliği, hipotiroidi, puberte gecikmesi ve hipogonadizm nedeniyle 

pubertal büyüme atağının gerçekleşmemesi, psikososyal  faktörler gibi nedenler sayılabilir 

(12). 

Sonuç olarak;  

Talaseminin aşırı demir yükü sonucu veya çok sayıda kan transfüzyonundan nedeniyle 

seum demir seviyeleri artar ve toksik demir birleşimleri oluşur. Bu nedenle  demir şelasyon 

tedavisi yapılmalı. 
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ABSTRACT 

Candida albicans is among the most prevalent fungal species and asemptomatically 

colonizes at healthy individuals. However, it is also an important opportunistic pathogen that 

can cause severe, and often fatal infections. C. albicans is often harmless but if the immune 

response deteriorates, it is overgrow and cause serious infection. Its infection associated with 

biofilm formation on medical devices especially and account for approximately 15% of 

hospital-acquired cases of sepsis. Recent studies showed that ALS (Agglutinine Like 

Sequence) gene family  (ALS1 and ALS3) expressions were changed at clinical isolates to 

create biofilms. For these reason, aim of this study was to investigate in-vitro effects of 

Lactobacillus acidophilus ATCC 4356 considered as a probiotic, on C. albicans biofilm genes 

isolated from urinary catheter. 

Between January and October 2016, Twenty (20) C. albicans strains isolated from 

different urinary catheter were investigated in this study. A 1 McFarland suspension of C. 

albicans strains in sterile saline was prepared with colonies obtained from Sabouraud dextrose 

agar media. 250 mL of this suspension was added in each of two different tubes containing 

Sabouraud dextrose broth. 106 CFU/mL Lactobacillus acidophilus ATCC 4356 was added in 

the 1st tube and the 2nd tubes was without Lactobacilli. The same process was also applied 

with 250 mL of Candida albicans ATCC 10231 control strain. At the 6th hour of incubation at 

37oC in a 5% CO2 atmosphere, RNA was isolated with High Pure RNA isolation kit 

according to manufacturer instructions. After the synthesis of cDNA, ALS1 and ALS3 gene 

expressions runs were performed on LightCycler 480 system. Beta actin (ACT1) gene of C. 

albicans was used as a reference gene. The results were calculated with Livak’s delta delta Ct 

method. 

The ALS1 and ALS3 expression levels of C. albicans strains inoculated in the same 

environment with standard L. acidophilus strains were lower and higher respectively in 

comparison with that of without L. acidophilus (p<0.0001). ALS1 gene expression ratio were 

downregulated with L. acidophilus enviroment and were found 4.60+0.45 and 3.30+0.27 

without and with L. acidophilus respectively. On the other hand, ALS3 gene expression ratio 

were upregulated and were found 0.27+0.12 and 0.65+0.07 without and with L. acidophilus 

respectively.  

In conclusion, L. acidophilus were found to downregulate and upregulate ALS1 and 

ALS3 gene expression of C. albicans in an in-vitro environment respectively. More extensive 
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studies including Lactobacillus acidophilus with probiotic effect are needed to develop new 

approaches about the C. albicans biofilm development on medical devices.  

Keywords: Probiotic, Lactobacillus acidophilus, Candida albicans, Medical device, 

Biofilm gene 

Introduction 

Candida albicans is among the most prevalent fungal species and asemptomatically 

colonizes at healthy individuals (1). However, it is also an important opportunistic pathogen 

that can cause severe, and often fatal infections (2). C. albicans is often harmless but if the 

immune response deteriorates, it is overgrow and cause serious infection (3). Its infection 

associated with biofilm formation on medical devices especially and account for 

approximately 15% of hospital-acquired cases of sepsis (2,4). ALS (agglutinin-like sequence) 

gene family bond the glycoproteins that related adhesion of C. albicans to the surfaces (5). 

ALS gene names were assigned chronically as the genes were discovered, and ALS1 was first 

described in ALS family (6). expression of ALS1 encoding one of the major fungal adhesin 

(7). Also, ALS3 mediates binding to cells, and extracellular matrix proteins. It also plays an 

important role in biofilm formation on biomaterial surfaces (8). Recent studies showed that 

ALS (Agglutinine Like Sequence) gene family  (ALS1 and ALS3) expressions were changed 

at clinical isolates to create biofilms (9). Probiotics are considered as live microorganisms 

which, when took in adequate amounts, confer a health benefit to the host (10). Lactobacillus 

acidophilus is a Gram-positive lactic acid bacterium that has had widespread historical use in 

the dairy industry. Both for its flavour and for probiotic effect, and it is one of the most 

commonly selected Lactobacillus species for dietary use (11). For these reason, aim of this 

study was to investigate in-vitro effects of Lactobacillus acidophilus ATCC 4356 considered 

as a probiotic, on C. albicans biofilm genes isolated from urinary catheter. 

Materials and Methods 

Between January and October 2016, Twenty (20) C. albicans strains isolated from 

different urinary catheter were investigated in this study. A 1 McFarland suspension of C. 

albicans strains in sterile saline was prepared with colonies obtained from Sabouraud dextrose 

agar media (Biomerieux, France). 250 mL of this suspension was added in each of two 

different tubes containing Sabouraud dextrose broth. 106 CFU/mL Lactobacillus acidophilus 

ATCC 4356 was added in the 1st tube and the 2nd tubes was without Lactobacilli. The same 

process was also applied with 250 mL of Candida albicans ATCC 10231 control strain. At the 

6th hour of incubation at 37oC in a 5% CO2 atmosphere, RNA was isolated with High Pure 

RNA isolation kit (Roche Diagnostics, Mannheim, Germany) according to manufacturer 

instructions. After the synthesis of cDNA, ALS1 and ALS3 gene expressions runs were 

performed on LightCycler 480 system (Roche Diagnostics, Mannheim, Germany). Beta actin 

(ACT1) gene of C. albicans was used as a reference gene. The results were calculated with 

Livak’s delta delta Ct method (12). 
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Results 

The ALS1 and ALS3 expression levels of C. albicans strains inoculated in the same 

environment with standard L. acidophilus strains were lower and higher respectively in 

comparison with that of without L. acidophilus (p<0.0001). ALS1 gene expression ratio were 

downregulated with L. acidophilus enviroment and were found 4.60+0.45 and 3.30+0.27 

without and with L. acidophilus respectively.  

Figure 1: ALS1 gene expression change. 

 
On the other hand, ALS3 gene expression ratio were upregulated and were found 

0.27+0.12 and 0.65+0.07 without and with L. acidophilus respectively. 

Figure 2: Distribution of ALS3 gene expression. 
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DİSCUSSİON 

As an opportunistic fungal pathogen, Candida albicans can cause of systemic infections 

predominantly in immunocompromised individuals and in patients using with medical devices 

such as catheters (13).  

When we analyzed the in-vitro studies for interaction C. albicans and L. acidophilus, we 

didn’t find same study like us. Vilela et al, 2015, reported L. acidophilus ATCC 4356 

inhibited in vitro biofilm formation by C. albicans (14). But they don’t look ALS1 and ALS3 

gene expression. Collins and Hardt, 1980 reported L. acidophilus inhibited C. albicans (15). 

Chassot et al, 2010 reported the use of probiotics based on L. acidophilus or its presence in 

the vaginal microbiota would not protect against the adhesion of C. albicans (16).  

Roudbarmohammadi et al, 2006 reported that ALS1 and ALS3 gene expression activity 

can differ at clinical conditions (9). Manoharan et al, 2017, reported different compunds such 

as alizarin and chrysazin inhibit biofilm formation by C. albicans (13). But in our study, we 

found that ALS1 and ALS3 gene expression activity don’t act same.  

As a conclusions, L. acidophilus were found to downregulate and upregulate ALS1 and 

ALS3 gene expression of C. albicans in an in-vitro environment respectively. The probiotic 

effect is likely to alter genes in C.albicans to be able to adapt to these conditions. We can say 

that probiotics have some effects, but this effect is not very strong, but should be supported by 

extensive studies involving a large number of samples. More extensive studies including 

Lactobacillus acidophilus with probiotic effect are needed to develop new approaches about 

the C. albicans biofilm development on medical devices (11). 
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ÖZET 

Kanal tedavili dişlerde geleneksel tedavi yaklaşımı post-kor ve kron restorasyonlarının 

uygulanmasıdır. Yapılan klinik çalışmalar değerlendirildiğinde post 

uygulamalarındaretansiyon kaybı veya kırılmanın yanısıra kök kırıkları bu tedavi 

yaklaşımında karşılaşılabilecek komplikasyonlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Son yıllrda, 

aşırı kron harabiyetine uğrayan kanal tedavili dişlerin restorasyonunda, post-kor sistemlerin 

dezavantajlarını ortadan kaldırabilmek için endokron restorasyonları geliştirilmiştir. Endo- 

kronlar, kor yapısı ve kron restorasyonunu bünyesinde birleştiren monoblok restorasyonlardır. 

Bu restorasyonlar ile kök kanalı ve kron dokuları korunurken, pulpa odasından sağlanan 

destek ile mikromekanikadezyon olumlu etkilenir.Aynı zamanda bilgisayar destekli 

tasarım/bilgisayar destekli üretim (CAD/CAM) sistemi ile daha iyi kenar uyumuna sahip 

hassas restorasyonların ekonomik ve hızlı bir şekilde üretimi sağlanmaktadır.Geleneksel 

yöntemlere kıyasla endokronların estetik, mekanik performanslarının daha iyi olması, 

maliyetinin düşük olması ve kısa sürede yapılmaları sebebiyle klinikteendokron tedavilerimiz 

farklı materyallerle uygulanmakta ve takipleri yapılmaktadır.Kısa dönemde gerçekleştirilen 

kontrollerde hastaların fonksiyonel, estetik veya psikolojik açıdan tedaviden memnun olduğu 

gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: endokron, CAD/CAM, estetik 

GİRİŞ: 

Restoratif diş hekimliğinin amacı, doğru tanı ve eksiksiz bir tedavi sonunda doğal diş 

görünümünün yeniden kazandırılması ile fonksiyon, fonasyon ve estetiğin sağlanmasıdır. 

Günümüzde, estetik restoratif yaklaşımlar konusunda hem hekim hem de hastaların isteklerine 

cevap verebilmek için yoğun bilimsel araştırmalar yapılmaktadır. (Schlichting ve ark,  2014). 

Geçmişte çürük ve travma nedeniyle aşırı madde kaybına uğramış dişler tedavi 

edilemeyen ve çekilmesi gereken dişler olarak kabul edilirdi. Ancak günümüz adeziv 

tekniklerin ve materyallerin hızla gelişmesiyle durum değişmiş, bu tür dişlerin kanal tedavisi 

uygulamalarını takiben restore edilmeleri geniş kabul görmekte ve rutin olarak 

uygulanmaktadır. (Soares ve ark, 2012). 

Kanal tedavili dişlerde geleneksel tedavi yaklaşımı post-kor ve kron restorasyonlarının 

uygulanmasıdır. Yapılan klinik çalışmalar değerlendirildiğinde post uygulamalarında 

retansiyon kaybı, kök kırıkları karşılaşabilecek komplikasyonlardır. (Gohring ve ark, 2003). 

Son yıllarda, aşırı kron harabiyetine uğrayan kanal tedavili dişlerin restorasyonunda, post-kor 

sistemlerin dezavantajlarını ortadan kaldırabilmek için Endokron restorasyonlari 

geliştirilmiştir.  
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GELİŞME: 

Endokronlar, kök ve kron kısmı tek parçadan oluşan, diş dokusu ile servikal hattın 

üzerinde birleşim yapan ve adeziv simanlar ile diş dokusuna tutunan seramik 

restorasyonlardır. Günümüzde adeziv teknolojinin ilerlemesi, seramiklerin gelişmesi, asit 

auygulanıp rezin simanlarla güçlü bir bağlantı sağlanabilmesi post uygulanmadan özellikle 

molar dişlerin restore edilmesine olanak sağlamıştır.Endokron restorasyonları ile kök kanalı 

ve kron dokuları korunurken, pulpa odasından sağlanan destek ile mikromekanik adezyon 

olumlu etkilenir. Bilgisayar destekli tasarım/bilgisayar destekli üretim (CAD/CAM) sistemi 

ile daha iyi kenar uyumuna sahip hassas restorasyonların ekonomik ve hızlı bir şekilde üretimi 

sağlanmaktadır. (Bindl ve ark 1999).                                                                                                                                             

ENDOKRON AVANTAJLARI: 

❖ Estetiktirler ve konservatiftirler 

❖ Biyolojik olarak uyumludurlar 

❖ Diş etinin altına inen preparasyona ihtiyaç duymadığı için periodontal 

dokularla dosttur 

❖ Farklı yapılara sahip kanallarda uygulanabilirler (çok eğimli, çok geniş, ince 

veya kırılma eğilimli dişler)  

❖ Kök perforasyonuna neden olmazlar. (Ritter ve ark, 2010). 

ENDOKRON ENDİKASYONLARI: 

❖ Klinik kron boyu yetersiz dişler 

❖ İnterokluzal mesafesi dar dişler 

❖ Geniş diş dokusu kayıpları 

❖ Yeterli ferruleye izin vermeyen vakalar (El-Damanhoury ve ark, 2015).                                                                                                            

 ENDOKRON RESTORASYONUN PREPARASYONU 

Endokron preparasyonu, restoratif materyal için yeterli yer sağlayacak ve kırık 

oluşmasını engelleyecek şekilde planlanmalıdır. İçsel gerilimi azaltmak ve restoratif 

materyalin daha iyi adaptasyonunu sağlayabilmek için iç açıları keskin olmamalıdır. 

Kullanılan frezin ucu ve kenarları yuvarlatılmış olmalıdır. Estetik restorasyonun 

simantasyonunda adeziv yöntem kullanılacağı için okluzale doğru açılandırma gerektirdiği 

durumlarda artırılabilir. Preparasyon esnasında vertikal duvarlar oluşturulurken frez dişin 

uzun aksı boyunca kullanılır. Restorasyonun uyumlanması aşamasında zorluk yaşanmaması 

için preparasyonda kesinlikle undercut bırakılmamalıdır. Dişte eski restorasyonlar ve çürük 

mevcutsa tamamen uzaklaştırılmalıdır. Pulpa odasının duvarları 8-10° lik açı ile anatomik 

yapıya uygun biçimde şekillendirilir. Kök kanal ağızları ile kavite tabanı koronal 

mikrosızıntıları engellemek için ışıkla polimerize olan cam iyonomer siman ile kapatılır. 

Pulpa odasının tabanı düz bir şekilde hazırlanır. Bu durumda pulpa odasında 1-3 mm 

yükseklikte santral retansiyon kavitesi oluşturulur. Koronal duvarlar restorasyonun giriş 

yoluna engellememesi için 4° lik açı ile okluzale doğru açılır tarzda prepare edilir. Kalan 

koronal diş duvarlarının boyutu kalınlık ölçer ile ölçülür ve yeterli destekliğin sağlanabilmesi 

için en az 2 mm olmalıdır. Duvarlar arası geçişler yaklaşık 90° olacak şekilde şekillendirilir. 
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Belirgin bir şekilde kavite kenarlarında undercut bulunuyorsa ışıkla polimerize olan cam 

iyonomer siman ile bu bölgeler bloke edilir. İyi bir bağlanma sağlanması için mine dokusu 

mümkün olduğunca korunmalıdır. Diş harabiyeti fazla olan dişte endokron restorasyonunun 

retansiyonunu ve stabilitesini arttırmak amacıyla, kanal ağızlarında yaklaşık 1 mm derinlikte 

preparasyon uygulanır.Uygulanan preparasyon alanından ve karşıt arktan ağız içi kamera ile 

dijital ölçüsü alınır.Restorasyon CAD/CAM sistemi ile tasarlanır.   

CAD-CAM, Computer aided design and  computer aided manufacturing 

İlk olarak CAD/CAM diş hekimliğinde Francois Duret tarafından 1970 yılında 

uygulanmıştır. Daha sonra Werner H.Mörmann yaptığı çalışmalarla 1980’lerde Cerec 

sistemlerini geliştirmiştir. CAD/CAM günümüzde hasta başında kullanılan ve kabul görmüş 

ileri bir teknolojidir. CAD/CAM teknolojileri içinde klinisyenler tarafından oldukça ilgi gören 

Cerec (Ceramic Reconstruction) sistemi geliştirilerek Cerec Omnicam (Sirona Dental 

Systems, Bensheim, Germany) kamera, Cerec SW (Software) 4.3 yazılımı ve Cerec MC XL 

frezleme cihazı (Sirona Dental Systems, Bensheim, Germany) kullanılmaya başlanmıştır. 

CAD-CAM yöntemin yani  bilgisayar ile planlama ve  uygulama metodunun en  büyük 

özelliği hekime  bağımsız, sadece  dişhekimi ünitinde yani  laboratuvara gereksinim  olmadan 

(chair-side) ve  tek seansta çalışma  ortamı sağlamasıdır. (Strub ve ark, 2006). 

CAD-CAM KULLANIM ALANLARI: 

❖ Tam seramik kron ve köprü restorasyonlarında 

❖ İnley, onley, laminate veneerlerlerde  

❖ İmplant cerrahisinde kullanılan stentlerin üretilmesinde 

❖ Bölümlü kron, hareketli bölümlü protezlerin iskelet yapıları ve implantların 

yerleştirilmesinden sonra restorasyonların hemen hazırlanabilmesine imkan sağlayan 

çalışma modellerinin üretilmesinde 

❖ Maksillofasiyal protezlerin hazırlanmasında ve implant destekli protezlerde 

❖ Bu sistemde  preparasyon  sonrası ağız  içinden bir mini  kamera ile optik  ölçü 

alınır. Optik  ölçü ekranda 3  boyutlu olarak  kontrol edilebilir  ve hekim ekranda  

restorasyonun  görünümünü  çizebilir. (Raigrodski ve ark, 2004). 

❖ Endokronun CAD/CAM teknolojisi ile üretiminde farklı içeriğe sahip seramik 

bloklar kullanılmaktadır. Bunlar; 

❖ Feldspatik seramikler,  

❖ Lityum disilikatla güçlendirilmiş seramikler 

❖ Lösitle güçlendirilmiş seramikler  

❖ Zirkonyum ile güçlendirilmiş seramikler  

❖ Rezin nanoseramik hibrit bloklar şeklindedir.  

Lityum disilikat, materyalin dayanıklılıklığını artırıp estetik özelliklerini geliştirdiği için 

seramik kronlar, inleyler, onleyler, veneerler ve implant restorasyonlarda 

kullanılabilmektedirler. Lityum disilikat geleneksel yöntemle preslenebilmekte ya da 

CAD/CAM teknolojisi ile üretilebilmektedir. Son zamanlarda ise fleksible nanoseramik hibrit 

bir blok (GC Cerasmart) ve zirkonyum ile güçlendirilmiş lityum silikat içerikli blok (Vita 
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Suprinity) CAD/CAM teknolojisi ile üretilecek şekilde kullanıma sunulmuştur. (Duret, 

F., Preston, J.D. (1991)).GC Cerasmart bloklar, rezin ve seramik materyallerinin fiziksel ve 

estetik özelliklerini içeren nanoseramik rezin bloklardır. Bu blokların endokron restorasyonlar 

için dişin mekanik özelliklerini taklit edebilme potansiyeli olması nedeniyle araştırılması 

gerekmektedir. Vita Suprinity bloklar, mekanik özelliklerinin artırılması için zirkonyum ile 

güçlendirilmiş lityum silikat içerikli bir yapıdadır. Mekanik özelliklerinde iyileştirme 

yapılırken artan dayanıklılığın, diş dokuları ile ne kadar uyumlu olduğunu değerlendirmek 

için çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu iki blokla ilgili literatürde henüz sınırlı sayıda 

çalışma bulunmaktadır. Cerec sisteminin geliştirilmesiyle son olarak kullanıma sunulan Cerec 

Omnicam ile tasarlanan ve üretilen porselen endokronların değerlendirildiği çalışmalar 

literatürde kısıtlıdır. Bu sistemde kullanılan farklı CAD/CAM bloklarından üretilen porselen 

endokronların mekanik özelliklerinin incelenmesi ve karşılaştırılması gereklidir. (Strub ve 

ark, 2006). 

Blok seçiminin ardından veriler toplanarak bilgisayara kaydedilir. Bilgisayar ortamına 

veriler kaydedildikten sonra bilgisayar yazılımı ile noktacıklardan oluşan, üç boyutlu olarak 

gözlemlenebilen, farklı yönlere çevrilebilen ve üzerinde düzeltme işlemlerinin yapılabildiği 

sanal bir model oluşturulur. (Sertgöz ve ark, 2007). Restorasyonun tasarımını hazırlayabilmek 

için farklı yazılımlar bulunmaktadır. Tarayıcılar gibi bu yazılımlar da CAD/CAM sistemlerine 

özgüdür. Tasarımın tamamlanmasının ardından CAD yazılımı, sanal modeli CAM ünitesine 

iletilmektedir. (Raigrodski ve ark, 2004).  Tasarım ile elde edilen 3 boyutlu model CAM 

uygulamaları ile üretilmeye hazır hale gelir. 

Restorasyon için seramik bloklardan uygun boyut ve renklerde olanı seçilir. Renk 

seçimi sırasında her firmanın kendisine ait olan renk skalasından faydalanılır. Seramik blok, 

frezleme makinasına yerleştirilip vidalanır ve kapağı kapatılır. Kesim sırasında su soğutması 

altında yüksek hızda elmas frezler kullanılır. Frezlerin uç kısımlarından biri konik diğeri 

silindir şeklindedir. Frezleme tamamlandığında restorasyon kesim bölmesinin alt kısmında 

bulunan hazneye düşer (Raigrodski ve ark, 2004). Hazırlanan restorasyona üretici firmasının 

önerdiği şekilde polisaj ve glazür işlemi uygulanır. Bu aşamada renklendirme işlemi 

yapılabilir. Ardından restorasyon rezin siman ve adeziv sistemler yardımıyla simante edilir. 

(Pissis ve ark, 1995). 

SONUÇ 

CAD/CAM sistemi sayesinde endokron restorasyonları ile uygulanan tedavi, 

konvansiyonel çözümlere kıyasla çok daha kısa sürede tamamlanabilmektedir. Kısa dönemde 

gerçekleştirilen kontrollerde hastaların fonksiyonel, estetik ve psikolojik açıdan tedaviden 

memnun olduğu gözlenmiştir. (Otto ve ark, 2004). 
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ÖZET 

Kutanöz layşmanyazis, dünya çapında sıklığı 1.5 milyon olarak tahmin edilen ve infekte 

kum sineklerinin ısırıkları ile bulaştırılan paraziter bir infeksiyondur. Tedavisinde sistemik 

veya intralezyonel beş değerlikli antimon bileşikleri başta olmak üzere kriyoterapi, 

termoterapi, fotodinamik tedavi ve topikal ilaç kullanımı gibi çeşitli tedavi yöntemleri 

kullanılmaktadır. Komplike olmayan kutanöz layşmanyazis olgularında primer tedavi 

yaklaşımı lokal tedavi olup, en fazla tercih edilen ilaçlar pentavalent antimon bileşikleridir. 

Mukozalara ve fonksiyon bozukluğuna yol açma riski olan anatomik bölgelere (dudak, 

gözkapağı vs.) yerleşmemiş, çok büyük ve inflamatuar olmayan (çapı 4 cm den küçük), akut 

(süresi 2 yıldan kısa) lezyonlarda, toksik etkilerinin daha sınırlı olması nedeniyle 

intralezyonel tedavi tercih edilmektedir. İntralezyonel tedavi, ilacın herhangi bir sulandırma 

yapılmadan, tüm lezyon beyazlayıncaya kadar doğrudan lezyonun içine enjekte edilmesi 

prensibine dayanmaktadır. Burada, intralezyonel antimon bileşikleri ile tedavisi başarılı bir 

şekilde uygulanmış, 3 adet kutanöz layşmanyazis olgusu sunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İntralezyonel; tedavi; kutanöz layşmanyazis. 

GİRİŞ 

Layşmanyazis, enfekte kum sineklerinin (Phlebotomus, yakarca, tatarcık) insanları 

ısırması sonucu bulaşan, Leishmania cinsine ait parazitlerin neden olduğu paraziter  bir 

enfeksiyon hastalığıdır. Hastalığın klinik bulgularına göre, visseral (VL), kutanöz (KL) ve 

mukokütanöz layşmanyazis (MKL) olmak üzere üç genel formu mevcuttur1. Dünya Sağlık 

Örgütü verilerine göre 98 ülkede endemik olarak görülen KL yönünden dünyada 350 milyon 

kişi risk altındadır2. Türkiye de KL endemik ülkelerden biridir. KL, Türkiye ve Türkiye’nin 

komşu ülkeleri Suriye, İran ve Irakta halen önemli bir halk sağlığı sorunu olarak devam 

etmektedir. KL tanısı parazitolojik olarak onaylanmışsa iyileşmeyi hızlandırmak, skarlaşmayı 

azaltmak, relapsı ve mukozal yayılımı önlemek amacıyla KL tedavi edilmelidir3. KL 

tedavisinde, birinci tercih edilen beş değerli antimon bileşiklerinin yanı sıra kriyoterapi, 

termoterapi ve cerrahi gibi yöntemler de uygulanmaktadır4.  

Bu çalışmada intralezyonel antimon bileşikleri ile başarılı bir şekilde tedavi uygulanmış, 

3 adet kutanöz layşmanyazis olgusu sunulmaktadır. 

Olgu 1 

On altı yaşında erkek hasta, yaklaşık 6 aydan beri devam eden burnun sağ kısmında 

mevcut olan yara şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Ailesi tarafından, yarasının küçük bir 

kızarıklık şeklinde başlayıp yavaşça büyüdüğü, kaşıntısız ve ağrısız olduğu, çeşitli topikal 
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antibakteriyel tedaviler kullanıldığı halde lezyonda iyileşme olmadığı belirtilmekteydi. 

Dermatolojik fizik muayenede hastanın burnunun sol tarafında eritemli, ödemli plak tarzında 

lezyon izlendi (Resim 1A). Öyküsünde ek bir rahatsızlığı bulunmayan, hemogram ve kan 

biyokimyası normal olan hastada, lenfadenopati ve organomegali saptanmadı. 

Lezyondan alınan seröz sıvının Giemsa ile boyanmasında amastigotlar saptandı. 

Lezyona intralezyonel antimon bileşiği (meglumine antimonate (Glucantime®,Sanofi-

Aventis) tüm lezyonu beyazlatacak kadar (yaklaşık 1 mL/cm2) haftada iki kez uygulandı 

(Resim 4). İlk kontrolde eritem, ödem ve endurasyonun kaybolduğu, lezyonun skar ile 

iyileştiği gözlendi (Resim 1B). Hasta sağaltımı sağlandıktan, 3 ay sonra kontrole gelmek 

üzere tedavisiz takibe alındı. 

 
Resim 1A-1B. Burnun sol tarafında KL lezyonunun tedavi öncesi ve sonrası görüntüsü 

Olgu 2 

Dört yaşında kız hasta, yaklaşık 3 aydan beri devam eden alt dudağının tamamını 

kaplayan, zaman geçtikçe üzeri kabuklanan ve iyileşmeyen yara şikayeti ile polikliniğimize 

başvurdu. Ailesi tarafından, yarasının sivilce şeklinde başlayıp yavaşça büyüdüğü, kaşıntısız 

ve ağrısız olduğu, adlarını bilmedikleri çeşitli topikal tedaviler kullanıldığı halde lezyonda 

iyileşme olmadığı belirtilmekteydi. Dermatolojik fizik muayenede alt dudağı tamamen 

kaplayan, eritemli, hemorajik kurutlu ülsere lezyon izlendi (Resim 2A). Öyküsünde ek bir 

rahatsızlığı bulunmayan, hemogram ve kan biyokimyası normal olan hastada, lenfadenopati 

ve organomegali saptanmadı. 

Lezyon sıvısının Giemsa ile boyanmasında amastigotlar saptandı. Lezyona intralezyonel 

antimon bileşiği (meglumine antimonate (Glucantime®,Sanofi-Aventis) tüm lezyonu 

beyazlatacak kadar (yaklaşık 1 mL/cm2) haftada iki kez uygulandı. İlk kontrolde eritem, ödem 

ve endurasyonun kaybolduğu gözlendi (Resim 2B). Hasta sağaltımı sağlandıktan 3 ay sonra 

kontrole gelmek üzere tedavisiz takibe alındı. 

http://www.iksadkongre.org/
http://www.gapzirvesi.org/


1. ULUSLARARASI GAP MATEMATİK - MÜHENDİSLİK - FEN VE 
SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ 

 4-7 EKİM, 2018 

www.iksadkongre.org     KONGRE TAM METİN KİTABI   www.gapzirvesi.org       Sayfa 102 

 

Resim 2A-1B. Alt dudaktaki KL lezyonunun tedavi öncesi ve sonrası görüntüsü 

Olgu 3 

On iki yaşında kız hasta, yaklaşık 6 aydan beri sol yanağında mevcut olan yara şikayeti 

ile polikliniğimize başvurdu. Öncesinde travma veya böcek ısırığı tariflemeyen hasta, 

yarasının küçük bir kızarıklık şeklinde başlayıp giderek büyüdüğünü, kaşıntısız ve ağrısız 

olduğunu ve ağızdan çeşitli antibiyotikler kullandığı halde lezyonda iyileşme olmadığını 

belirtmekteydi. Dermatolojik fizik muayenede sol yanakta ülsere, kabuklanmış 3 lezyon 

izlendi (Resim 3A). Öyküsünde ek bir rahatsızlığı bulunmayan, hemogram ve kan 

biyokimyası normal olan hastada, lenfadenopati ve organomegali saptanmadı. 

Lezyondan alınan sürüntünün Giemsa ile boyamasında amastigotlar saptandı. Lezyona 

intralezyonel antimon bileşiği (meglumine antimonate (Glucantime®,Sanofi-Aventis) tüm 

lezyonu beyazlatacak kadar (yaklaşık 1 mL/cm2) haftada iki kez uygulandı. Sağaltımı 

sağlandıktan 1 ay sonrası için hasta kontrole çağrıldı. İlk kontrolde eritem, ödem ve 

endurasyonun kaybolduğu gözlendi (Resim 3B). Hasta sağaltımı sağlandıktan 3 ay sonra 

kontrole gelmek üzere tedavisiz takibe alındı. 

 
Resim 3A-3B. Burnun sol tarafında KL lezyonunun tedavi öncesi ve sonrası görüntüsü 
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Resim 4. Intralezyonel tedavi uygulanışı 

Tartışma 

KL, Leishmania cinsi protozoonların neden olduğu, enfekte kum sinekleri tarafından 

kan emme sırasında insanlara bulaştırılan ve dünyanın tropikal ve subtropikal bölgelerinde 

yaygın olarak görülmekte olan paraziter bir hastalıktır. Türkiye’de KL bildirimi zorunlu 

hastalıklar içerisinde yer almaktadır. Dünya Sağlık Örgütü birincil tedavi seçeneği olarak 

pentavalan antimon bileşiklerini (sodyum stiboglukonat ve meglumin antimonat) 

önermektedir3. Türkiye’de de dünyada olduğu gibi KL tedavisinde birincil ilaç olarak beş 

değerlikli antimon türevleri olan sodyum stiboglukonat ve meglumin antimonat 

kullanılmaktadır ve Sağlık Bakanlığı’nca Şark Çıbanı Tedavi Merkezlerine ücretsiz 

dağıtılmakta ve hastalara ücretsiz tedavi uygulanmaktadır. Sistemik tedavi dozlarının toksisite 

riski nedeniyle Türkiye’de en fazla tercih edilen yöntem intralezyonel meglumin antimonat 

tedavisidir4. 

Bu çalışma sonucunda KL olgularının başarılı bir şekilde intralezyonel meglumine 

antimonate ile tedavi edildiği görülmüştür. KL endemik bölgelerde, KL’nin yayılmasının 

önlenmesi, kontrol altına alınması için olguların saptanması ve tedavi edilmesi gerekmektedir. 
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ÖZET 

Amaç: Genişlemis spektrumlu beta-laktamazlar (GSBL) Gram negatif bakterilerde 

beta-laktam direncinin en önemli sebebidir. GSBL üreten bakteriler, hastanelerde salgınlar 

oluşturabilmekte, tedavilerin yetersiz kalmasına, hastaların hastanede yatış sürelerinin 

uzamasına ve mortalite oranlarının yükselmesine yol açabilmektedir. Bu çalışmada; çeşitli 

klinik örneklerden izole edilen Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae suşlarının 

antibiyotik duyarlılığı, GSBL sıklığı, yaş ve cinsiyetle ilişkisi, GSBL oranlarının servislere 

göre dağılımının araştırılması amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Harran Üniversitesi hastanesi servis ve yoğun bakım ünitelerindeki 

yatan hastalardan gönderilen çeşitli klinik örneklerden izole edilen 13’ü K. oxytoca ve 87’si 

K.pneumoniae olarak tanımlanmış toplam 100 suş çalışmaya alındı. İzole edilen K. oxytoca 

ve K. pneumoniae suşlarının disk diffüzyon yöntemiyle amoksisilin-klavulanat, imipenem, 

piperasilin/tazobaktam, amikasin, siproflokasin, gentamisin, sefotaksim, 

trimetoprim/sülfometoksazol, seftriakson, seftazidim duyarlılıkları araştırıldı. GSBL 

varlığının tespiti için çift disk sinerji testi ve E-test uygulandı. 

Bulgular: Çeşitli klinik örneklerden izole edilen K. oxytoca suşlarındaki GSBL oranı % 

46.1, K.pneumoniae suşlarında ise % 56,3 olarak tespit edildi. Erişkin hastalarda GSBL üreten 

Klebsiella spp. suşlarının oranı % 38 olarak bulundu. Pediatrik hastalarda ise bu oran % 17 

olarak tespit edildi ve bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p <0.05).  İzole edilen 

suşlarda GSBL görülme sıklığı erkek hastalarda (% 31), kadın hastalarda (% 24) olarak 

bulundu, bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p >0.05). GSBL üretimi, özellikle 

pediatri servislerinde yatan ve YBÜ hastalarında yüksek oranda bulundu. Şuşların 

duyarlılıkları disk diffüzyon testi (DDT) ile araştırıldı. Genel olarak 

trimetoprim/sülfometaksazol, üçüncü kuşak sefalosporinler ve aztreonam’a direnç 

saptanırken, en az direnç görülen antibiyotik imipenem oldu. Suşların hiçbirinde karbapenem 

direncine rastlanmadı. Çalışmamızda DDT ile seftazidim, seftriakson, sefotaksim ve 

aztreonam yönünden GSBL şüpheli bulunan izolatlara ÇDST ve E-test yöntemleri uygulandı. 

GSBL pozitiflikleri doğrulanıp testler arasında karşılaştırma yapıldı. Klebsiella spp. 

suşlarında DDT ile 100 suşun 67’sinde, ÇDST ile 55’inde ve E-test ile 55’inde GSBL 

pozitifliği belirlendi. 

Tartışma ve Sonuç: Enterobacteriacea izolatları için yapılan rutin antibiyotik 

dirençlilik testlerine, GSBL testinin eklenmesi önerilmiştir. Bu sonuçlar hastanemizde etkili 
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sürveyans çalısmalarının planlanmasını, antibiyotik kullanımında ve hasta izolasyon 

önlemlerinin önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Klebsiella spp., GSBL, ÇDST, E-test 

Abstract 

Objective: Extended-spectrum β-lactamases are the most frequent cause of resistance to 

betalactam antibiotics in gram negative bacteries. ESBL positive bacteria may cause hospital 

epidemies, treatment failure, elongated hospital stay, and increased mortality. In the present 

study, we aimed to evaluate antibiotic sensitivity and ESBL positivity among Klebsiella 

pneumoniae and K. oxytoca strains isolated from various clinical samples, its frequency, its 

association with age and gender, its distribution in different clinics. 

Materials and Methods: January 2014 to June 2015, total of 100 strains of Klebsiella 

(87 K.pneumoniae, 13 K. oxytoca)  were included in the study. These strains isolated from 

samples submitted to our lab from various clinics and intensive care units of Harran 

University Hospital. Conventional methods and Api 20E were used for identification. Kirby-

Bauer disk diffusion test (DDT)  for determining antimicrobial susceptibility. The following 

antimicrobials were tested: amoxicilline-clavulanate, imipenem, piperacillin/tazobactam, 

amikacin, ciprofloxacin, gentamicin, cefotaxime, ceftriaxone, ceftazidime and 

trimethoprim/sulfamethoxazole. Double disc synergy (DDS) and E-tests were used for 

determination and confirmation ESBL positivity.  

Results: ESBL positivity was found to be in K.pneumoniae (n=49; 56.3%) and K. 

oxytoca (n=6; 46.1%). These values in adult and pediatric patients were (n=38; 38%), (n=17; 

17%) respectively with significant statistical difference (p <0.05). Regarding gender, the 

percentage of ESBL-producing strains in male and female patients  (n=31; 31%), (n=24; 

24%), respectively with no significant statistical difference (p>0.05). The high proportion of 

patients were from ICU and pediatric clinics. In general, antimicrobial susceptibility results 

were as high resistance rates (80%) were detected against trimethoprim/sulfamethoxazole, 

third-generation cephalosporins and aztreonam whereas the least resistance (1%) was 

observed to imipenem among Klebsiella negative ESBL strains. Carbapenem resistance was 

never seen. Sixty seven out of total 100 tested strains were found to be positive ESBL by 

DDT, but in conducting DDST and E-tests 55 strains were found to be really positive ESBL 

ones. 

Discussion and Conclusion: The overall ESBL positivity among Klebsiella species in 

our hospital is 55%. Carbapenem and imipenem may be the most effectivedrug in treating 

infections caused by Klebsiella positive ESBL strains. ESBL determination in members of 

Enterobacteriaceae isolates should be routinely done in order to achieve proper therapy.        

Keywords: Klebsiella spp., Extended Spectrum Beta-lactamase (ESBL), Double Disc 

Synergy Test (DDST), E-test 

Giriş ve Amaç 

Son yıllarda antibiyotiklere karşı giderek artan direnç konusu tüm dünyada önemli bir 

sorun olmaya başlamıştır (1). Beta-laktamlar, gösterdikleri üstün etki spektrumları, 
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mikroorganizmalar için yüksek ve seçici toksisiteleri, neredeyse tüm yaş gruplarında 

uygulanabilir olmaları, diğer gruplara göre relatif olarak düşük yan etki insidansları ve tüm 

vücut sıvılarına olan üstün dağılım özellikleri nedeniyle günümüzde en çok reçete edilen 

antibiyotikler olmuştur. Lisanslı tüm antibiyotikler içinde bu ilaçların sayısal ağırlığı %70’e 

yakındır. Ancak, gereksiz-uygunsuz-yoğun kullanım ve hastanelerde infeksiyon kontrol 

yöntemlerinin yeteri kadar uygulanmaması nedeniyle bakterilerin bu antibiyotiklere olan 

direnci yıllar içinde hızla artmıştır (2). Antibiyotik kullanımı ile direnç gelişimi arasındaki 

ilişkiye gösterilebilecek en iyi örneklerden biri, yeni beta-laktam antibiyotiklerin yaygın 

kullanımını takiben bakterilerin bu antibiyotiklere direnç geliştirmeleridir. Gram negatif 

bakterilerde beta-laktam antibiyotiklere karşı direnç gelişiminde en önemli mekanizma beta-

laktamaz üretimidir (1). Beta laktamazlar; beta-laktam antibiyotiklerin beta-laktam 

halkasındaki amid bağlarını parçalayarak antibakteriyel etkisini ortadan kaldıran enzimler 

olup, başta Enterobacteriaceae üyeleri olmak üzere birçok bakteri türü tarafından 

sentezlenebilir (3). Beta-laktam antibiyotiklerin etki spektrumlarının genişliği nedeniyle, 

bunların hidrolizine yol açan beta laktamazlar da “genişlemiş spektrumlu” ön adıyla 

adlandırılırlar. Genişlemiş spektrumlu beta-laktamazlar (GSBL), mikrobiyolojik olarak 

oksiimino sefalosporinleri hidrolize edebilen, klavulanik asit tarafından inhibe olabilen 

enzimler olarak tanımlanmaktadırlar (1). 

Bugüne kadar 500’den fazla beta laktamaz enzimi tanımlanmıştır. En önemli 

betalaktamaz enzim grupları plazmidlerle kodlanan sefalosporinaz, metallo-betalaktamaz ve 

GSBL’lerdir. Beta laktamazların yaklasık 200 kadarı GSBL’ler olup plazmidik özellikleri 

nedeniyle bakteriler arasında transfer edilebilir (3, 4). GSBL’ler ilk defa 1983 yılında 

Almanya’da Klebsiella pneumoniae türlerine karşı geniş spektrumlu beta-laktam 

antibiyotiklerin kullanılmaya başlanmasından hemen sonra bulunmuştur (5, 6). En sık 

Escherichia coli ve K.pneumoniae suşlarında bulunmakla birlikte Proteus, Serratia, 

Acinetobacter, Citrobacter, Pseudomonas, Salmonella ve Morganella gibi gram negatif 

basillerde de nadir olarak tespit edilmektedir (5). 

GSBL prevalansının ülkeler, şehirler, hastaneler arasında değiştiği; hatta aynı 

hastanedeki servisler arasında dahi farklılıklar gösterdiği bildirilmektedir (7). Yapılan 

çalışmalarda Klebsiella spp. izolatlarında GSBL oranı Latin Amerika’da % 42.7, Avrupa’da 

% 21.7, Kuzey Amerika’da % 5.8 olarak bildirilmiştir (8). Son yıllarda ülkemizde Klebsiella 

spp. izolatlarında % 42-56.5 arasında değişen oranlarda GSBL pozitifliği tespit edilmiştir (9, 

10). GSBL üreten suşlarla oluşan infeksiyonlar: sıklıkla hastanede uzun süre yatan, büyük 

cerrahi operasyon geçiren, arteriyel ve üriner kateteri olan ve özellikle yoğun bakım 

servislerindeki hastalarda görülmektedir. Ancak son yıllarda toplum kökenli infeksiyonlarda 

da sıklığının arttığı görülmüştür (11). 

Çalışmamızın hastanemizdeki Klebsiella spp. izolatlarının, direnç profilinin ve GSBL 

oranlarının belirlenmesi ile özellikle uygunsuz antibiyotik kullanımı nedeniyle çoklu direnç 

gösteren kökenlerin giderek artışının önlenmesine, infeksiyonlarının daha hızlı etkin tedavi 

edilmesine ve uygunsuz antibiyotik kullanımının engellenmesine katkıda bulunması 

amaçlanmıştır. Bu amaçla Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 

Mikrobiyoloji Laboratuvarı’ nda çeşitli klinik örneklerden izole edilen Klebsiella spp. 

izolatlarının GSBL oranları belirlenmiştir. 
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Gereç ve Yöntem 

Ocak 2014 – Haziran 2015 tarihleri arasında Harran Üniversitesi Araştırma ve 

Uygulama Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na gönderilen çeşitli klinik örneklerden 

izole edilen 100 Klebsiella spp. suşu, tür tanımlanması ve antibiyotik duyarlılıklarının 

araştırılması sonucunda genişlemiş spektrumlu beta laktamaz varlığının saptanması için 

değerlendirmeye alındı. Hastaların aynı dönemde birden fazla kültür örneklerinden izole 

edilen Klebsiella spp.  İzolatlarından yalnızca bir tanesi çalışmaya dahil edildi. İzole edilen 

Klebsiella spp. suşlarının disk diffüzyon yöntemiyle amoksisilin-klavulanat 10/20μg (AMC), 

imipenem 10μg (IMP), piperasilin-tazobaktam 10/100μg (TZP), sefepim 30μg (FEP), 

amikasin 30μg (AK), siprofloksasin 5μg (CIP), gentamisin 120μg (CN), sefotaksim 30μg 

(CTX), seftazidim 30μg (CAZ), seftriakson 30μg (CRO), sefoksitin 30μg (FOX), 

trimetoprim/sulfametaksazol 10μg (SXT), aztreonam 30μg (ATM)  duyarlılıkları CLSI 

(Clinical and Laboratory Standards Institute. January 2014) yorumlama kriterlerine göre 

değerlendirildi. GSBL varlığının tespiti için ÇDST ve E Test yöntemleri kullanıldı. Resim 1-3 

ESBL tespitini göstermektedir. İstatistiksel analiz: Tüm istatistiksel analizler SPSS programı 

kullanılarak yapıldı.  

 
Resim-1: Disk Diffüzyon Testi 

 
Resim-2: ÇDST pozitif 
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Resim-3: E Test pozitif 

Bulgular 

Çalışmaya Ocak 2014 - Haziran 2015 tarihleri arasında Harran Üniversitesi Araştırma 

ve Uygulama Hastanesi Mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilen; biyokimyasal testler ve APİ 

20 E testi ile 87’si K. pneumoinae, 13’ü K.oxytoca olarak identifiye edilen toplam 100 suş 

dahil edildi. K. pneumoinae suşlarının 49’unda  ( % 56.3),   K.oxytoca suşlarının 6’sında ( % 

46.1) GSBL üretimi saptandı. GSBL varlığının soyutlanan Klebsiella türlerine göre dağılımı 

tablo 1’da gösterilmiştir. 

Tablo-1: GSBL varlığının soyutlanan Klebsiella türlerine göre dağılımı 

Klebsiella Türü GSBL Pozitif 

n                % 

GSBL Negatif 

n                % 

K. pneumoniae (87) 49 56.3 38 43.7 

K. oxytoca (13) 6 46.1 7 53.9 

Çalışmaya alınan 100 olgunun 54’ü erkek, 46’sı kadın hasta kültüründen izole edildi. 

Erkeklerden izole edilen suşların 31’inde (% 57,4), kadınlardan izole edilen suşların 24’ünde 

(% 52,1) genişlemiş spektrumlu beta laktamaz pozitifliği saptandı. GSBL sıklığı erkeklerde 

kadınlara göre yüksek olmakla birlikte fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı ( p > 0.05 ). 

Hastaların 67’si erişkin, 33’ü çocuktu. Erişkin hastalarda GSBL üreten suşların oranı % 38, 

çocuk hastalarda GSBL üreten suşların oranı % 17 olarak saptandı. GSBL sıklığı erişkinlerde 

çocuklara göre yüksek olmakla birlikte fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu ( p < 0.05 ).  
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Şekil-1: GSBL varlığının YBÜ ve kliniklere göre dağılımı 

 
Tablo-2: DDT ile Doğrulama testlerinin karşılaştırılması 

 ESBL Pozitif ESBL Negatif Toplam 

DDT 67 33 100 

ÇDST 55 45 100 

E – TEST 55 45 100 

 Tartışma  

Çalışmamızda Klebsiella spp.’lerin en çok izole edildiği kaynak idrar kültürü olmuştur. 

Kocazeybek B.S. ve Arabacı Ü.’nın (12) GSBL’yi belirlemek için E-testini, indüklenebilir 

beta-laktamazı (IBL) belirlemek için ÇDST’ni kullanarak yaptıkları bir çalışmada, IPM ve 

MEM’in hassasiyetini % 89.7 ve % 95.1 bulmuşlardır. İBL üreten suşlarda karbapenem 

aktivitesi biraz daha düşük bulmuşlardır. Yaman A. ve arkadaşlarının (13) hastanemizde 

yaptığı bir başka çalışmada, HE’nuna neden olan gram negatif bakteriler arasında en çok E. 

coli (% 22) ve Klebsiella spp. (% 22) izole edilmiş ve E-test yöntemi ile bu suşlara etkili 

antibiyotikleri ise sırasıyla MEM (% 89), IPM (% 87.2), TZP (% 66.4) ve CİP (% 64.6) 

bulunmuştur. İspanya’daki bir hastanede izole edilen E. coli ve Klebsiella spp. suşlarında 

KDT ile GSBL tesbit etmeye yönelik bir çalışma yapılmış. E. coli en çok (50, % 92.6) izole 

edilen suş olmakla birlikte 40 (% 80)’ı toplum kökenli suşlardan elde edilmiştir. İzolatların 39 

(%97.5)’i idrar, bir tanesi üretral eksudadan elde edilmiş olup, GSBL pozitif dört Klebsiella 

spp. suşundan üçü toplum kökenli idrar örneğinden izole edilmiştir. Toplum kökenli GSBL 

oranının yüksek çıkması ise, genelde hep hastane kökenlerinin çalışılması ve üçüncü kuşak 

sefalosporinlerin toplumda ilk tercih edilen ilaçlar olması sebebiyle laboratuvarlarda 

çalışılmaması gösterilmiştir (14). 

Dandekar et al. (15) K. pneumoniae’da GSBL’nin diğer bakterilerden fazla bulunmasını 

bu bakteride spontan mutasyonların daha sık olmasına bağlamışlardır. Japonya’da geniş 

kapsamlı bir araştırmada, ÇDST ile K. pneumoniae’ların % 90’nın GSBL ürettiği sonucuna 
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varılmış (16). Evrensel ve ark.’nın (17) ÇDST ile yaptıkları bir araştırmada GSBL varlığını 

Klebsiella spp.’de % 34 ve E. coli’de % 57.8 bulmuşlardır. Çalışmamızın bir benzeri 

İngiltere’de, ÇDST ve E-test kullanılarak yapılmış, E-test ve ÇDST’lerinin sensitivitesinin % 

93 olduğu belirlenmiştir (18). Benzer bir çalışmada ÇDST ( kağıt diskler yerine Rosco 

tabletlerinin kullanıldığı ), E-test, üç boyutlu test ve DDT ‘lerinin güvenirliği araştırılmış. Üç 

boyutlu test GSBL indikatörü olarak en iyi seçenek olarak görülmesine rağmen (sensitivitesi 

% 90.6) teknik açıdan uygulama zorluğuna sebep olmuştur. DDT, diskler kombine olarak 

kullanıldığında bile GSBL’lerin ancak % 52’sini, E-test ise % 81.2’sini saptayabilmiştir. 

ÇDST’nin sensitivitesi % 96.9 idi. Üç testte TEM-12 tipi enzimi belirlemede yetersiz 

kalmıştır (19). GSBL varlığını saptamaya yönelik olarak, üç boyutlu test ve dilüsyon 

yöntemleri pratikte uygulanmaları zor ve zaman alıcı testlerdir. ÇDST ve KDT 

laboratuvarlarda sık kullanılan, maliyet açısından pahalı olan ve bazen beta-laktamaz 

inhibitörünün beta-laktam antibiyotik tarafına doğru diffüzyonu sonucu okunma zorluğu 

yaratan E-test birbirlerine yakın duyarlılığa sahip testlerdir. Bu sebeple fenotipik doğrulayıcı 

testler olarak gerek ÇDST ve gerekse NCCLS’in önerdiği bir test olan KDT pratik ve her 

laboratuvarda uygulama kolaylığı olan yöntemlerdir. KDT’nin bir avantajı da sadece iki disk 

kullanma kolaylığı sağlamasıdır. 
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ÖZET 

Amaç: Şanlıurfa, Türkiye’nin doğurganlık hızı en yüksek olan ilidir. Bununla birlikte 

kısırlık oranı diğer bölgelerde olduğu gibi burada da artış gösterme eğilimindedir. Anti-

mülleriyen Hormon (AMH), yumurtalık (over) rezervini en iyi gösteren biyokimyasal test 

olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmadaki amacımız Şanlıurfa yöresindeki AMH düzeylerinin 

literatürde yayınlanan dağılımlardan farklılık gösterip göstermediğini tespit etmektir.  

Gereç ve Yöntem: Hastanemize kısırlık şikâyeti ile müraccat etmiş ve Şubat 2017 ile 

Eylül 2018 tarihleri arasında kayıtlı olan 3667 hastanın AMH düzeylerini retrospektif olarak 

inceledik. Hastaları yaşlarına göre 4 gruba (<18; 18≤x<35; 35≤x<40; ≥40), over rezerv 

durumuna göre 5 gruba (Çok düşük; Düşük; Normal; Artmış; Polikistik Over Sendromu -

PCOS-) ayırarak inceledik.   

Bulgular: Müracaat eden hastalar arasında en çok “düşük over rezervi” varlığını 

saptadık. Bununla birlikte literatürdeki bilgilerden farklı olarak AMH düzeyinin 19 yaşında 

pik yapmış olduğunu ve 23 yaşından sonra yavaşça düşme eğilimi gösterdiğini tespit ettik.  

Sonuç: Elde ettiğimiz veriler ışığında literatürdeki yayınlardan farklı olarak Şanlıurfa 

yöresindeki AMH dağılımda pik yaşının daha erken olması ve yine daha erken yaşta düşüş 

eğilimine girmesi, bu bölgedeki doğurganlık durumu ve infertiliteye sorununa yaklaşım 

konusunda aydınlatıcı bilgiler sağlayacak gibi görünmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Over rezervi, Anti-mülleriyen Hormon, İnfertilite, Şanlıurfa 

ABSTRACT 

Aim: The highest fertility rate is in the city of Sanliurfa in Turkey. However, the rate of 

infertility tends to increase as in other regions. Anti-mullerian Hormone (AMH) is the best 

biochemical test for ovarian (ovarian) reserve. The aim of this study was to determine whether 

the AMH levels in the Şanlıurfa region differ from the distributions published in the literature.  

Material and Methods: We retrospectively evaluated the AMH levels of 3667 patients 

who were admitted to our hospital with infertility complaints and registered between February 

2017 and September 2018. Patients were divided into 4 groups according to their age (<18; 

18≤x <35; 35 (x <40; ≥40). We evaluated 5 groups according to ovarian reserve status (Very 

low; Low; Normal; Increased; Polycystic Ovary Syndrome-PCOS-).  

Results: We determined the presence of low ovarian reserve group which also was 

most, among the patients who applied. However, unlike the information in the literature, we 

http://www.iksadkongre.org/
http://www.gapzirvesi.org/
mailto:berkizus@yahoo.com


1. ULUSLARARASI GAP MATEMATİK - MÜHENDİSLİK - FEN VE 
SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ 

 4-7 EKİM, 2018 

www.iksadkongre.org     KONGRE TAM METİN KİTABI   www.gapzirvesi.org       Sayfa 113 

 

found that the AMH level at the age of 19 had peaked and gradually decreased after 23 years 

of age.  

Discussion: In this data, we have obtained an earlier peak age in AMH distribution in 

Sanliurfa region and fast-declining levels of AMH at younger ages which differs from 

literature, and it will appear to provide enlightening information about the fertility situation 

and the approach to the problem of infertility in this region. 

GİRİŞ 

Şanlıurfa, Türkiye’nin doğurganlık hızı en yüksek olan ilidir. Bununla birlikte kısırlık 

oranı diğer bölgelerde olduğu gibi burada da artış gösterme eğilimindedir. Doğurganlığa ve 

kısırlığa etki eden faktörlerin araştırılması bu açıdan cazip bir konu haline gelmiştir. 

Günümüzde, yaş, antral folikül sayısı (AFC) ve AMH düzeyleri genellikle yumurtalık 

rezervinin en iyi belirleyicisi olarak kabul edilmektedir (1). Anti-mülleriyen hormon (AMH) 

yumurtalık (over) rezervinin yerleşik bir belirtecidir (2). Bununla birlikte Anti-mülleriyen 

Hormon (AMH), over rezervini en iyi gösteren biyokimyasal test olarak kabul edilmektedir 

(3).  

Anti-mülleriyen hormon (AMH) mülleriyen inhibe edici madde, mülleriyen inhibe edici 

faktör ve mülleriyen inhibe edici hormon olarak da adlandırılmaktadır. “Transforming growth 

factor-beta” ailesine ait dimerik bir glikoprotein hormonudur.  

Çalışmanın amacı Şanlıurfa yöresine ait, çocuk istemi nedenli infertilite polikliniğine 

başvuran hastaların over rezerv testi olan Anti-mülleriyen hormon dağılım analizini 

çıkarmaktır. 

GEREÇ VE YÖNTEM: 

Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kadın Doğum polikliniğine 

çocuk istemi şikâyeti ile müracaat etmiş, infertilite tanısı konmuş ve AMH düzeyleri 

çalışılmış olan hastaların kayıtlarını retrospektif olarak inceledik. Retrospektif 

çalışmamıza Şubat 2017 ile Eylül 2018 tarihleri arasında kayıtlı olan bütün hastaları dahil 

ettik.  

Hasta serum AMH düzeyleri enzim immunoassay (EIA) yöntemi ile çalışılmış ve 

sonuçlar ng/mL olarak verilmiştir. İstatistiksel analizleri SPSS 20 istatistik analiz 

programını kullanılarak yaptık. AMH grubunun yaş grubuyla karşılaştırmasını çapraz 

tablolar kullanılarak yaptık. AMH düzeylerinin yaşlara göre dağılımını SPSS Graph ile 

hata çubuklarını seçerek çizdik. Bu çalışma Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu 

tarafından onaylanmıştır.  

BULGULAR: 

Çalışmamızda AMH’ın 19 yaşında pik yapmış olduğunu, 23 yaşından sonra yavaşça 

düşme eğilimi gösterdiğini ve 51 yaşından sonra ölçülemeyecek düzeye düştüğünü saptadık 

(Şekil-1). 
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Şekil 1-AMH'nın yaşa göre dağılımı 

Müracaat eden hastaları yaş grubu açısından değerlendirdiğimizde 18 ≤ x<35 ve 

35≤x<40 yaş gruplarında en çok “düşük over rezervi”ne rastlarken (%32 ve %48 sırasıyla), 

x≥40 yaş grubunda en çok “Çok düşük over rezervi”ne rastladık  (Tablo-1 ve Şekil-2) 

Tablo 1-Yaş gruplarına göre hastalık gruplarının dağılımı 
  AMH GRUBU 

  

Çok 

düşük 

over 

rezervi 

Grup 

içi % 

Düşük 

over 

rezervi 

Grup 

içi % 

Normal 

over 

rezervi 

Grup 

içi % 

Artmış 

over 

rezervi 

Grup 

içi % 
PCOS 

Grup 

içi % 
TOTAL 

Yaş Grubu 

<18 2 15 5 38 1 8 5 38 0  13 

18≤x<35 223 10 751 32 629 27 428 18 305 13 2,336 

35≤x<40 206 28 360 48 106 14 44 6 27 4 743 

≥40 342 59 199 35 21 4 12 2 1  575 

   % 

Total 
 % 

Total 
 % 

Total 
 % 

Total 
 % 

Total 
 

 TOTAL 773 21 1315 36 757 21 489 13 333 9 3,667 
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Şekil 2 Yaş gruplarına göre hastalık gruplarının dağılımı 

Bununla birlikte tanısal açıdan yaklaştığımızda “Çok düşük over rezervi”ne  x≥40 yaş 

grubunda en çok rastlarken diğer tanılara (Düşük over rezervi, Normal, Artmış over rezervi ve 

PCOS) en çok 18≤x<35 yaş grubunda rastladık (Şekil-3). 

 
Şekil 3 Hastalık gruplarının yaş gruplarına göre yüzdelik dağılımı 

Ayrıca AMH düzeyindeki azalışın 23-33 yaş aralığında 0,22 ng/mL/yıl; 34-51 yaş 

aralığında ise 0,16 ng/mL /yıl olduğunu saptadık. 

TARTIŞMA: 

Bu çalışmamızda Şanlıurfa yöresindeki infertil hasta grubunda over rezerv testi olan 

anti-mülleriyen hormon düzeylerini yaşa göre dağılım analizi yaptık. Türkiye’de ve dünyada 

buna benzer AMH’nın yaşa göre dağılım analiz veri sonuçları vardır. Scheffer yaptığı 

çalışmada AMH pik seviyesinin 20’li yaşlardan sonra olduğunu ve bu yaştan sonra progresif 

olarak azaldığını belirtmiştir (4). Zhu ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada serum anti-
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mülleriyen hormon düzeyinin pik yaptığı yaş 24’tür (5). Bizim çalışmamızda ise AMH 

düzeyinin pik yaptığı yaşı 19 olarak saptadık.    

Şanlıurfa yöresinde gözlemsel ve veri olarak genç yaşta evliliklere sık rastlanmaktadır. 

Aynı zamanda yeni evlenen çiftlerde hiç süre beklemeden çocuk istemi olmakta, ayrıca aile 

bireyleri yeni evlenen çiftler üzerinde psikolojik bir baskı oluşturarak çocuk istemini 

hızlandırmaya çalışmaktadır. Bizim çalışmamızda toplumsal gözlem olan ailenin erken çocuk 

sahibi olma istemi bu dağılım analizi incelendiğinde haklı olarak görülmektedir. AMH’ın 19 

yaşında pik yapması, düşüşün 23 yaşından sonra olması ve 23-35 yaş arası over rezervinin 

hızlı bir biçimde düşmesi Şanlıurfa yöresindeki halkın gözlemsel olarak erken çocuk 

isteminin biyolojik nedenini açıklıyor gibi görünmektedir. Çalışmamızda serum AMH 

konsantrasyonu artan yaşla ters orantılıydı ve önceki çalışmalar bunu doğrulamaktadır (6-8). 

Çalışmamızın eksik olan bir noktası over rezervi olan anti-mülleriyen hormon kan 

düzeyinin tüm Şanlıurfa yöresine ait kadınları içermemesidir. AMH zaten over rezervi için bir 

tarama testi değildir; ayrıca maliyetli bir testtir. Popülasyon havuzundan sadece bir grup olan 

infertil hastalardan AMH testi çalışılmıştır. Yine de hastaneye başvuran hasta sayısı 3600 gibi 

yüksek bir sayıda olduğu için popülasyonu kısmen de olsa yansıtmaktadır. 

SONUÇ: 

Sonuç olarak, elde ettiğimiz veriler ışığında literatürdeki yayınlardan farklı olarak 

Şanlıurfa yöresindeki AMH dağılımda pik yaşının daha erken olması ve yine daha erken yaşta 

düşüş eğilimine girmesi, bu bölgedeki doğurganlık durumu ve infertiliteye sorununa yaklaşım 

konusunda aydınlatıcı bilgiler sağlayacak gibi görünmektedir.  
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ÖZET 

Amaç: Işkın bitkisi (Rheum ribes L.), Çin, Hindistan, İran ve Türkiye’de yabani olarak 

yetişmekte olup birçok tıbbi amaç için kullanılmaktadır. Çalışmamızdaki amaç ışkın bitkisinin 

kök, gövde ve kabuklarının anti-kanser etkinliğini araştırmaktır.  

Gereç ve Yöntem: Bitkinin oda ısısında kuruttuğumuz kök, gövde ve kabuklarını 

mikser ile toz haline getirip %50 etanol ile 24 saat ekstrakte ettik. Organik fazı rotary 

evaporatörde uçurup, su fazını da liyofilizatörde ayırdıktan sonra elde ettiğimiz ekstraktların 

farklı konsantrasyonlarını malign melanom hücre hattı (B16F10) üzerinde uyguladık. 24 saat 

inkübasyondan sonra sitotoksisite testini MTT metodu ile, apoptoz testini ise Akridin Oranj-

Etidyum Bromid (AO/EB) boyalarını kullanarak floresan mikroskopta icra ettik.  

Bulgular: Hem sitotoksisite hemde apoptoz sonuçlarını incelediğimizde aynı 

konsantrasyonlarda en yüksek sitotoksik ve apoptotik etkinin kök ekstreleri ile sağlandığını 

gördük. MTT sonuçlarına göre kök ekstrelerinin IC50 değerini 64 µg/mL olduğunu ve 500 

µg/mL’de hücre ölümünün %90’lara kadar ulaştığını tespit ettik. AO-EB apoptozis 

sonuçlarına göre 200 µg/mL konsantrasyonda apoptotik hücrelerin %60 olduğunu saptadık. 

Sonuç: Işkının gövde ve kabuklarından ziyade kökünün anti-kanser ilaç olma potansiyeline 

sahip olduğu sonucuna vardık. 

Anahtar Kelimeler: Işkın, anti-kanser, malign melanom 

 

 

 

http://www.iksadkongre.org/
http://www.gapzirvesi.org/
mailto:balkanezgi90@gmail.com


1. ULUSLARARASI GAP MATEMATİK - MÜHENDİSLİK - FEN VE 
SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ 

 4-7 EKİM, 2018 

www.iksadkongre.org     KONGRE TAM METİN KİTABI   www.gapzirvesi.org       Sayfa 119 

 

ABSTRACT 

Objective: Rheum ribes L., is grown in the wild in China, India, Iran and Turkey and is 

used for many medical purposes. The aim of our study is to investigate the anti-cancer 

characteristics of root, stem and shells of this plant.  

Materials and Methods: The root, stem and shells of the plant, which were dried at 

room temperature, were powdered with mixer and extracted with 50% ethanol for 24 h. After 

separating the organic phase in the rotary evaporator and separating the water phase in the 

lyophilizer, we applied different concentrations of the extracts obtained on the malignant 

melanoma cell line (B16F10). After 24 h incubation, we performed the cytotoxicity test by 

MTT method, and the apoptosis test by fluorescent microscope using Acridine Orange-

Ethidium Bromide (AO / EB) dyes.  

Result: When we browsed the results of both cytotoxicity and apoptosis, we found that 

anti-cancer activity of root extracts was higher. According to the MTT results, the IC50 value 

of the root extracts was 64 µg/mL and the inhibition at 500 µg/mL reached up to 90%. When 

we look at the AO-EB results, we found that inhibition reached up to 60% at 200 µg/mL.   

Conclusion: It was concluded that the root has the potential to be an anti-cancer drug 

rather than the stem and its shells. 

Keywords: Rheum ribes L, anti-cancer, malignant melanoma  

GİRİŞ 

Malign melanom, ciltteki pigment oluşturan hücrelerin (melanosit) malign 

transformasyonundan oluşup, en agresif ve tedaviye dirençli insan kanserlerinden biridir (1). 

Tedavi seçenekleri arasında cerrahi, kemoterapi, radyoterapi ve immünoterapi uygulansa da 

halen etkili bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır (2-4). 

Bütün kanser tedavilerinde olduğu gibi malign melanom tedavisinin de yan etkileri 

oldukça fazladır. Bu nedenle, etkili ve yan etkisi oldukça az tedaviler bulmak konusunda 

arayışlar halen devam etmektedir. 

Işkın bitkisi Çin, Hindistan, İran ve Türkiye’de yabani olarak yetişmektedir (5). 

Türkiye’de ise Doğu Anadolu ve özellikle Van ili civarında yetişmektedir (6). Birçok klinik 

faydalarının yanında az bilinen anti-kanser özelliği için de kullanılmaktadır. 

Işkın bitkisinin antioksidan (7, 8), anti-bakteriyel (5, 9, 10), anti-trikomonas (11), anti-

viral (12), antifungal (13), anti-diyabetik (14), anti-diyareik (15) özellikleri üzerine çok sayıda 

çalışma yapılmıştır. Ancak bildiğimiz kadarıyla, anti-kanser (13, 16) özelliği üzerine çok az 

çalışma yapılmıştır. Malign melanom hücre hattı üzerine sadece bir çalışma bulunmaktadır 

(13). Çalışmada ışkın bitkisi fraksiyonlarına ayrılmayıp bir bütün halinde değerlendirilmiştir. 

Biz çalışmamızda, ışkın bitkisinin kök, gövde ve kabuğunun ayrı ayrı ekstraktlarının farklı 

konsantrasyonlarının malign melanom kanser (B16F10) hücre hattı üzerindeki sitotoksik ve 

apoptotik etkinliğini araştırmayı amaçladık.  

GEREÇ VE YÖNTEM 

Bitki Malzemeleri: Işkın bitkisini taze olarak yerel manavdan (Van ilinden toplanarak 

getirilmiş olan) satın aldık. Bitki üzerindeki toz kalıntılarını su ile temizleyerek kökü ile sap 
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kısmının yeşil kabukları ve gövdesi olmak üzere üç kısma ayırıp ince dilimler haline 

getirdikten sonra 1 hafta boyunca gölgede kuruttuk. Bitkinin kuru halde olan kök, gövde ve 

kabuklarını mikser ile kaba toz haline getirdik. 

Ekstrelerin hazırlanması: Toz haline getirdiğimiz bitki materyallerini %50 etanolde 

24 saat kapalı amber beherde manyetik karıştırıcı ile karıştırdıktan sonra rotary evaporatörde 

organik fazını ayırarak, sonrasında liyofilizatörde su fazını uçurarak ekstrakte ettik.    

Etken maddenin hazırlanması: Elde ettiğimiz bitki ekstrelerini, deneyeceğimiz 

konsantrasyonlarda hazırlamak için önce az bir miktar DMSO (Dimetil Sülfoksit) sonra PBS 

(Phosphate Buffered Saline) ile seyrelttik. 

Hücre hattının Hazırlanması: B16F10 hücre hattını çoğaltmak için D’MEM’e 

(Dulbecco's Modified Eagle Medium) FBS 10 % (Fetal Bovine Serum) ve P/S 1% (penisilin 

100 U/mL ve streptomisin 100 U/mL) eklediğimiz vasatı kullandık. Hücreleri %5 CO2, %95 

nem ve 37˚C'de inkübatörde tuttuk. Hücreleri konflüe olana kadar besledik ve sonra 

tripsinizasyonla hücreleri kaldırıp etken madde uygulanacak 96’lık ve 6’lık platelere ektik. 

96’lık platelerde her kuyucuğa 10.000 hücre, 6’lık platelerde her kuyucuğa 100.000 hücre 

ekip 24 saat inkübe ettik. Hücre canlılığını tripan mavisi ile kontrol edip %95'in üzerinde 

olduğunu gördüğümüzde deneyleri uyguladık. 

Sitotoksisite Analizi: Farklı konsantrasyonlardaki etken maddeleri 96’lık platelerde 

ekili olan B16F10 hücre hattı üzerinde üçerli tekrar olacak şekilde 24 saat süreyle uyguladık. 

Negatif kontrol için tedavi yapılan kuyucuklardaki en yüksek düzeye eşit konsantrasyonda 

DMSO ekledik. Ekstrelerle tedaviden sonra her kuyucuğa 5 µg/mL konsantrasyondaki 

MTT’den (Methylthiazolyldiphenyl-tetrazolium bromide) 20 µL ekleyip 4 saat 37˚C’de 

karanlıkta inkübe ettikten sonra kuyucuklardaki içeriği döktük. Daha sonra her kuyucuğa 150 

uL DMSO ekleyip oda sıcaklığında ve shakerda 20 dk çalkalanmaya bıraktık. Ardından 

spektrofotometrik (Varioskan LUX Multimode Microplate Reader- Thermo Fisher Scientific) 

ölçümü 470 nm’de yaptık.  

Akridin Oranj – Etidyum Bromid yöntemi: Farklı konsantrasyonlardaki etken 

maddeleri 6’lık platelerde ekili olan B16F10 hücre hattı üzerinde 24 saat uyguladıktan sonra 

apoptotik hücre oranlarını mikroskobik olarak saptamak üzere Akridin Oranj – Etidyum 

Bromid boyalarını kullandık. Hücre incelemesini floresan mikroskop (Leica DM 1000, Solms, 

Germany) altında gerçekleştirdik. 

BULGULAR 

Işkın bitkisinin kök, gövde ve kabuk ekstrelerinin farklı konsantrasyonlarını malign 

melanom B16F10 hücre hattı üzerinde 24 saat süreyle uyguladık. Sitotoksisite 

değerlendirmesini MTT yöntemiyle yaptık.  

Ayrıca kök ekstresini B16F10 hücre hattı üzerinde 24 saat süreyle uyguladıktan sonra 

apoptozis etkinliğini Akridin Oranj – Etidyum Bromid boyaları ile floresan mikroskopta 

değerlendirdik.  

MTT boyası ile yaptığımız hücre canlılık testinde, ışkın kökü ekstresinin gövde ve 

kabuğa göre sitotoksik etkisinin anlamlı derecede yüksek olduğunu tespit ettik.  (Şekil-1).   
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Şekil 1- Işkın bitkisinin kök, gövde ve kabuk ekstrelerinin B16F10 hücre hattı üzerinde 24 

saat uygulandıktan sonra sitotoksik etkinliğinin MTT yöntemi ile değerlendirilmesi. 

Akridin Oranj – Etidyum Bromid boyası ile yaptığımız apoptotik hücre testinde ışkın 

kökü ekstresinin apoptotik aktivitesinin oldukça yüksek olduğunu gördük (Şekil-2).    

 

 
Şekil 2- Işkın kök ekstresinin B16F10 hücre hattı üzerinde 24 saat uygulandıktan sonra 

sitotoksik etkinliğinin Akridin Oranj - Etidyum Bromid boyaları ile floresan mikroskopta 

değerlendirilmesi. 

TARTIŞMA: 

Bildiğimiz kadarıyla, ışkın bitkisinin anti-kanser (13, 16) özelliği üzerine çok az çalışma 

yapılmıştır. Malign melanom hücre hattı üzerine sadece bir çalışmaya rastladık (13). Bu 
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çalışmada ise ışkın bitkisi fraksiyonlarına ayrılmayıp bir bütün halinde değerlendirilmiştir. Bu 

açıdan bizim çalışmamız bir ilktir ve bulduğumuz sonuçlara göre anti-kanser etkinliği 

açısından bitkinin fraksiyonları arasında anlamlı farklılık vardır. 

Sardari ve arkadaşları Rheum ribes L. ekstraktını malign melanom A375 hücre hattı 

üzerinde denemişler ve IC50: 21,3 µg/mL olarak bulmuşlardır. Bu çalışma bizim bulgularımızı 

teyit etmektedir (13). Aynı çalışmada, AGS, MCF7, SW742, SKLC6, PLC/PRF/5 ve HFFF 

hücre hatları üzerine olan etkinlikleri de değerlendirilmiştir. Biz ise çalışmamızda Rheum 

ribesin 3 fraksiyonunu ayrı ayrı değerlendirdik. Kök ekstresinin gövde ve kabuk ekstrelerine 

oranla daha etkili olduğunu saptadık. 

Yine Esmaeilbeig ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada Rheum ribes L.’nin K-562  

(Kronik miyelojen lösemi) hücre hattı üzerinde saptadıkları antikanser etkinliği (IC50: 115 

µg/mL) bizim bulgularımızı desteklemektedir (16). Bununla birlikte aynı çalışmada ekstraktın 

en yüksek konsantrasyonunda HeLa (adenokarsinom, serviks epitelyal hücresi) ve Fen (cilt, 

Marfan sendromu) hücre hatlarında %15'den az inhibisyona saptanmışken, Raji (B lenfosit) 

ve Jurkat hücre (T lenfosit) hatları üzerinde hiçbir inhibitör etkisi saptanmamıştır (16). 

Bundan sonraki amacımız Rheum ribes L. kök ekstresinin anti-kanser etki 

mekanizmasını aydınlatmaya çalışmak olacaktır.   

SONUÇ: Elde edilen sonuçlar ışığında Rheum ribesin anti-kanser ilaç üretiminde 

kullanılabileceğini ümit ediyoruz. Bununla birlikte bitkinin kök ekstresi, gövde ve kabuk 

kısmına göre daha etkilidir. 
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ÖZET 

Bu çalışmada amaç; kadın intiharlarını adli tıbbi boyutuyla değerlendirmektir. İntihar 

farklı çalışmalarda değişik şekillerde tanımlanmakla birlikte Dünya Sağlık Örgütü  “kişinin 

amacının bilincinde ve değişik derecelerde ölümcül amaçlı olarak kendine zarar vermesi” 

şeklinde tanımlamıştır. bu çalışmada internet arama motorları “google ve pubmed” üzerinden 

genelden özele doğru anahtar kelimeler girerek kadın intiharı konusunda spesifik çalışmalara 

ulaşıldı. Google arama motoruna “intihar”, “suicide”, “kadın intiharları, “female suicide” 

anahtar kelimeleri üzerinden arama yapıldı. “female suicide” kelimesi yazıldığında; Yaklaşık 

38710 sonuç bulundu.  google arama motoruna “suicide Turkey”  yazıldığında yaklaşık 

30.300.000 sonuç, “female Suicide in Turkey”  27.400.000 sonuç bulundu. 

Anahtar Kelimeler: İntihar, kadın intiharları, adli tıp, 

Giriş  

Bu çalışmada amaç; kadın intiharlarını adli tıbbi boyutuyla değerlendirmektir. İntihar 

farklı çalışmalarda değişik şekillerde tanımlanmakla birlikte Dünya Sağlık Örgütü  “kişinin 

amacının bilincinde ve değişik derecelerde ölümcül amaçlı olarak kendine zarar vermesi” 

şeklinde tanımlamıştır (1-4).  Durcheim ise; “Ölüm getireceğini bilerek olayın kurbanı 

tarafından girişilen olumsuz eylemin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak meydana 

getirdiği her ölüme intihar denir” şeklinde tanımlama yapmıştır (5)  

İntihar eylemi, intihar düşüncesinin oluşması, planlanması ve en sonunda eylemin 

gerçekleştirilmesine kadar geçen karmaşık bir süreci tanımlamaktadır. (6-8). Bu nedenle 

intihar eylemini üçe ayırmak mümkündür. Ancak intihar düşünce sürecinde ise bireyler 

konuyu paylaşmadıkça sürecin ortaya çıkartılması çok zordur. Ancak intihara teşebbüs ve 

tamamlanmış intihar veya gerçek intiharla ilgili verilere ulaşmak mümkündür (1,3,6). Kadın 

intihar girişimleri her yıl artış gösterdiği dikkate alındığında; konun incelenmeye değer 

olduğu çok açıktır. 

Materiyal ve Metot  

Bu çalışmada internet arama motorları “google ve pubmed” üzerinden genelden özele 

doğru anahtar kelimeler girerek kadın intiharı konusunda spesifik çalışmalara ulaşılmaya 

çalışıldı. 

Bulgular  

Google arama motoruna “intihar” kelimesi yazıldığında Yaklaşık 29.100.000 sonuç 

bulundu. ”intihar, pdf” yazıldığında yaklaşık 407.000 sonuç bulundu.  “suicide” kelimesi 

yazıldığında yaklaşık 255.000.000 sonuç bulundu. “suicide, pdf”  yaklaşık 201.000.000 sonuç 

bulundu. Google arama motoruna “kadın intiharları” yazıldığında; Yaklaşık 2.900.000 sonuç 
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bulundu,  “kadın intiharları, pdf” yazıldığında; Yaklaşık 74.000 sonuç bulundu. google arama 

motoruna “female suicide” kelimesi yazıldığında; Yaklaşık 253.000.000 ve “female suicide, 

pdf” yazıldığında; Yaklaşık 47.400.000 sonuç bulundu.  pubmed üzerinden “intihar” kelimesi 

üzerinden arama yapıldığında 7 sonuç bulındu ancak bu verinin Yazar ismi olduğu görüldü. 

“kadın intiharları yazıldığında” 499 sonuç ulundu ancak çalışma içeriklerinin kadın intiharı 

konusu içermediği ve doğru sonuca götürmediği belirlendi. .  pubmed üzerinden “suicide” 

kelimesi yazıldığında 78462 sonuç,  “female suicide” kelimesi yazıldığında; Yaklaşık 38710 

sonuç bulundu.  google arama motoruna “suicide Turkey”  yazıldığında yaklaşık 30.300.000 

sonuç, “female Suicide in Turkey”  27.400.000 sonuç bulundu. Pubmed üzerinden arama 

yapıldığında  657 sonuç, “female Suicide in Turkey”  anahtar kelimesi yazıldığında ise 457 

sonuç bulundu.            

Tartışma ve Sonuç  

WHO-2016 verilerine göre tüm dünyada intihar sonucu ölenlerin her yıl için bir milyon 

olguyu aştığı belirtilmektedir (9) Farklı çalışmalarda intihar sonucu ölümler dünya çapında 

ölümlerin ilk on nedeni arasında ve çoğunda da üçüncü sırada yer aldığı belirtilmektedir (3-5). 

İntihar girişimlerinden çoğunun ölümle sonuçlanması nedeniyle, intihar düşüncesi olan 

kişilerin bu eylemi gerçekleştirmeye yönelik daha fazla girişimde bulunduğu tahmin 

edilmektedir. İntiharlara bağlı ölümlerin önlenebilir ölümler arasında olması ve daha çok genç 

nüfusta görülmesi nedeniyle konun önemini bir kez daha arttırmaktadır (9). Birçok ülkede son 

yıllarda intihar davranışlarında artış görüldüğü ve evrensel bir halk sağlığı sorunu haline 

geldiği kabul edilmektedir (9).  Bu veriler intihar ve intihara sürükleyen tetikleyici nedenlerin 

bilinmesinin önemini ortaya koymaktadır. 

İntihar düşüncesinin eyleme dönüşmesinde çeşitli risk faktörleri ileri sürülmüştür. 

Bunlardan biri de cinsiyet faktörüdür (9-11).  

WHO-2016 verilerine göre kadınlarda intihar girişiminde bulunma oranı erkeklere göre 

daha yüksek olduğu belirtilmiştir (9). Cinsiyete göre, yaş gruplarına, kültür seviyesine, eğitim 

düzeylerine göre ülkeden ülkeye ve hatta bölgeden bölgeye göre de intihar davranışında 

farklılıklar dikkati çekmektedir (3,4,11). İntihar düşüncesi ve eyleminde cinsiyet faktörünün 

rolü, cinsiyete bağlı altta yatan biyolojik parametreler, psikolojik stres etmenleri ve yaş 

grupları arasındaki ilişkiyi ve farklılık, hangi yaş gruplarında en sık kullanılan yöntemin 

belirlenmesi daha etkili önlemlerin alınması konusunda katkı sunabilir (3,9-11). 

Birçok çalışmada kadınların erkeklere göre üç kat daha sık intihar girişiminde 

bulunduğunu ortaya koymaktadır (2,3, 10-12). Kadınların sıklıkla acılarını yansıtmak veya 

"yardım çağırmak" için intihar girişiminde bulunduklarını, buna karşın erkeklerin ise intihar 

girişimini, çaresizlik ve umutsuzluk dayanılmaz hale gelene kadar erteleyebileceğini 

bildirmişlerdir  (3,12). 

Sonuç olarak tüm yaş grupları ele alındığında en sık intihar girişimi ve tamamlanmış 

intiharların 15-24 yaş grubunda daha sık görüldüğünü ortaya koymaktadır.  İntihar eğilimi 

olan kişilerde umutsuzluk ve kendini değersiz hissetme, hayatın zorlukları ile baş edememe 

gibi stres etmenleri intihar düşüncesinin eyleme geçirilmesinde önemli tetikleyici neden 
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olarak görülmektedir. Risk etmenlerinin bilinmesi, risk grubundaki olguların dikkatli takibi, 

sosyal ve psikolojik destek verilmesi durumunda intihar düşüncesini eyleme geçiren olguların 

sayısı azaltılabilir.  
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ÖZET 

Amaç: Çalışma, Şanlıurfa ilinde yataklı tedavi kurumlarında yatan 65 yaş üstü 

hastalarda polifarmasinin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.  

Yöntem: Çalışma tanımlayıcı kesitsel bir çalışmadır. Araştırma Mart – Mayıs 2015 

tarihleri arasında 1500 hasta ile yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında araştırmacılar 

tarafından literatür taranarak oluşturulan anket formu, standartize mini mental test, 

eğitimsizler için standartize mini mental test kullanılmıştır. Çalışmanın gerçekleştirilebilmesi 

için Harran Üniversitesi Etik kurul’undan, kurumlardan ve katılımcılardan izni alınmıştır.  

Bulgular: Katılımcıların %99.6’sı herhangi bir kronik hastalığının olduğunu ifade etmiş 

olup, %20.1’inin yedi ve üstü ilaç kullandığı, %87.9’unun ilaç kullanırken doktorun 

talimatına dikkat ettiği, %70.8’i ilacı ile ilgili kendine söylenenleri anladığını, %89.9’u ilaçla 

birlikte tüketmemesi gereken besinler hakkında bilgi aldığını belirtmiştir. İlaçları kullanmama 

nedeni olarak da çoğunlukla ilaçları içmeyi unuttuğunu, tabletlerin büyük olduğunu, faydasını 

görmediğini, tadının kötü olduğunu ifade etmiştir. İlaç kullanımına bağlı en sık ifade edilen 

yan etkiler mide şikayetleri (%21.9), bulantı (%21.7), diyare (%19.5), çarpıntı (%7.5), 

konstipasyon (%5.0), ağrı (%3.4)’dır.  

Sonuç: Sonuç olarak hastaların ilaç kullanımının yaygın olduğu görülmektedir. Bu 

durum hastane başvurularını ve yatma oranını arttırmaktadır. Bu nedenle yaşlı bireylere ve 

ailelerine yönelik eğitim programlarının düzenlenmesi önerilebilir.   

Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, Polifarmasi 

ABSTRACT 

Aim: The study was performed to evaluate polypharmacy in patients above 65 years of 

age staying in inpatient treatment centers in Şanlıurfa. Methods: The study is descriptive, 

cross-sectional study. It was conducted with 1500 patients between the dates of March-May, 

2015. While collecting the data a survey form created by the researches by reviewing the 

literature and a standardized mini mental test were used, whereas a standardized mini mental 

test was used for uneducated individuals. Permission was obtained from Ethical Committee of 

Harran University, the institutes and the participants. Results: 99.6% of the participants stated 

that they had no chronic disease, 20.1% of them stated that they use seven and more drugs, 

87.9% of them stated that they followed the doctor’s instructions while using the drugs, 
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70.8% of them stated that they understood what was said them about their drugs and 89.9% of 

them stated that they were informed of foods which should not be consumed with the drug. 

They also reported that they did not use the drugs because they often forgot to take them, the 

tablets were too big to swallow, they did not benefit from the drugs and taste of the drugs was 

unsavory. Most frequent drug-related side effects are gastric complaints (21.9%), nausea 

(21.7%), diarrhea (19.5%), palpitation (7.5%), constipation (5.0%) and pain (3.4%). 

Conclusion: As a result drug usage of patients is very common. This increases applications to 

hospitals and hospitalization ratios. Therefore, it may be recommended to organize training 

programs for elderly individuals and families thereof. 

Key Words: Aging, Polypharmacy. 

GİRİŞ 

Yaşam sürecinin gelişimsel bir dönemi olan yaşlılık, kronolojik yaşın ilerlemesiyle 

birlikte, biyolojik, psikolojik ve sosyolojik boyutlarıyla bakıma ve tıbbi yardıma gereksinimi 

olan gelişim dönemleri arasında en yüksek oranı oluşturmaktadır (Konak ve Çiğdem, 2005). 

Yaşlanmayla birlikte algılamada ve yaratıcı yeteneklerde azalma, dikkatsizlik, düşünme 

hızında yavaşlama, yakın bellek zayıflığı gibi birçok değişim yaşanmakta, bu durum yaşlı 

bireyin yaşam sürecini etkilemektedir. Bu değişimler özellikle kronik hastalıkların kontrol 

altına alınmasında önemli yeri olan ilaç kullanımında kendini göstermektedir (Akıcı ve ark., 

2001; Arslan ve ark., 2000; Fessman ve Lester, 2000; Toprak ve ark., 2002). 65 yaş üstündeki 

bireylerin %90’nında 1, %35’inde 2, %23’ünde 3, %15’inde ise 4 veya daha fazla kronik 

hastalığın bir arada olduğu bilinmektedir (Toprak ve ark., 2002). Kronik hastalıkların 

prevalansının artması sonucunda yaşlı birey giderek daha fazla sayıda ilaç kullanmak 

durumunda kalmaktadır. ABD’de yapılan çalışmalarda 65 yaş ve üzerindekilerin %95'inin 

haftada en az bir ilaç kullandığı saptanmıştır. %40'tan fazlası haftada beş veya daha fazla, 

%12'si 10 veya daha fazla ilaç kullanmaktadır (Frazier, 2005; Larsen ve Martin, 1999).  Bu 

aşamada çoklu ilaç kullanımı ile ilgili genel durumun saptanıp bu doğrultuda girişimlerin 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle bu çalışma Şanlıurfa ilinde yataklı tedavi 

kurumlarında yatan 65 yaş üstü hastalarda polifarmasinin değerlendirilmesi amacıyla 

planlanmıştır. 

YÖNTEM 

Çalışma tanımlayıcı – kesitsel tipte bir çalışmadır. Şanlıurfa’da üç hastanede 

gerçekleştirilen çalışma, Mart – Mayıs 2015 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmada 

örnekleme yöntemine gidilmemiş olup üç hastanede yatan hastaların bulunduğu (yoğun bakım 

üniteleri hariç) kliniklerde Mart - Mayıs 2015 tarihleri arasında yatış yapan 65 yaş üstü 

bireylere ulaşılmıştır. Ancak Türkçe konuşma-anlama problemi, ciddi işitme ve görme kaybı, 

Demans ya da Alzeimer tanısı olan ve Standardize Mini Mental Test puanı 24’ün altında olan, 

dördün altında ilaç kullanan yaşlı bireyler araştırmaya dahil edilmemiştir. Verilerin 

toplanmasında, araştırmacılar tarafından literatür taranarak oluşturulan anket formu, 

standartize mini mental test, eğitimsizler için standartize mini mental test kullanılmıştır. 

Çalışmanın bağımlı değişkeni yaşlı bireylerin ilaç kullanım durumları olup bağımsız 

değişkenleri sosyo- demografik özellikler, genel sağlık durumu ile ilgili değişkenler, ilaç 
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kullanımı ile ilgili değişkenlerdir. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 16.0 paket programı 

kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler (sayı, yüzde, ortalama), ki kare 

analizi yapılmıştır. Çalışmanın yapılabilmesi için çalışmanın yapılacağı kurumlardan, Harran 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu’ndan ve çalışmaya katılan bireylerden izin alınmıştır. 

Çalışma için üniversiteden maddi destek alınmıştır. 

BULGULAR  

Yaşlıların %55.8’i kadın, %28.2’si ilkokul mezunu, %86.5’i evli, %79.5’i orta gelir 

düzeyinde, %86.9’u kendine ait evde oturmaktadır.   

Yaşlıların %46.6’sı orta düzeyde gelire sahip, %95.5’i son altı ayda bir sağlık 

kuruluşuna başvurmuş, %45.1’i son altı ay içinde iki kez hastaneye yatmıştır. Katılımcıların 

%99.6’sı herhangi bir kronik hastalığının olduğunu, %39.7’si iki kronik hastalığı olduğunu 

ifade etmiştir.  Sıklıkla ifade edilen kronik hastalıklar, hipertansiyon (%38.7), kalp hastalığı 

(%30) ve diyabet (28.7)’dir.   

Çalışmada yaşlıların %20.1’inin yedi ve üstü ilaç kullandığını, %87.9’unun ilaç 

kullanırken doktorun talimatına dikkat ettiğini, %70.8’i ilacı ile ilgili kendine söylenenleri 

anladığını, %89.9’u ilaçla birlikte tüketmemesi gereken besinler hakkında bilgi aldığını 

belirtmiştir. Ayrıca katılımcıların %54.7’si kendisine reçete edilen ancak kullanmadığı 

ilaçların olduğunu, kullanmama nedeni olarak da çoğunlukla ilaçları içmeyi unuttuğunu, 

tabletlerin büyük olduğunu, faydasını görmediğini, tadının kötü olduğunu ifade etmiştir. İlaç 

kullanımına bağlı en sık ifade edilen yan etkiler mide şikayetleri (%21.9), bulantı (%21.7), 

diyare (%19.5), çarpıntı (%7.5), konstipasyon (%5.0), ağrı (%3.4)’dır. Yaşlı bireylerin 

%61.3’ü reçetedeki ilaçla ilgili soru sorduklarını, en sık kullanım süresi ile ilgili soru 

sorduklarını (%40.9) belirtmişlerdir.      

Eğitim durumu ile; son altı ayda sağlık sorunu nedeniyle sağlık kuruluşuna başvurma, 

ilaçlar ile ilgili söylenenleri anlama, ilaçlar ile ilgili edindiği bilgileri yeterli bulma, ilaçlar ile 

birlikte alınmaması gereken yiyecek ve içecekleri bilme, ilaçların kullanım amaçlarını bilme, 

ilaçların prospektüsünü okuma durumu arasında istatistiksel olaraka anlamlı bir fark 

saptanmıştır (p<0.05).      

Cinsiyet ile; ilaçlar ile ilgili söylenenleri anlama arasında bir ilişki belirlenmiştir 

(p<0.05). Yaşlıların medeni durumuna göre; ilaç kullanırken doktorun talimatına dikkat etme, 

ilaçlar ile ilgili söylenenleri anlama, sağlık personelinden aldıkları bilgileri yeterli bulma, 

ilaçlar ile birlikte alınmaması gereken yiyecek ve içecekleri bilme, ilaçların prospektüslerini 

okuma durumları arasında anlamlı bir fark saptanmıştır (p<0.05) 

TARTIŞMA 

Polifarmasi etiyolojisi genellikle çokludur. Birçok kronik hastalığın görülme sıklığı 

ilerleyen yaşla birlikte artar ve çoklu ilaç kullanımı gerektirir (Green ve ark., 2007). 

Çalışmada hastaların %38.1’i altı, %20.1’i yedi ve üstünde ilaç kullanmaktadır.  Amerika’da 

65 yaş ve üzerindekilerin %95’inin haftada en az bir ilaç kullandığı saptanmıştır. Hastaların 

%40’dan fazlası haftada beş veya daha fazla, %12’si on veya daha fazla ilaç kullanmaktadır 

(Kaufman ve ark., 2002). Türkiye’nin 12 farklı şehrinde 65 yaş ve üzerindeki 1433 yaşlı ile 

görüşülerek çoklu ilaç kullanımının araştırıldığı bir başka çalışmada, çalışmaya katılanların 
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%23,2’si sadece 1 ilaç kullandığını, %17’si 2 ilaç, %19,2’si 3 ilaç, %38,2’si ise 4 veya daha 

fazla ilaç kullandığını ifade etmiştir (Gökçe ve ark., 2006).  

Yaşlanma ile ortaya çıkan farmakokinetik ve farmakodinamik değişikler sonucu ilaç 

etkisinin değişmesi ve yaşlı hastaların önemli kısmının çoklu ilaç kullanımının olması, ilaç 

yan etkilerinin bu grupta genel popülasyondan daha fazla oranda görülmesine yol açmaktadır. 

Yaşlıların hastanelere başvuru nedenlerinin %12-30’u istenmeyen ilaç etkileri veya 

etkileşimleridir (Schubert ve ark. 2013). Yaşlılarda çoklu ilaç kullanımı sonucunda oluşan yan 

etkiler nedeniyle hastaneye yatışlar ve hastanede kalış süresi artmaktadır. Bu çalışmada 

yaşlıların %68.7’si kullandıkları ilaçlar nedeniyle yan etki yaşadıklarını belirtmiş olup en sık 

yaşanan yan etkiler olarak da mide şikayetleri, bulantı, konstipasyon, çarpıntı, diyare, ağrı, 

hipotansiyon olarak ifade edilmiştir. Yapılan bir metaanaliz çalışmasında yaşlı yetişkinlerde 

ilacın yan etkileri nedeniyle hastaneye yatma oranında dört kat artış olduğu belirlemiştir 

(Beijer ve de Blaey, 2002). Yapılan bir çalışmada da çoklu kullanılan ilaçların yan etkileri 

nedeniyle yaşlıların %10.7 oranında hastaneye yattıkları belirtilmiştir (Kongkaew ve ark., 

2008). 

Çalışmada yaşlıların eğitim durumu ile ilaçların kullanım amaçlarını bilme arasında bir 

ilişki saptanmış olup cinsiyet ile ilaçların kullanım amaçlarını bilme arasında bir ilişki 

saptanmamıştır. Yapılan bir çalışmada yaşlıların ilaçların kullanım nedenlerini bilme 

durumları ile cinsiyet ve eğitim durumu arasında bir ilişki saptanmamıştır (Güneş, 2014). Bu 

çalışmada eğitim durumu ile ilaçların kullanım amaçları arasında ilişki saptanmış olması 

beklenen bir sonuçtur. 

İlaç kullanımı sırasında hastaların birlikte alınmaması gereken yiyecek ve içecekler 

hakkında bilgisinin olması değişik faktörlerden etkilenir. Bu nedenle hem koruyucu sağlık 

hizmeti, hem de tedavi edici sağlık hizmeti sunan sağlık personellerinin (Hemşire, doktor vs.) 

bu faktörleri bilmesi ve bu doğrultuda bireyleri bilgilendirmeleri oldukça önemlidir. 

Çalışmada eğitim durumu ve cinsiyet ile ilaçlarla alınmaması gereken yiyecek ve içecekleri 

bilme durumu arasında ilişki olduğu saptanmıştır. Güneş’in (2014) çalışmasında bu çalışmaya 

benzer sonuçlar elde edilmiştir (Güneş, 2014). Bu çalışmada eğitim durumu ile ilarlar ile 

alınmaması gereken yiyecek ve içecekleri bilme durumu arasında ilişkinin olması beklenen 

bir sonuçtur. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sonuç olarak hastaların ilaç kullanımının yaygın olduğu görülmektedir. Bu durum 

hastane başvurularını ve yatma oranını arttırmaktadır.  

Yaşlılarda çoklu ilaç kullanımı ile ilgili ülke çapında daha geniş örneklemde durum 

saptama çalışmalarının yapılması ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda girişimsel hemşirelik 

çalışmalarının planlanması ve uygulanması önerilebilir.  
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ÖZET 

Bu araştırma Aralık-Mayıs 2017'de Şanlıurfa il merkezinde gerçekleştirilmiştir. Bu 

çalışmanın amacı, Şanlıurfada aktarlarda satılan  tıbbi ve gıda takviyesi amaçla kullanılan 

bitkilerin envanterinin çıkarılması ayrıca bu bitkilerin fitoterapik özelliklerinin 

belirlenmesidir. Çalışma kapsamında Şanlıurfa ilinde bulunan aktarlar ziyaret edilmiş, 

işletmede mevcut bulunan ürünlerin listeleri birebir çıkartılmış ve envantere geçirilmiştir. 

Bitkiler P.H. Davis’in flora of Turkey and the East Aegan Island adlı eser kullanılarak 

bilimsel isimleri bu türlerin taksonomik teşhisi yapılmıştır.  Bu çalışma sonucunda gıda ve 

tıbbi amacı için kullanılan 25 familyaya ait, 44 takson ve bunlara ait yerel bilgiler toplanmış, 

bilimsel Latince adları, kullanılan kısımları ve kullanım amaçları ile birlikte listelenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Şanlıurfa aktarları, tıbbi ve aromatik bitkiler, fitoterapi  

ABSTARACT 

This research was carried out in December-may 2017 in Sanliurfa province center. The  

The purpose of this study is to remove the inventory of the plants used for medical and 

food fortification sold in Şanlıurfa province as well as the phytotherapeutic properties of these 

plants.Within the scope of study, the herbailsts being in şanlıurfa were visited and the  list of 

the products that they have were recorted in to inventory. Plants P.H. Davis' scientific name 

using the flora of Turkey and the East Aegan Island has been identified by taxonomic 

diagnosis of these species.   As a result of this study, 44 plant taxa belonging to 28 families 

that are used both as vegatables and as mdicine are documented according  to latin and usd 

parts and their uses. 

Key Words: Şanlıurfa of herbalists, Medical and Aromatic plants, Pytotherapy  

GİRİŞ  

Şifalı bitkiler, çok eskiden beri hem hastalık tedavisinde hem de hastalıklardan 

korunmak amacıyla kullanılmaktadır. Teknolojinin ve modern tıbbın gelişimiyle birlikte 

bitkilerin içeriğindeki etkili maddeler belirlenmiş ve bu maddelerin sentetikleri üretilerek 

modern eczacılıkta kullanılmıştır. Doğa ile iç içe olan insanlar şifayı hep doğada aramış ve bu 

arayışta, tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanımlarının günümüze kadar gelmesini sağlamıştır. 

Tıbbi ve aromatik bitkiler eski çağlardan günümüze kadar hemen hemen bütün sanayi ve 

endüstri sektöründe kullanılmakla birlikte ilaç sanayisinin önemli olduğu tıpta, aromatik koku 

özelliklerinden dolayı kozmetik endüstrisinde, tekstil ve gıda endüstrisinde, temizlik 

endüstrisinde ve diğer endüstrilerde kullanılmıştır (Tümen, 2012) Tıbbi bitkilerin kök, yaprak, 

çiçek ve meyve gibi kısımlarından elde edilen ekstraktlar günümüzde kullanılan pek çok tıbbi 
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ilacın ana maddesini oluşturmaktadır (Gül ve Çelik, 2013). Anadolu farklı topoğrafik özelliği, 

farklı ekoloji yapısı, farklı toprak yapısı ve farklı üç fitocoğrafik kesişme noktasında 

bulunmasından dolayı zengin bitki çeşitliğine sahiptir (Akan ve ark 2015). Bu bitki 

çeşitliliğinin, bitki tarihi varlıklarına ve bölgesel kültürlerle birleşmesinden geçmişten bu güne 

çok sayıda bitki türü günlük hayatımızda yerini muhafaza etmiştir (Akan ve ark 2015a., Saya, 

2001)). Günümüzde birçok bitki türümüz hem geleneksel gıda takviyesinde hem de tıbbi 

aromatik amaçlı kullanım miktarlarına bağlı olarak doğal alanları yok edilmesiyle doğadan 

toplanan bitkiler miktarları karşılayamadığından tarımı yapılarak bu bitkiler yetiştirilmektedir 

(Arslan ve ark 2015). Örneğin Defne, ada çayı, dağ nanesi, dağ çayı, ıhlamur, biberiye, salep 

son zamanlarda kekik bunlara dahil edilebilir. Gıda ve tıbbi amaçlı olarak kullanılan bitkilerin 

tarımı ve işlenmesi bir sektör haline gelmiştir. Gap Bölgesinde 1983 yılından bu yana bitkiler 

üzerine birçok araştırma yapılmıştır (Özel, 1999). Şanlıurfa toplam 1255 bitki türü olduğu 

bilinmektedir (Aslan, 2013). Ancak bunların kaç tanesinin tıbbi aromatik ve geleneksel 

tüketilen bitkiler ( gıda amaçlı) bilinmemektedir. 

Tıbbi ve aromatik bitkilerin, büyüme süresi boyunca kendi organlarında depoladıkları 

değişik etken maddeler vardır.. Fakat bu etken maddelerin bir kısmı doğrudan tedavi amaçlı 

kullanılmadığı belirtmek gerekir. Her tıbbi ve aromatik bitkide, etkin organik maddenin yanı 

sıra, bu etkinlikte ilişkisi olmayan başka maddelerde vardır. Gıda takviyesi ve dengeleyici 

madde olarak tanımlanan bu maddeler, etkin maddenin insan organizması tarafından kabul 

edilişi bazen hızlandırır bazen de yavaşlatabilir (Şekeroğlu, N., Kocaçalışkan 2015).  Bu tıbbi 

bitkilerin bir özelliğidir.Tıbbi bitkiler, genellikle birden fazla madde içerirler, ve bu etkin 

maddelerden biri, bitkinin hangi rahatsızlığa karşı kullanılması gerektiğinin belirlemesinde 

önemli rolü vardır. Dengeleyici veya yönlendirici maddelerin, bir tıbbi bitkinin tedavi etmede 

ne oranda etkili olduğu belirlenmesi ancak bitkinin etkin maddesinin kimyasal analizler 

sonucu belirlenebilir. Böylece bitkinin içerdiği maddelerin etkin alanı tümüyle değişecektir. 

Fakat, bitkinin içerdiği maddelerin tümü, dengeleyici maddelerde dahil olmak üzere bir bütün 

oluşturduklarında, o bitkiye özgü etki elde edilebilir. bu durum tıbbi bitkilerin bir başka 

özelliğidir.Tıbbi ve aromatik bir bikinin etkin maddeleri, bitkinin tüm organlarında eşit oranda 

dağılmaz. Etkin maddeler bitkinin yaprak ve gövdesinde, bazen çiçekte, meyvede ve de 

tohumda, bazen de kökte ve kabuğunda depolanmış olabilir. Bitkinin habitatına, toplama 

şekline kullanıma hazırlanışına göre, içerdiği maddelerin etkinliğinde değişimler olur. 

Bitkilerin kullanım şeklinde özen gösterilmese bitkinin hangi kısmı ne oranında nasıl direk 

yenerek mi çay gibi demlenme, infüzyon halinde, dahilen krem gibi v.s bunlar satıcılar 

tarafından iyi tarif edilmese yarardan çok zarar ve hatta hastayı ölümle kadar götürebilir 

(Öztürk ve ark. 2005., Akan ve ark 2005b., Akan ve ark 2005c., Baytop, 1963., Faydalıoğlu, 

2011). 

Bu çalışma kapsamında şanlıurfa/Türkiye aktarlarında satılan ve il halkı tarafından 

etnobotanik özelliğe sahip tıbbi amaçla kullanılan bitkilerin envanterinin çıkartılması, 

bunların fitoterapik açıdan değerlendirilmiştir 

MATERYAL METOD 

Çalışmanın yapıldığı Şanlıurfa ili yüzölçümü 18.584 km2 dir. Şanlıurfa nın ortalama 

yükseltisi 518 m.dir. Şanlıurfa ili Güneydoğu Toroslar’ ın orta kısmının güney etekleri 
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üzerindedir. İlin kuzeyinde yer alan dağlar ve yüksek tepeler genellikle güneye doğru gittikçe 

alçalır. Büyük ovalar güney yarısındadır. Sıra tepeler oldukça yaygın olup bunların arasında 

batıdan doğuya doğru sıralanan Suruç, Harran ve Viranşehir ovaları bulunmaktadır. 

Batısından geçen sınırları içersinden geçen Fırat nehri üzerinde Atatürk, Birecik ve Kargamış 

Barajları bulunmaktadır. Son verilere göre nüfusu 1.940.627' kişi dir (Aslan 2013). 

Şanlıurfa merkezde aktarlarda satılan ve halk tarafından tıbbi amaçlı kullanılan bitkiler 

çalışmanın materyalini oluşturmaktadır. Bu çalışmada elde edilen veriler Şanlıurfa merkezde 

yapılan çalışmalarda bölge halkı ile yapılan ikili görüşmeler ve aktarlar ile bitkileri kullanan 

kişilerle yapılan anketlerden elde edilen bilgiler ışığında yapılmıştır. Aktarlardan alınan bitki 

parçaları teşhis edildikten sonra bu bitkilerin çoğuna numaralar verilerek doğal alanlarda 

fotoğrafları çekilmiştir (Davis, 1965-1985). Bu bitkilerin yanlış kullanım sonucu yan etkileri 

verilmiştir. Arıca bitkilerin bilimsel ve yöresel adı kullanılan kısmı, kullanım şekli , ne amaçla 

kullanıldığı belirtilmiştir. Derlenen bilgiler Şanlıurfa Etnobotanik veri tabanına kaydı 

yapılmıştır. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Materyal ve yöntemde de belirtildiği gibi ilk aşamada ildeki aktarlarla yüz yüze 

görüşmeler yapılmıştır. Daha sonra ise bu aktarlardan elde edilen bilgilerin geçerli olup 

olmadığını tespit etmek için aktarlardan bu bitkileri alıp kullanan kişilere ulaşılmış ve bu 

kişilerle görüşmelerde bitkilerin kullanılma amaçları ve kullanım şekilleri ile ilgili bilgiler 

elde edilmiştir. Bu görüşmeler ışığında, tıbbi bitkiyi kullanan kişilerin yeterince faydasını 

görüp görmedikleri ile ilgili sorulan sorular incelendiğinde kişiler genelde bu bitkilerden yarar 

gördüklerini ancak internet ortamında yaptıkları araştırmalardan hastalık tedavisinde benzer 

hastalığa karşı da iyi gelen farklı bitkilerin karışımlarını da kullandıklarını belirtmişlerdir. 

Şanlıurfa ili halkının tıbbi bitkileri Şanlıurfa ili halkının tıbbi bitkileri kullanma yöntemleri, 

bilimsel adı , yöresel adı, kullanma şekli ve bitkinin ne amaçla kullanıldığı Tablo 1.’de 

gösterilmiştir. 

Tablo 1. Şanlıurfa ili halkının tıbbi bitkileri kullanma yöntemleri, bilimsel adı , yöresel 

adı, kullanma şekli ve bitkinin ne amaçla kullanıldığı gösterilmiştir. 

Bitkinin 

Familyası 

Bitkinin Bilimsel adı Bitkinin 

yöresel adı 

Bitkinin 

kullanılan 

kısmı 

Bitkinin 

kullanım 

şekli 

Bitkinin ne 

amaçla 

kullanıldığı 

Asteraceae Achillea millefolium 

L. 

Civan perçemi Yaprak çiçek 

meyva 

Dekoksiyon Böbrek taşı 

düşürme, kanın 

temizlenmesi 

Lamiaceae Salvia.officinalis L Ada çayı Yaprak 

Çiçek 

İnfüzyon Öksürük, gribal 

enfeksiyon, 

boğaz iltihabı 

     

Asteraceae 

Helichrysum 

arenarium DC. 

Altın otu 

. 

 

Çiçek 

 

İnfüzyon 

 

Diüretik, 

varis, böbrek 

taşı düşürme 

Umbelliferae Pimpinella anisum L. Anason 

 

Bitkinin 

tamamı 

 

İnfüzyon 

 

Gaz söktürücü, 

astım, bronşit, 

öksürü 

Cupressaceae juniperus communis Ardıç Meyve İnfüzyon Diüretik, iştah 
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L.  Yaprak Dekoksiyon açıcı 

Rosaceae Alchemilla vulgaris l. Aslan pençesi 

 

Yaprak 

Çiçek 

İnfüzyon 

 

Kadın 

hastalıklarında 

Asteraceae Carthamus tinctorius 

L. 

Aspir 

 

Çiçekleri infüzyon Baharat ve iştah 

açıcı 

Asteraceae Calendula officinalis 

L. 

 

Aynı Sefa 

 

Çiçek 

 

Haricen 

Dâhilen 

 

mide ülseri, yara 

iyileştirici, 

sarılık 

Lamiaceae Rosmarinus 

officinalis L. 

Biberiye Yaprak 

 

Haricen 

 

Saçın 

beslenmesinde 

Ranunculaceae Nigella sativa L. 

 

Çörek otu 

 

Tohum 

 

İnfüzyon 

 

Diş ağrısı, vücut 

direncini 

artırmada. 

Lauraceae Laurus nobilis L. 

 

Defne 

 

Yaprak 

 

infüzyon 

 

Migren, soğuk 

algınlığı, saç 

bakımı 

Borraginaceae Alkanna tinctoria 

Boiss. 

Havaciva otu 

 

Kök 

 

Dekoksiyon 

 

Ağrıkesici, 

,egzama, 

öksürük mide 

iltihabıyara 

iyileştirici 

Malvaceae Tilia .tomentosa M. 

 

Ihlamur 

 

Yaprak 

Çiçek 

İnfüzyon 

 

Soğuk algınlığı, 

öksürük, bronşit 

Urticaceae Urtica.dioica L. 

 

Isırgan 

 

Bitkinin 

tamamı 

 

İnfüzyon 

Dekoksiyon 

 

Egzama, sedef, 

saç besleyici, 

kanser 

tedavisinde 

Elaegnaceae Elaeagnus 

angustifolia L. 

İğde Meyve 

Çiçek 

Haricen 

Dekoksiyon 

İshal, öksürük 

 

Fabaceae Ceratonia siliqua L. Keçiboynuzu 

 

Meyve 

 

Dekoksiyon 

 

kansızlık 

(anemi), faranjit, 

soğuk 

algınlığı,astım-

bronşit, 

Lamiaceae Thymbra spicata L. 

 

Kekik 

 

Yaprak 

Çiçek 

İnfüzyon 

 

Soğuk algınlığı 

 

Linaceae Linum. usitatissimum 

L. 

 

Keten 

 

Tohum 

 

İnfüzyon 

 

Besin takviyesi, 

kolesterol, 

öksürük 

Umbelliferae Cuminum .cyminum 

L. 

Kimyon 

 

Tohum 

 

İnfüzyon 

 

Gaz giderici, diş 

ağrısı için 

Lamiaceae Lavandula 

angustifolia Mill. 

Lavanta 

 

Çiçek 

 

İnfüzyon 

 

Saç ve cilt 

bakımı 

Rosaceae Prunus mahaleb L. 

 

Mahlep 

 

Meyve 

 

İnfüzyon 

Dekoksiyon 

Sakinleştirici ve 

diüretik etki 

Fabaceae Glycyrrhiza glabra L. 

 

Meyan kökü 

 

Kök 

 

İnfüzyon 

Dekoksiyon 

 

Diüretik ve 

soğuk algınlığı, 

böbrek 

hastalıklarında 

Lamiaceae Mentha spicata L. Nane Yaprak İnfüzyon Mide ağrısı, diş 
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 Çiçek  ağrısı, bağışıklık 

direnci 

güçlendirici 

Punicaceae Punica granatum L. 

 

Nar 

 

Meyve 

 

İnfüzyon 

 

Diüretik, 

kabızlık, immün 

sistem 

Myrtaceae Eucalyptus globulus 

Labill. 

Ökaliptus 

 

Yaprak 

 

İnfüzyon 

 

Burun açıcı, 

sinüzit, hemoroit 

Asteraceae Tussilago farfara L. Öksürük otu 

 

Çiçek 

 

İnfüzyon 

 

Öksürük, astım, 

bronşit 

Asteraceae Artemisia absinthium 

L. 

Pelin otu 

 

Yaprak 

 

İnfüzyon 

 

Diüretik, saçın 

beslenmesinde 

Asteraceae Cephalaria armena 

Boiss 

 

Peygamber 

çiçeği  

Yaprak 

Çiçek 

İnfüzyon 

 

Migren, 

antienflamatuar, 

egzama. 

Umbelliferae Foeniculum  vulgare 

Mill. 

Rezene 

 

Meyve 

Tohum 

İnfüzyon 

 

Gaz giderici, 

diüretik 

Orchidaceae Orchis maculata L. 

 

Salep 

 

Kök 

 

İnfüzyon 

 

Öksürük, bronşit 

tedavisinde 

Asteraceae Achillea 

biebersteini Hub.-

Mor. 

 

Sarı 

civanperçemi 

 

Bitkinin 

tamamı 

 

Dekoksiyon 

 

karaciğeri 

temizleyici, 

kadın 

hastalıklarında, 

başağrısı 

Guttiferae Hypericum 

perforatum L. 

 

Sarı kantaron 

 

Çiçek 

Yaprak 

Haricen 

İnfüzyon 

Antienflamatuar, 

yara iyileştirici, 

cilt yenileyici 

 

Malvaceae 

 

Althaea officinalis L. Hatmi Çiçek İnfüzyon Öksürükte, 

boğaz 

iltihaplarında, 

gargara 

Asphodelaceae Aloe vera L. 

 

Sarısabır 

 

Uçucu Yağı 

 

Haricen 

 

Hepatit, yara 

iyileştirici ve 

nemlendirici 

Asteraceae Euryops pectinatus L. 

 

 

Sarı papatya 

 

Çiçek 

 

İnfüzyon 

 

Gribal 

enfeksiyon, 

antienflamatuar 

Fabaceae Cassia angustifolia L. Sinnameki 

 

Yaprak 

 

İnfüzyon 

 

Zayıflamak, 

saç bakımı, 

damar 

tıkanıklığı, 

romatizma 

Lauraceae Cinnamomum verum 

L. 

Tarçın 

 

Kabuk 

 

İnfüzyon 

 

Soğuk algınlığı, 

Gribal 

enfeksiyon 

Zingiberaceae Zingiber officinale 

Roscoe 

 

Zencefil 

 

Kök 

Yaprak 

İnfüzyon 

 

Astım, bronşit, 

diüretik, mide 

ağrılarında 

Zingiberaceae Curcuma longa L. Zerdeçal Kök İnfüzyon Toksin atıcı, 
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    öksürük, hücre 

yenileyici 

Rhamnaceae Ziziphus jujuba L. hünnap meyve İnfüzyon 

Dekoksiyon 

 

Astım ve 

solunum sistemi 

hastaları 

Nitrariaceae Peganum harmala L. Nazarlık otu tohum İnfüzyon 

 

Soğuk algınlığı 

nezle ve grip 

Verbenaceae Vitex agnus-castus Hayıt tohum yaprak İnfüzyon mide bulantısı 

uykusuzluk, 

bağırsak sancısı 

romatizma 

Convolvulaceae 

 

Convolvulus arvensis 

L. 

Tarla 

sarmaşığı 

Çiçek, dal 

yaprak 

İnfüzyon safra söktürücü 

ve kurt düşürücü 

Anacardiaceae Pistacia terebinthus 

L. 

Bıttım 

menengiç 

Meyve, 

tohum 

İnfüzyon 

Dekoksiyon 

 

Bronşite, nefes 

darlığına, 

öksürüğe ve 

balgama 

sökmesi 

SONUÇ VETARTIŞMA 

Bu çalışma sonucunda gıda ve tıbbi amacı için kullanılan 25 familyaya ait, 44 takson ve 

bunlara ait yerel bilgiler toplanmış, bilimsel Latince adları, kullanılan kısımları ve kullanım 

amaçları ile birlikte listelenmiştir Aktarlardan tıbbi bitkileri alıp kullananların eğitim 

durumları incelendiğinde, ilkokul ve ortaokul mezunu olan kişiler verdikleri cevaplarda 

ebeveynlerinden öğrendikleri bilgiler ile bu bitkileri kullanmaya devam ettiklerini bunun 

yanında ürünü bildiklerinden dolayı kullanım talimatlarını okumadıklarını ifade etmişlerdir. 

Üniversite mezunu olanlarda verilen cevaplar incelendiğinde ürünün kullanım talimatını 

okuduklarını, ürünle ilgili web ortamı ve görsel ortamlardan bilgi sahibi olduklarını buna 

karşın kullanım talimatlarını ayrıca araştırdıklarını belirtmişlerdir. Fakat yapılan araştırmada 

ilginç olan sonuç, bu bitkilerin nasıl kullanıldığını içeren başta FFD monografları olmak üzere 

bitkileri kullananlar bu monografardan hiçbir şekilde haberdar olmadıklarını belirtmişlerdir. 

Aktarlarla yapılan görüşmelerde, adaçayı, çörek otu, kekik, nane, ıhlamur, keten tohumu, 

tarçın, zencefil ve zerdeçalın tıbbi bitkiler olarak en çok sorulan, talep gören ve satılan ürünler 

olduklarını belirtmişlerdir. Yapılan görüşmelerde tıbbi bitkilerin kullanım şekillerinden en 

çok infüzyon (demleme) tercih edilmektedir. Bu da fitoterapi uzmanlarının verdikleri bilgiler, 

tıbbi bitki kullanım kılavuzları ve monograflar ile örtüşmektedir. Yine aktarlarda bulunan 

drogların önemli bir kısmının bitkilerin meyve, yaprak, kök, çiçek, tohum gibi bitkinin farklı 

organlarından ve bunların kurutularak hazırlanmış kısımlarından meydana geldiği 

belirlenmiştir. Diğer taraftan drogların kullanım şekilleri ve saklanabilecekleri süreler 

belirtilmemiştir. Tıbbi bitkiler, aktarlardan tek, karışım ya da hazır drog karışımı şeklinde 

satın alınmaktadır. Tıbbi bitkilerde drogların içerdiği etken maddelerin bileşen ve miktarları 

yetiştikleri bölgenin iklim özelliklerine ve uygulanan yöntemlere göre değişiklikler 

gösterebilmektedir. Günümüzde toplanması yapılıp satılan tıbbi bitkilerde herhangi bir 

standart yöntemden bahsetmek mümkün değildir. Kullanılan tıbbi bitkilerin herhangi bir 

standardının olmaması özellikle ihracatta önemli bir sorun olarak görülmüştür. İhracatın 

artırılması için bu türlerde standardizasyona gidilmeli, kültüre alınan tıbbi bitki sayısı 
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artırılmalıdır. Bunun yanında bilinçsiz olarak doğal ortamlarından toplanarak satılan bitkilerin 

sayılarının hızla azalması türün yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalınması kültüre alınma 

zorunluluğunu bir kere daha ortaya çıkarmıştır. Bu şekilde tıbbi bitkinin doğal ortamında 

koruma altına alınması sağlanmış olacaktır. Sentetik yolla elde edilen ilaçlara nazaran tıbbi 

bitkilerden elde edilen etkili maddelerin çok yönlü etki göstermesi ve yan etkilerinin 

olmaması tıbbi bitkilerin önemini daha da arttırmıştır (Kurt ve Karaoğul 2018, Nakipoğlu ve 

Otan, 1992; Dağcı ve ark. 2002, Çelik ve Yuvalı, 2007). Sentetik ilaçların yan etkilerinin 

olması özellikle sağlıkta doğal ürünlere doğru gidişi hızlandırmış tamamlayıcı tıpa olan ilgi 

giderek artmış fitoterapi (bitkilerle tedavi) önem kazanmaya başlamıştır. Tıbbi bitkilere olan 

talepten dolayı son yıllarda aktarların sayılarının oldukça arttığı görülmektedir. Bu bağlamda 

aktarlık gün geçtikçe önemi daha da artan bir meslek haline gelmektedir. Aktarlık önemli 

meslek haline gelirken herhangi bir eğitim almamış kişilerin de bu mesleği yapabilmesi 

mesleğin dezavantajları arasında sayılmaktadır. Böyle durumların istismar edilmemesi için 

eğitimlere ve denetimlere önem verilmeli özellikle bu mesleği yapacak kişiler ya tıbbi 

aromatik bitki teknikeri olmalı ya da bu teknikerler şirket bünyelerinde istihdam edilmelidir. 

Ayrıca bu bitkileri satanlar kesinlikle fitoterapi konusunda eğitim almış olmalıdırlar. 
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ÖZET 

Bu araştırma 2014-2015 yılları arasında C7 karesinde yer alan Şanlıurfa ve yakın 

çevresinde bitkilerin, Floristik özelliklerini, tehlike sınıflarını ve yerörtücü bitkileri saptamak 

amacıyla yapılmıştır. Alandan yaklaşık olarak 150 bitki örneklerinin değerlendirmesi ile 27 

familyadan 96 cins 120 tür ve tür altı seviyesinde takson saptanmıştır. Tesbit edilen bitkilerin 

2’si  ülkemiz için endemiktir. İhtiva ettikleri takson sayısına göre, çalışma alanındaki büyük 

familyalar Poaceae 35 Fabaceae  18, Asteraceae 11, lamiaceae 5, Brassicaceae 5, 

Euphobiaceae 4, Malvaceae 4  ve Solanaceae 3 takson dır.Araştırma alanında fitocoğrafik 

elemanların dağılımı şöyledi; İran-turan  12, Avrupa- Sibirya 7, Akdeniz 6,  Kozmopolit 4  ve 

89 taksonun fitocoğrafik bölgesi bilinmemektedir.Bu araştırmada 85 takson yerörtücü bitki 

olarak tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Şanlıurfa Florası, Yer örtücü bitkiler, Süs bitkileri 

ABSTRACT 

This research was carried out to determine the plants; floristic properties, Classification 

of under endangered and ground cover plants of Şanlıurfa and environs Which is studied in 

squares C 7 in 2014-2015. Approximately  150 plant specimen were collected from the area. 

At the end of the study, 120 taxa (at specific and infraspecific ranks) belonging to 27 families 

and 96 genera were identified. The number of endemic taxa to turkey is to 2.The largest 

families according to the taxon number in the research area are follow; Poaceae 35 Fabaceae  

18, Asteraceae 11, lamiaceae 5, Brassicaceae 5, Euphobiaceae 4, Malvaceae 4  and 

Solanaceae 3.Thphytogeographic elements are represented in the research area are follow; 

İrano-Turanian 12, Euro-Siberian 7, Mediterranean 6, Cozmopolitan 4 and the 

phytogeographic region of taxa 89  are unknown. In this research, 85 taxon ground cover 

plants from area have been reported. 

Key Word: Flora of Şanlıurfa, ground cover plants, Ornamental plants 

GİRİŞ 

Doğada, toprağın örtülmesi doğal bir yapı ve düzeninin oluşturulduğu prensipler içinde 

gelişir. Bir arazi parçası üzerindeki doğal örtü toprakla birlikte yaşayan ve gelişen bir örtüdür 

(Öztan, 1968). Toprak yüzeyinin, toprağa yabancı toprağa yabancı bir örtü ile kaplanması, 

toprağın doğallıktan ayrılmasıdır (Öztan ve Arslan, 1992). Doğada, toprak yüzeyi ya bitki 

gelişmesi için uygun olmayan koşullar nedeniyle çıplaktır ya da o yüzeye uygun bir doğal 
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bitki veya bitkiler grubu kaplanmıştır. Genel anlamda doğal koşullarda toprak yüzeyinde 

cansız bir örtü bulunmamaktadır (Gül ve ark., 2012). Doğal bitki örtüsü bölgenin iklim 

koşullarının dikte ettiği bir yapıdır (Acar ve Ark., 2001). Toprağı örten bitki örtüsünün yapısı, 

formu, gelişim durumu ve hayat süreci gibi bir çok farklı özelliği, bu örtünün toprağı örtmesi 

yönünde ki işlevini de farklı kılmaktadır. Genel olarak toprağın yüzeyini örten bitki örtüsünün 

toprak üstü kısımlarının toprak yüzeylerinden uzaklaştıkça bu yüzeyi koruma derecesi de 

azalmaktadır (Acar ve Var, 2000). Bu nedenle yer örtücü bitki kavramıyla toprağa daha yakın 

veya toprak yüzeyinde gelişen bitkiler söz konusu edilmiştir. 

Günümüzde tüm tasarım çalışmaları veya etkinliklerinin temel materyali doğanın 

kendisidir. Bu kapsamda tasarımın oluşturulması ve geliştirilmesi özellikle doğadan 

esinlenerek çeşitli yapısal ve bitkisel materyallerin kullanılması vazgeçilmez bir yaklaşımdır 

(Wells ve Ark., 1989). Bitkisel materyaller, doğa ile insanı fiziksel ve zihinsel açıdan 

bütünleştiren ve katkı sağlayan bir konuma sahiptir. Ülkemizde dış mekân düzenlemelerinde 

bitkisel tasarım ve uygulamalarında kullanılan bitkisel materyallerinin çoğu ülkemizin doğal 

türü olmayan ekzotik türlerden oluşmaktadır (Uluocak, 1994). Bu materyaller içinde özellikle 

doğal yer örtücü bitki türlerinin kullanımı giderek önem kazanmaktadır. Son yıllarda çok 

sayıda yayın ve konferansta, mevcut kentsel alandaki bitki dokusuna alternatif olabilecek, 

maliyeti azaltabilecek, sürdürülebilir ve görsel etki yapabilecek özellikle yörenin doğal çok 

yıllık otsu bitkilerin kullanımı, yönetimi ve tesisi için peyzaj tasarımcılarını ve yöneticilerini 

teşvik edilmektedir (Yücel, 2002a). 

Güneydoğu Anadolu’da yer alan Şanlıurfa GAP bölgesindeki merkez konumundaki 

Şanlıurfa yöresi, farklı ekolojik şartlara sahip olması yanında zengin primer vejetasyona sahip 

olup, (Davis, 1965)‘in kareleme sisteminde  C6 ve C7 karelerine girmektedir. (Seçmen ve 

ark., 2000 ; Yaltırık ve Efe, 2002; Aslan ve Türkmen 2001; Aslan ve Türkmen 2002; Aslan ve 

Türkmen, 2003).  Şanlıurfa ili, 37 49' 12"- 40 10' 00“  enlem ve 36 41' 28"- 38 00' 50“  

boylamları arasında yer alan (Şekil 1), ortalama yüksekliği 518 m olan, Türkiye 

yüzölçümünün % 3’ ünü tekstil eden, 1.858.400 ha büyüklüğünde oldukça geniş ve değişik 

ekosistemleri barındıran bir coğrafi yapıya sahiptir (Anonymus, 2002; Aslan ve Ark., 2001, 

Parmaksız ve Ark., 2006). 

 

 
Şekil 1. Şanlıurfa’nın coğrafik haritası ve Araştırma Alanı 
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Meteorolojik verilere göre araştırma alanı ‘’ Yarı kurak Akdeniz biyoiklimi katına 

girmektedir ( 16 ). ‘’m’’ Değerleri dikkate alındığında Şanlıurfa ‘’Kurak kışı soğuk akdeniz 

iklimi’’ alt bölümündedir (çizelge 1). Çalışma alanı Akdeniz İklimi bölgelerine girdiği için 

Akdeniz iklimi ve bunun problemleri üzerinde durmuş olan Emberger’ in metodu 

kullanılmıştır ( şekil 2). Şanlıurfa ilinin Yağış rejimi K.İ.S.Y. (en fazla yağış kış aylarında en 

az yağış yaz aylarında) dır. Buna göre Yarı-kurak alt kışı soğuk biyoiklim ve Şanlıurfa Doğu 

Akdeniz yağış rejiminin 2. tipi içine girmektedir.  Bu çalışmadaki ana amacımız, 

Şanlıurfalıların hafta sonlarında dinlenmek için gittikleri Şanlıurfa ve çevresinde yetişen 

doğal ve kültürü yapılan ot, çalı ve ağaç türlerinin tanınmasında yardımcı olmaktır. Ayrıca bu 

çalışmanın sonrasında belediyeler, resmi kuruluşlar ve özel şahısların  kendi park ve 

bahçelerini oluştururken yer örtücü bitkileri bu park ve bahçelerde yerli bitkileri seçmelerine 

yardımcı olacağını düşünmekteyiz. Diğer bir amacımız ileride şehrin florası yazılırken temel 

verilerin oluşturulmasına katkıda bulunmak ayrıca bugün çalışma alanını içersinde bir çevre 

yolu yapma planı ile yakın çevresinde belediye imara açmış bulunmasından dolayı bu tip 

düzenlenmelerin alan florası üzerine etkileri ileride yapılacak çalışmaların karşılaştırması ile 

ortaya konulacaktır ( Atamov ve Ark., 2006; Atamov ve Ark., 2007). 

 

Rakım 

(m.) 

P 

(mm) 

M 

(oC) 

m 

(oC) 

Q PE S Yağiş rejimi 

tipi 

Biyo iklim tipi 

547 457.8 46.8 -6.8 42.94 7.2 0.18 K.İ.S.Y Yarı-kurak alt biyoiklim 

kışı soğuk 

Çizelge 1. Araştırma alanının (Şanlıurfa) biyo-iklim ve yağış rejimi tipi 

 

 

 

 

 

 

 Şekil 2.  Şanlıurfa iklim diyagramı 

 

 

 

 

 

 

Araştırma alanında step vejetasyonu hakimdir. Step, kserofit otların ve çalımsı bitkilerin 

bulundukları kurakçıl alana ait bir bitki örtüsü bulunmaktadır (Şenel, 1997;   Anonymous, 

1995). Tükiye’nin üç büyük flora bölgesinden biri olan Iran-Turan Bölgesinin bulunduğu bazı 

İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ve araştırma alanında’da yaygın en 

önemli vejetasyon tipi step vejetasyonudur (Seçmen ve ark., 2000). Step’in başlıca özelliği 

ağaçsız olmasıdır. Ağaçların yetersizliği step bölgelerin ortak özelliğidir. Steplerin yayılış 

gösterdiği yerlerde yağış 250-300 mm’ den fazla değilse, bunlar arasında ağaçlara rastlanmaz. 

Eğer toprak yüzeyinin yarısından fazlası bitki ile örtülü ise step ifadesi kullanılır. Meşe, ardıç 
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ve bazen çam orman alanlarının tahribinden sonra gelir (Yaltırık ve Efe 1996).  Step 

vejetasyonu kendi içinde gruplara ayrılır. Step vejetasyonu, jeolojik yapısı ve topoğrafik 

olarak eğimli, engebeli, kalkerli ve kireç taşlı olanlarda vadi üst yamaçlarında bulunmaktadır. 

Yazın kuruyan, kışı istirahatta geçiren otsu bitkiler çoğunluktadır (Aslan ve Atamov., 2006; 

Aslan ve Ark., 2001; Aslan ve Ark.,  2005; Aslan ve Ark., 2006; Aslan ve Ark., 2007; 

Türkmen ve ark., 2004).  

MATERYAL VE METOT 

Bu araştırmada yer örtücü olarak değerlendirilebilecek bitkilerin seçiminde; estetik ve 

işlevsel özelliklerini mevsimlere bağlı olarak uzunca bir süre sergileyebilen, bulunduğu 

alanlarda zemin etkisi oluşturabilecek biçimde hızlı gelişerek toprak yüzeyini sıkıca örten, 

çoğunlukla çok yıllık otsu veya odunsu özellikteki bitki türleri olmasına dikkat edilmiştir. Bu 

çalışmanın araştırma alanında ve yöresinde doğal yer örtücü bitki potansiyelini genel olarak 

ortaya konulması düşünülmüştür.  Toprak üstüsü oluşturan yer örtücüler çim ve çim dışındaki 

bitkiler olmakla beraber estetik açıdan çeşitliliği sağlayan taksonlara öncelik verilmiştir. Bu 

özelliği gösteren taksonlar materyal olarak toplanmıştır. 

Araştırma alanında 2014-2015 yılları arasında ilkbahar, yaz, ve sonbahar sonuna 

kadarki mevsimlerinde birçok kez araziye gidilerek ve dikkat çekici özelliklerine ait renkli 

fotoğrafları çekilerek bitkilere ait örnekler toplanılıp kurutulmuş, herbaryumları yapılmış. 

Davis’in ‘‘ Flora of Turkey and the East Agean Islands ’’ adlı esere göre teşhisi ve 

düzenlenmesi yapılmıştır ( Davis, P. H., 1965-1988).  Ayrıca Şanlıurfa Park ve bahçelerdeki 

egzotik ve yerel yer örtücü bitkiler tespit edilip bitki envanteri ortaya konulmuştur. Kısaltma 

anlamları; Fam: Bitkinin familyası,  HF: Hayat Formu, Terofit Th., Hemikriptofit H., 

Fanerofit  Ph., Kamerofit  Ch., Geofit G., şeklinde belirtilrmiştir.Taksonların Fitocoğrafik 

elementleri olarak İran-Turan elementi (Ir-Tur-ele), Akdeniz elementi ( Medit. ele.), Avrupa-

Sibirya elementi (Euro-Sib. Ele.), Kozmopolitler (Kozm.)  kısaltmalar yapılarak 

gösterilmiştir. Ayrıca * işareti olanlar yer örtücü bitkilerdir. Taksonların Fitocoğrafik 

elementleri olarak İran-Turan elementi (Ir-Tur-ele), Akdeniz elementi ( Medit. ele.), Avrupa-

Sibirya elementi (Euro-Sib. Ele.), Kozmopolitler (Kozm.)  kısaltmalar yapılarak 

gösterilmiştir. Ayrıca  *  işareti olanlar yer örtücü bitkilerdir.Bitkilerin tehlike sınıfları 

Türkiye Bitkileri kırmızı kitabı (Red Data Book of Turkısh Plants Adlı esere göre yapılmıştır 

(Ekim ve ark., 2000). 

Araştırma alanında tespit edilen bitki listesi; 

Fam: Brassıcaceae ; Brassica nigra L. *C7 Şanlıurfa, Organize sanayi, 400 m.,  

02.11.2014,  H.F. : Th.,  A. Büyükkılıç & M. Aslan 94 

Sinapis alba  l. * C7 Şanlıurfa, Osmanbey kampüsü, bahçe içi, 400 m., 22.10.2014, 

H.F.: Th., A. Büyükkılıç & M. Aslan 84 

Sinapis arvensis L. * C7 Şanlıurfa, Osmanbey kampüsü, bahçe içi, 400 m., H.F.: Th.,  

22.10.2014, Th., A. Büyükkılıç & M. Aslan 122 

Alyssum aureum Boiss. C7 Şanlıurfa, Osmanbey kampüsü, bahçe içi, 400 m., 

22.10.2014, H.F.: Th., İr-Tur-ele.  A. Büyükkılıç & M. Aslan 85 

Nasturtium officinale L. * C7 Şanlıurfa, Çamlıdere civarı, yol kenarı, 500 m., 

21.08.2015, H.F.: H, İr-Tur-ele.  A. Büyükkılıç & M. Aslan 120 
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Fam: Ranunculaceae ; Ranunculus glacialis L. * C7 Şanlıurfa, Osmanbey kampüsü, 

dere içi, 400 m., 25.04.2014, H.F.: H, A. Büyükkılıç & M. Aslan 26 

Fam: Capparaceae;  Capparis ovata Desf. var.palaestina Zoh. * C7 Şanlıurfa, Eyubiye 

güneyi, yol kenarı, 400 m., 20.09.2014, H.F.: Ch.,  A. Büyükkılıç & M. Aslan 49 

Cleome ornithopoides L.  C7 Şanlıurfa, Osmanbey kampüsü, yol kenarı, 400 m., 

20.09.2015, H.F.: Th., A. Büyükkılıç & M. Aslan 125 

Fam: Papaveraceae ; Fumaria parviflora Lam. * C7 Şanlıurfa, Organize sanayi, yol 

kenarı, 450 m., 02.11.2014 , H.F.: Th., A. Büyükkılıç & M. Aslan 102 

Papaver rhoeas L. C7 Şanlıurfa, Osmanbey kampüsü, yol kenarı, 400 m., 20.05.2015, 

H.F.: Th 

Fam: Cucurbıtaceae ; Ecballium elatarium (L.) A.Rich. * C7 Şanlıurfa, Çamlıdere 

civarı, yol kenarı, 500 m., 21.08.2015, H.F: H., A.Büyükkılıç & M. Aslan 119 

Fam: Portulacaceae ; Portulaca oleracea L. * C7 Şanlıurfa, Eyubiye güneyi, bahçe içi, 

400 m., 20.09.2014, H.F.: Th A. Büyükkılıç & M. Aslan 69 

Fam: Cayryophllaceae ; Silene dichotoma Ehrh. subsp. dichotoma Nakil. C7 Şanlıurfa, 

Osmanbey kampüsü, bahçe içi, 400 m.,  21.08.2015, H.F.: Th., A. Büyükkılıç & M. Aslan 

119 

Fam: Polygonaceae ; Polygonum aviculare L. * C7 Şanlıurfa, Eyubiye güneyi, dere içi, 

400 m., 20.09.2014, H.F.: H., Kozm., A. Büyükkılıç & M. Aslan 67 

Polygonum lapathifolium L. * C7 Şanlıurfa, Eyubiye güneyi, dere kenarı, 400 m., 20 

Rumet angustifolius campd. subsp. angustifolius * C7 Şanlıurfa, Organize sanayi, yol 

kenarı, 450 m., 02.11.2014, H.F.: H., İr-Tur-ele., A. Büyükkılıç & M. Aslan 103 

Fam: Chenepodıaceae ; Chenepodium murale L. C7 Şanlıurfa, Eyubiye güneyi, 400 m., 

20.09.2014, H.F.: Th., A. Büyükkılıç & M. Aslan 50 

Chenepodium vulvaria L. C7 Şanlıurfa, Eyubiye güneyi, 400 m., 20.09.2014, H.F.: Th. 

A. Büyükkılıç & M. Aslan 51 

Chenepodium album L. C7 Şanlıurfa, Eyubiye güneyi, 400 m., 20.09.2014, H.F.: Th., 

A. Büyükkılıç & M. Aslan 52 

Fam: amaranthaceae ; Amaranthus albus L. * C7 Şanlıurfa, Osmanbey kampüsü, bahçe 

içi, 400 m., 22.10.2014, H.F.: Th A. Büyükkılıç & M. Aslan 74  

Amaranthus retroflexus L. C7 Şanlıurfa, Çamlıdere civarı, yol kenarı, 400 m., 

20.04.2014, Th.,  A. Büyükkılıç & M. Aslan 01 

Amaranthus chlorostachys Willd. C7 Şanlıurfa, Çamlıdere civarı, tarla kenarı, 400 m., 

20.04.2014, H.F.: Th., A. Büyükkılıç & M. Aslan 02 

Fam: Malvaceae ; Althea officinalis * C7 Şanlıurfa, Çamlıdere civarı, yol kenarı, 400 

m,. 20.04.2014,  H.F.: H., A. Büyükkılıç & M. Aslan 07 

Malva neglecta Wallr. * C7 Şanlıurfa, Organize sanayi, bahçe içi, 450 m., 02.11.2014,  

H.F.: Th., A. Büyükkılıç & M. Aslan 101 

Malva sylvestris L. * C7 Şanlıurfa, Çamlıdere civarı, yol kenarı, 400 m., 20.04.2014, 

H.F.:  Th.,  A. Büyükkılıç & M. Aslan 08 

Malvella sherardiana L. C7 Şanlıurfa, Eyubiye güneyi , 400 m., 20.09.2014, H.F.:  H.,  

A. Büyükkılıç & M. Aslan 66 

http://www.iksadkongre.org/
http://www.gapzirvesi.org/


1. ULUSLARARASI GAP MATEMATİK - MÜHENDİSLİK - FEN VE 
SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ 

 4-7 EKİM, 2018 

www.iksadkongre.org     KONGRE TAM METİN KİTABI   www.gapzirvesi.org       Sayfa 146 

 

Fam: Geraniaceae ; Geranium rotundum L. * C7 Şanlıurfa, Eyubiye güneyi, tarla kenarı, 

400 m., 20.03.2015,  H.F.: Th., A. Büyükkılıç & M. Aslan 125  

Erodium grunium ( L.) L’ Herid * C7 Şanlıurfa, Eyubiye güneyi, tarla kenarı, 400 m., 

20.03.2015,  H.F.: Th., E.Medit ele. A. Büyükkılıç & M. Aslan  126   

Erodium ciconium L. * C7 Şanlıurfa, Osmanbey kampsüsü, bahçe içi, 400 m., 

20.09.2014, H.F.: Th. A. Büyükkılıç & M. Aslan 62 

Fam: Oxalıdaceae ; Oxalis pes-caprae L. * C7 Şanlıurfa, Osmanbey kampüsü, duvar 

dibi, 400 m., 21.08.2015, H.F.: H. Kozmopolit,  A. Büyükkılıç & M. Aslan 110 

Fam: Zygophyllaceae ; Tribulus terrestris L. * C7 Şanlıurfa  Eyubiye güneyi, tarla 

kenarı,  400 m., 20.09.2014,  H.F.: Th., A. Büyükkılıç & M. Aslan 73 

Fam: Fabaceae  ; Trifolium repens L. var. repens  C7 Şanlıurfa, Osmanbey kampüsü, 

step alanı, 400 m., 25.04.2014, H.F.: H., A. Büyükkılıç & M. Aslan 10 

 Trifolium arvense L. var. arvense * C7 Şanlıurfa, Osmanbey kampüsü, bahçe içi, 400 

m., 19.05.2015, , H.F.: Th,  A. Büyükkılıç & M. Aslan 106 

Trifolium stellatum L. var. stellatum C7 Şanlıurfa, Osmanbey,  kampüsü step alanı, 400 

m., 25.04.2014, H.F.: Th., A. Büyükkılıç & M. Aslan 11 

Trifolium pratense L. var. pratense * C7 Şanlıurfa, Osmanbey kampüsü, bahçe içi, 400 

m., 25.04.2014,  H.F.: H., A. Büyükkılıç & M. Aslan 13 

Trifolium tomentosum L. * C7 Şanlıurfa, Osmanbey kampüsü bahçe içi, 400 m., 

25.04.2014, H.F.: Th., A. Büyükkılıç & M. Aslan 14 

Astragalus hamosus L. * C7 Şanlıurfa,Osmanbey kampüsü bahçe içi, 400 m., 

25.04.2014 A., H.F.: Th Büyükkılıç & M. Aslan 15 

Melilotus officinalis L. Desr * C7 Şanlıurfa, Osmanbey kampüsü, bahçe içi, 400 m., 

25.04.2014, H.F.: H., A. Büyükkılıç & M. Aslan 16 

Trigonella aurantiaca Boiss C7 Şanlıurfa, Osmanbey kampüsü, bahçe içi, 400 m., 

25.04.2014, H.F.: Th, İr-Tur-ele. A. Büyükkılıç & M. Aslan 17 

Medicago orbicularis (L.) All. * C7 Şanlıurfa, Osmanbey Kampüsü, step alanı, 400 m., 

25.04.2014, H.F.: Th , A. Büyükkılıç & M. Aslan 18 

Medicago minima L.Bart. var. minima. * C7 Şanlıurfa, Organize sanayi, yol kenarı, 400 

m., 02.11.2014, H.F.: Th A. Büyükkılıç & M. Aslan 95 

Coronilla orientalis Miller. * C7 Şanlıurfa, Osmanbey kampüsü, çayırlık alanı, 400 m., 

25.04.2014, H.F.: Th, İr-Tur-ele.  A. Büyükkılıç & M. Aslan 19 

Coronilla cretica L. * C7 Şanlıurfa, Osmanbey kampüsü, step alanı, 400 m., 25.04.2014, 

H.F.: Th, İr-Tur-ele.   A. Büyükkılıç & M. Aslan 20 

Hippocrepis unisiliquosa L subsp. unisiliquosa  * C7 Şanlıurfa, Osmanbey kampüsü, 

çayırlık alanı, 400 m., 25.04.2014, H.F.: Th, A. Büyükkılıç & M. Aslan21  

Prosopis farcta (Benius Sol.) Maucnilode * C7,Şanlıurfa, Eyubiye güneyi, 400 m., 

20.09.2014, H.F.: Ch,  A. Büyükkılıç & M. Aslan 57 

Alhagi pseudalhagi (Bieb) Boiss. * C7 Şanlıurfa, Eyubiye güneyi, 400 m., 20.09.2014, 

H.F.: Ch,  A.,  Büyükkılıç & M. Aslan 58 

Ononis ornithopodiodies L. * C7 Şanlıurfa, Osmanbey Kampüsü güneyi, 400 m., 

22.10.2014, H.F.: Th, Medit ele., A. Büyükkılıç & M. Aslan 89 
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Glycyvrhiza glabra L. * C7 Şanlıurfa, Çamlıdere civarı, 400 m., 21.08.2015, H.F.: H.,  

A. Büyükkılıç & M. Aslan 117 

Lotus gebelia Vent var. gebelia * C7 Şanlıurfa, Osmanbey kampüsü güneyi, 400 m., 

22.10.2014, H.F.: H. A. Büyükkılıç & M. Aslan 90 

Fam: Umbelliferae ; Daucus broteri Ten. C7 Şanlıurfa, Osmanbey kampüsü, bahçe içi, 

400 m., 02.11.2014, H.F: Th. Medit. el.  A. Büyükkılıç & M. Aslan 104 

Pimpinella corymbosa Boiss. C7 Şanlıurfa, Çamlıdere civarı, dere kenarı, 500 m.,  

21.08.2015, H.F: H., A. Büyükkılıç & M. Aslan 108 

Fam: Asteraceae ; Xanthium strumarium L. supsp cavanillesii  (Schouw) D’ Löve & 

Dansereau C7 Şanlıurfa, Eyubiye güneyi, bahçe kenarı, 400 m., 20.09.2014, H.F: Th., Kozm., 

A. Büyükkılıç & M. Aslan 48 

Xanthium strumarium L. subsp. strumarium C7 Şanlıurfa, Osmanbey kampüsü, bahçe 

içi, 400 m., 22.10.2014, H.F: Th., Kozm., A., Büyükkılıç & M. Aslan 82 

Inula britannica L. C7 Şanlıurfa, Osmanbey kampüsü, bahçe içi, 400 m., 22.10.2014., 

H.F: H, Euro. Sb. ele. A. Büyükkılıç & M. Aslan 76 

Senecio vernalis Waldst & Kit.  C7 Şanlıurfa, Osmanbey kampusu, bahçe kenarı, 400 

m., 25.12.2015, H.F: Th., A. Büyükkılıç & M. Aslan 123 

Anthemis arvensis L. * C7 Şanlıurfa, Osmanbey kampüsü, bahçe içi, 400 m., 

22.10.2014, H.F: Th., Euro. Sb.ele. A. Büyükkılıç & M. Aslan 77 

Anthemis pauciloba var. pauciloba Boiss. * C7 Şanlıurfa, Çamlıdere civarı, bahçe 

kenarı, 500 m., 21.08.2015, H.F: Th., A. Büyükkılıç & M. Aslan 122 

Conyza canadensis (L.) Cronquist * C7 Şanlıurfa, Osmanbey kampüsü, bahçe içi, 400 

m., 22.10.2014, H.F: Th., A. Büyükkılıç & M. Aslan 79 

Taraxacum syriacum Boiss. C7 Şanlıurfa, Osmanbey kampüsü, bahçe kenarı, 400 m., 

22.10.2014, H.F: Th., İr-Tur-ele., A. Büyükkılıç & M. Aslan 80 

Taraxacum phaleratum G.hagl. C7 Şanlıurfa, Osmanbey kampüsü, step alanı, 400 m., 

22.10.2014, H.F: Th., A. Büyükkılıç & M. Aslan 81 

Crepis sancta (L.) Babcoch. C7 Şanlıurfa, Osmanbey kampüsü, bahçe içi, 400 m., 

25.04.2014,  H.F: Th., A. Büyükkılıç & M. Aslan 09 

Crepis micrantha Czer. C7 Şanlıurfa, Çamlıdere civarı, dere kenarı, 400 m.,  

21.08.2015, H.F: Th., A. Büyükkılıç & M. Aslan 121 

Fam: Convolvulaceae , Convolvulus galaticus Rostan ex choisy * C7 Şanlıurfa, Eyubiye 

güneyi, boş alan, 400 m., 20.09.2014, H.F:H, İr-Tur-ele., Endemik,  A. Büyükkılıç & M. 

Aslan 53 

Convolvulus arvensis L. * C7 Şanlıurfa, Çamlıdere yol kenarı, 400 m., 20.04.2014,  

H.F:H,  A. Büyükkılıç & M. Aslan 126 

Convolvulus aucheri Choisy * C7 Şanlıurfa, Çamlıdere yol kenarı, 400 m., 20.04.2014,  

H.F:H, E.medit el. A. Büyükkılıç & M. Aslan 126 

Fam: Boraginaceae ; Helitropium circinatum Griseb. C7 Şanlıurfa, Osmanbey kampüsü, 

step alanı, 400 m., 22.10.2014, H.F: Th., İr-Tur-ele A. Büyükkılıç & M. Aslan 83 

Anchusa azurea Miller var. azurea * C7 Şanlıurfa, Çamlıdere yol kenarı, 400 m., 

20.04.2014,  H.F:H,. A. Büyükkılıç & M. Aslan 127 
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Fam: Solanaceae ; Datura stramonium L. C7 Şanlıurfa, Eyubiye güneyi, dere kenarı, 

400 m.,  20.09.2014, H.F:Th., İr-Tur-ele  A. Büyükkılıç & M. Aslan 71 

Phaselis angulata L. C7 Şanlıurfa, Eyubiye güneyi, dere kenarı, 400 m., 20.09.2014, 

H.F:Th.,  A. Büyükkılıç & M. Aslan 72 

Phaselis ixocarpa Bust ex Horhem C7 Şanlıurfa, Osmanbey kampüsü, bahçe içi, 400 m., 

22.10.2014, H.F:Th., A. Büyükkılıç & M. Aslan 93 

Fam: Scrophularaceae ; Veronica anagallis-aquatica L. * C7 Şanlıurfa, Eyubiye güneyi, 

dere içi, 400 m., 20.09.2014, H.F: H.,  A. Büyükkılıç & M. Aslan 70 

Veronica anagalloides Guss. C7 Şanlıurfa, Çamlıdere civarı, 500 m.,  21.08.2015, H.F: 

Th., A. Büyükkılıç & M. Aslan 109 

Fam: Labıatae ; Ajuga chamaepitys ( L.) Schreber. subsp. laevgata (Banks & Sol.) P.H. 

Davis. C7 Şanlıurfa, Osmanbey kampüsü, bahçe içi, 400 m., 21.08.2015, H.F: H, İr-Tur-ele., 

A. Büyükkılıç & M. Aslan 111 

Teucnum polium L. C7 Şanlıurfa, Çamlıdere civarı. 500 m., 21.08.2015,  H.F: Ch.,  A. 

Büyükkılıç & M. Aslan 113 

Mentha longifolia C7 Şanlıurfa, Çamlıdere civarı, dere kenarı, 500 m., 21.08.2015, H.F: 

H A. Büyükkılıç & M. Aslan 112 

Mentha pulegium L. C7 Şanlıurfa, Eyubiye güneyi, dere kenarı, 400 m., 20.09.2014, 

H.F: H  A. Büyükkılıç & M. Aslan 63 

Phlomis kurdica Rench. * C7 Şanlıurfa Organize sanayi yol kenarı, 450 m., 02.11.2014, 

H.F: H, İr-Tur-ele., A. Büyükkılıç & M. Aslan 100 

Fam: Verbenaceae ; Verbena supina L. C7 Şanlıurfa, Çamlıdere civarı, dere içi, 500 m., 

21.08.2015,  H.F: Th.,  A. Büyükkılıç & M. Aslan 107 

 Fam: Euphorbiaceae ; Euphorbia chamaesyce L. C7 Şanlıurfa, Osmanbey kampüsü, 

bahçe içi, 400 m., 22.10.2014,  H.F: Th,   A. Büyükkılıç & M. Aslan 87 

Euphorbia falcata L. subsp. falcata var. Falcata * C7 Şanlıurfa, Eyubiye güneyi, yol 

kenarı, 400 m., 20.09.2014, H.F: Th,  A. Büyükkılıç & M. Aslan 55 

Euphorbia macroclada Boiss. C7 Şanlıurfa, Osmanbey kampüsü, yol kenarı, 400 m., 

22.10.2014, H.F: H, A. Büyükkılıç & M. Aslan 88 

Chrozophora tinctoria (L.) Rafin C7 Şanlıurfa, Çamlıdere civarı, dere içi, 500 m., 

21.08.2015, H.F: Th,  A. Büyükkılıç & M. Aslan 118 

Fam: Juncaceae ; Juncus anatolicus Snog. * C7 Şanlıurfa, Çamlıdere civarı, dere kenarı, 

500 m., 21.08.2015 H.F: H endemik A. Büyükkılıç & M. Aslan 114 

Fam: Cyperaceae ; Carex pseudocyperus L. * C7 Şanlıurfa, Eyubiye güneyi, dere içi,  

400 m.,   20.09.2014, H.F: G,  A. Büyükkılıç & M. Aslan 54 

Carex divisia Hudson * C7 Şanlıurfa, Karaköprü, narlı dere kenarı, 400 m., 30.05.2014,  

H.F: G A. Büyükkılıç & M. Aslan 27 

Fam: Gramıneae ; Gastridium ventricosum (Goan) Schinz & Thell * C7 Şanlıurfa, 

Eyubiye güneyi, dere içi, 400 m., 20.09.2014, Medit ele., H.F: Th.,  A. Büyükkılıç & M. 

Aslan 59 

Polypogon monspeliensis L.* C7 Şanlıurfa, Çamlıdere civarı, dere kenarı, 500 m., 

21.08.2015, H.F: Th., A. Büyükkılıç & M. Aslan 116 
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Polypogon maritimus  Willd. * C7 Şanlıurfa, Karaköprü Alibaba parkı,  duvar dibi, 400 

m., 29.07.2014,  H.F: Th.,  A. Büyükkılıç & M. Aslan 43 

Psilurus incurvus schinz (Goan) Schinz & Thell * C7 Şanlıurfa, Karaköprü,  yol kenarı, 

400 m., 29.07.2014, H.F: Th.,   A. Büyükkılıç & M. Aslan 44 

Phleum exaratum Hochst ex Griseb subsp. exaratum * C7 Şanlıurfa, Karaköprü, bahçe 

içi, 400 m., 29.07.2014, H.F: Th., A. Büyükkılıç & M. Aslan 45 

 Phleum arenarium L. * C7 Şanlurfa, Esentepe karaköprü arası,  dere içi, 450 m., 

27.04.2015, H.F: Th., Medit ele., A. Büyükkılıç & M. Aslan 105 

Phleum alpinum L. *  C7 Şanlıurfa, Organize sanayi, 450 m.,  02.11.2014, H.F: Th., 

Euro-Sib ele. A. Büyükkılıç & M. Aslan 97 

Hordeum murinum Hudson. var. murinum  * C7 Şanlıurfa, Sırrın civarı, yol kenarı, 400 

m., 29.08.2014, H.F: Th., Euro-Sib ele. A. Büyükkılıç & M. Aslan 47 

Hordeum murinum L. subsp. glaucum (Stevdal) Tzveler * C7 Şanlıurfa, Karaköprü,  

orman kenarı, 450 m., 30.05.2014, H.F: Th. A. Büyükkılıç & M. Aslan 28 

Hordeum geniculatum All. * C7 Şanlıurfa, Karaköprü,  dere kenarı, 400 m., 30.05.2014, 

H.F: Th., A. Büyükkılıç & M. Aslan 29 

Hordeum bulbosum L. * C7 Şanlıurfa, Osmanbey kampüsü, yol kenarı, 400 m., 

22.10.2014, H.F: G., A. Büyükkılıç & M. Aslan 91 

Hordeum spontaneum  C.Koch * C7 Şanlıurfa Karaköprü,  yol kenarı, 400 m., 

30.05.2014, H.F: Th.,  A. Büyükkılıç & M. Aslan 30 

Hordeum distichon L. * C7 Şanlıurfa, Sırrın yol kenarı, dere kenarı, 400 m., 

27.07.2014, H.F: Th., A. Büyükkılıç & M. Aslan 41 

Dactyloctenium aegyptium (L.) P. Beauv. C7 Şanlıurfa, Organize sanayi, 450 m., 

02.11.2014, H.F: Th., A. Büyükkılıç & M. Aslan 98 

Elymus hispidus (Opiz) Melderis. subsp.barbaratus (Schur) Melderis. * C7 Şanlıurfa 

Karaköprü , dere kenarı, 400 m.,  30.05.2014, H.F: H., A. Büyükkılıç & M. Aslan 31 

Avena barbata Pott ex Links subsp. barbata * C7 Şanlıurfa, Karaköprü, dere kenarı, 400 

m., 30.05.2014, H.F: Th., Medit. Ele., A. Büyükkılıç & M. Aslan 32 

Avena eneantha Durie. * C7 Şanlıurfa, Çamlıdere civarı, yol kenarı, 500 m., 

20.04.2014, H.F: Th.,  A. Büyükkılıç & M. Aslan 04  

Poa annua L. * C7 Şanlıurfa, Karaköprü, dere kenarı, 400 m., 30.05.2014, H.F: Th., A. 

Büyükkılıç & M. Aslan 33 

Poa supina Schrader. * C7 Şanlıurfa, Karaköprü, yol kenarı, 450 m., 28.07.2014, H.F: 

Th., Euro-Sib.ele. A. Büyükkılıç & M. Aslan 42 

Bromus scoparius L. * C7 Şanlıurfa, Karaköprü, yol kenarı, 400 m., 30.05.2014, H.F: 

Th.,  A. Büyükkılıç & M. Aslan 34 

Aegilops speltoides L. var. ligustia * C7 Şanlıurfa, Karaköprü, dere kenarı, 400 m., 

30.05.2014 H.F: Th.,  A. Büyükkılıç & M. Aslan 35 

Aegilops crassa Boiss. * C7 Şanlıurfa, Karaköprü, dere kenarı, 400 m., 30.05.2014 H.F: 

Th.,  A. Büyükkılıç & M. Aslan 36 

Lolium persicum Boiss.* C7 Şanlıurfa, Osmanbey kampüsü, yol kenarı, 400 m., 

25.04.2014, H.F: Th., A. Büyükkılıç & M. Aslan 23 
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Lolium rigidum var. rigidum * C7 Şanlıurfa, Karaköprü, dere içi, 400 m., 30.05.2014, 

H.F: Th., Euro-Sib.ele., A. Büyükkılıç & M. Aslan 37 

Lolium temulentum L. * C7 Şanlıurfa, Çamlıdere, tarla kenarı, 500 m., 20.04.2014, 

H.F: Th.,  A. Büyükkılıç & M. Aslan 05 

Festuca valesiaca Schlicher. * C7 Şanlıurfa, Osmanbey kampüsü, bahçe içi, 400 m., 

25.04.2014, H.F: H., A. Büyükkılıç & M. Aslan 24 

Festuca callieri (Hackel ) * C7 Şanlıurfa, Karaköprü Alibaba parkı, duvar dibi, 450 m., 

30.05.2014, H.F:H.,İr-Tur. Ele.,  A. Büyükkılıç & M. Aslan 38 

Echinaria capitata (L.) Desf. * C7 Şanlıurfa, Osmanbey kampüsü, dere içi, 400 m., 

25.04.2014, H.F: Th.,  A. Büyükkılıç & M. Aslan 25 

Agrostis stolonifera L. * C7 Şanlıurfa, Şanlıurfa, Karaköprü, dere içi, 450 m., 

25.07.2014, H.F:H, Euro-Sib. Ele., A. Büyükkılıç & M. Aslan 40 

Cynodon dactylon L. Pers var. dactylon * C7 Şanlıurfa, Çamlıdere, yol kenarı, 400 m., 

20.04.2014, H.F: G,  A. Büyükkılıç & M. Aslan 06 

Eremopyrum bonaepartis (Sprengel) Neuski. * C7 Şanlıurfa, Karaköprü, dere kenarı, 

450 m., 20.09.2014, H.F:Th., İr-Tur.ele. A. Büyükkılıç & M. Aslan 61 

Sorghum halepense (L).Pers. var. halepense * C7 Şanlıurfa, Osmanbey kampüsü, yol 

kenarı, 400 m., 22.10.2014, H.F: G A. Büyükkılıç & M. Aslan 92 

Arundo donax (L.) * C7 Şanlıurfa, Karaköprü, dere kenarı, 400 m., 30.05.2014, H.F: G., 

A. Büyükkılıç & M. Aslan 39 

Cynodon dactylon (L.) Pers. var. villosus Regel * C7 Şanlıurfa, Çamlıdere civarı, 500 

m., 21.08.2015, H.F: G A. Büyükkılıç & M. Aslan 115 

Araştırma Bulguları ve Tartışma                

Takson sayısı bakımından araştırma alanında 27 familya ve 120 takson  büyüklüklerine 

göre sıralanarak Çizelge 2. de gösterilmiştir. 

Familya adı Takson sayısı Toplam takson sayısının oranı(%) 

Gramineae/Poaceae 35 29.1 

Fabaceae/Leguminosae 18 15 

Asteraceae/Compositae 11 9.1 

Lamiaceae/Labiatae 5 4.1 

Brassicaceae/Cruciferae 5 4.1 

Eubhorbiaceae 4 3.3 

Malvaceae 4 3.3 

Polygonaceae 3 2.5 

Chenepodiaceae 3 2.5 

Amaranthaceae 3 2.5 

Convolvulaceae 3 2.5 

Geraniaceae 3 2.5 

Solanaceae 3 2.5 

Papaveraceae 2 1.6 

Umbelliferae/Apiaceae 2 1.6 

Boragınaceae 2 1.6 

Scrophulariaceae 2 1.6 

Capparaceae 2 1.6 

Cyperaceae 2 1.6 

Geri kalan 8 familya 8 6.6 

Toplam 27 familya 120 100 

Çizelge 2. Araştırma alanında en çok takson içeren familyalar 
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Çizelge 2 incelendiğinde ilk 19 familyanın 112 takson ile alanındaki bitkilerin % 93.4’ 

nü oluşturduğu görülür. Genel olarak bu familyaların, değişik habitatlarına uyum sağladığı 

için geniş coğrafik alanlara yayılışı oldukça fazladır. Araştırmada böyle bir sonuç ile 

karşılaşmamız; alanın jeolojik yapısı, topoğrafik yapısı, iklimindeki farklılıklar ile biyotik 

faktörlerin  önemli bir etkisi olmuştur.Araştırma alanındaki cinslerden en çok takson içeren 8 

cins aşağıdaki gibi sıralanmaktadır (Çizelge 3). 

Cins adları Takson sayısı Toplam takson sayısına oranı (%) 

Hordeum 6 5 

Trifolium 5 4.1 

Amaranthus 3 2.5 

Chenepodium 3 2.5 

Convolvulus 3 2.5 

Euphorbia 3 2.5 

Phleum 3 2.5 

Lolium 3 2.5 

Geriye kalan 69 cins 91 75.8 

Toplam 77 cins  120 100 

 Çizelge 3. En çok takson içeren cinsler 

Çizelgede görüldüğü gibi ilk sırayı Hordeum almakta, bunu Trifolium ile Amaranthus 

ve diğerleri takip etmektedir. Bu 8 cinsin ihtiva ettiği takson sayısı 29 (%24.2) geriye kalan 69 

cins ise 91 (%75.8) takson içermektedir.  Belli bir floristik bölgeye özgü olan bitkiler o 

bölgenin floristik elementi olarak kabul edilirler. Toplanan taksonların floristik bölgelere göre 

dağılımı aşağıda verilmiştir. (Çizelge 4.) 

Fitocoğrafik Bölge Takson sayısı Toplam takson sayısına oranı (%) 

İran-Turan 12 10 

Avrupa-Sibirya 7 5.8 

Akdeniz 6 5 

Kozmopolitler 4 3.3 

Çok bölgeli ve bilinmeyenler 91 75.8 

Çizelge 4. Taksonların fitocoğrafik bölgelere dağılımı 

Çizelgede 4 den de anlaşılacağı gibi, İran-Turan elementlerinin 12 takson (%10) ile 

birinci sırada olduğu, bunu Avrupa-Sibirya elementlerinin 7 takson (%5.8) ile izlediği, 

Akdeniz elamentlerinin 6 takson (%5) ve Kozmopolitler (%3.3) ile temsil ettği görülmektedir. 

Bilinmeyen elementler 91 takson ile (%75.8)’ lik bir değere sahiptir. İran-Turan  elementleri 

ile Avrupa-Sibirya elementlerinin ağırlıkta olması,Araştırma alanının İran-Turan ve Avrupa-

Sibirya fitocoğrafik bölgesine geçiş yani ekoton bir alanda olmasının sonucudur. Araştırma 

alanında toplanan türlerin, Raunkier sistemine göre hayat formları belirlenerek, aşağıda 

sunulmuştur (Çizelge 5). 

Bitkilerin Hayat formu Takson sayısı Toplam Takson sayısına oranı (%) 

Terofitler 81 %67.5 

Hemikriptofitler 29 %24.1 

Geofitler 6 %5 

Kamefitler 4 %3.3 

Çizelge 5. Araştırma alanı bitkilerin hayat formları 
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 Hayat formları incelendiğinde alana hakim olan formun Terofitler (%67.5) olduğu ve 

onu sırasıyla Hemikriptofitler (%24.1), Geofitler (%5) ve Kamefitler (%3.3)’ ün izlediği 

görülmektedir.  

Bu çalışma sonucunda 85 takson yerörtücü ve süs bitkisi tespit edilmiş ve bunun 

sonucunda Şanlıurfa florasına büyük bir katkı sağlanmıştır. 

Araştırma alanı bitkilerinin tehlike sınıfları (Çizelge 6.)’da  verilmiştir. 

(CR Çok Tehlikede, VU Zarar Görebilir, LR(cd) Koruma Önlemleri Gerektiren, LR(nt) 

Tehdit Altına Girebilir, LR(lc) En Az Endişe Verici, DD Veri Yetersiz, EN Tehlikede)  

Familyalar Taksonlar Çalışma 

alanındaki 

karesi 

Endemiklik 

Durumu 

Tehlike sıınıfı 

Compositae Anthemis pauciloba 

var.pauciloba Boiss. 

C7 Endemik LR(cd) 

Convolvolulaceae Convolvulus 

galaticus Rosten ex 

Choisy LR(lc) 

C7 Endemik LR(lc) 

Labiatae Ajuga chamaepitys 

(L) schreber 

C7 Endemik LR(nt) 

Euphorbiaceae Euphorbia falcata 

(L) 

C7 Endemik LR(lc) 

Juncaceae Juncus anatolicus 

Snog. 

C7 Endemik LR(lc) 

Gramineae Festuca callieri 

(Hackel ex St-Yues) 

C7 Endemik LR(lc) 

Çizelge 6. Bitkilerin tehlike sınıfları 

Yukarıdaki çizelgede görüldüğü gibi araştırma  alanında toplam 6 bitki türü tehdit 

altındadır. Bunların tehlike sınıf durumları aşağıda verilmiştir. 

Endemik olanlar 

LR(cd)  Koruma Önlemleri Gerektiren; araştırma alanında 1 takson  bulunmuş olup 

bunların sürekli habitatları daralacağından koruma statüsü gerektirirler. 

LR(nt)  Tehdit Altına Girebilir; araştırma alanında 1 takson bulunmuş olup şimdilik 

tehlikede olmayan ancak gelecekte tehlikeye girebileceğinden korunması gerekmektedir. 

LR(lc)  En Az Endişe Verici; araştırma alanında 4 takson tespit edilmiştir. Bu 

araştırmamızda toplam 85 takson tespit edilmiş ve bu taksonlar bitki listesinde  * işaretiyle 

gösterilmiştir. Bu bitkilerin çoğu, çok ve tek yıllık bitkileridir. Çoğu çok yıllık büyüme 

performansı gösterirler ve uygun mevsimlerde gelişimlerini yaparlarken soğuk veya kurak 

zamanlarda bir durgunluk girmesine karşılık (Dormansi periyot) uygun koşullar geri 

döndüğünde  tekrar gelişirler. Bir yıllık yer örtücüler isen uygun mevsimlerde büyümelerini 

tamamlayarak, soğuk veya kurak gibi uygun olmayan gelişme dönemlerine kadar  sahada 

kalıp sonra kaybolurlar. Örnek olarak bir yıllık Lolium tipi sadece bir mevsimliktir ve bu 

özelliğinden dolayı kış aylarında serin mevsimlerde sıcak iklim yer örtüsü üzerinde kalırlar, 

Kışın geçici bir yeşil örtü sağlarlar. 

 Genelde yer örtücüler tekstür ve renk yapısının bir açıklanması olarak kullanılan bir 

terimdir. İnce ve sürünücü yapıdaki yer örtücü bitkilerin daha güzel bir görüntü vermeleri ve 

sahada halı gibi ince bir yapı oluşturmaları nedeni ile estetik oldukları, aynı zamanda 
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erozyonu önlediği bilinmektedir. Yer ötücüler çok az veya hiç boşluksuz bir yapının da daha 

çok stolonlu çim türleri ile oluşturduğu  göz önüne alındığında, ince, stolonlu, ve parlak yeşil 

yapraklı çim bitkilerini oluşturdukları bu türler estetik olarak değerlendirilebilir. Örneğin  

Graminea familyasındaki bazı bitkiler olduğu gibi. 

SONUÇ 

Ülkemizde yaklaşık 10 bin bitki türü bulunmakta, bunun da 3 bini endemik olup 

dünyada sadece Türkiye sınırları içersinde bulunmaktadır (Davıs P.H., 1965-1985; 1988;). 

Ancak bugün Türkiye’de süs bitkisi olarak yetiştirtilen bitkilerin büyük bir kısmını yabancı 

orijinli bitkiler oluşturur. Az bir kısmını da doğal bitkiler oluşturmaktadır. Bunun en önemli 

nedeni, yurt dışından iyi araştırılmadan fide, tohum ve bitki ithal edilmesidir. Ayrıca bilgi 

eksikliği, yerli flora elemanlarından her geçen gün biraz daha uzaklaşmasına sebep 

olmaktadır. Farklı ekolojik ve estetik özellikleri ile sınırsız işlevlere sahip bitkilerin en önemli 

kaynağı doğadır. Doğal ortamlarında bitkiler, bulundukları yetişme ortamlarına ait özellikleri 

habitatlar ve bunlarla olan ilişkileri, zamana göre sergiledikleri görünüm ve gelişme durumları 

ile özellikle kendisinden beklenen işlev ve yararlanma biçimlerine ait ip  uçları vermektedir. 

İç ve dış mekanlarda ki yeşil dokunun büyük bir kısmını çiçekler ve yer örtüsü bitkileri 

oluşturur. Bunlar hem doğal, hem de yabancı (ekzotik) bitki türlerini içerir ( Acar ve Var, 

2000; Acar ve Var, 2001; Yücel, 2002b). Yabancı bitkiler doğal yayılış alanları dışında 

yetiştirilen ve yetiştiği yörenin ekolojik koşullarına az çok uyum sağlayan bitkilerdir. Doğal 

bitkiler ise, insanlar tarafından getirilip yetiştirilmemiş, yani insan emeği olmadan o yörede 

kendiliğinden yetişebilen bitkileri kapsar. Her bitkinin çiçeği yaşatabilmenin birinci koşulu 

ise, ilk önce onu tanımak ve ekolojik isteklerini bilmektir. Bu araştırma amacına ulaşmış, 

gerek ülkemiz genelinde ve özellikle Şanlıurfa ve yakın çevresinde peyzaj planlama 

çalışmalarında, estetik ve İşlevsel açıdan eksikliği görülen, araştırma alanı bitki örtüsünde de 

yetişen doğal yer örtücü bitkisel materyale ait potansiyeli ortaya çıkarılmıştır. Günümüzde yer 

örtücü bitkiler, peyzaj amaçlı bitkisel tasarım çalışmalarında yaygın bir şekilde 

kullanılmaktadır. Yer örtücü bitkilerin başında, Poaceae familyasına ait çim türleri 

gelmektedir. Çim bitki türlerine nazaran daha fazla estetik ve işlevsel katkılar sağlayabilen, 

tesis ve bakım maliyeti daha az olabilen çok sayıda diğer otsu, yarı odunsu ve odunsu yer 

örtücü bitkiler bulunmaktadır. Şanlıurfa yöresi doğal zengin bitki potansiyeline sahip 

olmasına rağmen ne yazık ki yaygın bir şekilde kullanılmamakta veya bilinmemektedir. Bu 

nedenle özellikle yer örtücü bitkisi olabilecek doğal orjinli bitkilerin bireysel özelliklerinin 

tespiti ve peyzaj amaçlı kullanılabilirliklerin araştırılması büyük önem taşımaktadır. 

Şanlıurfa ülkemizin en bölgelerinden biridir ve yazın kullanılan yerlerde (park ve bahçe 

gibi) çim saha tesisinde yalnız veya karışım olarak çim oluşturan tespit ettiğimiz poaceae 

familyasına ait taksonlar   kullanılması denenmelidir. Sıcak ve kuraklığa dayanıklı olan bu 

türler renklerinin gri-mat oluşu ve kışın sararması gibi olumsuz yönleri vardır.Sıcağa 

dayanıklı olan türler ;  Cynodon dactylon , Dactyloctenium aegyptium, Lolium persicum, 

Lolium rigidum,  Lolium temulentum,  Festuca valesiaca ve Festuca callieri bu taksonlar park 

ve bahçelerde denenmelidir. 
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ÖZET  

Bu araştırmada, Dicle Nehri'nin epilitik alg florasının mevsimsel değişimleri ve tür 

kompozisyonu incelenmiştir. Epilitik örnekler, 1 yıl boyunca 4 farklı istasyonda aylık 

periyotlar ile toplanmıştır. Bacillariophyta, Cyanophyta, Chlorophyta ve Euglenophyta 

bölümlerine ait toplam 47 takson tespit edilmiştir. Diyatomeler (Bacillariophyta) birey 

sayıları ve bulunuş sıklıkları bakımından bentik algler arasında en dikkat çekici bölüm olarak 

tespit edilmiştir. Diyatomeler arasında Diatoma vulgaris, Cymbella affinis, Ulnaria ulna ve 

Navicula cryptocephala alglerin en önemlileri olmuşlardır. Diyatomeler en iyi gelişimlerini 

ilkbahar, yaz ve sonbaharda göstermişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Epilitik, Dicle Nehri, Diyatome. 

ABSTRACT 

In this study, seasonal variations and species composition of epilithic algae flora of 

Dicle River were investigated. Epilithic samples were collected with monthly periods at four 

different stations along a year. A total of 47 taxa belonging to Bacillariophyta, Cyanophyta, 

Chlorophyta and Euglenophyta divisions have been identified. Diatoms (Bacillariophyta) 

were the most conspicuous in the benthic flora with respect to their numbers of individuals 

and frequency of occurence. Diatoma vulgaris, Cymbella affinis, Ulnaria ulna and Navicula 

cryptocephala were the most abundant of algae between diatoms. Diatoms showed their best 

growths in spring, summer and autumn. 

Keywords: Epilithic, Dicle River, Diatom. 

1. GİRİŞ (INTRODUCTION) 

Göller ve akarsular çevre kirliliğinden ilk etkilenen ekosistemlerdir. Tarımsal 

aktivitelerin bilinçsizce uygulanması, evsel ve endüstriyel atıkların arıtılmadan su 

kaynaklarına verilmesi, bitki örtüsünün tahribata uğratılması, akarsu yataklarının bozulması 

gibi dış etkenler, suları doğrudan ya da dolaylı yönden olumsuz etkilemektedir. 

Akarsularda yaşayan akuatik canlılar, kirlilikten 1. derecede etkilenen canlılardır. 

Kirliliğe duyarlı olan türler, akarsu ortamında göç etme şansları olmadığı için bir süre sonra 

yok olmakta ve böyle ortamlarda kirliliğe daha az duyarlı olan türler baskın duruma 

geçmektedir. Sonuç olarak tür çeşitliliğinde de azalma gerçekleşmektedir. Akarsularda 

yaşayan canlıları olumsuz yönde etkileyen bu durum, besin zinciri yolu ile insana kadar 

ulaşmaktadır. 
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Sularda bu olumsuz dış etkenlerin oluşturduğu kirliliği belirleyici bazı fiziksel, 

kimyasal ve biyolojik kriterler vardır. Bu kriterlerden fiziko-kimyasal ve biyolojik faktörlerin 

birlikte değerlendirilmesi ile doğru sonuçlar elde edilebilir; çünkü bir akarsuda yaşayan 

canlılar bulundukları çevre şartlarının bir göstergesi durumundadır. 

Ülkemizde akarsuların alg florası ve fiziko-kimyasal özelliklerinin belirlenmesi için 

yapılan çalışmalar artarak devam etmektedir (Kıvrak ve Gürbüz, 2010). Ayrıca su kirliliğinin 

canlılar üzerindeki etkileri de bu çalışmaların kapsamına alınmaya başlanmıştır. 

Alg topluluklarının büyük bir kısmını oluşturan diyatomeler suyun kalitesinin 

belirlenmesinde uzun vadede kullanılan temel organizma gruplarındandır. Çevre kirliliği ile 

ilgili yapılacak araştırmalarda, o habitattaki diyatome kompozisyonunun belirlenmesi 

önemlidir. Dolayısı ile bu araştırmamızda, gelecekteki doğal çevrenin korunması ve 

yapılacak ekolojik çalışmalara bir veri kriteri sağlamak hedeflenmektedir. 

2. ÇALIŞMANIN ÖNEMİ (RESEARCH SIGNIFICANCE) 

Akarsulardan daha etkili faydalanmak için diyatomelerin gelişimi ve bunları etkileyen 

fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlerin belirlenmesi oldukça önemlidir. Bu amaç 

doğrultusunda, Dicle Nehri'nin Diyarbakır'dan geçen kısmında belirlenen 4 istasyonda, 

epilitik algler bazı fiziksel ve kimyasal faktörlerle birlikte araştırılmıştır. Bu araştırma, Dicle 

Nehri'nin alg florasının oluşturulmasına ve çevresel kirlilik restorasyonu için çalışma yapılan 

alanın habitatında bulunan diyatome kompozisyonunun tespit edilmesine katkıda 

bulunacaktır. Bu araştırmamızda doğal çevrenin korunması ve gelecekte ekolojik çalışmalara 

bir veri parametresi sağlaması amaçlanmıştır. 

3. MATERYAL-METOT (MATERIAL-METHOD) 

Dicle Nehri, Türkiye'de doğup birçok kolları olan ve Irak topraklarından geçip orada 

Fırat'la birleşerek Şattülarap'ta Basra Körfezi'ne dökülen bir nehirdir. 

Dicle Nehri'nden (Diyarbakır il sınırlarındaki bölümünün) su ve epilitik alg örnekleri, 

belirlenen 4 istasyondan Eylül 2008-Ağustos 2009 tarihleri arasında aylık olarak alınmıştır 

(Şekil 1). 

Şekil 1. Dicle Nehri Haritası ve İstasyonların Konumları 

(Figure 1. Map of Dicle River and the Position of the Sampling Stations) 
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• 1. istasyon: Üniversite Köprüsü'nün tam altında olup, alan su bitkilerince oldukça 

zengindir. Akarsu, kum-çakıl taban yapısına sahiptir. Evsel atık kaynaklı kirlilik vardır. 

• 2. istasyon: Diyarbakır şehir merkezine yaklaşık 3 km uzaklıktadır. Burada akarsu 

çoğu zaman bulanık akmaktadır. Kanalizasyon şebekesine sahip olmayan evlerin atık suları 

nehre boşaltılmaktadır. Ayrıca nehir çevresindeki tarım arazilerinden geri dönen sulama 

suları ile olumsuz etkilenmektedir. Akarsuyun tabanı kum-çamur yapısındadır ve su bitkileri 

de oldukça fazladır. 

• 3. istasyon: Diyarbakır Atık su Arıtma Tesisi çıkışıdır. Diyarbakır Atık su Arıtma 

Tesisi'ne gelen atık sular, mekanik arıtmadan sonra, doğrudan Dicle Nehri'ne deşarj 

edilmektedir. 

• 4. istasyon ise 3. istasyonun yaklaşık 500 m kadar ilerisindedir. Kıyı genelde bataklık 

ve ortam kötü kokuludur. Dicle Nehri'nin Elektriksel iletkenlik ve pH, taşınabilir Hana HI 

9812 Ph/EC/TDS metre; çözünmüş oksijen ve yüzey suyu sıcaklığı ise taşınabilir Lutron DO-

5511 dijital oksijen metre kullanılarak yerinde ölçülmüştür. 

Nitrit, nitrat ve fosfat değerleri Nova 60 Merck Spectro Quant cihazı ile ölçülmüştür. 

Toplam sertlik, kalsiyum ve magnezyum ölçümleri de, EDTA metodu kullanılarak 

yapılmıştır (Franson, 1985). 

Epilitik algler Eylül 2008-Ağustos 2009 tarihleri arasında 1 cm çapında 100 cm 

uzunluğunda cam borular kullanılarak Dicle Nehri'nden seçilen 4 istasyondan toplanmıştır. 

Dicle Nehri’ndeki epilitik algleri toplamak amacıyla nehirden toplanan küçük taş 

örnekleri cam kavanoz içerisindeki saf suda yıkanmış, ayrıca büyük kayalar üzerinde yaşayan 

epilitik alg örnekleri de küçük bir çakı kullanılarak kazıma suretiyle alınıp yine bu kavanozlar 

içerisine konulmuştur. Laboratuvara getirilen ve epilitik algleri içerisinde bulunduran 

kavanozlara I.K.I. damlatılarak alglerin boyanıp çökmeleri sağlanmıştır. Daha sonra 

kavanozlardaki fazla su dökülerek altta kalan kısımdan bir damla örnek alınmış ve % 40’lık 

gliserin ile geçici preparatları yapılarak diyatomeler haricindeki epilitik alglerin teşhisleri 

yapılarak incelenmiştir. Diyatomeler ise hazırlanan sürekli preparatlarda teşhis edilmiştir. 

Sürekli preparatlarda yapılan sayımlar için, nispi yoğunluk esas alınmış ve sonuçlar (%) 

organizma olarak verilmiştir. 

Epilitik örneklerdeki diyatomeler dışındaki alglerin teşhisleri ve sayımları geçici 

preparatlarda yapılırken diyatomelerin teşhis edilmeleri için ise okside işlemi yapılmıştır. Bu 

amaçla içerisinde epilitik alg örnekleri ihtiva eden su örnekleri beherler içerisine alınmıştır. Bu 

örneklere eşit hacimde (10 ml) sülfürik asit ve nitrik asit (H2SO4 + HNO3) ilave edilmiştir. 

Daha sonra bir ısı tablasında 15 dakika süre ile 120 0C kaynatılan örneklerdeki diyatome 

hücrelerinin içindeki organik maddelerin oksidasyonu gerçekleştirilmiş ve beher içerisinde 

sadece silisyumdan oluşan diyatome kabukları kalmıştır. Diyatome kabuklarının içinde 

bulunduğu asitli ortamın asitliğini giderebilmek için beher içindeki asitli sıvı kısmı dökülmüş 

ve beherin altında kalan diyatome kabuklarının üzerine saf su ilave edilmiştir. Diyatome 

kabuklarının beherin altına çökmesi beklenmiş ve tekrar üstteki asitli kısım dökülmüş ve üzerine 

tekrar saf su ilave edilmiştir. Bu işleme ortam nötr olana kadar devam edilmiştir (Franson, 

1985). 

Diyatome kabuklarını içinde bulunduran nötr ortamdan bir damla sulu örnek alınarak 

lamel üzerine damlatılmış ve oda sıcaklığında kurumaya bırakılmıştır. Daha sonra lameller bir 
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pens ile kaldırılarak önceden üzerine bir damla Kanada Balzamı damlatılan lam üzerine ters 

çevrilerek kapatılmıştır. Hazırlanan sürekli preparatlardaki epilitik diyatomeler xl500 

büyütmeli Nikon marka mikroskopta incelenerek teşhis edilmiş ve diyatomelerin bulunuş 

sıklıkları hesaplanmıştır (Kocataş, 1992). 

Nispi yoğunluk, birim alan veya hacimdeki birey sayısını gösterir. Birim alan veya 

hacim incelenen türün boyuna bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle yoğunluk ölçümlerinde 

dikkatli olmak gerekir (Kocataş, 1992). 

                       NA 

Nispi Yoğunluk (Nd)=                     x 100 

                       N    

NA = A türünün toplam birey sayısı 

N = Tüm türlerin birey sayısı formülünden yararlanılarak hesaplanmıştır. 

Dicle Nehri'nde tespit edilen alglerin teşhisleri, Prescott (1973), Kramer, Lange Bertalot 

(1986, 1988, 1991a,1991b), Patrick ve Raimer (1966, 1975)'dan faydalanılarak yapılmıştır. 

4. BULGULAR VE TARTIŞMA (RESULTS AND DISCUSSIONS) 

Dicle Nehri'nde araştırma süresince su sıcaklığı değerleri 3°C ile 24°C arasında 

değişmiştir. Nehrin pH değerleri 7.4 ile 9.1 arasında, elektriksel iletkenlik değerleri 281 

pmhos/cm ile 680 pmhos/cm arasında değişim göstermiştir. Çözünmüş oksijen 5.1 mg/lt ile 

12.9 mg/lt arasında değişmiştir. Çözünmüş oksijen konsantrasyonları değerleri kış aylarında 

en yüksek değerlerde ölçülmüştür (Şubat ayında 12.9 mg/lt). Ca konsantrasyonu 26.6 ile 61.8 

mg/lt arasında değişim göstermiştir. Mg konsantrasyonu ise 12.1 ile 35 mg/lt arasında 

değişmiştir. Toplam sertlik değerleri ise 156.5 mg/lt ile 279 mg/lt arasında değişim 

göstermiştir. Fosfat konsantrasyonu 1.1 ile 7.8 mg/lt, nitrit ise 0.004 mg/lt ile 1.7 mg/lt 

arasında değişmiştir. Nitrat, 0.1 mg/lt ile 3.3 mg/lt arasında değişim göstermiştir (Tablo 1). 

Tablo 1. Dicle Nehri'nin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin mevsimsel değişimleri 

Table 1. Seasonal variations of physical and chemical features of Dicle River) 

 

Epilitik algler, Dicle Nehri'nin epilitik alg florasında Bacillariophyta, Chlorophyta, 

Cyanophyta ve Euglenophyta bölümlerine ait 47 takson tespit edilmiştir (Tablo 2). Epilitik 

alg topluluğunda Bacillariophyta, Chlorophyta, Cyanophyta ve Euglenophyta üyeleri değişik 

sayıda taksonlarla temsil edilmiş ve Bacillariophyta üyeleri hem takson sayısı hem de 

taksonlara ait birey sayıları bakımından en önemli algler olmuşlardır. 

İstasyonlar 1. İstasyon 2. İstasyon 3. İstasyon 4. İstasyon 

Su sıcaklığı (0C) Min. Ort. Max. 3-13-24 3-13-24 3-13-24 3-13-24 

pH Min. Ort. Max. 8.1-8.6-9.1 7.9-8.2-8.5 7.4-8.0-8.6 7.6-8.1-8.7 

E.İletkenlik pmhos/cm Min. Ort. Max. 281-388-495 310-412-514 370-525-680 314-447-580 

Çözünmüş oksijen mg/L Min. Ort. Max. 7.9-10-12.9 6.7-8.1-9.5 5.1-6.2-7.4 6.3-7.4-7.5 

Toplam sertlik mg/L Min. Ort. Max 175-190-205 156-196-236 196-219-242 159-219-279 

Ca++ mg/L Min. Ort. Max. 31-37-43 26.6-44.2-61.8 37-47.9-58.8 34-44.5-54.8 

Mg++ mg/L Min. Ort. Max. 19-25-31 12.1-19.4-26.2 21-25-27.9 13.2-24.1-35 

NO2  mg/L  Min. Ort. Max. 0.005-0.85-1.7 0.004-0.162-0.323 0.043-0.061-

0.079 

0.0070-0.51-

0.095 

NO3  mg/L Min. Ort. Max. 0.1-1.55-3 0.4-1.65-2.9 1.2-1.8-2.5 0.6-1.9-3.3 

Fosfat mg/L Min. Ort. Max. 1.1-4.15-7.2 1.3-4.55-7.8 4.2-4.7-5.4 1.3-3.6-5.9 
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Tablo 2. Dicle Nehri'nde tespit edilen epilitik alglerin listesi  

(Table 2. List of epilithic algae collected in the Dicle River) 

TAKSONLAR 

Cyclotella meneghiniana Kützing 

Melosira varians C. Agardh 

Achnanthes lanceolata Breb. 

Amphora ovalis (Kützing) Kützing 

Cocconeis placentula Ehrenberg 

Cymatopleura elliptica (Brebisson) W. Smith 

Cymbella affinis Kützing 

Encyonema caespitosum Kützing 

Cymbella cistula (Ehrenb.) O. Kirchner 

Cymbopleura cuspidata (Kützing)Krammer 

Cymbella helvetica Kützing 

Cymbopleura hybrida (Grunow ex Cleve) Krammer 

Cymbella leptoceros (Ehrenb.) Kützing 

Encyonema ventricosum (C. Agardh) Grunow 

Diatoma vulgaris Bory de Saint-Vincent 

Diploneis ovalis (Hilse) Cleve 

Ulnaria ulna (Nitzsch) P. Compère 

Gomphonema olivaceum (Hornemann) Brébisson 

Gomphonema parvulum (Kützing) Kützing 

Gyrosigma acuminatum (Kütz.) Rabenhorst 

Hantzschia amphioxys (Ehrenberg) Grunow 

Mastogloia smithii Thwaites ex W. Smith 

Navicula cryptocephala Kützing 

Craticula cuspidata (Kutzing) D. G. Mann 

Navicula menisculus Schumann 

Navicula minima Grunow 

Sellaphora pupula (Kützing) Mereschkovsky 

Navicula radiosa Kützing 

Navicula reinhardtii (Grunow) Grunow 

Navicula trivialis Lange-Bertalot 

Aneumastus tuscula (Ehrenberg)D.G. Mann&A.J.Stickle 

Nitzschia amphibia Grun. 

Tryblionella hungarica (Grunow)Frenguelli 

Nitzschia linearis W.Smith 

Nitzschia palea (Kützing) W. Smith 

Nitzschia sigmoidea (Nitzsch) W.Smith 

Pinnularia acutobrebissonii Kulikovskiy, Lange-Bertalot&Metzeltin 

Surirella ovalis Brébisson 

Surirella minuta Brébisson 

Pediastrum duplex Meyen 

Acutodesmus acuminatus (Lagerheim) Tsarenko 

Scenedesmus quadricauda (Turpin) Brébisson 

Chroococcus minutus (Kützing) Nägeli 

Chroococcus turgidus (Kützing) Nägeli 

Oscillatoria limosa (Dillwyn) C. Agardh 

Oscillatoria tenuis C. Agardh ex Gomonth 

Euglena sp. 
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Cymbella affinis, Diatoma vulgaris, Ulnaria ulna ve Navicula cryptocephala ortaya 

çıkış sıklığı ve nispi yoğunluk bakımından en önemli diyatomeler olurken epilitik 

diyatomeler içerisinde Pennales üyeleri hem tür sayısı hem de türlere ait birey sayıları 

bakımından Centrales üyelerinden daha önemli olmuştur. 

1. istasyonun epilitik diyatome florası içinde, Ulnaria ulna, Diatoma vulgaris, 

Cymbella affinis ve Navicula cryptocephala ve ortaya çıkış sıklıkları ve nispi yoğunlukları 

bakımından diğer türlere oranla daha önemli olmuşlardır. 

Bu istasyonun epilitik diyatome florası içinde nispi yoğunluğu en yüksek olan 

diyatome, haziran ayında (%20,2) Ulnaria ulna'dır. 

1. istasyonda ortaya çıkış sıklığı en az olan diyatomeler (%25) Hantzschia 

amphioxys, Navicula reinhardtii ve Navicula trivialis 'tir. 

2. istasyonun epilitik diyatome florasında ise, Cymbella affinis, Diatoma vulgaris 

ve Ulnaria ulna ve ortaya çıkış sıklıkları ve nispi yoğunlukları bakımından diğer türlere 

oranla daha önemli olmuşlardır. 

Ortaya çıkış sıklığı ve nispi yoğunluk bakımından önemli olan diğer diyatomeler ise, 

Amphora ovalis, Gyrosigma acuminatum, Navicula cryptocephala ve Navicula radiosa’dır. 

2. istasyonda ortaya çıkış sıklığı en az olan diyatomeler (%25) Navicula menisculus'tur.  

Araştırma süresince 3. istasyonun epilitik alg florası içinde Amphora ovalis, Diatoma 

vulgaris ve Ulnaria ulna ortaya çıkış sıklıkları ve nispi yoğunlukları bakımından diğer türlere 

oranla daha önemli olmuşlardır. 

Ulnaria ulna, nispi yoğunluk bakımından temmuz ayında (%16,3) maksimum seviyede 

bulunurken, aralık ayında (%10,4) minimum seviyede tespit edilmiştir. 

Diatoma vulgaris, nispi yoğunluk bakımından mayıs ayında (%18,9) maksimum 

seviyede bulunurken, mart ayında (%13,1) minimum seviyede tespit edilmiştir. 

Amphora ovalis ise, nispi yoğunluk bakımından eylül ayında (%16,9) maksimum 

seviyede bulunurken, ekim ayında (%4,6) minimum seviyede tespit edilmiştir. 

Ortaya çıkış sıklığı ve nispi yoğunluk bakımından önemli olan diğer diyatomeler ise, 

Cymbella affinis, Cymbopleura cuspidata, Navicula cryptocephala’dır. 

Araştırma süresince 4. istasyonda ise, Cymbella affinis, Diatoma vulgaris ve Ulnaria 

ulna ortaya çıkış sıklıkları ve nispi yoğunlukları bakımından diğer türlere oranla daha önemli 

olmuşlardır. 

Diatoma vulgaris, nispi yoğunluk bakımından mart ayında (%23,6) maksimum 

seviyede bulunurken, şubat ayında (%7,7) minimum seviyede tespit edilmiştir. 

Bu istasyonun epilitik diyatome florası içinde nispi yoğunluğu en yüksek olan 

diyatome, mart ayında (%27,3) Ulnaria ulna'dır. Aynı diyatome (%8,1) Temmuz ayında 

minimum seviyede bulunmuştur (Tablo 3). 

Diyatomeler dışında kalan diğer alg divizyolarına ait türler, sayıca hiçbir zaman 

diyatomeler kadar önemli olmamışlardır. 
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Tablo 3. Dicle Nehri'ndeki epilitik diyatomelerin ortalama nispi yoğunlukları (%) listesi 

(Table 3. List of epipelic diatom taxa in the Dicle River and their mean relative abundance (%) at sampling 

stations.) 

TAKSONLAR 1. İst. 2. İst. 3. İst. 4. İst. 

Epilitik Epilitik Epilitik Epilitik 

BACILLARIOPHYTA     

Centrales     

Cyclotella meneghiniana Kützing 3,85 5,79 5,55 2,91 

Melosira varians C. Agardh 0,87 0,55 1,20 1,54 

Pennales     

Achnanthes lanceolata Breb. 1,47 - - - 

Amphora ovalis (Kützing) Kützing 5,20 7,10 9,71 6,50 

Cocconeis placentula Ehrenberg - 2,80 - 1,30 

Cymatopleura elliptica (Brebisson) W. Smith - 2,04 - - 

Cymbella affinis Kützing 12,39 9,15 10,20 17,90 

Encyonema caespitosum Kützing 0,93 2,14 - 0,86 

Cymbella cistula (Ehrenb.) O.Kirchner 1,27 7,26 1,30 1,03 

Cymbopleura cuspidata (Kützing)Krammer 2,97 4,65 5,76 8,63 

Cymbella helvetica Kützing 1,82 3,11 - - 

Cymbopleura hybrida (Grunow ex Cleve)Krammer - 1,73 0,75 - 

Cymbella leptoceros (Ehrenb.) Kützing 1,31 - - - 

Encyonema ventricosum(C. Agardh)Grunow 2,33 - 2,48 - 

Diatoma vulgaris Bory de Saint-Vincent 14,22 9,45 16,46 15,47 

Diploneis ovalis (Hilse) Cleve 0,59 0,64 - - 

Ulnaria ulna (Nitzsch) P.Compère 8,07 9,18 13,05 13,20 

Gomphonema olivaceum (Hornemann) Brébisson - 1,90 - 1,25 

Gomphonema parvulum (Kützing) Kützing 1,25 - 2,25 1,38 

Gyrosigma acuminatum (Kütz.) Rabenhorst 2,85 3,39 3,50 2,25 

Hantzschia amphioxys(Ehrenberg) Grunow 0,74 - 1,4 2,45 

Mastogloia smithii Thwaites ex W. Smith 1,08 - - - 

Navicula cryptocephala Kützing 9,23 5,35 3,45 5,60 

Craticula cuspidata (Kützing)D.G.Mann 2,14 2,29 2,71 1,80 

Navicula menisculus Schumann 1,30 0,84 0,91 0,70 

Navicula minima Grunow 1,75 - 0,87 - 

Sellaphora pupula (Kützing)Mereschkovsky 1,07 1,87 1,54 1,20 

Navicula radiosa Kützing 8,22 4,70 5,21 1,88 

Navicula reinhardtii (Grunow) Grunow 0,69 1,36 0,74 1,00 

Navicula trivialis Lange-Bertalot 0,41 2,05 - 1,25 

Aneumastus tuscula (Ehrenberg) D.G.Mann& 

A.J.Stickle 

1,46 1,37 2,32 - 

Nitzschia amphibia Grunow 1,85 3,42 3,55 2,72 

Tryblionella hungarica (Grunow) Frenguelli 0,80 1,23 - 1,51 

Nitzschia linearis W.Smith - 1,60 1,05 0,51 

Nitzschia palea (Kützing) W. Smith 0,65 2,26 0,99 1,30 

Nitzschia sigmoidea (Nitzsch) W.Smith 0,78 - 1,24 1,53 

Pinnularia brebissonii (Kützing) Rabenh. 1,86 2,55 - - 

Surirella ovalis Brébisson 2,80 - - 0,75 

Surirella minuta Brébisson 2,68 2,37 1,85 1,29 
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Ölçülen toplam sertlik değerlerine göre (156-273 mg/lt), Dicle Nehri’nin suyu sert ve 

hafif alkali olarak tanımlanabilir. Peavy ve diğ.(1985), suları sertlik derecesine göre 50 mg 

CaCO3/lt’den az olan suların yumuşak, 50-150 mg CaCO3/lt arasında olan suları orta sert, 

150-300 mg CaCO3/lt arasında olan suları sert ve 300 mg CaCO3/lt'den fazla olanların ise çok 

sert su sınıfına girdiğini ifade etmiştir. Burada tespit edilen türler genellikle alkali ve kalkerli 

çevrelerde yaygın ve bol bulunan türlerdir (Round, 1960). Çalışmamızda nitrat 

konsantrasyonu 0.1-3.3 mg/lt arasında değişiklik göstermiştir. Özellikle 4. istasyonda yüksek 

olması atık sulardan ve gübrelerden kaynaklandığını düşündürmektedir. Nitrit değerleri 

0.004-1.7 mg/lt arasında değişmiştir. Bu değerlerin yüksek olmasının nedeni kanalizasyon 

sularının ve evsel atıkların doğrudan nehre verilmesi olabilir. Yeterli miktarda nitrifikasyona 

uğramamış evsel atık suların alıcı ortama verilmesi halinde bu ortamlarda yüksek nitrit 

değerlerine rastlanabilir. Dicle Nehri’nin pH değerleri 7.4 ile 8.5 arasında bulunmuştur. 

Suyun yüksek pH'sinin arazinin jeolojik yapısından kaynaklandığı düşünülebilir. Hauraki 

(2003), suyun pH'si önemli ölçüde akarsu havzasının toprak yapısı ve jeolojisinin 

belirlediğini bildirmiş ve akarsu havzasına bağlı olarak akarsularda pH'nin genellikle 6.0 ile 

9.0 arasında değiştiğini belirtmiştir. Çalışmamızdaki fosfat değerleri ise 1.1-7.8 mg/lt arasında 

değişmiştir. Bu değerler evsel atıklar, arıtma tesisi atık suları, çevredeki tarım arazilerinden 

gelen organik ve zirai gübrelerden kaynaklanmakta, organik kirlenmeyi işaret etmekte ve 

nehrin kirlenmesinde etkili olmaktadır. Elektriksel iletkenlik değerleri ise 3. istasyonda diğer 

istasyonlara göre biraz daha yüksek bulunmuştur. Bu durumun atık su arıtma tesisinden çıkan 

sularla ilişkili olduğu söylenebilir. Nehre karışan atık sulardaki çözünmüş maddelerin de, 

çözünmüş katı madde konsantrasyonunun artmasına katkısı olmuştur. Çözünmüş oksijen 

değerleri 5.1-12.9 mg/lt arasında değişmiştir, en düşük değer 5.1 mg/lt ile 3. istasyonda 

haziran ayında; en yüksek değer ise 12.9 mg/lt Şubat ayında 1. istasyonda ölçülmüştür. Webb 

ve Walling (1992), akarsularda meydana gelen fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörler göz 

önüne alındığında günlük, aylık, mevsimsel ve hatta gece gündüz periyodunda çözünmüş 

oksijen konsantrasyonunda değişiklikler meydana geldiğini bildirmişlerdir. Hem (1985) ise, 

soğuk suların daha fazla oksijen tutma kapasitesine sahip olması sebebiyle akarsularda 

çözünmüş oksijen konsantrasyonlarının kışın daha yüksek ve yazın daha düşük olduğunu 

bildirmiştir.  

Dicle Nehri’nde dominant olan diyatome taksonları, nehir suyunun nispeten organik 

maddeler bakımından zengin olduğunu göstermiştir. Ulnaria ulna, Diatoma vulgaris ve 

Navicula cryptocephala bütün istasyonlarda dominant taksonlar olmuşlardır. Palmer (1980), 

Ulnaria ulna ve Navicula cryptocephala’nın dünyanın değişik bölgelerindeki kirli sularda 

yaygın diyatomeler olduğunu belirtmiştir. Örneğin, Nizschia palea'nın nitrat konsantrasyonun 

yüksek olduğu sularda ve ötrofik ortamlarda yaygın gelişim gösterdiği belirtilmiştir (Round, 

1981). Ulnaria türleri genellikle mesotrofik ve ötrofik sularda yaygın olarak bulunurlar 

(Kıvrak ve Gürbüz, 2010). Bu çalışmada Ulnaria ulna genellikle bütün istasyonlarda önemli 

nispi yoğunluğa ulaşmıştır. Navicula cryptocephala ve Nitzschia amphibia da Dicle nehrinin 

çalışılan kısımlarında önemli taksonlar arasındadır. Brown ve ark. (1995), bu türleri organik 

kirlenmeye toleranslı türler olarak ifade etmektedirler. 
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Diyatomelerin epilitik alg topluluğu içerisinde sürekli yer alışları dikkate alındığında, 

diyatomelerin kozmopolit olup, her türlü substratumlarda en sık rastlanılan alglerden biri 

olabileceğini ve biyolojik monitörler olarak kullanılabileceklerini ortaya koymaktadır. 

Diyatomeler dışında kalan diğer alg divizyolarına ait türlerin, sayıca hiçbir zaman 

diyatomeler kadar önemli olmamaları, rekabetin diyatomeler lehine olduğunu göstermektedir. 

Mavi-yeşil ve yeşil alglerin iyi geliştikleri yaz mevsiminde bile sayıca hiçbir zaman 

diyatomelerin üzerine çıkamamaları, bu alglerin diyatomelerle girdikleri rekabetin önemini 

ortaya koymaktadır (Rodhe, 1948; Hutchinson, 1967). 

Dicle Nehri’nde dominant diyatome türlerinin dağılımı, fiziksel ve kimyasal analiz 

sonuçları ötrofikasyon ve kirlilik indikatörü olarak bilinen bazı alg türlerinin (Örnek: 

Melosira varians, Hantzschia amphioxys, Navicula cryptocephala, Nitzschia palea, Ulnaria 

ulna, Gomphonema parvulum, Cymbella cistula, Surirella minuta gibi) görülmesi bugün 

olmasa bile yakın gelecekte, çok ciddi sonuçlar doğurabilecek kirlenme ve ötrofikasyon 

problemleri ile karşı karşıya olduğunu göstermektedir. 
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ÖZET 

Bu çalışma, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla bitkileri 

Bölümü laboratuvarında 2014-2015 yılları arasında yürütülmüş olup, yulafta olgun 

embriyodan çimlenme olmaksızın kallus oluşturma amaçlanmıştır. Biyoteknolojik 

çalışmalarda kullanılan 2,4-D hormonunun bazı bitkilerde olgunlaşmış embriyodan kallus 

oluşturduğu yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır. Bu çalışmamızda ise, yulaf tohumlarına 2,4-

D hormonu 6 farklı dozda uygulanarak kallus oluşumunun hangi dozda ve ne kadar miktarda 

olacağının gözlem yapılarak tespit edilmesi hedeflenmiştir. Yulaf genotipine ait (Avena 

sativa) olgunlaşmış yulaf embriyolarının in vitro koşullarda kallus elde etmek için farklı 

hormon (2,4-D) konsantrasyonları (0 mg/l, 2 mg/l, 4 mg/l, 6 mg/l, 8 mg/l, 10 mg/l) içeren MS 

ortamı üzerinde kültüre alınmış 2 mg/l ve 4 mg/l’de kallus oluşmuş olup, en uygun ortamın 2 

mg/l konsantrasyonu olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Yulaf (Avena sativa), Olgun Embriyo, Kallus. 

1. GİRİŞ 

Yulaf ekim alanlarının genişletilmesi, klasik ıslah yöntemlerinin uygulanması ile elde 

edilen hastalık ve zararlılara dayanıklı yüksek verimli genotiplerin ortaya çıkmasıyla yulaf 

verimi artırılabilmiştir. Klasik ıslah yöntemlerinin yanı sıra son dönemde biyoteknolojik 

yöntemlerin de kullanılması gen transferi çalışmalarında ön koşulu oluşturmaktadır. Bu 

özellikte yeni kültür bitkileri geliştirmek amacıyla son 30 yıl içerisinde bitki doku kültürü 

tekniklerinde çok önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Örneğin, yulaf meristem dokusunu 

kültüre alarak çok sayıda yulaf bitkiciği elde edilmiştir (Zhang ve ark., 1996). Birsin ve ark. 

(2001) ise, yulafta kallus oluşumu ve regenerasyon yeteneğini belirlemek için bir çalışma 

yürütmüşlerdir. Araştırmada 10 yulaf çeşidi ya da hattı kullanarak kallus oluşturmak için 

olgun embriyolardan yararlanılmıştır. Elde edilen verilere istatistiksel analiz uygulandığında, 

kallus oluşumu ve regenerasyon kapasitesinin çeşit ve hatlara göre değiştiği belirlenmiş olup 

bunlar arasında önemli bir fark olmadığı saptanmıştır. Regenere olan bitki sayısının ise 

doğrudan kallus oluşumuna bağlı olduğu belirlenmiştir. 
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2. MATERYAL-METOT 

2.1. Materyal 

Araştırma 2014-2015 yılları arasında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi Tarla Bitkileri laboratuvarında yürütülmüştür. Araştırmada kullanılan yulaf 

çeşidimizin adı ‘Sebat’ olup, tescil yılı 2011’dir. 2005 yılında Trakya Tarım ve Vet. Tic. Ltd. 

Şti. tarafından Tekirdağ’da ıslah edilmiş olup, beyaz salkımlı ve kılçıksız bir çeşittir. Bitki 

şeklimiz dik, bitki boyutumuz 100-110 cm ve beyazdır. Alternatif bir çeşit olmakla birlikte, 

kardeşlenme kapasitesi bakımından olumlu sonuçlar vermektedir. Yatmaya dayanıklı ve aynı 

zamanda verim potansiyeli bakımından oldukça yüksektir. Külleme, kara pas ve taçlı pasa 

karşı dayanıklıdır. Hektolitre ağırlığı 48-52 kg/hl, protein oranı % 11-14, ham yağ içeriği % 

4.5-5.5, ham selüloz içeriği % 9-12’dir. Yulaf ekimi yapılan tüm bölgelerimiz için tavsiye 

edilebilir bir çeşittir. 

2.1.1. 2,4-Dichlorophenoxyacetic_acid: Bitkide büyümeyi, gelişmeyi etkileyen oksin 

grubu olan 2,4-D (2,4-Dichlorophenoxy) acetix asit yapılmış olan araştırmalar sonucunda 

bitkide kallus oluşumunu teşvik edici özellikte olduğu belirtilmiştir. Aynı zamanda 2,4-D 

hormonu dünyada en çok tercih edilen ve kullanım alanı geniş herbisitlerdendir. Bu hormon 

genel olarak monokotillerde kullanılmayıp buğday, mısır ve çeltik gibi dar yapraklı tahıl 

ürünlerinde kullanılır. 2,4-D kloroasedik asit ve 2,4-Diklorofenol’dan yapılmıştır. Kullanılmış 

olan besi ortamının kimyasal formülasyonu aşağıdaki Çizelge 1.1.’de verilmiştir. 
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Çizelge 1.1. MS Besi ortamının içerisindeki kimyasal maddeler 

2.1.2. Sterilizasyon: Çalışmaların tamamının yapılacağı steril kabinin ve kabinde 

kullanılacak malzemelerin, eksplantların sterilizasyonu için 121 oC otoklavda 25 dk sürede 

işlem gerçekleştirilmiştir. Her çalışma öncesinde steril kabin etil alkolle dezenfekte edilmiş ve 

boş olarak 10 dakika çalıştırılmıştır. Ayrıca her çalışma öncesinde çalışmamızda kullanılacak 

malzemeler, eksplant ve saf su sterilizasyon kuralları çerçevesinde steril edilmiştir. 
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2.1.3. Eksplantların yüzey sterilizasyonu: Olgunlaşmış olan tohumların yüzey 

sterilizasyonu, tamamen steril petri kapları içerisinde steril kabinde yapılmıştır. Yüzey 

sterilizasyonu için steril kabin içerisine manyetik karıştırıcı, steril bir beher, içerisinde steril 

pens ve bistüri ile % 70’lik etil alkol bulunan cam kavanoz ve içerisinde yine % 70’lik alkol 

bulunan pisetlerden yararlanılmıştır. Yüzey sterilizasyonunda ilk aşama tohumlar manyetik 

karıştırıcı üzerinde % 70’lik etil alkol içerisinde 5 dakika bekletilmiş ve 5-7 kez steril saf 

suyla durulama işlemi gerçekleştirilmiştir. Tohumların durulanması sırasında her titrasyon 

(karıştırma işlemi) 30 saniyede tamamlanmıştır. Ardından yine manyetik karıştırıcı üzerinde 

ticari çamaşır suyu (sodyum hipoklorit, % 5) içerisinde 30 dakika bekletilmiş ve 7 defa steril 

saf su ile durulanmıştır. Yüzey sterilizasyonu sonucunda, tohumlar embriyo çıkarma işleminin 

kolay olması amacıyla steril kabin içerisinde ağzı alüminyum kağıt veya streç film ile 

kapatılarak steril saf su içerisinde 33 °C’de yaklaşık 2 saat süreyle bekletilmiştir (Özgen ve 

ark. 1998). 

2.1.4. Kallus ortamının hazırlanması: Olgunlaşmış embriyolarda kallus oluşumu için 

2 mg/l 2,4-D, 20 g/l sukroz, 7 g/l agar, 4.43 g/l MS ortamı kullanılmıştır. Aynı zamanda 

ortamın pH’si 5.8’e ayarlanmıştır. Hazırlanmış karışımlar otoklavda 121°C’de, 15 PSI 

basınçla 45 dakika bekletilerek steril edilmiştir. Otoklavdan çıkarılan besi ortamları steril 

kabin içerisinde steril 10 cm’lik petri kaplarına dökülerek, yoğun bir kıvam haline gelmesi 

için beklenmiş, ortamlar kullanıma hazır hale getirilmiştir. 

2.1.5. Embriyoların çıkarılması ve kallus ortamına yerleştirilmesi: Kavuzlarını 

soyduğumuz yulaf tohumlarına ait embriyoların, canlılıklarını kaybetmeden tohumlarından 

ayrılması ve daha önceden hazırlamış olduğumuz petri kaplarına ekilmesi büyük önem 

taşımaktadır. İki saat süreyle suda bekletilen olgunlaşmış steril tohumları, pens ve bistüri 

yardımıyla kalkancık zarar görmeyecek şekilde embriyoları çıkarılarak kallus ortamı olan 

petri kaplarına ekimi yapılmıştır. Petri kaplarının kapakları kapatılarak steril bir şekilde etrafı 

streç filmle sıkıca sarılmıştır. Bu şekilde hazırlanan olgunlaşmış embriyolar iklim odasında 

karanlık koşullarda 26 °C’de 14 gün süreyle tutulmuştur. 

2.2. Metot 

2.2.1. Ortamın Hazırlanışı: 1000 ml’lik bir beher içerisine 500 ml distile saf su 

konularak işlem gerçekleştirilmiştir. İçerisine 4,43 g MS, 30 g sakkaroz, 6 g Agar eklenerek 

beheri 1000 ml’ye tamamlayacak şekilde distile saf su ilave edildi. Beher içerisinde 

oluşturduğumuz 1000 ml’lik ortam 6 adet beher içerisine ayrılmıştır. 2,4 D hormonunu farklı 

dozlarda (0 mg/l,  2 mg/l,  4 mg/l, 6 mg/l, 8 mg/l, 10 mg/l) hazırlanmış olan battle’lara ilave 

edildi. Daha sonra her bir beher içerisindeki karışımımız pH dengesi 5,8 olacak şekilde 

ayarlandı. Son olarak 6 adet beheri 121 oC otoklavda 25 dk ayarlanarak sterilizasyon sağlandı. 

Oluşan ortamların her biri 10 cm’lik petri kaplarına 30 ml olacak şekilde petri içerisine 

döküldü. Yaklaşık 20-30 dk soğumaya bırakıldı. Daha önce yüzey sterilizasyonu yapmış 

olduğumuz yulaf bitkisine ait olgunlaşmış embriyoları steril kabin içerisinde, steril pens ile 

petri kaplarına ekimi yapıldı. 6 adet petri kabı ve 6 farklı doku kültürü ortamı oluşturuldu. 

Petri kaplarının kapakları kapatılıp kenarları streç film ile kapatılarak iklim odasına 15 gün 

karanlık ortamda kalacak şekilde bırakıldı. 
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2.2.2. Tohumların Yüzey Sterilizasyonu: Sebat yulaf çeşidimize ait tohumların 

kavuzlarından kolay ayrılması için 12 saat 25 oC steril saf suda bekletilmiştir. 12 saat sonunda 

tohumlar %70’lik etil alkol içerisinde 5 dakika bekletildi. Tohumlar 5-7 kez steril saf su ile 

durulandı. Bir sonraki aşamada % 5’lik çamaşır suyu içerisinde 30 dakika bekletilerek, 7 kez 

distile steril saf su ile durulanarak tohumların yüzey sterilizasyonu sağlandı. Steril kabin 

içerisinde yulaf tohumları kavuzlarından ayrılıp olgunlaşmış embriyolar bistüri yardımı ile 

tohumdan alındı. 

2.2.3. Kültür Ortamlarının Hazırlanması: Araştırmamızda farklı kültür ortamının 

hormon konsantrasyon ve kombinasyonlarını içeren MS (Murashige ve Skoog, 1962) ortamı 

kullanılmıştır. Hazırlanan ortamların pH’sı 0.5-1 M KOH ve 0.5-1 M HCl kullanılarak 5.8’e 

ayarlanmıştır. Hazırlanmış olan kültür ortamlarını katılaştırmak için agar kullanılmış ve 

ortamlar otoklavda 121 0C’de 1.1 atm basınçla 20 dakika süre ile sterilizasyona tabi tutularak 

ardından 10 cm’lik petri kutularına dökülmüş ve katılaşıncaya kadar steril kabin içerisinde 

bekletilmiştir. 

2.2.4. Doku Kültürü Ortamı: Hazırlamış olduğumuz besi ortamlarına 6 farklı dozda (0 

mg/ l, 2 mg/l, 4 mg/l, 6 mg/l, 8 mg/l, 10 mg/l)  olmakla birlikte 2,4-D hormonu eklenerek 

farklı ortamlar elde edilmiştir. Ortamlardan 2,4-D hormonu eklenmeyen (0 mg/l, 2,4-D 

hormonu) ortamı kontrol olarak kullanılmıştır. Ortamlar Çizelge 1.1.’ de verilmiştir. 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Olgunlaşmış embriyoların kültüre alınmasından 15 gün sonra bitki dokusu üzerinde 

yeşil renkli embriyolar ve kısmen de kallus oluşumu gözlenmiştir. 

Sebat yulaf çeşidinin olgun embriyolarından doğrudan kallus gelişimini teşvik etmek 

amacıyla 2,4-D hormonunun farklı konsantrasyonlarını içeren MS ortamları kullanılmış ve 

kallus oluşum oranları gözlenmiştir. Olgun embriyoların kültüre alınmalarından yaklaşık 15 

gün sonra embriyolar üzerinde kallus oluşumunun başladığı gözlenmiştir. Kallus 

oluşturmamış olgun embriyoların birçoğu ise sürgün oluşturmuştur. Sebat yulaf çeşidinin 

olgun embriyoları, ortama ilave edilen 2,4-D konsantrasyonlarına göre farklı oranda kallus 

oluşturmuşlardır. Bu çalışmamızda 6 farklı hormon dozu (0 mg/l, 2 mg/l, 4 mg/l, 6 mg/l, 8 

mg/l, 10 mg/l) kullanılmış olup, sadece 2 mg/l ve 4 mg/l’de kallus oluşumu gözlenmiştir. 

Kallus oluşumunun en fazla olduğu hormon dozu ise 2 mg/l olarak tespit edilmiştir. Ortamda 

kullanılan 2,4-D konsantrasyonunun artırılması ile çeşitlerin kallus oluşum oranlarındaki 

değişiklikler tespit edilmiştir. Buna göre kallus teşvikinde kullanılan 2,4-D oranındaki artışın, 

çeşitlerdeki kallus oluşum oranını düşürdüğü saptanmıştır.  

Dornolles ve ark. (1997), yaptıkları bir araştırmada Brezilya’da triticale’nin vitro 

davranışlarını belirlemek için 16 triticale genotipi ve 3 buğday genotipinin olgunlaşmamış 

embriyolarını eksplant olarak kullanmışlardır. 

Araştırmada kallus gelişimi için 2.0 mg/l ve 4.0 mg/l 2,4-D içeren 2 tip MS ortamını 

denemişler ve elde edilen kalluslardan bitki regenerasyonundaki farklılıklar triticale ve 

buğday genotiplerinin her ikisinde de gözlenmiştir. Eskalen (1996)’in yapmış olduğu bir 

çalışmada ise 5 hexaploid buğday çeşidinin olgun embriyolarının, ortama ilave edilen 2,4-D 

konsantrasyonlarına göre farklı oranda kallus oluşturduğunu saptamıştır. Buna göre olgun 

embriyoları kültüre alınan bütün çeşitler en yüksek 5.0 ve 8.0 mg/l 2,4-D içeren MS 
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ortamlarında kallus oluşturmuşlardır. Çeşitler arasında en düşük kallus oluşumu ise MS + 3.0 

mg/l 2,4-D içeren MS1 ortamlarında meydana gelmiştir. Her iki araştırma ile yapılan bu 

çalışma arasındaki farklılıklar kullanılan genotiplerin farklı olmasından kaynaklanabileceği 

var sayılmaktadır. Karaca ve Bürün (1999)’ün yapmış oldukları bir çalışmada Doğu-88 

buğday çeşidinin olgun ve olgunlaşmamış embriyoları farklı 4 madde katılmış MS ortamı 

üzerinde kültüre alınmıştır. Gözlemler sonunda, kallus, sürgün ve kök oluşturan bitki sayıları 

belirlenmiştir. Çalışmada olgunlaşmamış embriyoların kültüründe en yüksek kallus oluşumu 

(ortalama % 94) 2.0 mg/l 2,4-D + 1.0 mg/l Kinetin eklenmiş MS ortamında elde edilirken, 

olgun embriyoların kültüründe ise en yüksek kallus oluşumu (ortalama % 95) 2.0 mg/l 2,4-D 

ilave edilmiş MS ortamında gözlenmiştir. Denemede kallus ağırlıkları bakımından olgun 

embriyoların daha iyi sonuç verdiğini belirlemişlerdir. En yüksek kallus ağırlığını ise 

ortalama 395.3 mg olarak 2.0 mg/l 2,4-D+1.0 mg/l kinetin içeren MS ortamında 

saptamışlardır. Bu çalışmada da bizim çalışmamıza benzer sonuçlar alınmış olup, olgun 

embriyoların kültüründe en yüksek kallus oluşumunun 2.0 mg/l 2,4-D+1.0 mg/l Kinetin ilave 

edilmiş MS ortamından elde edildiği rapor edilmiştir. Sonuç olarak en fazla kallus oluşum 

oranı % 76.6 ile 2.0 mg/l 2,4-D ilave edilmiş MS ortamında kültüre alınan çeşitlerden 

Sagittario’da meydana geldiği saptanmıştır. 

MS ortamına 2.0 mg/l 2,4-D + 2.0 mg/l Dicamba’nın ilave edilmesiyle kültüre alınan 

olgun embriyoların kallus gelişim oranları % 60 ile Balatilla, %53.3 ile Adana 99, % 46.6 ile 

Sagittario çeşitlerinde gözlenmiştir. Akula ve ark. (1999)’nın yapmış oldukları bir çalışmada 

benzer sonuçlar alınmış olup, Dicamba’nın hem buğday hem de arpa’nın olgun 

embriyolarından kallus teşvikini arttırdığı tespit edilmiştir. Akula ve ark. (1999), 

çalışmalarında 9 arpa (Hordeum vulgare L.) çeşidinin olgun embriyolarından kallus elde 

etmenin bitki regenerasyonu için güvenli bir yöntem olduğunu belirtmişlerdir. Oksinlerden; 

2,4-D, Picloram ve Dicamba’nın birçok arpa çeşidinin olgun embriyolarından kallus teşvikini 

etkilediğini kanıtlamışlardır. İlk kallus teşvikinin dağınık, kırılgan ve şeffaf olduğunu 

belirtmişlerdir. Aynı bileşimdeki yeni ortam üzerine 2-3 kez aktarıldıktan sonra kaymak 

beyazı yoğun kallusların meydana geldiğini saptamışlardır. Kallus teşviki ve regenerasyon 

kapasitesi çeşide göre değişkenlik gösterdiğini rapor etmişlerdir. Picloram’ın yüksek 

konsantrasyonunun kullanılması sonucu 3 çeşidinin de (Tallon, Grimmet, Sloop) 

regenerasyon kapasitesinin arttığını gözlemlemişlerdir. Bu kalluslardan regenere olan 

bitkilerin dayanıklı ve hormon içermeyen ortama aktarıldıklarında kök oluşturduklarını 

saptamışlardır. 

Bu çalışmada, yulaf çeşidinde meristematik doku parçaları kullanılarak etkin bitki 

regenerasyon sisteminin kurulması hedeflenmiştir. Değişik hormon konsantrasyonları ve 

kombinasyonları kullanılarak yüksek oranda bitki regenerasyonunu teşvik eden uygun 

ortamların belirlenmesi ön görülmüştür. 

Çalışmamızda 6 farklı hormon dozu (0 mg/l, 2 mg/l, 4 mg/l, 6 mg/l, 8 mg/l, 10 mg/l) 

kullanılmış olup, sadece 2 mg/l ve 4 mg/l’de kallus oluşumu gözlenmiştir. Yani diğer hormon 

dozlarında ise kallus oluşumu gözlenmemiştir. Yulaf olgun embriyosundan kallus elde etmek 

amacıyla yapılan bu çalışmada nitelik olarak en yüksek kallus oluşum oranı, 2,4-D 

hormonundan 2 mg/l dozunda gerçekleşmiştir.  

http://www.iksadkongre.org/
http://www.gapzirvesi.org/


1. ULUSLARARASI GAP MATEMATİK - MÜHENDİSLİK - FEN VE 
SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ 

 4-7 EKİM, 2018 

www.iksadkongre.org     KONGRE TAM METİN KİTABI   www.gapzirvesi.org       Sayfa 172 

 

Yapılan bu çalışma ile monokotiledon bitkilerin en önemlilerinden olan yulafta 

günümüzün biyoteknolojik yöntemlerinden biri olan regenerasyon sisteminin kurulabilmesi 

için olgun embriyodan kısa zamanda embriyogenik kallus elde edilmiştir.  

Bu çalışma daha sonraki yapılacak olan çalışmalara bir ön hazırlık olup 

transformasyonda kullanılacak uygun bitki doku parçalarının elde edilmesi konusunda 

yardımcı olacaktır. 
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ÖZET 

Hayvanlarda antimikrobiyal ilaçların uygun olmayan şekilde kullanılması, 

antimikrobiyal dirençli organizmaların gelişimini ve yayılmasını kolaylaştırabilir ve ayrıca 

hayvan ürünlerinde antimikrobiyal kalıntı oluşumunu hızlandırabilir. Bu çalışmanın amacı, 

Şanlıurfa ilindeki kasaplarda satışa sunulan sığır ve koyun kıymalarında antimikrobiyal ilaç 

kalıntılarının varlığını ve oranını tespit ederek halk sağlığı açısından risk oluşturup 

oluşturmadığını değerlendirmektir. Bu çalışma kapsamında farklı zaman aralıkları ile rastgele 

kasaplarardan 20 sığır, 20 koyun toplam 40 kıyma örneği toplanıp, Premi ® test ile 

antimikrobiyal ilaç kalıntılarının tespiti yapılmıştır. Sığır kıyma örneklerinin 10 

adedinde(%50) pozitif, koyun kıyma örneklerinin 12 adedinde(%60) pozitif sonuç 

görülmüştür. Çalışmanın verilerine göre Şanlıurfa ilinde kasaplarda satışa sunulan sığır ve 

koyun kıymalarında yüksek oranda antimikrobiyal ilaç kalıntısının olduğu tepit edilmiştir. Bu 

tür kıymaların tüketilmesi halk sağlığı açısında risk oluşturacağı kanaatine varılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Şanlıurfa, Kıyma, Antibiyotik kalıntısı  

ABSTRACT 

Improper use of antimicrobial drugs in animals may facilitate the development and 

spread of antimicrobial resistant organisms and may also accelerate the formation of 

antimicrobial residues in animal products. The aim of this study is to evaluate the presence 

and risk of antimicrobial drug residues in the cattle and sheep that are offered for sale in the 

butcheries of Şanlıurfa province and determine whether they poses a risk for public health. 

Within the scope of this study, 20 beef cattle and 20 sheep  40 different minced meat samples 

were collected from random butcheries at different time intervals and antimicrobial drug 

residues has been by Premi ® test. Positive results has been obtained in 10 (50%) of the 

minced meat samples and 12 (60%) of the minced meat samples. According to the data of the 

study, it is that the  minced meat samples of cattle and sheep, which are offered for sale in the 

townships of Şanlıurfa province, are highly antimicrobial remnants. It has been concluded that 

the consumption of such foods would create a risk for public health. 

Key words: Şanlıurfa, Minced meat, Antibiotic residues 

 

 

http://www.iksadkongre.org/
http://www.gapzirvesi.org/
mailto:hdurmaz@gmail.com


1. ULUSLARARASI GAP MATEMATİK - MÜHENDİSLİK - FEN VE 
SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ 

 4-7 EKİM, 2018 

www.iksadkongre.org     KONGRE TAM METİN KİTABI   www.gapzirvesi.org       Sayfa 174 

 

GİRİŞ 

Proteinler, yeterli ve dengeli beslenmenin gerçekleşmesi için tüketilmesi gereken en 

önemli besin unsurlarındandır. Hayvansal kaynaklı gıda maddeleri, eksojen aminoasitleri 

içermeleri sebebiyle beslenmede yer alması zorunlu protein kaynaklarıdır. Etler yaklaşık 

olarak  % 16-22 oranında protein içerdiğinden, hayvansal kaynaklı protein içeren gıdaların en 

önemlilerinden sayılırlar.(Tekgül, Y., 2013) 

 Hayvansal kaynaklı gıdalar insanların beslenmesinde önemli yer tuttuğundan, 

insanların bu ihtiyacının karşılanması gerekir. Bu sebepten dolayı son zamanlarda hayvanların 

verimini arttırmak, hayvansal gıdaların üretimini hızlandırmak için çeşitli yöntemler 

kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden biride ilaç kullanımıdır. İlaç kullanımı hayvanlarda 

hastalıkların önlenmesi ve sağaltımı, davranışların değiştirilmesi, gelişmenin hızlandırılması, 

yemden yararlanmanın ve verimin artırılması amaçlarıyla hayvanlara uygulanırlar. Bu 

amaçlar için kullanılan ilaçlardan antibiyotikler yaygın bir şekilde uygulanılmaktadır. (Yıldız, 

T., 2014), Temamoğulları, F ve ark., 2010) 

Hayvanlarda gereğinden fazla miktarda antibiyotik kullanımı, ilaç uygulanan hayvan, 

ilacın formülasyonu, ilacın verilme yolu, ilaç uygulamasından sonra belli bir süre geçmeden 

kasaplık olarak kesilmesi, ruhsatsız ilaç kullanımı, Veteriner hekimin tavsiye ettiği  talimata 

göre ilacın kullanılmaması, veteriner hekimlerin antibiyogram yapmadan  sağıltım için 

rastgele ilaç vermeleri, ilaç kullanılan hayvanlarda ilacın vücuttan atılmasını yavaşlatan 

hastalık vb. durumların  bulunması, hayvansal dokularda antibiyotik  kalıntıya rastlanılmasına 

neden olan faktörlerdir. (Tekgül, Y., 2013), (Yüksek, N., 2001) 

Hayvansal gıdalarda antibiyotik kalıntısına rastlanması insan sağlık üzerine ve ülke 

ekonomisine olumsuz etkiler yaratmaktadır. Antibiyotik kalıntılarının insan sağlığı üzerine 

olumsuz etkileri; alerji, şiddetli zehirlenmeler, ikincil cinsiyet özelliklerinin gelişmesi, 

üremenin bozulması, dirençli suşların ortaya çıkması, ince ve kalın bağırsak bakteri 

topluluğunun değişmesi, teratojenik ve karsinojenik etkiler olarak sıralanabilir. Antibiyotik 

kalıntılarının ülke ekonomisi üzerine olumsuz etkileri ise fermente besin maddelerinin 

(yoğurt, peynir, sucuk gibi) üretilmesinde sorunlar yaşanmasına; dirençli bakterilere karşı 

yeni ilaçların araştırılması ve geliştirilmesine sebep olurlar.(Anonim, 2012) 

İnsan ve hayvanlarda kullanılan antibiyotiklerin benzerler olması, antibiyotiklerin 

gereksiz kullanımına bağlı olarak dirençli bakterilerin gelişmesi insan tedavisinde kullanılan 

antibiyotiklerde düşüşe sebep olmaktadır. Dirençli bakterilerin ortaya çıkmasına bağlı olarak 

antibiyotiklerin etkisi azalmakta ve daha yüksek dozlarda antibiyotik kullanımına sebep 

olmaktadır. Ayrıca dirençli bakterilerin ve direnç genlerinin hayvanlardan insanlara geçmesi 

insanlarda enfeksiyonların tedavisinde ciddi bir kaygı yaratmaktadır. (Tollefson ve Karp, 

2004) Halk sağlığını korumak için dirençli bakterilerin hayvanlardan insanlara geçmesinin 

kontrol edilmesi gerekmektedir. (Van Den ve ark, 2000)  

Bu çalışmada Şanlıurfa ilinde kasaplarda satışa sunulan koyun ve sığır kıyma 

örneklerinde antibiyotik kalıntısını Premi ® test ile belirlenmesi amaçlanmıştır. Şanlıurfa 

ilinde daha önce böyle bir çalışma yapılmadığından literatür bilgisine katkı sağlayacaktır. 
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MATERYAL VE METOD 

Örneklerin toplanması: Şanlıurfa ilinde bulunan kasaplarda rastgele,  farklı zaman 

aralıklarında 20 adet sığır, 20 adet koyun kıyması toplanılıp derhal analiz yapılması için 

labaratuvara getirildi.                                                                         Kıyma örneklerinde 

antimikrobiyal ilaç kalıntısının varlığının tespit edilmesi için Premi®Test kullanıldı. 

Premi®Test et analizleri için AOAC (Lisans no: 060.601) ve AFNOR (no.: DSM-28/1-06-06) 

onaylıdır.  

Premi®Test’in Çalışma Prensibi 

Premi®Test çeşitli hayvansal gıda maddelerinde antibiyotik kalıntılarının tespiti için 

kullanılan mikrobiyal tarama testidir. Premi®Test termofilik bir bakteri olan ve birçok 

antibiyotik ve sülfür bileşiklerine karşı dirençsiz olan Bacillus 

stearothermophilus bakterisinin üremesini inhibi etme prensibine dayalı olarak çalışmaktadır. 

Standardize edilimiş sayıda spor gerekli besinleri içeren agar ortamında gömülü olarak 

bulunmaktadır. Premi®Test 64 °C'ye ısıtıldığında, sporlar çimlenir. Ortamda hiçbir inhibitör 

maddeler bulunmuyorsa çimlenmiş sporlar ürerler ve üreme esnasında asit üretirler. Bu durum 

da ortamda mordan sarıya bir renk değişimi olarak görünür. Anti-mikrobiyal bileşikler yeterli 

miktarda (tespit limitinin üzerinde) olduğunda sporlar çimlenemeyecek ve dolayısıyla 

herhangi bir renk değişimi olmayacaktır. 

Premi®Test İle Analiz Yöntemi 

Gerekli sayıda Premi®Test ampülü makas yardımı ile kesildi. Yaklaşık 2cm3 kıyma   et 

presi yardımı ile 250µl    et suyu ekstre edildi.100 µl et suyu ampülün içerisindeki agar üzerine 

pipetlenip 20 dakika oda ısısında inkübasyona bırakıldı. Distile su ile iki defa yıkama 

yapılarak et suyu ortamda uzaklaştırıp ampül folyo ile kapatıldı. Önceden 64 Co ye ısıtılmış 

ısıtıcı inkibatörüne ampüller yerleştirilerek 3 saat inkübasyona bırakıldı. Renk değişimine 

göre sonuçlar negatif veya pozitif olarak değerlendirildi. 

BULGULAR 

Premi®Test ampülüleri 3 saat sonunda ısıtıcı inkübatöründe çıkartıldığında sarı renk 

mevcutsa bakteri üremesi olduğunu antimikrobiyal ilaç kalıntısının olmadığını gösterir ve 

negatif olarak değerlendirildi. Mor renk değişimi bakteri üremesi olmadığını antimikrobiyal 

ilaç kalıntısının olduğunu gösterir ve pozitif olarak değerlendirildi.( Resim 1) 

Analizler sonucunda sığır kıyma örneklerinin 10 adedi(%50) pozitif 10(%50) adedi 

negatif olarak değerlendirildi. Koyun kıyma örneklerinin 12 adedi (%60) pozitif 8 adedi 

(%40)  negatif olarak değerlendirildi. (Tablo1)  
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Resim 1: 

                                                     
Tablo 1:                                               

ÖRNEK POZİTİF NEGATİF ORAN(Pozitif-Negatif) 

Sığır Kıyması 10 10 %50-%50 

Koyun Kıyması    12    8 %60-%40 

Toplam 22 18 %55-%45 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Antimikrobiyal ilaçların besin değeri olan hayvanlarda kullanımından sonra kesim 

öncesi bekletme süresine uyulmadığında, bu ilaç kalıntılarının miktar ve çeşitine bağlı olarak 

insan sağlığı üzerinde  olumsuz etkiler yaratmaktadır. Hayvansal gıdalarda bulunan 

antimikrobiyal kalıntıllarının halk sağlığı üzerinde olumsuz etkilerinden dolayı hayvansal 

dokularda kalıntı analizleri yapılması giderek önem kazanmıştır. Hayvansal gıdalarda izin 

verilen antimikrobiyal kalıntı miktarlarının sınırlarının belirlenmesi amacıyla yapılan analizler 

gıda güvenliği ve toplum sağlığı yönünden yapılan çalışmalara katkı sağlamaktadır. (Oruç, H. 

ve ark., 2007) 

Dünya’da ve ülkemizde çeşitli gıdalarda antibiyotik kalıntıları ile ilgili yapılan birçok 

araştırma vardır. Bu araştırmalarda  antimikrobiyal kalıntıların belirlenmesi için birçok 

yöntem kullanılmıştır. Bu yöntemler; mikrobiyal testler, high performance liquid 

chromatography (HPLC), LC-UV tekniği, kapillar elektroforez (CE), LC-MS/MS, ELISA ve 

Premi®Test olarak sıralanabilir. (Yıbar, A ve ark., 2013) Premi®Test ile hayvansal gıdalarda 

antimikrobiyal kalıntı belirlenmesi ile ilgili çalışmalar ülkemizde ve dünyada sınırlı sayıdadır.  

Njoga EO ve ark.   Enugu Eyaletinde  kesilen sığırlarda Premi®Test ile Sığırlarda 

böbrek, karaciğer ve kaslarda antimikrobiyal kalıntıların prevalansı belirlenmesi için yapmış 

oldukları bir çalışmada sığır kasında  165 örnekten 12 adedinin (%7.2) pozitif olduğu tespit 

edilmiş. 
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Michel Rakotoharinome ve ark Madagaskar da kesilen domuzlarda Premi® test tekniği 

ile antimikrobiyal kalıntıların ulusal ve bölgesel yaygınlığını belirlemek için yapmış 

oldukları bir çalışmada 2010 yılında toplam 280 örnek arasında 90 adedinin(%32.14) pozitif 

olduğu, 2011 yılında toplam 687 örnekten 270 adedinin(%39.3) pozitif olduğu tespit 

edilmiştir.  

Türkiyede kırmızı etlerde Premi® test kullanılarak  antimikrobiyal kalıntıların 

belirlenmesi ile ilgili bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Diğer ülkelerde kırmızı etlerde 

Premi® test kullanılarak antimikrobiyal kalıntısının belirlenmesi için yapılan çalışmalarda 

da yapmış olduğumuz çalışmada olduğu gibi yüksek miktarda antimikrobiyal kalıntılara 

rastlanmıştır. 

Sonuç olarak antimikrobiyal ilaç kullanımı konusunda dünyada olduğu gibi ülkemizde 

de başta bakanlık, veteriner ilaç ve yem katkısı imalatçıları ile ithalatçıları, ecza depoları, 

eczaneler, veteriner hekimler, mesleki kuruluşlar, üniversiteler işletme, çiftlik ve entegrasyon 

sahiplerine önemli görevle düşmektedir. Ülkemizde yüksek oranlarda antibiyotik kalıntılarına 

rastlanmaması için  işletmelerde kesime alınan hayvanların etlerinin antibiyotik kalıntıları 

yönünden sürekli kontrollerinin yapılması, hayvan yetiştiricilerinin antibiyotikli etler ve 

etkileri konusunda eğitilmesi, antibiyotik uygulanmasını takiben belli sürelerde hayvanların 

kesime tabi tutulabilecekleri konusunda bilinçlendirilmesi ve bu konuda önlemlerin alınması, 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gıdalardaki kalıntılar ile ilgili sağlıklı ve kolay kontrol 

mekanizmaları geliştirmesi,  antimikrobiyal ilaçları gerksiz ve düzensiz kullanan işletmelere 

ciddi yaptırımlar uygulanması gibi önlemler alınması gerekir. Aksi taktirde antimikrobiyal 

ilaçlar ülke ekonomisi ve halk sağlığı üzerine olumsuz etkileri gün geçtikçe artacaktır. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı; Türkiye’nin Şanlıurfa ilinde halk tarafından sevilerek tüketilen ve 

kaçak yollarla ülkemize sokulan İran menşeli Seylan çaylarında pestisit ilaç analizinin 

yapılmasıdır. Çalışma kapsamında semt pazarında satılan kaçak çaylardan numuneler alınmış 

ve içerisinde 603 adet pestisit kalıntısı bakmak için AOAC 2007.01 yöntemi kullanılarak LC-

MS/MS ve GC-MS (Sıvı Kromatografisi-Kütle Spektrofotometresi ve Gaz Kromatografisi-

Kütle Spektrofotometresi) cihazlarında analiz edilmiştir. LS-MS/MS ve GC-MS cihazlarından 

alınan sonuçlara göre çalışılan örneklerde herhangi bir pestisit kalıntısına rastlanmamıştır. 

Literatürde kaçak çayların pestisit içerdiği ile ilgili spekülasyonlar yer almaktadır. Ancak bu 

çalışmada elde edilen verilere göre kaçak çaylarda pestisit kalıntısı görülmemiştir. Yaptığımız 

analizler bu spekülasyonları çürütür niteliktedir. Yine de bölge genelinde yapılacak daha 

geniş kapsamlı çalışmalarla bu karmaşıklığın ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bunun 

içinde tüm bölgeyi kapsayacak şekilde kaçak çay numuneleri toplanarak ilgili analizlerin 

genişletilerek yapılması büyük bir önem arz etmektedir. 

Anahtar kelimeler: Çay, Kaçak Çay, Pestisit 

ABSTACT  

The aim of this study is to evaluate the presence of pesticide residues and the risk of 

public health in leaky teas brought from Iran by illegal routes andconsumed by public in 

Şanlıurfa Province of Turkey. Within the scope of this study, the samples were taken from the 

leaky teas sold in the bazaar. These samples were analysed in LC-MS / MS and GC-MS 

(Luquid Chromotagrophy-Mass and Spectrophotometry Gas Chromotagrophy-Mass 

Spectrophotometry) devices using AOAC 2007.01 method to search for 603 pesticide 

residues. According to the results of chromatograms taken from LS-MS / MS and GC-MS 

devices, no pesticide residues were found. İn the leaky teas studied. There is a considerable 

amount of speculation about the fact that leaky teas contain pesticides in the literature. 

However, the analyses we have done seem to disprove these speculations. Nevertheless, this 

ambiguity needs to be cleared a the wider work to be done across the region. In such a future 

work, ıt will be of great importance to collect leaky tea samples as to cover the entire region 

and to expand the relevant analyses. 

Key words: Tea, Leaky Tea, Pesticide 
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GİRİŞ 

Çay (Camellia sinensis); çaygiller familyasından (Theaceae) tropikal ve astropikal 

iklimlerde yetişen bitkinin yapraklarından elde edilir. Dünya üzerinde ilk olarak Çin ve 

Hindistan’da yetiştirilmeye başlanmıştır. Anavatanı Assam (Hindistan’ın Çin’e bakan iç 

tarafları)’dır (Üstün ve Demirci, 2013). Çay bitkisinin yapraklarının ve tomurcuklarının 

değişik metotlarla işlenmesi sonucu elde edilen çay, dünyada sudan sonra en fazla sevilerek 

içilen ve içme alışkanlığı gittikçe artan 500 yıllık bir geçmişe sahip ekonomik değer taşıyan 

bir içecektir. Çay; kurutularak işlenmesi ve her mevsimde tüketilmesi gibi avantajlarından 

dolayı günlük bir içecek olmayı başarmıştır. Ayrıca uykuya karşı koymak, dinlenmek, 

ısınmak ya da serinlemek amacıyla keyif verici içecek olarak da insanlar tarafından 

tüketilmektedir (Kurt ve Hacıoğlu, 2013).  

Çay bitkisi dünya üzerinde, kuzey yarım kürede yaklaşık 42 enlem derecesinden, güney 

yarım kürede 27 enlem derecesine kadar olan kuşak üzerinde yetiştirilmektedir. Sri Lanka, 

Endonezya, Kenya, Hindistan, Çin ve Japonya çay bitkisinin yaygın olarak yetiştirildiği 

ülkelerdendir. Türkiye ile birlikte 30’a yakın ülkede ekonomik düzeyde çay üretimi 

yapılmaktadır (Harman, 2014). Çay bitkisi yetiştirilen bu ülkelerin çoğu ekvatoral ve ekvatora 

yakın bölgelerde bulunmaktadır. Çay da bakteriyel ve mantar hastalıklarının yanı sıra 160 

farklı böceğin olduğu tespit edildiği bu bölgelerde kış mevsiminin olmaması, havanın nemli 

olması, hastalıklar ve böcekler ile kimyasal bir mücadeleyi zorunlu kılmaktadır (Anonim, 

2018-A). Bunun aksine Doğu Karadeniz bölgesinde yetişen çaylar, coğrafi ve ekolojik şartlar 

nedeniyle kış aylarında az da olsa kar altında kalmaktadır. Kar altında kalan çay bitkisinde 

bakteriyel ve mantar hastalıkları ve böcek bulunma riski ortadan kalkmaktadır. Bu sebepten 

dolayı bu yörede yetişen çay bitkisinde kimyasal ilaçlar ile mücadeleye gerek kalmamaktadır 

(Zenginbal, 2013). 

Ülkemizde tüketilen çaylar; Doğu Karadeniz’de yetişen çaylar ve ülkemize kaçak yollar 

ile gelen, özellikle güneydoğuda sıklıkla tüketilen kaçak çay diye adlandırılan çay olmak 

üzere ikiye ayrılır. Son dönemlerde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki sınır 

kapılarından çeşitli illegal yöntemler ile ülkemize getirilen İran meşeli kaçak çaylar, 

Türkiye’deki çay sektörünü olumsuz etkilemektedir (Rize Ticaret Borsası, 2014). Çayda 

uygulanan yüksek vergi (%145) kaçak çay ithalatının artmasına sebep olmaktadır. Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde çay kaçakçılığı ticaret haline gelmiştir. Yapılan tüm uyarı ve 

önlemlere rağmen bu ticaret engellenememiş ve hatta artarak devam etmektedir (Er, 2013). 

Geçmiş yıllarda kaçak yollar ile daha çok Suriye ve Irak sınırından Seylan tipi (oppi: 

peco) çay ülkemize kaçakçılar tarafından getiriliyordu. Çünkü o bölgelerde Seylan tipi çay 

tanınıyor ve talep görüyordu. Şimdi ise daha çok üretim koşulları bakımından Türk çayına 

benzeyen fakat yüksek miktarda pestisit içerdiği, hijyen bakımından sakıncalı olduğu iddia 

edilen İran menşeli kaçak çayların at ve katır sırtında ülkemize girişi yapılmaktadır. İran 

devleti kendi ürettiği çayı kendi halkına içirmemektedir. Ürettiği çayı Türkiye, Avusturya, 

Rusya gibi ülkelere ihraç etmektedir. İran halkı Sri Lanka ve daha çok Hindistan menşeli peko 

tipi çayı tüketmektedir. Bunun asıl nedeni İran çayının üretildiği Hazar Denizi kıyısındaki 

nemli iklim sebebiyle çay bitkisinde aşırı böceklenme meydana gelmesidir. Böceklenme ile 

mücadele edilmesi için kimyasal(pestisit) ilaçlar kullanılmaktadır. İran da üretilin çaylarda bu 
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sebepten dolayı yüksek miktarda böcek ve kimyasal(pestisit) ilaç kalıntıları bulunmaktadır 

(Anonim 2018-B). 

Çay bitkisinde kullanılan bu kimyasallar (pestisitler) vücuda alınması sonucu değişik 

organlarda toksik etki oluşturabilirler. Özellikle İnsanlarda akut ve kronik zehirlenmeler, 

oksidatif stres, mutajenik ve kanserojenik etkiler gibi ciddi sağlık problemlerine yol 

açabilmektedirler (Eren et al, 2006). Van1 Pestisitlerin sebep olduğu akut etkileri 

irritasyondan, dermatite, sistemik emilime bağlı olarak ölüme kadar değişebilmektedir (Soyöz 

ve Özçelik, 2003). Kronik etkiler; Non Hodgkin lenfoma, lösemi, multiple myeloma, 

karaciğer kanseri, doğum defektleri, nörotoksisite (nöropatiye, Demiyelinizasyona) 

nörodavranışsal bozukluklar, nörofizyolojik değişiklikler, üreme ve fertilite (düşük, düşük 

doğum ağırlığı, toksemi ve postpartum kanama) üzerindeki etkiler olarak sıralanabilir (Şensoy 

ve ark., 2017).  

Pestisitlerin halk sağlığı üzerinde bu kadar ciddi sağlık sorunlarına sebep olması, 

ülkemize İran’dan kaçak yollar ile giren çaylarda da pestisit ilaçların yoğun şekilde 

kullanıldığının iddia edilmesi, kaçak çaylarda pestisit analizlerin yapılmasını oldukça önemli 

bir hale getirmektedir. 

MATERYAL VE METOD 

Şanlıurfa ili semt pazarlarında satılmakta olan kaçak çaylardan numuneler toplanıp 

analizin yapıldığı laboratuvara gönderilmiştir. Aynı gün içinde çay numunelerinin ekstratı 

yapılıp LC-MS/MS, GC-MS için hazır hale getirildi. Analizler  Delta Laboratuvar Sist. Tezg. 

San. Tic. Şti, laboratuarında yaptırılmıştır. Analiz için, AOAC 2007.01 yöntemi 

kullanılmıştır. Birim olarak mg/kg baz alınmıştır.   

Pestisit Kalıntılarının LC-MS ile Tayini: LC-MS ile pestisit bileşiklerin analizi, ikili 

MS cihazı bağlanmış bir Nexera modeli Shimadzu HPLC kullanılarak yapıldı. Cihazın MS 

kütüphanesi kullanılarak, kütüphanede kayıtlı bileşiklerle karşılaştırılarak, numune içerisinde 

pestisit bileşikler belirlenmeye çalışıldı. Cihaza bağlı ekipmanlar ve çalışma şartları ise 

aşağıdaki şekilde ayarlanmıştır.  

Ekipmanları: LC-20AD İki adet pompa, DGU-20A3R degaser, CTO-10ASVP kolon 

fırını, SIL-20AC autosampler. Kolan Bilgileri: C-18 Intersil ODS-4 (3.0mm x 100mm, 2µm) 

analitik kolon Kolon sıcaklığı: 400 C Mobil faz: A (Su, %0,1 Formik asit), B (Metanol, %0,1 

Formik asit). Akış 0.3ml/dk ve enjeksiyon hacmi 2µL. 

LC-MS/MS için ekstratın hazırlanması: Numuneden 5 g tartıldı ve hacmi 15 mL'ye 

tamamlamak için su ilave edildi, 15 ml asetonitril ilave edilip 1 dakika boyunca tüp sallanıldı. 

Daha sonra QuEChERS içerisinde ki tuz eklenip 1 dakika tüp sallanıldı. 5 dakika boyunca 

4000 rpm santrifüjlendi. Tüpten 1.5mL alınıp 0.45’lik filtre ile filtrelenip cihaza verildi. 

Pestisit Kalıntılarının GC-MS ile Tayini: Pestisit bileşenlerin ayırımında, Shimadzu 

GC-2010; QP-2010 sistem; Shimadzu, Kyoto, Japonya DB-FFAP kapiler kolon (60 m x 0,25 

mm x 0,25 μm; J&W Scientific, Folsom, CA, A.B.D) kullanıldı. Cihazın enjeksiyon sıcaklığı 

250°C ve MS iyon kaynağı 200°C’ye ayarlanmıştır. Kütle spektrometresi ile 1 saniye 

aralıklarla 33–650 kütle/yük (m/z) arasında tarama yapıldı. Seperasyon için sıcaklık programı 

40°C’de 2 dk ile başladıktan sonra 5 mL/dk hızıyla 240°C’ye çıkarılarak bu sıcaklıkta 6 dk 

bekleyecek şekilde ayarlanmıştır. Taşıyıcı gaz olarak He kullanılarak kolon içerisinde 1 
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mL/dk hızında akış sağlanmıştır. Piklerin tanımlanmasında MS kütüphanesinde bulunan 

Wiley 7 ve NIST 147 programları kullanıldı. Tanımlanan piklerin alıkonma indeksleri 

(retention index) C10-C26 n-alkan serisi (Dr. Ehrenstorfer GmbH, Ausburg, Almanya) 

kullanılarak belirlenmiş ve literatür verileriyle karşılaştırılmıştır.  

GC-MS için ekstratın hazırlanması: LC-MS/MS cihazı için hazırladığımız örnek 

hazırlamada, santrifüj sonrası oluşan üst faz dan 8 mL alındı clean-up kit tüpüne ilave edilip 1 

dakika boyunca tüp sallanıldı. Daha sonra tüp 3 dakika boyunca 5000 rpm santrifüjlenip sıvı 

faz çekililerek 0.45’lik ile filtrelenip cihaza verildi. 

BULGULAR  

Bu çalışmada Çizelge 1’de görüldüğü gibi LC-MS/MS ve Çizelge 2’de GC-MS ile 

analizi yapılan pestisit bileşiklerinin tümünde negatif sonuçlar çıkmıştır. Yine Şekil 1 ve Şeki 

2’de görüldüğü gibi pestisit varlığını gösterecek bir pike rastlanmamış olup sadece ses 

dalgalarına rastlanmıştır. 

Çizelge 1. Kaçak çayda LC-MS/MS analizi yapılan pestisit bileşikleri 

4-D, 2.4-DB, 2-2.Naphthyloxyacetic acid, 3,4,5-Trimethacarb, 3-Hydroxycarbofuran, 4-

CPA5-Hydroxy-clethodim-sulfone, 5-Hydroxy-imidacloprid, 5-Hydroxy-thiabendazol, 6-

Chlor-3-phenyl-pyridazin-4-ol (Pyridate-Metabolit), Acephate, Acequinocyl, Acetamiprid, 

Acetochlor, Acibenzolar-S-methyl, Acifluorfen,Aclonifen,Acrinathrin, Alachlor, Aldicarb-

sulfoxid, Aldoxycarb, Alloxydim, Ametryn, Amidosulfuron, Aminocarb, Aminopyralid, 

Amitraz, Amitrol,  AMPA (Aminomethyl phosphonic acid), Anilazine, Anilofos, Aramite, 

Atrazin, Atrazine-2-hydroxy, Atrazine-desethyl, Atrazine-desethyl-2-hydroxy, Atrazine-

desisopropyl, Avermectin B1a, Azaconazole, Azamethiophos, Azimsulfuron, Azinphos-ethyl, 

Azinphos-methyl, Azoxystrobin, Beflubutamid, Benalaxyl, Benazolin, Bendiocarb, 

Benfuracarb, Benfuresate, Benomyl, Benoxacor, Bensulfuron-methyl, Bensulide, Bensultap, 

Bentazone, Benzoximate, Bifenazate, Bifenox, Bifenthrin, Bioresmethrin, Bitertanol, 

Boscalid, Brodifacoum, Bromacil, Bromadiolone, Bromophos, Bromophos-ethyl, 

Bromoxynil, Bromuconazole, Bupirimate, Buprofezin, Butafenacil, Butocarboxim-sulfoxid, 

Butoxycarboxim, Butralin, Buturon, Butylate, Cadusafos, Carbaryl, Carbendazim, 

Carbetamide, Carbofuran, Carbosulfan, Carboxin, Carfentrazoneethyl, Carpropamid, Cartap, 

Chinomethionate, Chlorbromuron, Chlorbufam,   Chlorethoxyfos-oxon, Chlorfenvinphos, 

Chlorfluazuron, Chloridazon, Chlorimuron-ethyl, Chlormephos, Chlorophacinone, 

Chlorotoluron, Chloroxuron, Chlorpropham, Chlorpyrifos, Chlorpyrifos-methyl, 

Chlorsulfuron, Chlorthiamid, Chlorthiophos, Cinerin,  ICinerin,  IICinidon-ethyl, 

Cinosulfuron, Clethodim, Clethodim-imin-sulfone, Clethodim-imin-sulfoxide, Clethodim-

sulfone, Clethodim-sulfoxide, Clodinafop-propargyl, Clofentezine, Clomazone, Clomeprop, 

Clopyralid, Cloquintocet-mexyl, Clothianidin, Coumaphos, Coumatetralyl, Crotoxyphos, 

Cyanazine, Cyanofenphos, Cyanophos, Cyazofamid, Cyclanilide, Cycloate, Cycloxydim, 

Cyfluthrin, Cyhalofop-butyl, Cymoxanil, Cypermethrin, Cyphenothrin, Cyproconazole, 

Cyprodinil, Cyromazine, Daminozide, Deltamethrin, Demeton-S-methyl, Demeton-S-methyl-

sulfon, Desmedipham, Desmethyl-formamido-pirimicarb, Desmethyl-pirimicarb, Desmetryne, 

Dialifos, Di-allate, Diazinon, Dichlofenthion, Dichlofluanid, Dichlorprop-P, Dichlorvos, 
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Diclobutrazol, Diclofop-methyl, Dicloran, Diclosulam, Dicrotophos, Dicyclanil, 

Diethofencarb, Difenacoum, Difenoconazole, Difenoxuron, Difenzoquat, Diflubenzuron, 

Diflufenican, Diflufenzopyr, Dimefuron, Dimepiperate, Dimethachlor, Dimethametryn, 

Dimethenamide, Dimethoate, Dimethomorph, Dimetilan, Dimoxystrobin, Diniconazole, 

Dinoseb, Dinoterb, Dioxathion, Diphacinone, Diphenamid, Diphenylamine, DiquatDithianon, 

Dithiopyr, Diuron, DNOC, Dodemorph, Dodine, Edifenphos, Endosulfansulfate, 

EPN,Epoxiconazole, EPTC, Esfenvalerate, Ethametsulfuron-methyl, Ethidimuron, 

Ethiofencarb, Ethiofencarb-sulfon, Ethiofencarb- Fenamidone, Fenamiphos, Fenarimol, 

Fenazaquin, Fenbuconazole, Fenfuram, Fenhexamid, Fenitrothion, Fenobucarb, Fenoprop, 

Fenothiocarb, Fenoxaprop-ethyl, Fenoxycarb, Fenpiclonil, Fenpropathrin, Fenpropidin, 

Fenpropimorph, Fenpyroximate, Fenthion, Fentin, Fenuron, Fenvalerate, Fipronil, Fipronil-

desulfinyl, Fipronil-sulfide, Fipronil-sulfone, Flamprop-M-isopropyl, Flamprop-M-methyl, 

Flazasulfuron, Florasulam, Fluazifop (free acid), Fluazifopbutyl, Fluazinam, Flucycloxuron, 

Flucythrinate, Fludioxonil, Flufenacet, Flufenoxuron, Flumetsulam, Flumioxazin, 

Fluometuron, Fluoroglycofene-ethyl, Fluoxastrobin, Flupyrsulfuron-methyl, Fluquinconazole, 

Flurenol, Flurochloridone, Fluroxypyr, Fluroxypyr-meptyl, Flurprimidole, Flurtamone, 

Flusilazole, Flusulfamide, Fluthiacet methyl, Flutolanil, Flutriafol Fluxofenim, Fomesafen, 

Fonofos, Foramsulfuron, Formetanate, Fosthiazate, Fuberidazole, Furalaxyl, Furathiocarb, 

Glufosinate, Halfenprox, Halofenozide, Halosulfuron-methyl, Haloxyfop-etotyl, Haloxyfop-P, 

Haloxyfop-P-methyl, Heptenophos, Hexaflumuron, Hexazinone, Hexythiazox, 

Hydramethylnon Imazalil, Imazamethabenz-methyl, Imazapic, Imazapyr, Imazaquin, 

Imazosulfuron, Imibenconazole, Imidacloprid, Imidacloprid-Olefin, Indoxacarb, 

Iodosulfuron-methyl sodium, Ioxynil, Iprobenfos, Iprodione, Iprovalicarb, Isazofos, 

Isofenphos, Isofenphos-oxonIsoprocarb, Isoprothiolane, IsoproturonIsoxaben Isoxadifen-

ethylIsoxaflutole, Isoxathion,  Jasmolin,  IJasmolin IIKresoxim-methyllambda-Cyhalothrin, 

Lenacil, Linuron, Lufenuron, Malaoxon, Malathion, Maleic hydrazide MCPA, MCPA-2-

Ethylhexylester, MCPA-butotyl, MCPB, Mecarbam, Mecoprop-P, Mefenacet, Mefenpyr-

diethyl, Mepanipyrim, Mepiquat, Mepronil, Mesosulfuron-methyl, Mesotrione, Metalaxyl, 

Metamitron, Metazachlor, Metconazole, Methabenzthiazuron, Methacrifos, Methamidophos, 

Methfuroxam, Methidathion, Methiocarb, Methiocarb-sulfoxid, Methomyl, Methomyl-oxime, 

Methoxyfenozide, Metobromuron, Metolachlor, Metolcarb, Metosulam, Metoxuron, 

Metrafenone, Metribuzin, Metsulfuron-methyl, Mevinphos, Molinate, Monocrotophos, 

Monolinuron, Monuron, Myclobutanil, Naled, Napropamide, Neburon, Nicarbazin (1,3- N,N'-

bis (4-nitrophenyl)urea), Nicosulfuron, Nicotine, Nitenpyram, Norflurazon, Norflurazon-

desmethyl, Novaluron, Nuarimol, Ofurace, Omethoate, Orbencarb, Oxadiargyl, Oxadiazon, 

Oxadixyl, Oxamyl, Oxamyl-oxime, Oxasulfuron, Oxycarboxin, Oxydemeton-methyl, 

Oxyfluorfen, Paclobutrazol, Paraoxon, Paraoxon-methyl, Parathion, Parathion-methyl, 

Pebulate, Penconazole, Pencycuron, Pendimethalin, Permethrin, Pethoxamid, Phenmedipham, 

Phenthoate, Phorate, Phorat-sulfonPhorat-sulfoxide, Phosalone, Phosmet, Phosphamidon, 

Phoxim, Picolinafen, Picoxystrobin, Piperonyl butoxide, Piperophos, Pirimicarb, Pirimiphos-

ethyl, Pirimiphos-methyl, Primisulfuron-methyl, Prochloraz, Procymidone, Profenofos, 

Prohexadione, Promecarb, Prometon, Prometryne, Propachlor, Propamocarb, Propanil, 
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Propaquizafop, Propargite, Propazin-2-hydroxy, Propazine, Propetamphos, Propham, 

Propiconazole, Propoxur, Propoxycarbazone sodium, Propyzamide, Prosulfocarb, 

Prosulfuron, Prothioconazole, Prothioconazole, Desthiometabolit, Prothiofos, Pymetrozine, 

Pyraclofos, Pyraclostrobin, Pyraflufen-ethyl, Pyrazophos, Pyrethrin, IPyrethrin, IIPyridaben, 

Pyridaphenthion, Pyridate, Pyrifenox, Pyrimethanil, Pyriproxyfen, Pyroquilon, Quinalphos, 

Quinmerac, Quinoclamine, Quinoxyfen, Quizalofop-ethyl, Quizalofop-P (free 

acid),Resmethrin, Rimsulfuron, Rotenone, Sebuthylazine, Sebuthylazine-desethyl, 

Sethoxydim, Siduron, Silthiofam, Simazine, Simazine-2-hydroxy, Simetryn, Spinosyn, 

ASpinosyn DSpiroxamine, Sulcotrione, Sulfentrazone, Sulfometuron-methyl, Sulfosulfuron, 

Sulfotep, Sulprofostau-Fluvalinate, Tebuconazol, Tebufenozide, Tebufenpyrad, Tebupirimfos, 

Tebutam, Tebuthiuron, Teflubenzuron, Temephos TEPP , Tepraloxydim, Terbumeton, 

Terbuthylazine, Terbuthylazine-2-hydroxy, Terbuthylazine-desethyl, Terbutryn, 

Tetrachlorvinphos, Tetraconazole,  Tetramethrin, Thiabendazole, Thiacloprid, 

Thiamethoxam, Thidiazuron, Thifensulfuron-methyl, Thiobencarb, Thiodicarb, Thiofanox-

sulfone, Thiofanox-sulfoxide, Thiophanate, Thiophanate-methyl, Tolclofos-methyl, 

Tolylfluanid, Tralkoxydim, Triadimefon, Triadimenol, Tri-allate, Triasulfuron, Triazamate, 

Triazophos, Triazoxide, Tribenuron-methylTrichlorfon, Triclopyr, Tricyclazole, Tridemorph, 

Trietazine, Trifloxystrobin, Triflumizole, Triflumuron, Triflusulfuron-methyl, Trinexapac-

ethyl, Triticonazole, Tritosulfuron, Uniconazole, Vamidothion, Warfarin, Ziram 

Çizelge 1. Kaçak çayda GC-MS ile analizi yapılan pestisit bileşikleri 

2-Ptenyphenol, 2-keto ethofurnesate, 3.5-Dichloroanline, Acrinathrin, Aldrin ve 

Dieldrin,( Aldrin ve dieldrin kombinasyonu: dieldrin cinsinden), Benfluralin, Bifenazate, 

Bifenox, Bifenthrin, Biphenyl, Boscalid, Bromophos-ethly, Bromophos-methyl, 

Bromoprepylate Bupirimate, Buprofezin, Butylate, Cadusafos, Captan(Captan ve THPI 

toplamı; captan cinsinden), Carbosulfan ,Carboxin,  Chlorbenside, Chlorbufam, 

Chlorrdane(cis- ve trans-chlordane toplamı)Chlorethoxyfos, Chlorfenapyr Ott 

Chloropropylate methyl, Chlorfenvinphos, Chlormephos, Chlorobenzilate, Chloroneb, 

Chloropropylate, Chlorothalonil, Chlorpyrifos-ethyl, Chlorpyrifos –rnethyl, Chlorthal-

dimethyl, Chlorthiamid, Chlozolinate, Clothianidin, Cyanofenphos,  

Cyflufenamid(cyflufenamid Z- izomeri ve E-izomeri toplamı ), Cypermethrin(diger bileşik 

izomer karışımları dahil cyfluthrin(izomerleri toplamı)), Cypermethrin(diger bileşik izomer 

karışımları dahil Cypermethrin (izomerleri toplamı)), DDT (p,p-DDT, o,p-DDT, p-p-DDE ve 

p-p-TDE (DDD) toplamı; DDT cinsinden), Dialifos, Diazinon,Dichlobenil, Dichlorvos 

(DDVP), Dicofol (p,p ve o, p İzomerleri toplamı), Diethofencarb, Dimethipin, Diniconazole, 

Dinobuton, Dioxabenzofos,  Diphenamed, Diphenylamine, Disulfoton (disulfoton, disulfoton 

sulfoxide ve disulfoton sulfone toplamı; disulfoton cinsinden), Ditalimfos , Endosulfan (alfa 

ve beta izomerleri ile endosulfan-sulphate ;endosulfan cinsinden), Endrin, Endrin Ketone, 

Ethalfluralin, Ethion, Ethofumasate,  Ethoprophos,  Etoxazole, Etridiazole, Etrimfos, 

Fenamidone, Fenarimol, Fenbuconazole, Fenchlorphos(fenchlorphos ve fenchlorphos oxon  

toplamı; fenchlorphos cinsinden),  Fenitrothion, Fenoxaprop-P-ethyl, Fenoxaprop-ethyl, 

Fenpropathrin, Fenson. Fenvalerate (Esfenvalerate’yi içeren izomerlerin herhangi oranı (RR, 

SS, RS ve SR)), Flucythrinate, Flurmetralin. Filuridone,  Flusilazole . Flutriafol, Folpet 
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(Folpet ve Phtalimide toplamı; folpet cinsinden),Fonofos, Formothion, Fosthiazate, 

Halfenprox, Heptachlor (heptachlor ve heptachlor epoxide toplamı, heptachlor cinsinden), 

Hexachlorobenzene(HCB), Hexachlorociclohexane(HCH) (gamma izomeri hariç izomerlerin 

toplamı) Hexaconazde, Imazalil,  lodofenphos (Jodfenphos), Iprodione, Isodrin, Isofenphos, 

Kresoxim-methyl, Lampda-Cyhalothrin(Diğer izomerik bileşenleri dahil Lampda-

Cyhalothrin(izomerler toplamı)), Lindane (Hexachlorociclohexane (HCH) gamma izomeri), 

Mefenpyr-diethyl, Methacrifos, Methidathion , Methoxychlor, Metribuzin, Mirex,Nitrofen, 

Oxdiazon, oxsadixyl,  Oxyfluorfen, Parathion ethyl, (Parathion), Parathion-methyl 

(Parathrion-methyl ve paraoxon-methyl toplamı Parathrion-methyl cinsinden), Penconazole, 

Pendimethalin,  Pentachloroaniline, Pentachloroanisole,  Pentanochlor, Permethrin(izomerleri 

toplamı), Pethoxamid, Phorate, Phorate Sulfone, Phosmed, Phosphamidon, Procmidone, 

Profenofos, Propachlor, Propazine, Pyrazophos, Pyridaben, Pyrimethanil,  Pyrimidifen, 

Quinoxifen, Quintozone (PCNB) (quintozene ve pentachloro-aniline toplamı, quintozene 

cinsinden), Sulfotep, Tebuconazole, Tebufenpyrad, Tebupirimfos, Tecnazene, Tefluthrn, 

Terbacil, Terbutryn, Tetrachlorvinphos, Tetraconazole, Tetradifon, Tetrasul, Thiocyclam. 

Thiometon, Tolclofos-methyl, Triazophos, Tribufos, Trichloronat, Trİflumizole, Trifuralin, 

Triticonazole, Vinclozalin, p,p-dichlorobenzocphenone 

 

 
Şekil 1. Kaçak çaylardan elde edilen LC-MS/MS kromatogramı 
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Şekil 2. Kaçak çaylardan elde edilen GC-MS kromatogramı 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Kaçak çay tüketimi Doğu ve Güney Doğu illerinde gün geçtikçe artmaktadır. Kaçak çay 

tüketiminin sağlık üzerinde birçok olumuz etkisi olduğu söylenilmektedir. Ancak bu güne 

kadar ülkemizde, kaçak çay ile ilgili ileri sürülen iddiaları doğrulayan ya da yanlış olduğunu 

gösteren bir bilimsel çalışma yapılmamıştır. Dolayısıyla da bu konudaki iddialar spekülasyon 

olmanın ötesine gitmemektedir. Bu tür spekülasyonlara örnek verecek olursak; Rize ticaret 

borsasını 2012 yılında yaptığı bir açıklamada; ‘’İran’da çay üretimi yapıldığı bölgelerde iklim 

sebebiyle çaylarda aşırı böceklenme meydana gelmektedir. Bu böceklenme ile mücadele 

edilmesi için pestisit ilaçlar kullanılmaktadır. Dolayısıyla İran çayında yüksek miktarda 

pestisit kalıntısı oluşmakta olduğu, bu çayları tüketen insanların sağlığı olumsuz yönde 

etkilendiğini’’ söylemektedir (Rize Ticaret Borsası, 2014). Özcan ve arkadaşları yaptıkları 

bildiri sunumunda; ‘’kaçak çayın ülkemize girişinin sadece çay arzını arttırmaya neden 

olmayıp, aynı zamanda kimyasal kalıntılar ve hormon içermesi bakımında halk sağlığını 

tehdit ettiğini’’ bildirmişlerdir (Özcan ve Yazıcıoğlu, 2013). Cihan Harman yapmış olduğu 

doktora tez çalışmasında; ‘’üretim bakımından Türk çayına benzerlik gösteren fakat hijyen 

bakımından sakıncalı, yüksek miktarda pestisit ve yapılan analizlerde böcek içeren İran 

menşeli çaylar ülkemize tüketildiğini’’ bildirmiştir (Harman, 2014). 2015 Yılında Diyarbakır 

ilinde yapılan doğal ve sağlıklı çay sempozyumunda ÇAYKUR genel müdürü; ‘’Dünyada en 

sağlıklı çayın ülkemizde Karadeniz bölgesinde üretildiğini, diğer ülkelerde yetiştirilen 

çayların kışın kar altında kalmadığından yüksek miktarda pestisit kalıntısı ve haşere 

içerdiğini, bu yüzden ülkemize kaçak yollar ile gelen çayların sağlıklı olmadığını’’ ifade 

etmiştir (Anonim 2018-C). Ulusal Çay Konseyinin yayımlamış olduğu İran Çayı raporunda; 

‘’İran’da üretimi yapılan çaylarda böceklenmeyi önlemek için aşırı pestisit ilaçlar 

kullanılmaktadır. Ayrıca ilaçlanma sonrası ölen böcekler çay bitkisinin yaprağına yapışarak 

ölmektedir. Dolayısıyla İran çayı içinde hem böcek kalıntıları hem de yüksek miktarda pestisit 

bulunmakta; kanserojen etkiye sahip bu kalıntılar ölüme varan birçok hastalığa davetiye 

çıkardığını’’ söylemektedir (Anonim 2018-B). Bu konu hakkında yurt dışında yapılmış bir 

çalışma bulunmaktadır. Çalışmaya göre; 2000-2001 yılında Çin, Hindistan, Japonya ve 
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Vietnam çaylarında yapılan numune analiz sonuçlarında tüm çaylarda yüksek miktarda 

pestisit kalıntısı olduğu görülmekle birlikte Türk çayı ve Gürcistan’da üretilen çaylarda 

pestisit kalıntısı olmadığı rapor edilmiştir (Anonim 2018-D).  

Yapmış olduğumuz araştırmada ise; tarımda en yaygın kullanılan 603 pestisit etken 

maddesi araştırılmış ancak kaçak çayların herhangi bir pestisit içerdiğine dair bulguya 

rastlanmamıştır. Bu sonuç ise; İran menşeli kaçak çay hakkında iddia edilenlerin aksine olarak 

bulunmuştur. Çalışma alan itibarıyla dar bir bölgeyi kapsıyor olsa da kaçak çay hakkında 

verilen peşin hükümleri ve ön yargıları değiştirecek niteliktedir. Bu konu hakkında yapılacak 

daha geniş alanlı ve detaylı çalışmalara kadar bu iddialar spekülasyon olarak kalmaya devam 

edecektir. Güney Doğu Anadolu Bölgesinde yaygın olarak kullanılan kaçak çayların pestisit 

içerip içermediği ile ilgili net bir hüküm verebilmek için tüm bölgeyi kapsayan daha geniş 

araştırmaların yapılması gerekmektedir. 
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ÖZET 

Çalışma evde bakım hizmeti alan Serebral Palsi'li çocuklara bakım veren ebeveynlerin 

sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını ve bu davranışları etkileyen faktörleri belirlemek 

amacıyla yapılmıştır. Ocak 2016 – Şubat 2018 tarihleri arasında tanımlayıcı olarak 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmada örnekleme yöntemine gidilmemiş olup 89 ebeveyne 

ulaşılmıştır. Veriler bireysel bilgi formu ve sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeği II ile 

toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, bağımsız gruplarda t testi, Mann 

Whitney U testi ve Kruskall Wallis analizi yapılmıştır. Araştırma için Harran Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Etik Kurulu’ndan, kurumdan ve katılımcılardan izin alınmıştır. Ebeveynlerin 

öğrenim durumları ile beslenme alt boyut puan ortalaması arasında, sosyal güvence durumları 

ile manevi gelişim ve stres yönetimi alt boyut puan ortalamaları arasında, gelir durumları ile 

kişilerarası ilişkiler alt boyut puan ortalaması arasında, akrabalık bağlarının varlığı ile sağlık 

sorumluluğu alt boyut puan ortalaması arasında anlamlı bir fark saptanmıştır (p < 0.05). 

Serebral Palsi’li çocuklara bakım veren ebeveynlere yönelik sağlıklı yaşam biçimi 

davranışlarını geliştirmeye yönelik hemşirelik çalışmaları önerilebilir.  

Anahtar Kelimeler: Serebral Palsi’li Çocuk, Evde Bakım, Sağlıklı Yaşam Biçimi 

Davranışları, Hemşirelik. 

ABSTRACT 

The study has been conducted in order to determine healthy lifestyle behaviors of 

parents who provide care for children who receive home care services and affecting factors 

between January 2016 – February 2018, a descriptive manner. In the study, sampling method 

was preferred and 89 parents constituted the sample. The data were collected via information 

form and healthy lifestyle scale II. In data analysis, descriptive statistics, and for independent 

groups t-test, Mann Whitney U test and Kruskall Wallis analysis were conducted. For the 

research, an approval has been received from Harran University Ethics Committee and from 

the participants. A significant difference was determined between; parents education levels 

and nutrition sub-dimension point averages, social security conditions and spiritual 

development and stress management sub-dimension point averages, income levels and 

interpersonal relationships sub-dimension point averages,  and existence relationship by 

affinity and health responsibility sub-dimension point averages (p < 0.05). Nursing studies 
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towards improving healthy lifestyle behaviors of parents who provide care for children with 

cerebral palsy can be suggested. 

Keywords: Children with Cerebral Palsy, Home Care, Healthy Life-Style Behaviors, 

Nursing 

GIRIŞ 

Engelli bir çocuğa sahip olmak insanı rahatsız etmekte, yaşam kalitesini düşürmekte ve 

hayata mutsuz bakmasına neden olmaktadır. Anne ve babalar için engelli bir çocuğa sahip 

olmak, bu durumu kabullenmek güçtür. Ebeveynler engelli çocuğa sahip olma durumunu bir 

süre inkâr ederler. Engelli çocuğa sahip oldukları için kendilerini suçlarlar (Darıca ve ark., 

2000). Yapılan çalışmalarda engelli çocuğu olan ailelerin aile yapısında, ailedeki bireylerin 

görevlerini yerine getirmelerinde birçok açıdan sıkıntılar yaşandığı belirtilmektedir (Pelchat 

ve ark., 2002; Yavuz ve Çimen, 2007; Yıldırım ve ark., 2012). Bireylerin sağlıklı yaşam 

biçimi davranışlarını belirlemek için birçok araştırma yapılmasına rağmen (Arslan ve Ceviz, 

2007; Karadamar ve ark., 2014; Özcan ve Bozhüyük, 2016; Polat ve Bayrak, 2013) Serebral 

Palsi’li çocuğa bakım veren ebeveynlere yönelik herhangi bir çalışmaya ulaşılamamıştır. Bu 

nedenle çalışma evde bakım hizmeti alan Serebral Palsi'li çocuklara bakım veren ebeveynlerin 

sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını ve bu davranışları etkileyen faktörleri belirlemek 

amacıyla yapılmıştır. 

Gereç ve Yöntem 

Ocak 2016 – Şubat 2018 tarihleri arasında Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde 

tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmada örnekleme yöntemine gidilmemiş olup 89 

ebeveyne ulaşılmıştır. Veriler bireysel bilgi formu ve sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeği 

II ile toplanmıştır. Çalışmanın bağımsız değişkenleri, sosyo-demografik özellikler, bakımla 

ilgili özellikler, bakım verenin sağlığı ile ilgili özellikler, bağımlı değişkenleri ise sağlıklı 

yaşam biçimi davranışları ölçeği II puan ortalamalarıdır. Verilerin değerlendirilmesinde 

Statistical PackageSocialSciences (SPSS) 16.0 paket programı kullanılmıştır. Verilerin 

analizinde tanımlayıcı istatistikler, bağımsız gruplarda t testi, Mann Whitney U testi ve 

Kruskall Wallis analizi yapılmıştır. Araştırma için Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik 

Kurulu’ndan, kurumdan ve katılımcılardan izin alınmıştır. 

Bulgular  

Ebeveynlerin %97.8’inin kadın olduğu, %60.7’sinin okuryazar olmadığı, %79.8’inin 

sosyal güvencesinin olduğu ve %97.8’inin çalışmadığı saptanmıştır. Ayrıca ebeveynlerin 

%55.1’inin geliri giderden az, %97.8’i evli, %49.4’ünde eşler arasında akrabalık bağı 

bulunmaktadır. %77.5’inin sağlıklı beslenme alışkanlığının olduğu, %12.4’ünün düzenli 

olarak egzersiz yaptığı, %55.1’inin fazla kilolu olduğu ve %25.8’inin kronik bir hastalığının 

olduğu saptanmıştır. Ebeveynlerin %36.0’ının bakmakla yükümlü olduğu başka bireylerin 

olduğu belirtilmiştir.  

SP’li çocuklara bakım veren ebeveynlerin SYBDÖ II’den aldıkları toplam puan 

ortalamalarının 120.35 (±17.46) olduğu saptanmıştır. Çalışmada SYBDÖ II’nin Chronbach 

Alpha değeri 0.78 bulunmuştur.   
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Ebeveynlerin öğrenim durumları ile beslenme alt boyut puan ortalaması arasında, sosyal 

güvence durumları ile manevi gelişim ve stres yönetimi alt boyut puan ortalamaları arasında, 

gelir durumları ile kişilerarası ilişkiler alt boyut puan ortalaması arasında, akrabalık bağlarının 

varlığı ile sağlık sorumluluğu alt boyut puan ortalaması arasında anlamlı bir fark saptanmıştır 

(p<0.05). Çalışmada ebeveynlerin beslenme durumları ile kişilerarası ilişkiler, manevi 

gelişim, sağlık sorumluluğu, fiziksel aktivite ve stres yönetimi alt boyut puan ortalamaları 

arasında, hastalık durumları ile manevi gelişim alt boyut puan ortalaması arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark saptanmıştır (p < 0.05).  

Tartışma 

SP yaşam boyu bakım gerektiren ve çeşitli tedavilerle sürekli desteklenmesi gereken bir 

hastalıktır. SP’li hastaların tedavisinde multidisipliner yaklaşım ve aile desteği önemlidir. 

SYBDÖ II Ölçeğinin alt boyut puan ortalamalarına bakıldığında manevi gelişim alt 

boyutu puan ortalaması en yüksek puanı alırken, fiziksel aktivite alt boyutu puan ortalaması 

en düşük puanı almıştır. Hui’nin çalışmasında (2002) ve Mıdık ve arkadaşlarının (2017) 

engelli çocuk ebeveynlerinde yaptıkları çalışmada bu çalışmaya benzer sonuçlar elde 

edilmiştir (Hui, 2002;  Mıdık ve ark., 2017). Bu çalışmadan farklı olarak Haddad ve 

arkadaşlarının (2004) yaptıkları çalışmada hemşirelik öğrencileri en düşük puanı sağlık 

sorumluluğu alt boyutundan almıştır (Haddad ve ark., 2004). Çalışmalardan elde edilen 

sonuçların farklı olması, örneklem gruplarının farklı olması ile açıklanabilir.  

Çalışmaya katılan ilköğretim ve üstü mezunu ebeveynlerin SYBDÖ II toplam puan 

ortalamalarının, okur yazar ve okur yazar olmayanlara oranla yüksek olduğu ve öğrenim 

durumu ile beslenme alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olduğu tespit 

edilmiştir. Lin ve arkadaşlarının (2009) yaptıkları çalışmada eğitim durumu ile SYBDÖ II 

toplam puan ortalamaları arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır (Lin ve ark., 2009). Croizer 

ve arkadaşlarının (2009) yaptıkları çalışmada da eğitim durumu ile SYBDÖ II puan 

ortalamalarının ilişkili olduğu belirtilmiştir (Croizer ve ark., 2009). Bu araştırma sonuçları 

diğer araştırma sonuçları ile paralellik göstermekte olup, ilköğretim ve üstü eğitim düzeyine 

sahip kişilerin SYBDÖ II toplam puan ortalamalarının yüksek olması beklenen bir sonuçtur. 

Sosyal güvence varlığı ile manevi gelişim ve stres yönetimi alt boyutları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmaya benzer olarak 

Çalmaz’ın (2011) 15-49 yaş arasındaki kadınlarda yaptığı araştırmada sosyal güvencesi 

olanların SYBDÖ II toplam puan ortalamalarının (117.40 ± 23.06) sosyal güvencesi 

olmayanlardan daha yüksek olduğu belirlenmiştir (Çalmaz, 2011). Bu durum sosyal 

güvencesi olan bireylerin sağlık personellerinden daha fazla destek aldıklarının bir göstergesi 

olabilir. 

Araştırmaya katılan ebeveynlerden sağlıklı beslenme alışkanlığı olanların SYBDÖ II 

toplam puan ortalamalarının sağlıklı beslenme alışkanlığı olmayanlardan yüksek olduğu 

saptanmıştır. Çalmaz’ın (2011) 15-49 yaş arası kadınlarda yaptığı çalışmada her zaman 

düzenli beslenme alışkanlığı gösteren kadınların SYBDÖ II toplam puanının hiçbir zaman 

düzenli beslenme alışkanlığı olmayanlara göre yüksek olduğu ve istatistiksel olarak aralarında 

anlamlılık olduğu belirtilmiştir (Çalmaz, 2011). Sağlıklı beslenme alışkanlığı olanların 
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SYBDÖ II toplam puan ortalamalarının sağlıklı beslenme alışkanlığı olmayanlardan yüksek 

olması beklenen bir sonuçtur. 

Sonuç ve Öneriler 

Sonuç olarak; ebeveynlerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeği II puan 

ortalamalarının istenen düzeyde olmadığı, akrabalık bağının ve sağlıklı beslenmenin sağlıklı 

yaşam biçimi davranışlarını etkilediği belirlenmiştir.  

Bu nedenle Serebral Palsi’li çocuklara bakım veren ebeveynlere yönelik daha geniş 

örneklemde sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını geliştirmeye yönelik hemşirelik çalışmaları 

önerilebilir.  
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ÖZET 

Çalışmanın Problemi: Sağlık turizmi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de üzerinde 

önemle durulan konuların başında gelmektedir. Sağlık turizmi konusunda Dünya’nın lider 

ülkeleri ile Türkiye karşılaştırıldığında, Türkiye’nin sağlık turizminde oldukça yeni olduğu 

görülmektedir.  Türkiye genelinde sağlık turizminin geliştirilmesi için İstanbul, Antalya, 

Bursa gibi büyük illerde özellikle özel sektör tarafından ciddi çalışmalar ve yatırımlar 

yapılmaya başlanmıştır. Şanlıurfa’da sağlık turizmi konusunda çalışma yapmaya başlayan 

iller arasındadır.  

Çalışmanın Amacı: Bu araştırmada, Şanlıurfa’da sağlık turizminin geliştirilebilmesi ve 

uygulanabilmesi için Şanlıurfa’da faaliyette bulunan kamu ve özel hastane yöneticilerinin 

görüşleri alınarak, gerekli önerilerde bulunma amaçlanmıştır.  

Yöntem: Araştırma, tanımlayıcı bir araştırma olup, veri toplama aracı olarak anket 

tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmanın evrenini Şanlıurfa ili merkezde bulunan devlet, 

üniversite ve özel hastanelerde çalışan 54 hastane yöneticisine 2 Ocak - 2 Aralık 2018 

tarihleri arasında uygulanmıştır. Araştırmada kullanılan anket, Emine Selda Aydoğdu 

tarafından “Sağlık Turizminde Ankara’nın Marka Bir Kent Olması İçin İzlenecek Stratejiler 

Konusunda Yönetici Görüşlerinin Değerlendirilmesi” isimli yüksek lisans tezinden 

uyarlanarak, araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır.  

Bulgular: Bu bölümde araştırmaya ait bulgulara yer verilmiştir. 

Tablo.1. Araştırmaya Katılan Hastane Yöneticilerinin Sosyo – Demografik Özellikleri 
 Gruplar N %  Gruplar N % 

Cinsiyet Kadın 12 22 Çalıştığınız 

Hastanenin 

Sahipliği  

Kamu 35 65 

Erkek 42 78 Özel 19 35 

Yaş 18 – 35 yaş 33 62 Çalıştığınız 

Hastanedeki 

Yöneticilik 

Görevi 

Başhekim/yardımcısı 16 30 

36 yaş ve üzeri 21 38 Müdür/yardımcısı 35 65 

Eğitim 
Ön lisans 2 3 Diğer 3 5 

Lisans/yüksek 

lisans/doktora 35 65 

Yöneticilik 

süresi 1-3 yıl 36 67 

Tıp/diş hekimi 17 31 4 yıl ve üzeri 18 33 

Meslek Doktor 17 32 Toplam  54 100 

Hemşire 15 28 

İşletmeci 20 37 

Diğer 2 3 

Tablo 1’de araştırmaya katılan hastane yöneticilerine ait sosyo demografik özellikler 

verilmiştir. Tablo incelendiğinde araştırmaya katılan hastane yöneticilerinin %78’inin erkek, 

yaş gruplarına göre %62’sinin 18-35 yaş arası, eğitim açısından %65’i lisans mezunu, meslek 

grubuna göre %32’si doktor, hastanelerin %65’i kamuya bağlı, yöneticilik görevine göre 
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%65’i hastane müdür ve müdür yardımcısı grubunda ve hastane yöneticilerinin %67’si 

yöneticilik süresi bakımından 1-3 yıl grubunda yer almaktadır. 

Tablo.2. Şanlıurfa’da Sağlık Turizmi Uygulanabilirliği Konusunda Hastane 

Yöneticilerinin Görüşlerine Ait Ortalamalar  
Şanlıurfa’da Sağlık Turizmi Uygulanabilirliği Konusunda Hastane 

Yöneticilerinin görüşleri  

N Ortalama STD 

Sapma 

Şanlıurfa ilinde kaplıca turizmi için elverişli kaynaklar olmasına rağmen 

modern tesislerin yeterli sayıda olmaması turistlerin tercihini olumsuz yönde 

etkilemektedir. 

54 4,41 1,01 

Sağlık turizminde talebin artırılmasında kurumlar arası koordinasyon yoktur. 54 3,56 1,37 

Sağlık turizminin gelişmesi için fazla bürokratik engel bulunmaktadır. 54 3,15 1,29 

Sağlık turizminde öncü ülkelerle kıyaslandığında Türkiye bu konuda oldukça 

yenidir. 

54 3,56 1,12 

Medikal turizm konusunda Şanlıurfa ilinde hem ucuz hem de kaliteli sağlık 

hizmetleri bulunmaktadır. 

54 2,91 1,36 

Şanlıurfa'daki Sağlık Hizmetleri Sunumu yetersiz ve ihtiyacı 

karşılamamaktadır. 

54 3,11 1,22 

Şanlıurfa'daki tüm Kamu Yöneticileri ve Çalışanları (sağlık ve diğer sektör) 

tarafından sağlık Turizmi bilinmektedir. 

54 2,78 1,05 

 Şanlıurfa'daki Özel hastane yönetici ve çalışanları tarafından sağlık Turizmi 

bilinmektedir. 

54 3,26 1,13 

Şanlıurfa ile ilgili yurt dışında yeterli tanıtım yapılmamaktadır 54 3,81 1,30 

Sağlık Turizmi konusunda Şanlıurfa'daki Kamu ve Özel Kurumlar arası 

yeterli işbirliği mevcuttur 

54 2,48 1,09 

Sağlık hizmetlerinin dışında, turistlerin yararlanabileceği turistik faaliyetler 

fazlaca bulunmaktadır. 

54 3,00 1,11 

Şanlıurfa GAP Havaalanına, başka şehirlerden / ülkelerden yeterli sayıda 

direkt uçuşun bulunmaktadır. 

54 2,67 1,24 

Sağlık turizmi için Teşvik ve destek programlarının yetersizdir. 54 3,26 1,26 

Şanlıurfa'da sağlık turizmi konusunda, gerek kamu hastanelerinin gerekse 

özel hastanelerin, özel sigorta şirketleri ve aracı kuruluşlarla iletişimi yoktur. 

54 3,41 1,31 

Toplam 54 3,25  

Tablo 2‘de araştırmaya katılan hastane yöneticilerine sorulan Şanlıurfa’da sağlık 

turizminin uygulanabilirliği konusundaki ifadelere verdikleri cevapların ortalamasına 

bakıldığında, hastane yöneticilerinin çoğunluğunun bu grupta yer alan ifadelere genel olarak 

katıldıklarını (3,25)görmekteyiz. Hastane yöneticileri, bu grupta yer alan ifadelerden en çok 

“Şanlıurfa ilinde kaplıca turizmi için elverişli kaynaklar olmasına rağmen modern tesislerin 

yeterli sayıda olmaması turistlerin tercihini olumsuz yönde etkilemektedir” ifadesine 

katılırken (4,41),  “Sağlık Turizmi konusunda Şanlıurfa'daki Kamu ve Özel Kurumlar arası 

yeterli işbirliği mevcuttur” ifadesine ise (2,48) katılmadıklarını belirtmişlerdir.  

Tablo.3. Sağlık Turistlerinin Neden Şanlıurfa’yı Tercih Etmeli Konusunda Hastane 

Yöneticilerinin Görüşlerine Ait Ortalamalar  
Sağlık Turistlerinin Neden Şanlıurfa’yı Tercih etmeli Konusunda 

hastane yöneticilerinin görüşleri  

N Ortalama STD 

Sapma 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde olması 54 2,81 1,24 

Tarihi (Göbekli Tepe, Balıklı Göl gibi) birçok yerin olması 54 3,66 1,30 

Şanlıurfa'nın bir Gastronomi şehri olması 54 3,37 1,31 

Şanlıurfa'da Şifalı su ve kaplıca kaynaklarının varlığı. 54 3,03 1,22 

Şanlıurfa'da İleri teknolojili hastanelerinin ve alanında uzman sağlık 

personellerinin varlığı. 

54 2,40 ,89 

Şanlıurfa'da Medikal turizm alanında kaliteli hizmet sunan hastanelerin 54 2,48 1,16 
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bulunması 

Şanlıurfa'da termal turizm alanında kaliteli tesislerin bulunması 54 2,55 1,15 

Şanlıurfa'da Yaşlı bakımı alanında kaliteli hizmet sunan tesislerin 

bulunması. 

54 2,40 1,05 

Şanlıurfa'da Rehabilitasyon alanında kaliteli hizmet sunan tesislerin 

bulunması. 

54 2,44 1,09 

Ulusal kalite belgeli hastane sayısının fazla olması. 
54 2,62 1,08 

Uluslararası kalite belgeli hastane sayısının fazla olması. 
54 2,37 1,04 

Toplam 
54 2,74  

Tablo 3‘de araştırmaya katılan hastane yöneticilerine sorulan Sağlık Turistlerinin Neden 

Şanlıurfa’yı Tercih Etmeli Konusundaki ifadelere verdikleri cevapların ortalamaları 

bakıldığında, hastane yöneticilerinin çoğunun bu grupta yer alan ifadelere genel olarak 

katılmadıklarını (2,74/5)görmekteyiz. Hastane yöneticileri, bu grupta yer alan ifadelerden en 

çok “Tarihi (Göbekli Tepe, Balıklı Göl gibi) birçok yerin olması” ifadesine katılırken (3,66),  

“Uluslararası kalite belgeli hastane sayısının fazla olması.” ifadesine ise (2,37) 

katılmadıklarını belirtmişlerdir. 

Tablo.4. Şanlıurfa’da Sağlık Turizminin Tanıtım Faaliyetleri Konusunda Hastane 

Yöneticilerinin Görüşleri Ait Ortalamalar   
Marka kent olarak Şanlıurfa ilinin sağlık turizmi tanıtım faaliyetlerinin 

etkin olabilmesi için aşağıda belirtilen faaliyetlere ne derece 

katılıyorsunuz? 

N Ortalama STD 

Sapma 

Yurt içi ve Dışı Bilimsel etkinliklere katılarak yapılan tanıtım. 54 3,92 ,96 

Ulusal ve Uluslararası Fuarlara katılım yolu ile yapılan tanıtım. 54 3,92 ,96 

Gazete, dergi gibi yazılı yayınlar yolu ile tanıtım. 54 3,85 1,03 

Televizyon gibi görsel yayınlar yolu ile tanıtım. 54 4,03 ,94 

Ağızdan ağıza (kulaktan kulağa) reklam yolu ile tanıtım. 54 3,22 1,19 

Sosyal medya ve internet yayınları yolu ile tanıtım. 54 4,14 ,86 

Toplam 54 3,85  

Tablo 4‘de araştırmaya katılan hastane yöneticilerine sorulan Şanlıurfa’da Sağlık 

Turizminin Tanıtım Faaliyetleri Konusundaki ifadelere verdikleri cevapların ortalamaları 

bakıldığında, hastane yöneticilerinin çoğu bu grupta yer alan ifadelere genel olarak 

katıldıklarını (3,85) görmekteyiz. Hastane yöneticileri, bu grupta yer alan ifadelerden en çok 

“Sosyal medya ve internet yayınları yolu ile tanıtım.” ifadesine katılırken (4,14),  “Ağızdan 

ağıza (kulaktan kulağa) reklam yolu ile tanıtım.” ifadesine ise (3,22) katılmadıklarını 

belirtmişlerdir. 

Sonuç: Bu araştırma Şanlıurfa ili Bu araştırmada, Şanlıurfa’da sağlık turizminin 

geliştirilebilmesi ve uygulanabilmesi için Şanlıurfa’da faaliyette bulunan kamu ve özel 

hastane yöneticilerinin görüşleri alınarak, gerekli önerilerde bulunma amaçlanmıştır. 

Araştırma sonucunda genel olarak “Şanlıurfa’da sağlık turizmi yapılması ile ilgili 

sorunlar” boyutundaki ifadelere hastane yöneticilerinin verdikleri cevapların ortalaması 3,25 

olarak tespit edilmiştir. Sağlık turizminin Şanlıurfa’da uygulanabilmesi hususunda ciddi 

sorunların olduğunu belirtmişleridir. Bu sorunların başında sağlık turizmi konusunda, sağlık 

sektörü temsilcilerinin yeterince bilgi sahibi olmaması, kurumlar arası (kamu ve özel) 

koordinasyon eksikliği, Şanlıurfa genelinde sağlık hizmetlerinin yetersiz ve kalitesiz olması, 
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ulaşım konusunda yaşanan eksiklikler, sigorta şirketleri ve aracı kuruluşlarla iletişim 

kurulamaması gibi konular gelmektedir. 

“Yurtdışından Türkiye’ye gelmek isteyen sağlık turistleri tedavi için neden Şanlıurfa 

ilini seçmelidir” boyutunun ortalaması 2,74 olarak belirlenmiştir. Hastane yöneticileri, bu 

bölümde yer alan ifadelerin çoğunluğu konusunda olumsuz görüş bildirmişlerdir. Hastane 

yöneticilerinin olumsuz görüş bildirdikleri konuların başında Şanlıurfa’nın Güneydoğu 

Anadolu bölgesinde yer almasının önemli bir dezavantaj olduğunu ifade etmişlerdir. Hastane 

yöneticileri, sağlık hizmetleri sunumu alanında, ileri teknolojili hastanelerinin ve alanında 

uzman sağlık personellerinin olmadığını ayrıca medikal, yaşlı bakımı, rehabilitasyon ve 

termal turizm alanında yeterli tesisin bulunmamasının, turistlerin Şanlıurfa’yı tercih 

etmemeleri konusunda önemli nedenler olduğunu bildirmişlerdir. Şanlıurfa’da uluslararası 

kalite belgeli hiçbir hastanenin olmaması, yine önemli sorunların başında yer almaktadır.  

“Marka kent olarak Şanlıurfa ilinin sağlık turizmi tanıtım faaliyetlerinin etkin olabilmesi 

yapılması gereken faaliyetler” boyutunun ortalaması ise 3,85 olarak tespit edilmiştir. Hastane 

yöneticilerinin çoğu bu grupta yer alan ifadelere genel olarak katılmaktadırlar. Sağlık turizmi 

alanında Şanlıurfa’nın tanıtımı konusunda genel olarak ciddi eksikliklerin bulunduğu 

görülmektedir. Bu eksikliklerin giderilmesi için başta sosyal medya, internet yayınlar ve kitle 

iletişim araçları olmak üzere, yurtiçi ve yurt dışı bilimsel etkinlikler ile kongre ve fuarlara 

katılımların, Şanlıurfa’nın sağlık turizmi konusunda tanıtımına ciddi katkı sağlayacağını 

düşünmektedirler. 

Sonuç olarak Hastane yöneticileri, tarihi ve kültürel açıdan çok zengin olmasına 

rağmen, sağlık turizmi açısından Şanlıurfa’da modern ve kapsamlı sağlık tesisinin olmadığını, 

ulaşım imkanlarının yetersiz olduğunu, kalifiye personel bulunmadığı gibi konularda olumsuz 

görüş belirtmişlerdir.  
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TAŞERON İŞÇİLERİN KADROYA GEÇİRİLMELERİ HAKKINDA KAMU 

HASTANE YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ: TÜRKİYE UYGULAMASI 

OPINIONS OF STATE HOSPITAL MANAGERS ABOUT STAFFING THE 

SUBCONTRACTED WORKERS: THE CASE OF TURKEY 

 

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ERİŞ 

Harran Üniversitesi, erisharran@hotmail.com 

Öğr. Gör. Feray KABALCIOĞLU BUCAK 

Harran Üniversitesi, feraykabalcioglu@hotmail.com 

 

ÖZET 

Çalışmanın Problemi:  “Dış kaynak kullanımı” (DKK) ya da “outsourcing” kavramı; 

işletme ve işletmenin içsel olarak elde ettiği hizmet ya da süreçleri temin eden bir veya daha 

fazla tedarikçi arasındaki sözleşmeye dayanan uzlaşma olarak tanımlanabilmektedir. Bu 

yönüyle dış kaynak kullanımı; işletmelerin sadece kendi sahip oldukları yetenekleri ve 

kapasiteleri ile yetinmeyip, öz ya da temel yeteneklerinin yetersiz kaldığı durumlarda işletme 

dışından ve kendi alanında uzman olan başka işletmelerden destek almasını ifade etmektedir. 

Dış kaynak kullanımı tüm sektörlerde olduğu gibi sağlık sektörünün de en çok 

kullandığı ihtiyaç giderme yöntemlerinden birisidir. Özellikle kamuya ait devlet 

hastanelerinde dış kaynak kullanımı / taşeron işçi çalıştırma yaygın bir şekilde 

uygulanmaktadır. Son yıllarda Hükümet tarafından, tüm kamu kurumlarında çalışan taşeron 

işçilerin kadroya geçirilmeleri konusunda bir çalışma başlatıldı. Çalışmanın detayları 

hakkında henüz bir bilgi bulunmamaktadır. Özelikle kamuya ait hastanelerde çalışan taşeron 

işçilerin sayıları ve yaptıkları işler göz ardı edilemeyecek kadar ciddi boyuttadır. Hastane 

yöneticilerinin bu konu hakkında ne düşündükleri hakkında bir bilgi bulunmamaktadır.  

Çalışmanın Amacı: Bu çalışmanın amacı; kamuya ait sağlık kurumlarında çalışan 

taşeron işçilerin kadroya geçirilmeleri hakkında Şanlıurfa ili genelindeki kamu hastanelerinde 

çalışan hastane yöneticilerinin görüşlerini değerlendirmektir. 

Metod: Bu araştırma tanımlayıcı nitelikte bir çalışmadır. Bu araştırmada anket 

araştırma tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmanın evrenini, Şanlıurfa ili genelindeki 

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı 14 hastane ile Harran Üniversitesi Araştırma ve 

Uygulama Hastanesinin çeşitli kademelerinde çalışan yaklaşık 94 hastane yöneticisi 

oluşturmaktadır. Bu araştırmada, “taşeron işçilerin kadroya geçirilmeleri hakkında hastane 

yöneticilerinin görüşleri” anketi, demografik özellikleri içeren kişisel bilgi formu ve 3 tane 

bağımsız soru hazırlanmıştır. Kişisel bilgileri almada sosyo demografik sorular yöneltilmiştir. 

Böylece, katılımcılara yöneltilen anket formu 3 bölümden oluşmuştur. Ankette 4 boyut ve bu 

boyutlarda toplamda 27 soru yer almıştır. Evrendeki hastane yönetici sayısının az olmasından 

dolayı örneklem seçilmemiş ve evrenin tamamına ulaşılmaya çalışılmıştır. 15.06.2017 – 

10.08.2017 tarihleri arasında 15 kamu hastanesindeki 94 hastane yöneticisine anketler 

dağıtılmış ve 76 (%81) hastane yöneticisi bu çalışmaya katılmıştır.  
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Araştırmanın Geçerlilik ve Güvenirliliği 

Bu araştırmada kullanılan anketin güvenirliliğine bakıldığında taşeron işçilerin 

performansı boyutu 0.882, kadroya geçirilme süreci boyutu  0.711, kadroya geçirilme 

sürecinde hastane işleyişi boyutu 0.608, kadroya geçtikten sonra hastanede yaşanabilecekler 

boyutu 0.817  olarak hesaplanmıştır. Elde edilen bulgulara göre anketin güvenirliliği yüksek 

olarak kabul edilebilir. 

Tablo 1 Araştırmaya Katılan Hastane Yöneticilerinin Demografik Bilgileri 

Yaş grupları Sayı Yüzde Cinsiyet Sayı Yüzde 

25-33 yaş 22 28,9 Kadın 11 14,5 

34-36 yaş 19 25,0 Erkek 65 85,5 

37-41 yaş 17 22,4 Görev   
42-53 yaş 18 23,7 Başhekim/Yardımcı 33 43,4 

Eğitim   Hastane Müdür/Yardımcı 41 53,9 

Önlisans 17 22,4 Şef 2 2,6 

Lisans 36 47,4 Yöneticilik süresi   
Tıp/Diş Hekimliği 23 30,3 1-2 yıl 50 65,8 

Hastane türü   3 yıl ve üzeri 26 34,2 

Eğitim ve Araştırma Hast. 32 42,1 Toplam yöneticilik süresi   
Genel Hizmet Hastanesi 40 52,6 1-2 yıl 37 48,7 

Ağız/Diş Sağ. Hastanesi 4 5,2 3 yıl ve üzeri 39 51,3 

Toplam 76 100,0 Toplam 76 100,0 

Araştırmaya katılan hastane yöneticilerinin sosyo demografik bilgileri incelendiğinde; 

%85.5’i erkek, %28.9’u 25 – 33 yaş aralığında, %47.4’ü lisans mezunu, %52.6’sı genel 

hizmet hastanesinde, % 53.9’u hastane müdürü/ yardımcısı görevinde, %65.8’inin bu 

kurumdaki idarecilik süresi 1-2 yıl, % 51.3’ü 3 yıl ve üzeri idarecilik yapmıştır.  

Tablo 2 “Taşeron İşçilerin Hastanemizde Çalışmasından Memnunum” İfadesine Verilen 

Cevapların Frekans Dağılımı 

  Sayı Yüzde 

Evet 49 64,5 

Hayır 9 11,8 

Kararsızım 18 23,7 

Toplam 76 100,0 

Tablo 2’e baktığımızda araştırmaya katılan hastane yöneticilerinin %64.5’i “taşeron 

işçilerin hastanelerinde çalışmasından memnun” olduğunu, %11.8’i memnun olmadığını ve 

%23,7’si ise kararsız olduğunu bildirmiştir. 

Tablo 3 “Taşeron İşçiler, Hastanemize katkı sağlamaktadırlar” İfadesine verilen cevapların frekans 

dağılımı 

  Sayı Yüzde 

Evet 55 72,4 

Hayır 7 9,2 

Kararsızım 14 18,4 

Toplam 76 100,0 

Tablo 3’de araştırmaya katılan hastane yöneticilerinin %72.4’ü “taşeron işçilerin 

hastaneye katkı sağladığını”, %9.2’si katkı sağlamadığını ve % 18.4’ü ise bu konuda kararsız 

olduğunu belirtmiştir. 
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Tablo 4 “Taşeron İşçilerin kadroya geçirilmelerini istiyorum.” İfadesine verilen cevapların frekans 

dağılımı 

  Sayı Yüzde 

Evet 47 61,8 

Hayır 8 10,5 

Kararsızım 21 27,6 

Toplam 76 100,0 

Tablo 4’da araştırmaya katılan hastane yöneticilerinin “Taşeron işçilerin kadroya 

geçirilmelerini istiyorum” ifadesine verdikleri cevaplara bakıldığında, %61.8’i evet, % 10,5’i 

hayır ve %27,6’sı ise kararsız olduğunu bildirmiştir.  
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Tablo 5: Taşeron işçilerin Kadroya Geçirilmesi ili ilgili İfa delerin Frekans Dağılımı Ve Açıklayıcı İstatistikleri 

 

Taşeron İşçilerin Performansı Hakkında N % N % N % N % N % Ort.
Standart 

Sapma

Taşeron İşçilerin hasta/yakınları ve diğer çalışanlarla iletişimleri iyidir. 11 14,5 11 14,5 7 9,2 16 21,1 31 40,8 3,32 1,257

Taşeron İşçilerin yaptıkları işle ilgili, mesleki iş bilgisi ve yeterlilikleri iyidir. 14 18,4 14 18,4 7 9,2 24 31,6 29 38,2 2,97 1,154

Taşeron İşçiler mesleki iş disiplinine sahiptirler 17 22,4 17 22,4 5 6,6 20 26,3 29 38,2 3 1,275

Taşeron İşçiler, kurumun misyon, vizyon ve kalite politikasını bilirler ve 

hastanenin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olurlar.
14 18,4 14 18,4 8 11 23 30,3 26 34,2 3 1,211

Taşeron işçiler, hastanede yaptıkları işin kalitesinin yüksek olmasına dikkat 

ederler.
17 22,4 17 22,4 7 9,2 20 26,3 25 32,9 2,97 1,306

Taşeron İşçiler, Hastanemizin kurum kültürünü benimsemiştir 11 14,5 11 14,5 9 12 19 25 33 43,4 3,13 1,159

Taşeron İşçilere, mevcut durumda sunulan sosyo-ekonomik imkanlar, işçilerin 

düşük motivasyonla çalışmalarına neden olmaktadır.
8 10,5 8 10,5 6 7,9 9 11,8 36 47,4 3,63 1,22

Taşeron İşçiler, hastanede yaptıkları işlerle ilgili verilen hizmet içi eğitimlere tam 

katılmaktadırlar.
7 9,2 7 9,2 5 6,6 15 19,7 31 40,8 3,63 1,187

Taşeron İşçiler, çalışma kurallarına kadrolu personele göre daha çok dikkat 

etmektedir.
9 11,8 9 11,8 5 6,6 27 35,5 22 28,9 3,33 1,193

Taşeron İşçiler, kadrolu personele göre daha iyi çalışmaktadır. 20 26,3 20 26,3 8 11 13 17,1 22 28,9 3 1,47

Kadroya Geçirilme Süreci Hakkında N % N % N % N % N % Ort.
Standart 

Sapma

Taşeron İşçiler kadroya geçirilirken, kadrolu personelle aynı işi 

yapanların kadroya alınması uygundur.
10 13,2 10 13,2 5 6,6 12 15,8 34 44,7 3,51 1,26

Taşeron İşçilerin, ÖSYM tarafından yapılacak bir sınavla kadroya 

alınmaları daha uygun ve adildir.
11 14,5 11 14,5 4 5,3 10 13,2 32 42,1 3,58 1,319

Taşeron İşçilerin kadroya geçirilirken, hükümet tarafından verilen özlük 

haklarını yeterli buluyorum.
13 17,1 13 17,1 6 7,9 23 30,3 25 32,9 3,14 1,251

Taşeron İşçilerin kadroya geçirildikten sonra performanslarının daha iyi 

olacağını düşünüyorum.
13 17,1 13 17,1 6 7,9 21 27,6 23 30,3 3,22 1,312

Taşeron İşçilerin kadroya alınırken ücret, mali ve sosyal haklarının 

iyileştirilmesi gerekmektedir.
6 7,9 6 7,9 2 2,6 9 11,8 40 52,6 3,84 1,084

Kadroya Geçirilme Sürecinde Hastane İşleyişi 

Hakkında
N % N % N % N % N % Ort.

Standart 

Sapma

Taşeron İşçilerin kadroya geçiş sürecindeki belirsizlik ve sıkıntılar 

hastaneleri ve yöneticileri olumsuz etkileyecektir. 
11 14,5 11 14,5 3 3,9 11 14,5 35 46,1 3,55 1,28

Taşeron İşçilerin kadroya geçiş sürecinde, taşeron işçilerin sevk, idare 

ve organizasyonunda problemler yaşanacaktır.
12 15,8 12 15,8 8 11 18 23,7 29 38,2 3,2 1,255

Taşeron İşçilerin kadroya alınmalarıyla, hastane idareleri ihale yapma 

yükünden kurtulacaklardır
13 17,1 13 17,1 1 1,3 17 22,4 28 36,8 3,46 1,331

Kadroda Geçirildikten Sonra Hastanede 

Yaşanabilecekler
N % N % N % N % N % Ort.

Standart 

Sapma

Taşeron İşçilerin, kadroya alınması sonucunda iş güvencesi altına 

girmeleri,  hastane yöneticilerin iş yaptırma gücünün azaltacaktır.
12 15,8 12 15,8 9 12 15 19,7 25 32,9 3,29 1,345

Taşeron işçilerin kadroya alınması ile firmalara ödenen kar ve sözleşme 

giderleri ortadan kalkacak ve hastaneler tasarruf edeceklerdir. 
11 14,5 11 14,5 4 5,3 14 18,4 31 40,8 3,49 1,291

Taşeron işçilerin kadroya geçirilmeleri ile işçilerin maaş ödemelerindeki 

gecikmeler ortadan kalkacak, İşçiler maaşlarını zamanında alacaktır. 
9 11,8 9 11,8 2 2,6 9 11,8 36 47,4 3,74 1,226

Taşeron İşçilerin kadroya alınmalarıyla, hastane yöneticileri İşçilerle 

doğrudan iletişim kurabilecekleri için iş ile ilgili süreçlerde kısalma ve 

hızlı hareket etme kabiliyeti artacaktır.

7 9,2 7 9,2 5 6,6 22 28,9 24 31,6 3,54 1,194

Aynı işi yapan kadrolu memurlar ile kadroya alınan taşeron İşçilerin 

maaşları arasında fark olması çalışma barışını olumsuz etkiler
11 14,5 11 14,5 8 11 16 21,1 26 34,2 3,34 1,312

Taşeron firmalardan alınan hizmetin aksayan kısımları için taşeron 

firmaya çeşitli yaptırımlar uygulanarak taşeron işçilerin daha titiz 

çalışması sağlanıyordu.  Taşeron firmaların devreden çıkması ile bu 

yaptırımların kalkması, işlerde aksamaların meydana gelmesine ve iş 

kalitesinin düşmesine neden olacaktır. 

12 15,8 12 15,8 10 13 18 23,7 27 35,5 3,14 1,262

Hastaneye personel alınması ve çıkarılması zorlaşacağından, 

hastanelerin personel ihtiyacını zamanında ve yeterli miktarda 

karşılaması zor alacaktır. 

13 17,1 13 17,1 8 11 17 22,4 26 34,2 3,21 1,32

Hastanelerin, ihtiyaç duyulan personeli zamanında temin edememesi 

nedeniyle, hastanelerde hizmet aksamalarına neden olacaktır.
15 19,7 15 19,7 10 13 14 18,4 24 31,6 3,13 1,389

Taşeron İşçilerin, kadroya geçirildikten sonra, “eşit işe eşit ücret” 

gerekçesi ile açacakları davalarda işçi maaşlarının yükselmesi 

sonucunda, hastanelere mali yükler getirecek ve hastanelerin borç 

yükünün daha da artmasına sebep olacaktır.

20 26,3 20 26,3 6 7,9 21 27,6 17 22,4 2,93 1,417
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Tablo 5’de taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi ili ilgili ifadelerin frekans dağılımı ve 

açıklayıcı istatistikleri verilmiştir. Anketin genel olarak ortalamalarına bakıldığında, hastane 

yöneticilerinin ifadelere katıldıklarını görmekteyiz. “Taşeron işçilerin performansı” 

hakkındaki boyutun ortalamalarına baktığımızda, en yüksek ortalamaya “Taşeron İşçilere, 

mevcut durumda sunulan sosyo-ekonomik imkanlar, işçilerin düşük motivasyonla 

çalışmalarına neden olmaktadır” (3,63) ifadesi ile “Taşeron İşçiler, hastanede yaptıkları işlerle 

ilgili verilen hizmet içi eğitimlere tam katılmaktadırlar” (3,63) ifadeleridir. En düşük ortalama 

ise “Taşeron işçiler, hastanede yaptıkları işin kalitesinin yüksek olmasına dikkat ederler” 

(2,97) ifadesine aittir. 

“Taşeron işçilerin kadroya geçirilme süresi” hakkındaki boyutun ortalamalarına 

baktığımızda, en yüksek ortalamaya “Taşeron İşçilerin kadroya alınırken ücret, mali ve sosyal 

haklarının iyileştirilmesi gerekmektedir” (3,84) ifadesi sahipken, en düşük ortalama ise 

“Taşeron İşçilerin kadroya geçirilirken, hükümet tarafından verilen özlük haklarını yeterli 

buluyorum” (3,14) ifadesidir. 

“Taşeron işçilerin kadroya geçirilme sürecinde hastane işleyişi” hakkındaki boyutun 

ortalamalarına baktığımızda, en yüksek ortalama “Taşeron İşçilerin kadroya geçiş sürecindeki 

belirsizlik ve sıkıntılar hastaneleri ve yöneticileri olumsuz etkileyecektir” 83,55) ifadesine, en 

düşük ortalama ise “Taşeron İşçilerin kadroya geçiş sürecinde, taşeron işçilerin sevk, idare ve 

organizasyonunda problemler yaşanacaktır” (3,20) ifadesine aittir. 

“Taşeron işçilerin kadroya geçirildikten sonra hastanede yaşanabilecekler” hakkındaki 

boyutun ortalamalarına baktığımızda, en yüksek ortalama “Taşeron işçilerin kadroya 

geçirilmeleri ile işçilerin maaş ödemelerindeki gecikmeler ortadan kalkacak, İşçiler maaşlarını 

zamanında alacaktır” (3,74) ifadesine, en düşük ortalama ise “Taşeron İşçilerin, kadroya 

geçirildikten sonra, “eşit işe eşit ücret” gerekçesi ile açacakları davalarda işçi maaşlarının 

yükselmesi sonucunda, hastanelere mali yükler getirecek ve hastanelerin borç yükünün daha 

da artmasına sebep olacaktır” (2,93) ifadesine aittir. 

Sonuç ve Öneriler 

Bu araştırma, kamuya ait sağlık kurumlarında çalışan taşeron işçilerin kadroya 

geçirilmeleri hakkında Şanlıurfa ili genelindeki kamu hastanelerinde çalışan hastane 

yöneticilerinin görüşlerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma sonucunda hastane 

yöneticilerinin  %64.5’i taşeron işçilerin çalışmasından memnun olduklarını, %72.4’ü 

işçilerin hastaneye katkı sağladığını ve %61.8’i ise taşeron işçilerin kadroya geçirilmelerini 

desteklediklerini bildirmişlerdir.  

Bu veriler ışığında hastane yöneticilerinin taşeron işçilerin hastanelerinde 

çalışmalarından memnun olduklarını, bu işçilerin hastanelerine katkı sağladıklarını ve genel 

anlamda taşeron işçilerin kadroya geçirilmelerini desteklediklerini söyleyebiliriz. Buna karşın 

hastane yöneticilerinin bazı çekinceleri olduğunu da göz ardı etmemek gerek. Bu sebeple 

hastane yöneticilerinin bazıları, taşeron işçilerin kadroya geçirilmeleri hususunda karasız 

olduklarını veya istemediklerini belirtmişlerdir. Bu kaygılarının nedenlerini araştırıp, çözüm 

üretilmesi gerekmektedir. 

2015 yılı seçim vaatleri arasında yer alan taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi 

hususunda Hükümet tarafından yapılmış henüz detaylı bir çalışma açıklanmamıştır. Fakat 
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taşeron işçilerin sendikalaşma, kıdem tazminatı ve yıllık izinlerinin güvence altına alınması 

gibi konularda yapılan çalışmalar, Hükümet tarafından kadroya geçiş süreci için yapılan 

iyileştirme çalışmaları olarak kabul edilmektedir. 

Hükümet tarafından taşeron işçilerin kadroya geçiş sürecinde, kurum yöneticilerinin 

görüşlerini almalarının önemli olacağını düşünmekteyiz. Süreç ile ilgili ortaya çıkabilecek bir 

takım sorunların önceden tespit edilip, çözüm yollarının belirlenmesi faydalı olacaktır.  

Örneğin, özellikle borç içerisinde olan üniversite hastanelerinin, taşeron işçilerin 

kadroya geçirilmelerinden sonra bu işçilerin özlük haklarındaki yapılacak iyileştirmeler, bu 

hastanelerin borçlarının daha da artmasına neden olacağı düşünülmektedir.  
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BİR ALMAN ÇOBAN KÖPEĞİNDE LEİSHMANİASİS OLGUSU 

 

Adem ŞAHAN1, Pelin Fatoş POLAT1, Gürbüz AKSOY1 

 Ender DİNÇER2, Rahşan YILMAZ3, İsmail GÜNAL1 

1 Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Şanlıurfa 
2 Mersin Üniversitesi İleri Teknoloji Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi, Mersin 

3 Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa 

 

ÖZET 

Leishmaniasis, Phlebotomus spp. cinsi kum sineklerinin ısırmasıyla hayvanlara ve 

insanlara bulaşan kronik ve genellikle ölümcül seyreden protozoal bir hastalıktır. Vektör 

ısırığını takiben, leishmania amastigotları dermal makrofajları enfekte eder, koruyucu 

olmayan bir bağışıklık yanıtı ile vücuda yayılır ve hastalığa neden olur. Leishmaniasis 

kutanöz ve visceral olmak üzere iki formda seyreder. Çalışmamızın materyalini kliniğimize 

gelen 25 kg ağırlığında, 6 aylık dişi Alman çoban köpeği oluşturmuştur. Hasta ağız, burun, 

dudak, göz çevresi, ön sol ve arka her iki ayak parmaklarında diffuz, kenarları ülseratif yara 

oluşumu şikayeti ile kliniğimize getirilmiştir. Klinik muayene bulgularında vücut sıcaklığı 

38.2 oC, solunum sayısı 24 (dk), nabız 120 (dk) olarak belirlenmiş olup normal referans 

değerleri içerisindedir. Hasta daha önce bir klinikte muayene edilmiş ve atopik dermatit 

teşhisi ile yaklaşık 10 gün boyunca kortikosteroid ve antihistaminik tedavisi uygulanmıştır. 

Ancak tedavi sonucunda yaraların yayılarak ve derinleşerek ilerlediği gözlemlenmiştir. Teşhis 

amacıyla tam kan muayenesi, smearde May-Grunwald–Giemsa boyama ve Polimerize Zincir 

Reaksiyonu (PZR) yapılmıştır. Hemogram bulguları normal sınırlar içerisinde olup sadece 

PLT referans değerlerinin altında tespit edilmiştir. PZR ve May-Grunwald–Giemsa boyama 

sonuçlarında ise Leishmania spp. pozitif tespit edilmiştir. Tedavi amacı ile Allopurinol 

(Sandoz İlaçları, Urikoliz 300 mg 50 tablet) 10mg/kg dozunda, günde iki kez 75 gün boyunca, 

Levamizol (Sanofi Aventis İlaçları, Sıtraks 40 mg/5 ml 30 ml) 2,5 mg/kg dozunda, haftada bir 

kez, 5 hafta süre ile kullanılmıştır. Tedavinin sonucunda klinik bulguların tamamen ortadan 

kalktığı görülmüştür. Ülkemizde ve özellikle bölgemizde büyük bir sorun teşkil eden 

Leishmania spp.’nin  tedavi şekli ile ilk köpek vakası olması bakımından çalışmamız 

özgündür. 
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GİRİŞ 

 Leishmaniasis, Phlebotomus spp. cinsi kum sineklerinin ısırmasıyla hayvanlara ve 

insanlara bulaşan zoonotik bir hastalıktır (1). Kanin leishmaniasis, Akdeniz kıyısı boyunca, 

doğu Afrika, Hindistan, Orta ve Güney Amerika'nın bazı bölgeleri için endemik görülen 

kronik ve ölümcül olabilen bir hastalıktır. Akdeniz bölgesinde Leishmania 

infantum, Leishmaniasis'den sorumlu alt tür olup, kum sinekleri ile taşınarak enfeksiyona 

neden olmaktadır. 

 Vektörün ısırığını takiben, Leismania amastigotları dermal makrofajları enfekte eder 

ve bazı köpeklerde koruyucu olmayan bir bağışıklık yanıtı  ile vücuda yayılır ve hastalığa 

neden olur (2). Leismania cinsi protozoonlar memeli konakta intrasellüler olarak yerleşip, iç 

organları visceral (VL) veya deriyi etkileyen kutanöz (KL) olmak üzere iki farklı formda 

görülür (3). Herhangi bir köpek ırkı Leismaniasis tarafından etkilenebilir fakat bazı ırklar 

(alman çoban köpeği, boxer) diğer ırklara göre daha fazla etkilenir. Ayrıca erkeklerin dişilere 

göre hastalığa daha yatkın olduğu bildirilmiştir. Leishmaniasis ile her yaştaki köpek enfekte 

olabilmekle beraber 3 yaşından küçük ve 8 ile 10 yaş arası köpeklerde daha fazla görüldüğü 

bildirmişlerdir (4). Leishmaniasis kendi kendine iyileşme gösteren deri ülserlerinden iç 

organları etkileyip yaşamı tehdit eden hastalıklara kadar çeşitli semptomlar gösterir (5). 

 Kanin Leismaniasis'de klinik görünüm olarak kilo kaybı, tüylerin opaklaşması, 

lenfadenopati, keratokonjuktivit, gözlerin çevresinde tüylerde dökülme, deride ülserasyon, 

tırnaklarda uzama, deri döküntüleri burun kanaması gibi  semptom görülür (6). 

 MATERYAL METOT 

 Çalışmamızın materyalini Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan 

Hastanesi'ne getirilen 25 kg ağırlığında, 6 aylık dişi Alman çoban köpeği oluşturmuştur. Hasta 

ağız, burun, dudak, göz çevresi, ön sol ve arka her iki ayak parmaklarında diffuz, kenarları 

ülseratif yara oluşumu şikayeti ile kliniğimize getirilmiştir. Hasta daha önce bir klinikte 

muayene edilmiş ve atopik dermatit teşhisi ile yaklaşık 10 gün boyunca kortikosteroid ve 

antihistaminik tedavisi uygulanmıştır. Ancak tedavi sonucunda yaraların yayılarak ve 

derinleşerek ilerlediği gözlemlenmiştir. Teşhis amacıyla v. cephalica antebrachi’den alınan 3 

ml kan ile  tam kan muayenesi (PocH-100iV, Japan) yapıldıktan sonra  derinin çeşitli 

yerlerinden farklı tüpler içerisine smear örnekleri alınmış ve  May-Grunwald–Giemsa boyama 

ile tespiti yapılmış olup serum örneklerinden ise PZR yapılmıştır (7). Leismania DNA'sının 

elde edilmesi için 200 µl kan örneğinden genomik DNA izolasyon kiti (Thermoscientific, 

USA) kullanılarak Leismania DNA'sının eldesi  gerçekleştirildi. Elde edilen DNA kullanıma 

kadar -20 ͦ C'de saklandı. Leismania spp ITS-1 gen bölgesine spesifik primerler kullanılarak 

amplifikasyon gerçekleştirildi. PZR karışımı  için; 30 µl hacimde: 2.4 µl MgCl2 (25 mM), 3 

µl 10x Taq Buffer (NH₄)₂SO₄, 0.8 µl dNTP (10 mM), her primerden 0.8 µl (10 pmol), 0.25 µl 

Taq DNA polimeraz (5U/1 µl), 18.95 µl moleküler grade su ve 3 µl genomik DNA ile 

oluşturuldu. Termal döngü cihazında gerçekleştirilen işlemin ardından elde edilen PZR ürünü, 
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negatif kontrol ve pozitif kontrol %1'lik agaroz jelde koşturulduktan sonra UV translimünatör 

aracılığı ile görüntülendi. 

 BULGULAR 

 Kliniğimize getirilen hastanın önce klinik muayenesi yapıldı. Klinik muayene 

bulgularında vücut sıcaklığı 38.2 oC, solunum sayısı 24 (dk), nabız 120 (dk) olarak 

belirlenmiş olup normal referans değerleri içerisinde tespit edilmişti (8). Yapılan hemogram 

sonucunda bazı değerler yüksek çıkarken bazıları düşük tespit edilmiş olup Leismania tanısı 

için önemsiz kabul edilmiştir. Normal değer aralıkları için merck manuelden faydanılmıştır 

(9). 

 

 

 

 

 

 

Tablo 1. Hastanın Hemogram sonuçları 

 Teşhis amacıyla hastanın lezyonlu bölgelerinde smear yapıldı. Lama alınan smear 

örnekleri havada kurutulduktan sonra 5 dakika May-Grunwald solüsyonunda bekletildi. 

Ardından lamda kalan fazla boya giderildikten sonra 5 dakika Giemsa solüsyonunda bekletilip 

arkasından distile suda yıkandı (10). Kurutulan lamlar ışık mikroskobunda (Olympus BX53, 

Japan) ve yüksek çözünürlüklü kamera altında (Olympus DP73, Japan) incelendi. 

Mikroskobik incelemede yaygın lenfosit, makrofaj ve nötrofil infiltrasyonlarına rastlanmış 

olup, makrofajların sitoplazmasında amastigot formundaki  Leismania etkenleri  dikkati çekti 

(Resim 1). 

 
Hasta değerleri Referans değerleri 

WBC 9.7 5-14.1 μL 

RBC 8.02 4.95-7.87 μL ↑ 

HGB 14.4 11.9-18.9 g/dL 

HCT 53.6 36.6-51.6 ↑ 

MCV 66.8 66-77 fL 

MCH 18.0 21-26.2 pg ↓ 

MCHC 26.9 32-36.3 g/dL ↓ 

PLT 171 211-621 ↓ 
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Resim 1. Uzun ok Leismania amastigotları, kısa ok nötrofil, H&E, x60.                   

 

Etkenler mikroskop sahasında teşhis edildikten sonra alınan kan örneğinden PZR yapılmış ve 

350 bp'lik PZR büyüklüğü Leismania spp için pozitif olarak değerlendirilmiştir. 

 

 

 

Resim 2. Leismania PZR. M:  100bp DNA merdiveni (Thermoscientific, USA); 1:  Pozitif örnek, 2:  

Pozitif kontrol, 3: Negatif kontrol. 

300 bç 
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 Farklı yöntemlerle yaptığımız teşhisler sonucunda Leismania tedavisine yönelik 

Allopurinol (Sandoz İlaçları, Urıkolız 300 mg 50 tablet) 10mg/kg dozunda, günde iki kez 75 

gün boyunca, Levamizol (Sanofi Aventis İlaçları, Sitraks 40 mg/5 ml 30 ml) 2,5 mg/kg 

dozunda, haftada bir kez, 5 hafta süre ile kullanılmıştır. Tedavi sonucunda hastanın klinik 

semptomlarının tamamen ortadan kalktığı tespit edilmiştir. 

 

 

 

 

 

Resim 3. Hastanın kliniğe getirildiğindeki durumu a- Anterior görünüş b- Lateral görünüş 
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Resim 4. a- Tedavi öncesi baş bölgesi lateral görünüm, b- Tedavi sonrası baş bölgesi lateral 

görünüm, c- Tedavi öncesi pedal bölgenin ventral görünüm, d- Tedavi sonrası pedal bölgenin 

ventral görünüm 
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TARTIŞMA 

 Kanin Leismaniasis, Akdeniz Havzası ülkelerinde tıp ve veterinerlik alanında önemli 

halk sağlığı problemlerinden birisidir (6). 

 Doğada kertenkelelerde ve memelilerde görülen hastalığın insan dışındaki en sık 

görülen memeli  türü  köpeklerdir. Köpekler, klinik olarak hastalığa yakalanmalarının yanı 

sıra insanlar başta olmak üzere diğer memeliler için hastalığın rezervuarı olması bakımından 

da önem taşımaktadır. Hastalık köpeklerde ölüme kadar giden ciddi problemlere yol 

açmaktadır (11).  

 Kanin Leismaniasis herhangi bir organ, doku  yada vücut  sıvısını içeren ve spesifik 

olmayan klinik belirtilerle kendini gösteren sistemik bir hastalıktır. Mukokutanöz , mukozal 

ülseratif, nodüler lezyonlar (oral, genital, nazal), epistaksis, eroziv veya eroziv olmayan 

poliartrit, osteomyelit, keratokonjuktivit, eroziv ülseratif dermatit, generalize 

lenfoadenomegali, blefarit (ülser yada nodüler) ve konjuktivit dikkat çeken klinik bulgulardır. 

Deri lezyonları ise en yaygın olarak görülen klinik bulgudur (12). 

Hastalık ülkemizde Şanlıurfa başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu, Ege ve Akdeniz 

Bölgesi’ndeki illerimizde sıkça görülmektedir (13). Hastalığın tedavisinde geçmişten bugüne 

meglumine  antimoniate, pentavalent antimonial bileşikleri, allopurinol, metronidazol, 

sodyum stiboglukonat gibi farklı ilaçlar kullanılmıştır. 60 yıldan daha fazla 

süredir pentavalent antimonial bileşikleri Leismania formlarında tedavi amacıyla kullanılan 

ilk ilaçlardandır. Ancak son yıllarda, pentavalent antimonial bileşik tuzlarına klinik ile ilgili 

dirençte dikkate değer bir artış olduğu bildirilmiştir (3). Torres M. ve ark. Leishmaniasis 

teşhisi konan 23 köpekte meglumine  antimoniate ve allopurinol tedavisi uygulanarak ilk 3 ay 

içerisinde klinik olarak belirgin bir iyileşme saptatıklarını bildirmişlerdir (14). Kanin 

Leismaniasis tedavisinde Allopurinol ile antimonun kombine edilerek kullanılmasının tek 

başına antimon yada  allopurinol kullanımına kıyasla daha iyi sonuç elde edildiğini 

göstermektedir (15). Pennisi M. ve ark (16) ise Allopurinol ile yapılan tedavide klinik 

iyileşmenin kısa sürede gerçekleştiğini bildirmişlerdir. Son yıllarda Kanin Leismaniasis’in 

tedavisinde Allopurinol’ün kullanımı oldukça yaygın hale gelmiştir (11). 1 ile 4 ay süresince 

12 saatlik aralıklarla oral olarak günde 10-20 mg/kg dozunda uygulanan Allopurinol’ün de 

tedavide başarılı olabileceği sonucuna varılmıştır (3). Allopurinol tedavisinin süresi hastalığın 

şiddetine, tedaviye karşı oluşan bireysel yanıt ile parazitolojik yanıta bağlı olarak değişiklik 
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gösterir. (15). Allopurinol Leishmaniostatik özelliklere sahiptir ve teoride diğer ilaçlarla 

birlikte kullanılması sinerjik etkili olabilir (17). Allopurinol RNA sentezini bloke ederek 

protozoonun gelişimini engeller (11).  

 Veteriner hekimlikte bir anthelmentik olarak çok iyi bilinen levamizol  başlangıçta 

sadece immun sistemin hücresel immun yanıtını uyardığı tahmin edilirken bugün aynı 

zamanda T-hücreleri aracılığıyla sekonder olarak IgG antikor cevabını da artırdığı ve 

gecikmiş duyarlılığa neden olduğu kaydedilmiştir. Levamizol immustimulan etkilerini 

anthelmentik dozun (7.5 mg/kg) altındaki miktarlarda (2-2.5 mg/kg) haftada bir kez olmak 

üzere 5-6 uygulama veya ardışık olarak 2-3 gün uygulanmasıyla göstermektedir (14). 

İmmunstimulanların kullanımının temel amacı makrofajları ve hücresel immun yanıtı aktive 

etmektir. 

  Bu çalışmada, Allopurinol (Sandoz İlaçları, Urıkolız 300 mg 50 tablet) 10 mg/kg 

dozunda, günde iki kez 75 gün boyunca Leishmaniostatik, Levamizol (Sanofi Aventis İlaçları, 

Sitraks 40 mg/5 ml 30 ml) ise immunstimulan amaçlı olarak  2,5 mg/kg dozunda, haftada bir 

kez, 5 hafta süre ile kombine edilerek kullanılmış ve yapılan tedavi sonucunda klinik 

bulguların tamamen ortadan kalktığı tespit edilmiştir. 
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PVC ATIKLARININ HAFİF BETON ÜRETİMİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ 

EVALUATION OF PVC WASTE IN LIGHT CONCRETEPRODUCTION 
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Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi Bölümü 
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ÖZET 

Günümüzde doğal kaynakların azalması, ekolojikdengenin korunması ve çevre 

kirliliğinin arttığı bu dönemde atık malzemelerin kullanılarak sürdürebilirlik kavramına destek 

verilmesi en önemli etkenlerin başında gelmektedir. Çalışmada atık PVC lerinhafif beton 

üretiminde kullanılabilirliği araştırılmıştır. PVC atıkları ile üretilen betonun endüstriye 

ekonomik, akustik ve termal özellikleri bakımından önemli bir katkı sağlayacağı 

belirlenmiştir. Atık PVC ile üretilen betonun referans betona oranla birim hacim ağırlığı 

düşük, mekanik özellikleri yeterli düzeyde ve su emme sonuçlarında iyileşme sağlamıştır. 

Diğer bakımdan geri kazanılamayan ve milyonlarca tona ulaşan PVC atıklarının yaratacağı 

olumsuz çevresel sonuçlar hafif beton üretiminde kullanılmasıyla minimize edilecek yada 

ortadan kaldırılacaktır. Böylece çevre kirliliğinin önüne geçilecek, ekonomik katkı sağlanacak 

ve doğal kaynaklarımız korunmuş olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: PVC atıkları, hafif beton, sürdürebilirlik 

SUMMARY 

Today, the reduction of natural resources, protection of ecological balance and 

environmental pollution in this period of increaseduse of waste materials to support the 

concept of sustainability is one of the most important factors. In this study, the usability of 

waste PVC in light concrete production was investigated. It has been determined that the 

concrete produced with PVC wastes will make an important contribution to the industry in 

terms of economic, acoustic and thermal properties. Compared to the reference concrete, the 

volüme produced by the waste PVC is low, the mechanical properties are sufficientand the 

water absorption results are improved. The negative environmental consequences of PVC 

wastes that cannot be recycled and reached to millions of tons will be minimize do 

reliminated by using them in light concrete production. Thus, environmental pollution will be 

prevented, economic contribution will be provided and our natural resources will be 

protected. 

Keywords: PVC wastes, lightconcrete, sustainability 
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1.GİRİŞ 

Normal betonun dezavantajlarını giderebilmek amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmış ve 

yapılmaya devam etmektedir. Çalışmalarda teknolojiyi kullanarak yeni betonlar elde edilme 

yoluna gidilmiştir. Betona kazandırdığı teknolojik özellikler (ısı ve ses yalıtımı), düşük birim 

hacim ağırlık (yapı yüklerindeki azalmalar) gibi avantajları bünyesinde bulunduran hafif 

betonda bu yeni beton üretiminde önemli bir yerde bulunmaktadır. Birim hacim ağırlığı 

800kg/m3 ile 2000 kg/m3 arasında, teknolojik özellikleri yüksek, dayanımı yeterli düzeyde 

olan betona denir. Hafif betonun teknolojik özellikler bakımından normal betona oranla daha 

iyi sonuçlar vermesindeki etken içyapıda oluşturulan boşluklardan kaynaklanmaktadır. Bu 

boşluklar kullanılan agregadan kaynaklı ya da gaz kabarcıkları oluşturularak elde 

edilmektedir[ 2-4]. Yapılan bir çalışmada; PET atıkları kullanılarak hafif beton üretilebilirliği 

araştırılmıştır. Araştırma bulgularına göre, PET atıkları ince agrega ile yer değiştirilmiş ve 

betonun bazı özelliklerine katkıda bulunduğu gözlemlenmiştir. Diğer bir çalışmada da PVC 

agregasının betona eklenmesiyle yalıtım ve dolgu betonu üretimi gerçekleştirilebileceği 

belirlenmiştir. Atık olarak bulun PVC lerin değerlendirilmesiyle çevresel zararların minimize 

edilecek ve ekonomiye kazanç sağlanacaktır[6-8]. 

Plastiklerin kaynağı; ham petrol, gaz ve kömürdür. Plastiğin genelde ana kaynağı petrol 

rafinerisinden arta kalan bakiye maddelerdir. Dünyada üretilen toplam petrolün sadece %4' ü 

plastik üretimi için kullanılmaktadır [9].  

Teknolojinin geliştiği, enerjinin her geçen gün daha da değerlendiği günümüzde 

ekonomik , kullanışlıve güveniliryapılarınoluşturulmasıgerekir.Ayrıca hafif beton ülkemizin 

yeni yeni araştırılanve atıl durumda bulunan kaynaklarının değerlendirilmesi, toplumsal 

refahın artırılması yönünden çevre dostu bir uygulamadır. Bu çalışmada, PVC atıkları 

kullanılarak üretilen hafif betonların bazı özellikleri araştırılmıştır.Çalışmada Elbistan 

yöresinde pencere ve kapıimalatfabrikasında imalat sonrası depolama sorunu olarak bulunan 

PVC atıklarıkullanılmıştır. 

2. MATERYAL ve METOD 

2.1.Materyal 

Bu çalışmada TS EN 197-1 standartlarına uygun, KÇS Çimento Fabrikasında üretilen 

CEM I 42,5 R türü çimento kullanılmıştır. Kullanılan çimentonun kimyasal ve fiziksel 

özellikleri Çizelge 1’de verilmektedir. Araştırmada PVC atıkları (Şekil 1) , karışımdaki 

toplam ince agrega ağırlığına oranla % 10, % 20 ve % 30 oranlarında kullanılarak 300 kg/m3 

dozajlı, farklı yaş ve özellikler için 4 seri halinde 100*100*100 mm’lik beton numuneleri 

üretilmiştir.İnce agrega, tüm agrega kompozisyonu içerisinde 4 mm göz açıklıklı elekten 

geçebilen (Şekil 2) malzemenin tamamıdır (TS 706 EN 12620, 2009). 28 günün sonunda 

birim hacim ağırlığı, basınç dayanımı, aşınma, su emme ve ultrases geçiş hızı gibi teknolojik 

ve mekanik özellikleri saptanmıştır.  
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 Çizelge 1. Çimentonun kimyasal ve fiziksel özellikleri 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.Beton karışımında kullanılan PVC atığı 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.Beton karışımında kullanılan agregadane dağılımı eğrisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özellikler CEM I 42.5 R 

Kimyasal Özellikler (%) 

SiO2 51.23 

Fe2O3 8.68 

Al2O3 12.20 

CaO 11.65 

MgO 4.20 

SO3 2.55 

Na2O 3.01 

K2O 2.40 

Kızdırma kaybı 0.30 

Çözünmeyen kalıntı 70.95 
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2.2. Metod 

Çalışmada,numunelerin mekanik özelliklerine etkisini incelemek amacıyla 28 gün 

boyunca suda kür edilmiş numuneler üzerinde basınç deneyi TS EN 12390-3 (2010), ultrases 

geçiş hızı ASTM C597-16(2016), aşınma deneyi (TS 2824, EN 1338, 

DIN52108)standartlarına uygun şekilde yapılmıştır. PVC atıkları ile üretilen numuneler 

üzerinde uygulanan deneysel şema aşağıda verilmiştir (Şekil 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. PVC atıkları ile üretilen beton üzerine uygulanan deney sistemi 

3. ARAŞTIRMA BULGULARI 

3.1. Basınç Dayanımı 

Çalışmada PVC atıkları ile üretilen numunelerin basınç dayanımı değişimleri Şekil 3’te 

verilmiştir. 
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Şekil 3.28 günlük numunelerin basınç dayanım değerleri 

Hafif beton üretiminde basınç dayanımları amacına göre sınıflandırmada 28 günlük 

basınçdayanımı 170 kgf/cm2'den az olmayan, birimağırlıkları 1400-1800 kg/m3 olan yapısal 

hafifbeton; duvar birimleri üretimine uygun, basınçdayanımları 70-175 kgf/cm2 olan hafif 

beton vedayanımları 7-70 kgf/cm2, birim ağırlıklarıgenellikle 800 kg/m3'ten az olan 

düşükdayanımlı yalıtım veya dolgu betonuşeklindedir [13]. 28 günlük basınç dayanım 

değerleri inceledniğinde PVC atıkları ile üretilen betonların taşıyıcı hafif beton üretiminde 

kullanılabilirliğini belirlemiştir. 

3.2. Aşınma Dayanımı 

Üretilen numunelerin aşınma derinlikleri Şekil 4’te verilmiştir. 

Şekil 4.Üretilennumunelerin aşınma derinlik değerleri 

Literatürde betonun aşınma direnci ile ilgili birçok çalışma yapılmış ve çalışma 

bulgularına göre betonun basınç dayanımı ile aşınma dayanımın benzerlik gösterdiği 
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kanaatine varılmıştır [14-19]. Şekil 4’te verilen aşınma derinlikleri değerleri de literatürdeki 

çalışmaları desteklemektedir. 

3.3. Ultrasonik Ses Geçiş Hızı 

PVC atıkları ile üretilen numunelerin ultrases geçiş hızları grafiği Şekil 5’te verilmiştir. 

Şekil 5. Üretilen numunelerin ultrases geçiş hızları  

Ultrases geçiş hızı deneyi sonuçları basınç dayanım sonuçları ile benzerlik göstermiştir.  

 

3.4. Birim Hacim Ağırlığı 

PVC atıkları ile üretilen numunelerin birim hacim ağırlık grafiği Şekil 6’da verilmiştir. 

Şekil 6. Üretilen numunelerin birim hacim ağırlık değerleri 

Hafif betonların birim hacim ağırlıkları düşük olduğundan, teknolojik özelliklerinden ısı 

yalıtımları değerleri yüksektir.Hafif betonu genellikle 1850kg/m3'ten daha az birim ağırlığa 

sahip betondur [19].PVC atıkları ile üretilen beton numunelerin birim hacim ağırlıkları 
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incelendiğinde en yüksek birim hacim ağırlığa sahip numunenin R numunesi olduğu 

belirlenmiştir. Karışımda PVC atık katkısı arttıkça numunelerin birim hacim ağırlığı 

azalmaktadır. 

4. SONUÇLAR 

Bu çalışmada atık bir malzemeler olan PVC değerlendirilmesi mekanik özellikler 

bakımından araştırılmış ve olumlu sonuçlara ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlar aşağıda 

maddeler halinde sıralanmıştır; 

Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, atık PVC agregasının 300 kg/m3 çimento 

dozajıyla düşük ve orta dayanımlı yalıtım betonu üretimi için uygun olduğu söylenebilir. 

Diğer yandan geri kazanılamayan ve her yıl milyonlarca tona ulaşan plastik atıkların 

yaratacağı sonuçlar ortadadır. Atık PVC’nin betonda kullanılmasıyla çevreye olumsuz 

etkisinin bu şekilde azaltılarak yararlı hale getirilmesi, hem ekonomik olarak hem de çevre 

kirliliği yönünden önemli olduğu söylenebilir. 

PVC agregası ilavesi ile su emme miktarı azaldığından, malzemenin mekanik ve ısıl 

özellikleri de olumlu yönde etkilemiştir. 
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ÖZET 

Diyabetik el tropik bölgelerde sık görülmesine rağmen ülkemizdeki diyabet 

popülasyonunun artışına bağlı olarak sıklığında artış görülmektedir. Çalışmamızın amacı 

diyabetin nadir bir komplikasyonu olan diyabetik el enfeksiyonlarının klinik karakterlerini 

incelemek ve tedavi sonuçlarını sunmaktır. 

Kırk yedi yaşında 5 yıldır tip 2 DM tanısı olan erkek hastanın 1 hafta önce sol eline 

tahta parçası batması sonucu oluşan yarası iyileşmemiş. Konsülte edilen hastada, Wagner 4. 

evre olan hasta agresif yara bakımı, kan şekeri regülasyonu, antibiyoterapi ve ağrı kontrolü ile 

takip edildi. Minör ampütasyon ile hastanın tedavisi tamamlandı.  

Diyabetik el diyabetin nadir bir komplikasyonu olmakla birlikte klinik tecrübemiz 

sınırlıdır. Acil müdahale sonrası yara takibi ile distal amputasyon ile hastanın morbiditesi 

azaltılabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Diyabet komplikasyonları, Diyabetik Vasküler Hastalıklar, Gazlı 

gangren 

ABSTRACT 

Although diabetic hand is common in tropical regions, as increase is seen in the 

frequency of diabetes population in our country, diabetic hand incidence is common our 

country. The aim of our study was to examine the clinical characteristics of diabetic hand 

infections which is rare complication of diabetes, and to present the results of treatment. 

Forty-seven-year-old male patient with type 2 DM, known for 5 years, did not heal 1 

week ago due to a wooden spike in his left hand. The patient with Wagner 4th stage was 

followed up with aggressive wound care, blood glucose regulation, antibiotherapy and pain 

control. Treatment of the patient with minor amputation was completed. 

Diabetic hand is a rare complication of diabetes, but our experience is limited about it. 

The patient's morbidity can be reduced by distal amputation by wound follow-up following 

emergency intervention. 

Keywords: Diabetes complications, Diabetic Vascular Diseases, Gas gangrene 

Giriş: Diyabetik el tropik bölgelerde sık görülmesine rağmen ülkemizdeki diyabet 

popülasyonunun artışına bağlı olarak sıklığında artış görülmektedir. Diyabetik el 

enfeksiyonları genelde Afrika kökenli olup, olgular genelde travma sonrası hızla gangrene 

giden ülserlerden meydana gelmektedir(1-2). Düşük sosyo-ekonomik gelir, kötü glisemik 

kontrol, nöropati varlığı, geç başvuru amputasyon riskini ve mortaliteyi artırmaktadır(3). 

Çalışmamızın amacı diyabetin nadir bir komplikasyonu olan diyabetik el enfeksiyonlarının 

klinik karakterlerini incelemek ve tedavi sonuçlarını sunmaktır. 
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Olgu Sunumu: Kırk yedi yaşında 5 yıldır bilinen tip 2 DM tanısı olan erkek hastanın 1 

hafta önce sol eline tahta parçası batması sonucu oluşan yarası iyileşmemiş. Gittikçe çevresi 

kızarıp akıntısı oluşan yarada kötü koku başlamış. Yarasının değerlendirmesi amacıyla hasta 

kliniğimize konsülte edildi. Daha önce kronik yara ülseri hikâyesi bulunmayan hastanın 

özgeçmişinde 8 ay önce koroner by-pass hikâyesi mevcutken sigara ve alkol kullanımı yoktu. 

Fizik muayenesinde sol elin 4. parmağını içine alan yaranın çevresi, elin sırtı ve iç 

tarafında hiperemi, kızarıklık, kötü kokulu akıntı ve apse görüldü (Şekil 1). Wagner 

sınıflamasına göre evre 4 bir yara olduğu görüldü. Tansiyonu 120/80 olan hastanın, nabzı 

dakikada 96 ve ritmik, ateşi 38°C olarak ölçüldü. Kan şekeri 300 mg/dL civarında 

seyretmekteydi.  

Laboratuar değerlerinde beyaz kan hücresi (WBC) 17350; C reaktif protein (CRP): 

27,7; sedimantasyon (ESR): 140 olarak ölçüldü. Sol üst ekstremite doppler USG 

incelemesinde arteryel stenoz olmadığı, normal aralıklarda olduğu ve iskemi bulunmadığı 

görüldü. Çekilen MR görüntülenmesinde osteomiyelit bulgusu saptanmaması ile birlikte el 

derin kompartmanda apse görüntüsü mevcuttu. Acil olarak apse drenajı yapılan ve derin doku 

kültürü alınan hasta geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi başlandı (Şekil 2). Hastanın ağrısı 

dramatik bir şekilde azaldı.  

15 günlük sıkı takip sonrası hastanın septik görünümünden kurtulurken WBC, CRP ve 

ESR değerleri düşmüştür. CRP değerleri 27,7 den 2; WBC değerleri 17350 den 9,09; ESR 

112 den 85 gibi değerleri düşmüştür. Hastanın eldeki ödemi azalmış parmak ucunda 

gangrenoz nekroz yerini kuru gangrene bırakmıştır. Parmak üzerindeki demarkasyon hattı 

oluşmuştur (Şekil 3).  

Kronik yara bakımı ve günlük küretajlarla takibi yapılan hastanın 4. parmak proksimal 

falanksından amputasyonu gerçekleşmiştir (Şekil 4). Sütüre edilen elde herhangi ir şikayet 

olmayıp fistül ağızları kapatılmış ve kandaki enfeksiyon markerleri normale dönen hastanın 

antibiyotiği sonlandırılmıştır. Distal minör ampütasyon ile hasta moratalitesi önlenmiştir. 

Hasta salah ile taburcu edilmiştir.  

Tartışma: Ülkemizde ve dünyada diyabet sıklığı artmakta ve bununla birlikte 

komplikasyonların sıklığı da artmaktadır (4). Buna karşın literatürde diyabetik el ile ilgili 

yayınlar oldukça azdır. El infeksiyonları genelde tropik bölgelerde görülmektedir (5). Daha 

çok kırsal kesimde tarım ile uğraşan topluluklarda görülmektedir (6). Bizim sunduğumuz olgu 

da kırsal bölgede tarım ile uğraşan bir çiftçi olgusudur. Yine yayınlarda kesici-delici alet 

yaralanmaları en sık sebepler arasında gösterilmektedir (6). Yine bizim olgumuzdaki sebep 

ise minör delici yaralanma olduğundan literatürdeki en sık sebep ile aynı olduğu 

görülmektedir.  

Sunulan olguda hasta erken sayılabilecek bir sürede başvurmasına rağmen ilk müdahale 

olmasaydı ilerleyici gangren hayatı tehdit edecek boyuta gelecekti. Prognostik faktörlerden en 

önemlilerinden biri başvuru süresidir (7). Geç başvuru organ kaybına hatta can kaybına neden 

olabilmektedir. Ayrıca bu hastalarda bozulmuş kan glikoz seviyeleri ve kontrollerinin 

aksatılması oldukça sıktır. Tedavi basamakları sırasıyla hastaya yatış verilmesi, elin 

elevasyonu, kan glikoz seviyelerinin regülasyonu, geniş spektrumlu antibiyotik ve agresif 

yara bakımından oluşmaktadır.  
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Eğer sunulan olgudaki gibi anaerop bakteri ile enfekte olmuş kötü kokulu bir yara ile 

karşılaştıysak mutlaka ağrı kontrolü aklımıza gelmelidir. Zaten başarılı bir tedavi sonrası ağrı 

hızlı bir şekilde azalacaktır. Cerrahi müdahale için acele etmemeli demarkasyon hattı veya oto 

ampütasyon oluşmasını beklemeliyiz. El, ayaktan daha fonksiyone bir organ olduğundan daha 

konservatif yaklaşmalıyız. Anaerap bakteri ile enfekte bir diyabetik yara için iyi bir tedavi 

seçeneği de hiperbarik oksijen tedavisidir (HBOT).  Bakterisidal, bakteriyostatik etkileri, 

antibiyotiklerin etkisini artırması ve beyaz kan hücrelerinin etkilerini artıran HBOT, 

bakterilerin toksinlerini de inhibe eder (8). Bizim tedavimizde HBOT kullanılamamıştır. 

Tedavimiz buna rağmen oldukça başarılıdır. 

Literatürde Wang ve ark serisinde diyabetik el vakalarında %76’sında amputasyon 

yapmadıklarını bildirmişlerdir (9). Benotmane ve ark yaptığı çalışmada olguların %23,1 

oranında minör ampütasyon ile iyileşme, %53,8 oranında ampütasyon yapılmadan iyileşme ve 

%19,2 oranında ise ölümle sonuçlanmıştır (10). Sonucu ölümle sonuçlanabilen bu olgularda 

oldukça agresif ve yakından takip ile hastayı mortaliteden korumalıyız. 

Sonuç: Diyabetik el diyabetin nadir ve ölümcül bir komplikasyonu olmakla birlikte 

klinik tecrübemiz sınırlıdır. Acil müdahale sonrası yara takibi ile minör amputasyon ile 

hastanın morbiditesi azaltılabileceğini düşünüyoruz.  
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Şekil 1. Tip 2 DM olan olgumuzun kliniğimize başvurduğu durumdaki elindeki enfeksiyon ve 

yaranın durumu 

 

Şekil 2. Diyabetik el olgumuzun ilk müdahale sonrası elindeki enfeksiyon ve yaranın durumu 

(ön-arka) 
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Şekil 3. Sıkı takip sonrası hasta septik görünümünden kurtulurken, azalmış CRP, WBC ve 

ESR değerleri sonrası ödemi azalmış ve demarkasyon hattı oluşmuş diyabetik el olgumuz (ön-

arka). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. Operasyon sonrası minör ampütasyon ile iyileşen olgumuzun elinin son durumu (ön-

arka).  
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ÖZET 

Gıda kaynaklı hastalıklar ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada önemli bir halk sağlığı 

sorunudur. Stafilokokal gıda zehirlenmeleri, gıdaların Staphylococcus aureus enterotoksinleri 

ile kontaminasyonu sonucu oluşan, yaygın görülen gıda kaynaklı hastalıklardandır. Entansif 

besiciliğin artışı, endüstrileşme ile oluşan çevresel kirlilikler, insan populasyonunda artış, göç 

ve seyahat kolaylığı, ulusal ve uluslararası düzeyde gıda ticaret hacminde artış stafilokokal 

gıda zehirlenmelerinin epidemiyolojisinde hızlı bir değişime ve tüm dünyada hızla 

yayılmasına yol açmıştır. Özellikle hayvansal gıdalar ve tüketime hazır gıdalar stafilokokal 

gıda zehirlenmeleri açısından riskli gıdalardır. Staphylococcus aureus, komensal ve fırsatçı 

bir patojen olup gıda üretim prosesinde bulaş gerçekleşmektedir. ve gıda işletmelerinde 

çalışan personellerin nazal mukozası, derisi ve iş kıyafetleri çapraz kontaminasyon 

kaynaklarıdır. Stafilokokal enterotoksinler (SE'ler) dokuz ana serolojik grupta incelenir. 

Bunlar (SEA, SEB, SEC, SED, SEE, SEG, SEH, SEI ve SEJ ) ısıya dayanıklı enterotoksinler 

olup pirojenik toksin süperantijenleridir. SEA tüm dünyada en yaygın görülen stafilokokal 

enterotoksindir. Gıda ürünlerinde patojenlerin varlığı, tüketiciler için potansiyel tehlike 

yaratmakta, ciddi işgücü ve ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Stafilokokal gıda 

zehirlenmelerinin yaygın semptomları ishal, bulantı, kusma ve abdominal kramplar ve 

yüzeysel deri enfeksiyonları olup, patojen ciddi ve potansiyel olarak ölümcül, invaziv 

hastalıklara da neden olabilir. Stafilokokal gıda zehirlenmelerinin önleyici tedbirleri arasında 

hijyenik gıda prosesleri, personel hijyeni, soğuk zincirin korunması, işletmelerdeki alet ve 

ekipmanın dezenfeksiyonu, mutfaklarda çapraz kontaminasyonun önlenmesi sayılabilir. Bu 

yazıda stafilokokal gıda zehirlenmeleri, halk sağlığı açısından değerlendirilmesi ve konu ile 

ilgili güncel araştırmalar sunulmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Gıda, Stafilokokal Gıda Zehirlenmeleri, Halk Sağlığı 

ABSTRACT 

Food-borne diseases are an important public health problem all over the world as it is in 

our country. Staphylococcal food poisoning is a common foodborne illness resulting from the 

contamination of foods with Staphylococcus aureus enterotoxins. Increased intensive farming, 

environmental pollution caused by industrialization, increase in human population, ease of 

migration and travel, increase in food trade volume at national and international levels led to a 

rapid change in the epidemiology of staphylococcal food poisoning and to spread rapidly all 

over the world. Especially animal originated foods and ready-to-eat foods are risky foods in 

terms of staphylococcal food poisoning. Staphylococcus aureus is a commensal and 
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opportunistic pathogen and transmission occurs during the food production process and cross-

contamination sources of nasal mucosa, skin and work clothes of staff working in food 

businesses. Staphylococcal enterotoxins (SEs) are examined in nine main serological groups. 

These are heat resistant enterotoxins, which are pyrogenic toxin superantigens (SEA, SEB, 

SEC, SED, SEE, SEG, SEH, SEI and SEJ). SEA is the most common staphylococcal 

enterotoxin all over the world. The presence of pathogens in food products poses a potential 

hazard for consumers, causing serious labor and economic losses. General symptoms of 

staphylococcal food poisoning include vomiting, diarrhea, abdominal cramps, nausea, 

superficial skin infections, which can cause pathogenic serious and potentially fatal, invasive 

diseases. Preventive measures for staphylococcal food poisoning include hygienic food 

processing, personnel hygiene, protection of the cold chain, disinfection of utilities and 

equipment in businesses, and prevention of cross contamination in kitchens. In this article, 

evaluation of staphylococcal food poisoning in terms of public health and current researches 

on the subject are presented. 

Key words: Food, Staphylococcal Food Poisoning, Public Health 

GİRİŞ 

Stafilokokal gıda zehirlenmeleri, enterotoksin içeren gıdaların tüketiminden 

kaynaklanan  zehirlenmelerdir(1). Enterotoksin üreten S. aureus'u nazal mukozalarında veya 

ellerinde taşıyan bireylerin gıdalara elle teması, solunum yoluyla veya salgılarıyla bulaş 

kontaminasyonun ana kaynağı olarak kabul edilir (1). Çiğ gıdaların mikrobiyotasında 

fonksiyonları sınırlı olan S. aureus, işlenmiş ve pişmiş gıdalarda enterotoksin üretme 

kabiliyeti yüksektir. Subklinik mastitli süt hayvanlarından elde edilen süt ve süt ürünleri, et ve 

et ürünleri, kanatlı ürünleri, salatalar, kremalı tatlılar Stafilokokal gıda zehirlenmeleri 

açısından riskli gıdalardır (2). Gıdanın alımından sonra oluşan hastalık 1-6 saatte başlar 

genellikle kendi kendini sınırlar ve 24-48 saat içinde düzelir. Fakat özellikle bebekler, yaşlılar 

veya immun direnci düşük bireylerde hastalık, hastaneye yatmayı gerektirecek kadar şiddetli 

olabilir (3). Stafilokokal gıda zehirlenmelerinin kontrolü sosyal ve ekonomik öneme sahiptir. 

Özellikle gıda endüstrisinde çalışan personelin kontrolü gerek verimliliğin, gerekse hastane 

giderlerinin ve ekonomik kayıpların önlenmesi açısından önemlidir (1, 4, 5). Bu yazıda 

stafilokokal gıda zehirlenmeleri, halk sağlığı açısından değerlendirilmesi ve konu ile ilgili 

güncel araştırmalar sunulmaktadır. 

Stafilokokal Gıda Zehirlenmeleri 

Entansif besiciliğin artışı, endüstrileşme ile oluşan çevresel kirlilikler, insan 

populasyonunda artış, göç ve seyahat kolaylığı, ulusal ve uluslararası düzeyde gıda ticaret 

hacminde artış stafilokokal gıda zehirlenmelerinin epidemiyolojisinde hızlı bir değişime ve 

tüm dünyada hızla yayılmasına yol açmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 1993-

2005 yılları arasında gıda zehirlenmesi nedeniyle 108.246 kişi hastanede yatarak tedavi 

edilmiş ve 1993-2002 yılları arasındaki süreçte 1702 ölüm vakası rapor edilmiştir (6). S. 

aureus, ülkemizde gıda zehirlenmesine sıklıkla sebep olan patojen mikroorganizmalardandır 

(7). Bakterinin enfektif dozu 105–108 kob/g olup, 1 gr gıdada >1 ng toksin konsantrasyonu 

zehirlenmeye neden olmaktadır (8). 2013 yılında Muğla ili Marmaris ilçesinde görülen 
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Stafilokokal gıda zehirlenmelerinin değerlendirildiği bir araştırmada, aynı yemek fabrikası 

tarafından üretilen yemek sonrası öğrenci ve işçilerden oluşan toplam 116 kişi kusma, ishal ve 

karın ağrısı şikayeti ile hastaneye gitmiş ve yapılan analizler neticesinde tavuk dönerlerde 

Stafilokok enterotoksini tespit edilmiştir (9). 2014 yılında Manisa’da aynı yemek firmasından 

yemek alan 23 farklı kurumda çok sayıda kişide stafilokok kaynaklı besin zehirlenmesi 

araştırılmış ve  alınan gıda örneklerinde kayısı topu tatlısında S. aureus tespit edilmiştir (10). 

Gıda işletmelerinde çalışan personellerin S. aureus taşıyıcılığı üzerine pek çok araştırma 

yapılmıştır. Bursa’da 2010 yılında yapılan bir araştırmada; 1115 personelin sağlık 

muayenesinde S. aureus nazal mukozada %15,2, Manisa’daki 8895 %0,77 orarında tespit 

edilmiştir (11, 12). Antalya’da 2013 yılında 15600 personelden alınan örneklerinin 

%3,37’sinde S. aureus identifiye edilmiştir. Erzurum’da %28,2, Kütahya’da %7,1, Konya’da 

%15,3, Şanlıurfa’da %23,1oranında  olduğu rapor edilmiştir (13). 

Staphylococcus aureus ve Enterotoksinleri 

Staphylococcus aureus, komensal ve fırsatçı bir patojen olup gıda üretim prosesinde 

bulaş gerçekleşmektedir. ve gıda işletmelerinde çalışan personellerin nazal mukozası, derisi 

ve iş kıyafetleri çapraz kontaminasyon kaynaklarıdır. Stafilokokal enterotoksinler (SE'ler) 

dokuz ana serolojik grupta incelenir. Bunlar (SEA, SEB, SEC, SED, SEE, SEG, SEH, SEI ve 

SEJ ) ısıya dayanıklı enterotoksinler olup pirojenik toksin süperantijenleridir. Stafilokokal 

enterotoksinler (SE'ler), yüksek ısı, düşük pH’ya dirençli güçlü gastrointestinal 

ekzotoksinlerdir. SEA tüm dünyada en yaygın görülen stafilokokal enterotoksindir. SED, 

SEB, SEC ve SEE enterotoxinleri SEA’dan sonra yaygın görülen stafilokokal 

enterotoksinlerdir (14). Stafilokokal gıda zehirlenmelerinin yaygın semptomları ishal, bulantı, 

kusma ve abdominal kramplar ve yüzeysel deri enfeksiyonları olup, patojen ciddi ve 

potansiyel olarak ölümcül, invaziv hastalıklara da neden olabilir. Avusturya'da 2007 yılında 

40 öğrenciyi etkileyen stafilokokal gıda zehirlenmesi salgınında öğrencilerin tükettiği 

sütlerde, SEA ve SED üreten S. aureus izolatları tespit edilmiş ve süt sığırlarının salgının 

muhtemel rezervuarı olduğu belirlenmiştir (15). Japonya’da 2002 yılında 13420 vakada en 

yaygın enterotoksinin SEA olduğu ve yağsız süt ve süt tozlarının tüketiminden kaynaklandığı 

bildirilmiştir (16). 2001-2003 yıllarında Tayvan'da stafilokokal gıda zehirlenmesi salgınlarıyla 

ilişkili hastalardan elde edilen suşlar arasında SEA en sık görülen enterotoksin olup, bunu 

SEB ve SEK takip etmiştir (17). 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Stafilokokal gıda zehirlenmelerinin önleyici tedbirleri arasında hijyenik gıda prosesleri, 

personel hijyeni, soğuk zincirin korunması, işletmelerdeki alet ve ekipmanın dezenfeksiyonu, 

mutfaklarda çapraz kontaminasyonun önlenmesi sayılabilir. Gıda ile temas eden personelin 

sağlık kontrollerinin rutin yapılması ve eğitimlerinin sürdürülebilirliği önemlidir. Stafilokokal 

enterotoksinlerin belirlenmesi ve epidemiyolojik değerlendirmelerin yapılması halk sağlığı 

açısından büyük önem taşımaktadır. 
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ÖZET 

Amaç: Bu araştırmanın amacı; doğum öncesi bakım hizmeti için hastaneye başvuran 

gebe kadınların demir ilacı ve folik asit kullanma durumlarını ve etkileyen faktörleri 

belirlemektir.   

Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel türdeki bu araştırma Harran Üniversitesi Araştırma ve 

Uygulama Hastanesinde doğum polikliniğine doğum öncesi bakım hizmeti almak için 

başvuran ve araştırmaya katılmayı kabul eden 391 gebede yürütülmüştür. Araştırmanın sosyo 

- demografik ve anemi ile ilgili verileri, literatür bilgilerine dayalı olarak araştırmacı 

tarafından geliştirilen veri toplama formu kullanılarak, yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak 

elde edilmiştir. Veri toplama formu uygulandıktan sonra gebelerden hemoglobin ölçümü için 

kan örnekleri alınmış ve laboratuvar sonuçları kaydedilmiştir. Kaydedilen sonuçların analizi 

yapılmıştır. 

Bulgular: Araştırmaya katılanların %79.0’u okur-yazar değil, %15.6 ilköğretim ve 

üzeri, %5.4’ü okulsuz okur yazardır ve katılımcıların %71.1’i ilçede yaşamaktadır. 

Katılımcıların %99.5 gelir getiren herhangi bir işte çalışmazken, çalışmamıza katılanların 

eşlerinde bu oran  %74.2’dir. Katılımcıların;  ilk evlenme yaş ortalaması 17.8±2.2,  yaşayan 

çocuk sayısı ortalaması 4.6±2.9, ölü doğum yapma oranı %9.0, düşük yapma oranı %47.3’tür. 

%53.2’sinin hamileliğinin 2. Trimesterde olan katılımcıların son iki gebelik arası 24 aydan 

kısa olanların oranı %39.8, anemisi olanların oranı %40.7 ve ortalama hemoglobin 

11.2±1.5’tir. Katılımcıların %44.0’ü gebeliği döneminde dört ve daha az  doğum öncesi 

bakım aldığını, %9.0’u demir ilacı kullanması gerektiğini bilmediğini, %41.9 düzenli demir 

ilacı kullanmadıklarını, %84.7’si gebelik planladıktan sonra folik asit kullanmaya 

başlamadığını, %66.8’i gebeliğin ilk üç ayında da folik asit kullanmadığı ve %23.5’i folik asit 

kullanması gerektiğini bilmediklerini ifade etmişlerdir.  

Katılımcıların eğitim düzeyleri, aile tipleri, iki gebelik arası geçen süre, düzenli demir 

ilacı kullanma durumu, doğum öncesi bakım alma sayısı ile anemi olma durumları 

karşılaştırıldığında aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). Benzer şekilde 

katılımcıların eğitim durumu ve doğum öncesi bakım alma sayısı ile gebelik planlandığında 

ve gebeliğin ilk üç ayında folik asit kullanımı karşılaştırıldığında gruplar arasındaki fark 

anlamlıdır (p<0.05). 

Katılımcıların iki gebelik arasında geçen süre ile hemoglobin değerleri 

karşılaştırıldığında gruplar arasındaki fark 24 aydan uzun olanlar lehine anlamlı bulunmuştur 

(p<0.05). Benzer şekilde doğum öncesi bakım alma sayısı ile hemoglobin değerleri 

http://www.iksadkongre.org/
http://www.gapzirvesi.org/
mailto:akartal044@hotmail.com


1. ULUSLARARASI GAP MATEMATİK - MÜHENDİSLİK - FEN VE 
SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ 

 4-7 EKİM, 2018 

www.iksadkongre.org     KONGRE TAM METİN KİTABI   www.gapzirvesi.org       Sayfa 231 

 

karşılaştırıldığında aralarındaki fark beş ve üzeri bakım alanlar lehine istatistiksel olarak 

anlamlıdır (p<0.05). 

Sonuç: Bu çalışmada, kadınlarda gebelik sürecinde folik asit ve demir ilacı kullanımı ve 

bilme durumları düşük bulunmuştur. Ayrıca perikonsepsiyonel folik asit kullanımı düşük 

düzeyde bulunmuş; bununla beraber doğum öncesi bakım sayısı ile demir ilacı ve folik asit 

kullanımı paralel artmıştır. Doğum öncesi bakımı teşvik edici eğitimler, seminerler vb… halkı 

bilgilendirme etkinlikleri yapılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Demir ilacı, folik asit, gebelik.  

ABSTRACT 

Purpose: The purpose of this research; The aim of this study was to determine the use 

of iron and folic acid in pregnant women who were admitted to the hospital for prenatal care. 

Method: This descriptive and cross-sectional study was carried out in 391 pregnant 

women who applied for antenatal care services at the Obstetrics and Gynecology outpatient 

clinic of Harran University, and accepted to participate in the study. The data of the study on 

socio - demographic and anemia were obtained by using the data collection form developed 

by the researcher based on the literature. After the data collection form was applied, blood 

samples were taken from the pregnant women for hemoglobin measurement and laboratory 

results were recorded. The recorded results were analyzed.  

Results: Of the participants, 79.0% were illiterate, 15.6% were primary and above, 

5.4% were illiterate and 71.1% of the participants lived in the district. 99.5% of respondents 

did not work in any business this rate is 74.2% in the spouses of the participants. 

Participants; The mean age at first marriage was 17.8 ± 2.2, the mean number of living 

children was 4.6 ± 2.9, the rate of giving birth was 9.0%, the rate of miscarriage was 

47.3%.The ratio of 53.2% of the pregnants in the second trimester was 39.8% in the last two 

pregnancies, less than 24 months.The rate of patients with anemia was 40.7% and the mean 

hemoglobin was 11.2 ± 1.5. 44.0% of the participants had received four or fewer antenatal 

care during pregnancy, 9.0% did not know that they should use iron medication, 41.9% did 

not use iron medication, 84.7% did not start using folic acid after the pregnancy, 66.8% of the 

pregnant women they did not use folic acid in the first three months and 23.5% stated that 

they did not know that they should use folic acid. When the education levels of the 

participants, family types, time between two pregnancies, use of regular iron medication, 

number of taking prenatal care and anemia were compared, the difference between them was 

statistically significant (p <0.05). Similarly, when the educational status of the participants 

and the number of prenatal care were taken and the use of folic acid in the first three months 

of pregnancy was compared, the difference between the groups was significant (p <0.05). 

When the hemoglobin values of the participants were compared between the two pregnancies, 

the difference between the groups was found to be significant in favor of those who were 

longer than 24 months (p <0.05). Similarly, when the number of antenatal care and 

hemoglobin levels were compared, the difference between them was statistically significant in 

favor of those receiving five or more caregivers (p <0.05). 
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Result: In this study, the use and knowledge of folic acid and iron drug in women 

during pregnancy was found to be low. In addition, the use of periconceptional folic acid was 

found to be low. however, the number of prenatal care and the use of iron and folic acid 

increased in parallel. Prenatal care-promoting trainings, seminars etc. should be made public 

information activities.   

Keywords: Iron drug, folic acid, pregnancy. 

GİRİŞ: 

Beyin ve omuriliğin geliştiği nöral tüp, fetal yaşamın ilk dört haftasında oluşur. Henüz 

tam olarak nedeni bilinmeyen ancak genetik ve çevresel etmenlerin birlikte rol oynadığı 

düşünülen bazı durumlarda nöral tüp, oluşumunu tamamlayamaz ve anensefali, ensefalosel,  

meningosel, miyelosel, spina bifida, gibi nöral tüp defektleri (NTD) olarak adlandırılan ciddi 

doğumsal anomaliler oluşur (1). Literatüre bakıldığında; NTD’ lerin annenin 

prekonsepsiyonel dönemde  başlayarak gebeliğinin ilk üç ayında kullanacağı günde 0,4 mg 

folik asit ile %85 oranında önlenebileceğini göstermektedir (2-4). 

Günlük alınması gereken folat miktarı erişkin bayan ve erkekte yaklaşık 400 µg/gün, 

çocuklar için 150-200 µg/gün, hamile kadınlarda ihtiyacın artması ile birlikte 600 µg/gün ve 

emziren annelerde ise 500 µg/gündür. Folatın gebelik öncesi ve gebeliğin erken döneminde 

alınmasının NTD oluşumunu önlediği 1991 yılında MRC Vitamine Research Study Group 

tarafından bildirilmiştir (5). Bu bulguyu destekleyen diğer bir çalışma 1992 yılında Adrev ve 

ark. , 2005 yılında Eric ve ark. tarafından yapılmıştır (4,6). 

Günümüzde nöral tüp defektlerinin önlenmesi ile ilgili temel amaç perikonsepsiyonel 

dönemde folik asit desteğinin önemi ile ilgili bilinç oluşturmak ve perikonsepsiyonel 

dönemde folik asit tüketimini yeterli seviyede tutmaktır (7). 

İnsanlar folatı sentez etme yeteneğine sahip değillerdir. Günlük gereksinmenin 

karşılanması kapsamında, folik asitin en yoğun bulunduğu besinler karaciğer ve diğer organ 

etleri, kuru baklagiller, fındık ve ceviz gibi sert kabuklu meyveler, ıspanak ve brüksel lahanası 

gibi yeşil sebzeler ile başta narenciye grubu olmak üzere meyveler ve saflaştırılmamış (özü ve 

kepeği ayrılmamış) tahıl ürünleri, maya özü ve patatestir. B vitaminleri ile C vitamininden 

zengin bir diyet folik asitten de zengin kabul edilmektedir (8-10). 

 Folik asit yetersizliğinde  annede megaloblastik anemi gelişir (11). Dünyanın 

gelişmekte olan ülkelerinde megaloblastik anemi, gebelikteki genel bir bulgudur. Kandaki 

folik asit düzeyleri (plazma ve eritrositlerde) normal olarak gebelik dönemi boyunca düşer. 

Bu düşüşün nedeni; kan hacmindeki artış ve idrarla atımdaki artış olarak düşünülmektedir. 

Folik asit emilimi değişmez. Fetal kandaki folik asit düzeyi çoğunlukla annenin lehine olarak 

yüksek konsantrasyonlarda korunur. Gebelik süresince ihtiyaç duyulan diyet folik asit miktarı 

birinci, ikinci ve üçüncü üç aylarda sırasıyla 280, 660 ve 470 µg/gündür. Bu gereksinim, 

idrardaki folik asit katabolitlerinin atımı temel alınarak belirlenmektedir (12).  

Ülkemizde NDT görülme sıklığı oldukça yüksektir. Bu nedenle gebe kalma döneminde 

folik asit kullanımı ve demir preparatı kullanımı çok önemlidir. Sağlık çalışanlarının gebe ve 

gebelik planlayan tüm kadınlara NTD’nin ne olduğu, nedenleri, folik asitin ve aneminin ne 

olduğu, folik asitin hangi gıdalarda bulunduğu, gebelikte neden önemli olduğu gibi konularda 
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danışmanlık yapmaları gerekmektedir. Sadece folik asitten zengin gıdalarla gerekli dozun 

alınamayacağı bilinip kadınlara gebeliklerinin ilk üç ayında günlük ek folik asit verilmelidir.  

Kadınları bilgilendirmede ebe ve hemşirelerin rolü önemlidir. Folik asit tabletlerin reçete 

edilmesi ve kadınlar tarafından kullanılmasında da hekimlerin rolü önemlidir. Bu nedenle 

sağlık personelinin işbirliği ve ekip anlayışı içinde çalışması doğumsal anomalilerin 

azaltılmasına önemli katkı sağlayacaktır (13). 

Bu araştırmanın amacı; doğum öncesi bakım hizmeti için hastaneye başvuran gebe 

kadınların demir ilacı ve folik asit kullanma durumlarını ve etkileyen faktörleri belirlemektir.   

Yöntem  

Tanımlayıcı ve kesitsel türdeki bu araştırma Harran Üniversitesi Araştırma ve 

Uygulama Hastanesinde doğum polikliniğine doğum öncesi bakım hizmeti almak için 

başvuran ve araştırmaya katılmayı kabul eden 391 gebede yürütülmüştür. Araştırmacı 

tarafından literatür taranarak ve alanında uzman 5 kişiden görüş alınarak oluşturulan görüşme 

formu, 20 gebe üzerinde pilot uygulama yapıldıktan sonra gerekli düzenlemeler ile son şeklini 

almıştır. Görüşme Formu; gebelerin sosyodemografik özelliklerini, gebelik öncesi dönemde  

folik asit kullanıp kullanmadığı ,jinekolojik ve obstetrik öyküsünü, şimdiki gebelik öyküsünü 

ve laboratuar bulgularını saptamaya yönelik 25 sorudan oluşmaktadır. Görüşme Formu 

örneklem grubuna alınan ve çalışmaya katılmayı kabul eden tüm gebelere araştırmacı 

tarafından yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak araştırmacı tarafından uygulanıp 

doldurulmuştur. Laboratuar sonuçlarının elde edilebilmesi için poliklinik sekreteri ile işbirliği 

yapılmıştır. Verilerin bilgisayar ortamında SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 16.5 

paket programı kullanılarak, frekans, ortalama ve  Ki - kare testi (χ 2)  ile analiz edilmiştir. 

Veriler % 95 güven aralığında anlamlılıklar p<0.05 düzeyinde olacak şekilde 

değerlendirilmiştir. 

Araştırma için Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinden yazılı izin 

alınmış ve katılımcılara araştırma hakkında bilgi verilmiş, formdan elde edilen bilgilerinin 

ismen deşifre edilmeyeceği belirtilerek, aydınlanmış onam formu imzalattırılmıştır.  Okuma 

yazması olmayan gebelere aydınlatılmış (bilgilendirilmiş) onam formu okunmuş, gebeye ve 

görüşme tanığına imzalatılmıştır. 

BULGULAR: 

Tablo 1 incelendiğinde; gebelerin % 60.4’ü  31 yaş üstü, % 79’u okur yazar değil, 

%24.6 sının eşleri de okur-yazar değil,%74.2’sinin eşleri gelir getiren işte çalışmıyor, 

Ortalama ilk evlenme yaşı 17.83±2.21, yaşayan çocuk sayısı ortalaması 4.60±2.96, Hg 

ortalaması 11.22±1.5, %40.7’si anemikdir. İlk Evlilik Yaşı Ortalaması; 17.82 ± 2.25  

(Min:13– Max:35), İlk Doğum Yaşı Ortalaması; 17.39 ± 2.94  (Min:14 – Max:38), Yaşayan 

Çocuk Sayısı Ortalaması; 4.69 ± 1.78  (Min:0 – Max:9), Kendiliğinden Düşük Sayısı 

Ortalaması; 1.77 ± 0.87 (Min:0 – Max:1), Ölü Doğum Sayısı Ortalaması; 0.92 ± 0.28  (Min:0 

– Max:1), İstemli Düşük Sayısı Ortalaması; 1.11 ± 0.33’dür (Min:0 – Max:1). Gebelerin %9’u 

demir ilacı kullanması gerektiğini bilmediğini, %33’ü yan etki yapınca bıraktığını,  %66.8 

gebeliğin ilk üç ayında  folik asit kullanmadığını ve 35.2 kullanması gerektiğini bilmediğini 

ifade etmişlerdir.  
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Tablo1. Katılımcıların Sosyo-Demoğrafik ve Obstetrik Özellikleri   

Yaş  n % 

30 yaş ve altı 163 41.7 

31 yaş ve üstü 228 58.3 

Eğitim Durumu n % 

İlkokul altı 331 84.7 

İlkokul ve üstü 60 15.3 

Sürekli Yaşadıkları Yer n % 

İl 113 28.9 

ilçe 278 71.1 

Aile Tipi n % 

Çekirdek Aile 298 76.2 

Geniş Aile 93 23.8 

Çocuk Sayısı n % 

Çocuk yok 29 7.4 

3 ve altı 121 30.9 

4 ve üzeri 241 61.6 

Ölü doğum  n % 

Evet  35 9.0 

Hayır  356 91.0 

Düşük  n % 

Evet  185 47.3 

Hayır  206 52.7 

Düşük Sayısı  n % 

1 90 23.0 

2 59 15.1 

3 28 7.2 

4 8 2.0 

Düşük yok 206 47.3 

İki Gebelik Arası Süre n % 

24 Ay ve Üzeri 
24 Aydan Kısa 

218 55.8 

144 36.8 

Gebelik Haftası  n % 

2.trimester 208 53.2 

3.trimester 183 46.8 

Doğum Öncesi Bakım Sayısı n % 

4 ve altı 172 44.0 

5 ve üzeri 192 49.1 

Anemi  n % 

Var  159 40.7 

Yok  232 59.3 

Tablo 2 incelendiğinde; katılımcıların eğitim düzeyleri, aile tipleri, iki gebelik arası 

geçen süre, düzenli demir ilacı kullanma durumu, doğum öncesi bakım alma sayısı ile anemi 

olma durumları karşılaştırıldığında aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). 

Benzer şekilde katılımcıların eğitim durumu ve doğum öncesi bakım alma sayısı ile gebelik 

planlandığında ve gebeliğin ilk üç ayında folik asit kullanımı karşılaştırıldığında gruplar 

arasındaki fark anlamlıdır (p<0.05). 

Katılımcıların iki gebelik arasında geçen süre ile hemoglobin değerleri 

karşılaştırıldığında gruplar arasındaki fark 24 aydan uzun olanlar lehine anlamlı bulunmuştur 

(p<0.05). Benzer şekilde doğum öncesi bakım alma sayısı ile hemoglobin değerleri 

http://www.iksadkongre.org/
http://www.gapzirvesi.org/


1. ULUSLARARASI GAP MATEMATİK - MÜHENDİSLİK - FEN VE 
SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ 

 4-7 EKİM, 2018 

www.iksadkongre.org     KONGRE TAM METİN KİTABI   www.gapzirvesi.org       Sayfa 235 

 

karşılaştırıldığında aralarındaki fark beş ve üzeri bakım alanlar lehine istatistiksel olarak 

anlamlıdır (p<0.05). 

Tablo 2. Katılımcıların Anemi durumları, Demir İlacı ve Folik Asit Kullanma 

Durumları ve İlişkili Faktörler 

Yaş Anemi  Demir ilacı kullanımı Gebelik Planlanınca Folik asit 
kullanımı 

Var Yok Kullanıyor Kullanmıyor Kullanıyor Kullanmıyor 

n % n % n % n % n % n % 

30 yaş ve altı 152 93.
3 

11 6.7 16 9.8 147 90.2 16 9.8 147 90.2 

31 yaş ve üstü 7 3.1 221 96.9 211 92.5 17 7.5 44 19.3 184 80.7 

P 0.000 0.000 0.010 

Eğitim düzeyi   

İlkokul altı 145 43.
8 

186 56.2 184 55.6 147 44.4 1 0.3 330 99.7 

İlokul ve üstü 14 23.
3 

46 76.7 43 71.7 17 28.3 59 98.3 1 1.7 

P 0.003 0.020 0.000 

Aile Tipi   

Çekirdek Aile 132 44.
3 

166 55.7 159 53.4 139 46.6 43 14.4 255 85.6 

Geniş Aile 26 28.
3 

66 71.7 68 73.9 24 26.1 17 18.5 75 81.5 

P 0.006 0.000 0.347 

İki gebelik Arasında Geçen Süre   

24 Ay ve Üzeri 10 4.6 208 95.4 197 90.4 21 9.6 39 17.9 179 82.1 

24 Aydan Kısa 130 90.
3 

14 9.7 20 13.9 124 86.1 10 6.9 134 93.1 

P 0.000 0.000 0.003 

Doğum Öncesi Bakım Alma Sayısı   

4 ve Altı 142 82.
6 

30 17.4 35 20.
3 

137 79.7 17 9.9 155 90.1 

5 ve Üzeri 9 4.7 183 95.3 174 90.
6 

18 9.4 40 20.8 152 79.2 

P 0.000  0.000 0.004 

Demir ilacı kullanımı  

Kullanıyor   7          3.1            220      
96.9 

  

Kullanmıyor  152        92.7         12         
7.3 

  

P 0.000   

TARTIŞMA 

Gebelikte anne ve bebek sağlığı açısından doğru ve dengeli beslenme büyük önem 

taşımaktadır. Gebelik döneminde demir dışında tüm mineral ve vitamin gereksinimi dengeli 

bir beslenme ile karşılanabilmekte iken, demir dışarıdan takviye edilmesi gereken tek mineral 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumun sonucunda ise gebelerde demir eksikliği anemisi 

yaygın olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde gebelerin %30-70’inde demir 

eksikliği anemisi görülürken, gelişmiş ülkelerde ise bu oran gebelerin %20’sinden daha azdır 

( 14).   
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Çalışmamıza katılanların %40.7’sinde anemi vardır. 30 yaş üstü gebeler, eğitim düzeyi 

ilkokul altı olanlar, iki gebelik arası 24 ayda kısa olanlar, doğum öncesi 4 kez ve altı bakım 

alanlar ve düzenli demir preparatı almayanlarda anemi oranları anlamlı düzeyde yüksektir. 

Pirinçci ve ark.’nın Elazığ’da gebelerde anemi  prevalansı üzerine yaptıkları çalışmada bu 

oran %42.4, (15) , Ankara Çubuk’ta yapılan bir çalışmada %19,64 (16), yine Ankara’da 

yapılan başka bir çalışmada gebelerde anemi oranı %13.15 bulunmuştur (14).  

Mersin’de bir sağlık ocağı bölgesindeki gebelerde anemi görülme sıklığını ve etkileyen 

faktörleri belirlemek amacıyla yapılan bir çalışmada ise gebelerin %49.4’ünün, Bucak ve ark 

.2017 yılında Şanlıurfa’da yaptıkları çalışmada ise gebelerin % 23.3’ünün  anemik olduğu 

belirlenmiştir (17,18). 

Sahin ve ark.’nın gebe kadınlarda yaptıkları çalışmada; Hb değerleri, yaşayan çocuk 

sayısı ve gebelik sayısı artıp, gebelik aralığı kısaldıkça anlamlı olarak düştüğü ortaya çıkmıştır 

(19). Diyarbakır’da yapılan bir çalışmada gebelerde anemi sıklığı gebelik sayısı iki ve daha az 

olanlarda %26.7 iken, gebelik sayısı üç ve daha fazla olanlarda %73.3 olarak saptanmış olup, 

gebelik ve doğum sayısı yüksek olan gebelerde anemi sıklığının arttığı tespit edilmiştir (20). 

Yapılan çalışmalara bakıldığında ülkemizin birçok yerinde gebelikte anemi görüldüğü, bunun 

ulusal bir halk sağlığı sorunu olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Çalışmamıza göre gebelerin yaşı, eğitim düzeyi, aile tipi, iki gebelik arasında geçen süre 

ve doğum öncesi bakım alma sayısının gebelikte demir preparatı ve folik asit kullanımını 

anlamlı düzeyde etkilediği görülmüştür. Gebelerin %58.1’i demir preparatı kullandığını ifade 

etmiştir. Çıtıl ve arkadaşlarının devlet hastanesine başvuran gebelerde yaptıkları çalışmada, 

gebelerin %75.6’sının demir-multivitamin preparatı kullandığı ve bu preparatı kullananlar ile 

kullanmayanlar arasında anemi görülme sıklığı konusunda anlamlı düzeyde fark tespit 

edilmiştir (21). 

Folik asit farkındalığı ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Folik asit farkındalığı 

İngiliz kadınlarda %95, İsviçreli kadınlarda %80, İspanyol kadınlarda %79, Norveçli 

kadınlarda %64, Ukraynalı kadınlarda %50, Portekizli kadınlarda %49’dur (22). 

Amerikalı kadınlarda ise folik asit farkındalığının %84’lere ulaştığı raporlanmıştır. 

Ülkemizde folik asit farkındalığı %71 gibi yüksek oranlarda bulunan araştırmalar da 

bulunmasına rağmen, çoğu araştırmada %18-46 arasında değiştiği gösterilmektedir. 

Çalışmamıza katılan gebelerin  %15.3’ü folik asit kullandığını ifade etmiştir. Sosyo-kültürel 

durum ve eğitim seviyesinin etkili olduğu düşünülmektedir (23- 27). 

Sonuç olarak, kadın sağlığını olumsuz yönde etkileyen aneminin yaygınlığının 

bilinmesine rağmen etyolojik nedenlerle ilgili çalışmalar yetersizdir. Bu anlamda birinci 

basamak sağlık çalışanlarına çok iş düşmektedir. 

Doğurgan çağdaki kadınlarda anemiyi önlemek amacı ile etkili aile planlaması 

yöntemleri kullanılmalı, gebelikler arasındaki süre uzatılmalı ve gebelik dışındaki zamanlarda 

da jinekolojik danışmanlık ve demir desteği sağlanmalıdır. 

Gebelikte anemi sorunu etkin halk sağlığı önlemleriyle kontrol altına alınmalıdır. Bu 

nedenle gebelikte sık görülen anemi erkenden tespit edilmeli, anemi saptanan ve/veya anemi 

gelişimi için risk faktörü olan tüm gebelere demir desteği alımı, yeterli ve dengeli beslenmeye 

dikkat edilmesi, gibi konularda diyetisyen, hemşire ve ebeler başta olmak üzere ilgili sağlık 

personeli tarafından bilgilendirilme ve eğitimler yapılmalıdır. 
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Toplumsal düzeyde folik asit kullanımı, bilgi ve farkındalığı artırmak için halk 

eğitimleri  verilmeli, sağlık personelinin hizmet içi eğitimlerinin güncel tutulmalı, çocuk 

sahibi olmak isteyen bireylerin gebelik öncesi folik asit kullanım hakkında bilgilendirilmeli, 

halkın kolaylıkla ulaşabildiği aile hekimlikleri ve toplum sağlığı merkezlerinde danışmanlık 

hizmeti verilmeli, özellikle reçete edilen folik asidin uygun kullanımı ve uygun zamanına 

ilişkin bilgi verilmesi ve takiplerinin yapılması yararlı olacaktır. 
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ÖZET 

Türkiye’deki ulaştırma sistemleri arasında karayolu ulaşım sistemi yük taşımada 

ağırlıklı paya sahip olmasına karşın havayolu taşımacılığının talebi de gün geçtikçe 

artmaktadır. Özellikle son 15 yıla bakıldığında havayoluyla taşınan yük miktarı yaklaşık 4 

kat artış göstermiştir. Karayoluna göre daha uzak mesafe taşımalarda etkinliğinin fazla 

olmasından dolayı ilerleyen yıllarda talebin daha da artış göstereceği öngörülmektedir.  

Bu çalışma kapsamında Türkiye’deki havayolu yük talep tahmin modelleri 

geliştirilmiş ve oluşturulan senaryoya göre gelecekteki talep miktarları öngörülmüştür. 2 

bağımsız parametreye bağlı olarak, doğrusa 

l, kuadratik, üstel ve kuvvet formalarında 4 farklı model geliştirilmiştir. Modellerin 

girdi parametresi olarak 2002 ile 2017 yılları arasındaki yıllık jet yakıt tüketim miktarı 

(varil/yıl) ve jet yakıt fiyatı ($/varil) kullanılmış olup, modellerin optimize edilmesi 

Yapay Arı Kolonisi Algoritması (YAKA) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Modellerin 

doğrulukları gözlem değerleriyle karşılaştırılarak performans kriterlerine göre ortaya 

konulmuştur. Performans kriterleri olarak belirleme katsayısına (R2), ortalama karesel 

hataların karekökü, ortalama mutlak hatalar ve ortalama mutlak yüzdesel hatalar 

kullanılmıştır.   

Geliştirilen modeller içerisinde en iyi performansı kuadratik model göstermiş olup, 

oluşturulan senaryoya göre 2030 yılına kadarki yük talep tahmini yapılmıştır. 2030 yılında 

havayolu ile taşınan yük miktarının 2017 yılına göre 3 kat artacağı öngörülmüştür.   

 Anahtar Kelimeler: Yapay Arı Kolonisi Algoritması, Yük talebi, Modelleme, 

Havayolu. 

GİRİŞ 

Sanayi, ticaret ve turizm gibi sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan 

ulaştırma taleplerinde insanların ve eşyaların hızlı, ekonomik ve güvenli bir şekilde yer 

değiştirmesi temel ulaştırma prensipleri olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle Türkiye’deki 

ulaşım sistemleri arasındaki talebe bakıldığında %90 oranında karayolunun kullanılıyor 

olduğu görülmektedir. Fakat bu durum havayolu taşımacılığının günden güne payını 

arttırması ile değişim göstermektedir. Son 15 yıllık istatistiki verilere bakıldığında havayolu 

ile taşınan yolcu sayısında yaklaşık 6 kat ve yük sayısında 4 kat artış olduğu görülmektedir. 

Gelir seviyesindeki artış, insanların hız ve konfor gibi etkenleri ön plana alması, havayolu 

taşımacılığında maliyetlerin düşüş göstermesi gibi etkenler bu durumun temel nedenini 

oluşturmaktadır.  Türkiye gibi karayolu taşımacılığının ağırlıklı olduğu ülkelerde diğer taşıma 

sistemlerindeki taleplerin doğru bir şekilde belirlenmesi ve alternatif bir taşıma sistemi olması 
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için gerekli yatırımların yapılması dengeli ve sürdürülebilir bir ulaşım sistemi için önem arz 

etmektedir.  

Birçok araştırmacı uzun yıllardır gerek yolcu talebinin gerekse yük talebenin tahmini 

üzerine çalışmalar sürdürmektedir. Ağırlıklı olarak yolcu talep tahmini üzerine çalışmalar 

yapan araştırmacılar farklı yaklaşımları uygulayarak daha doğru tahmin modelleri ortaya 

koymaya çalışmışlardır. Lo ve arkadaşları [1] Hong Kong için havayolu kargo talebinin gelir 

ve fiyat ile ilişkisine bakmış ve ampirik tahminini gerçekleştirmiştir. Fiyat ile kargo talebi 

arasında negatif bir ilişki ve gelirle kargo arasında pozitif bir ilişki olduğu görülmüştür. Kargo 

talebindeki değişimin ekonomideki değişimden çok daha hızlı değiştiği ve gelir ile fiyattaki 

değişimlere çok hassasiyet gösterdiği ortaya koyulmuştur.  Tan ve Tsui [2] Avustralya’daki 

havayolu yük taşımacılığı ile iş seyahatleri arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. 3 ana şehirdeki 

incelemede iş seyahati ile kargo taşıması arasında kısa vadede doğrudan bir nedensel ilişki 

olduğu, 12 ay ve daha uzun sürede iki yönlü bir ilişki olduğu ortaya koyulmuştur. Totamane 

ve arkadaşları [3] kargo uçuş planlaması ve kargo şirketlerinin gelecekteki gerekliliklerini 

belirlemek için talep modeli geliştirmişler ve tahminde bulunmuşlardır. Verilen rotadaki uçuş 

programı için kargo talebinin belirlenmesinde Potluck problem yaklaşımı kullanılmış ve bu 

yaklaşımda havayolu şirketi üretici, kargo şirketi kullanıcıları da müşteri olarak 

düşünülmüştür. Model, mevcut kargo kapasitesi planı ile ilgili dezavantajları analiz etmekte 

ve çözümün kullanımının etkinliğini göstermek için yeni bir kapasite planı önermektedir. 

Farklı birçok araştırmacı yapay zekaya dayalı yaklaşımları da talep tahminine 

uygulamışlardır. Nöral modelleme, çok değişkenli nöral tahmin, adaptive sinirsel bulanık 

çıkarım sistemi (ANFİS), sistem dinamikleri modeli ve zaman serisi gibi farklı yaklaşımların 

talep tahmine uygulamaları literatürde görülmektedir [4-8].  

Bu çalışmada da yapay zekâ tekniklerinden birisi olan Yapay Arı Kolonisi 

Algoritmasını (YAKA) kullanarak jet yakıt fiyatı ve yakıt tüketim miktarına bağlı olarak 

havayolu yük talep tahmini modelleri geliştirmek amaçlanmıştır. Ayrıca değişkenlerin 2030 

yılına kadarki projeksiyonları yapılarak geleceğe yönelik talep tahminini ortaya koymak 

çalışmanın bir diğer amacını oluşturmaktadır.  

Yapay Arı Kolonisi Algoritması 

Yapay Arı Kolonisi Algoritması (YAKA) sezgisel optimizasyonlardan birisi olan sürü 

zekâsı temelli bir algoritmadır. Bu algoritmada da amaç sezgisel optimizasyonda olduğu gibi 

optimum noktaya yakınsamayı yapabilmektir. Sürü zekâsındaki her bir bireyin birbirinden 

bağımsız olarak sadece aralarındaki kurallara göre organize olabilme özelliği bu yaklaşımın 

ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 2005 yılında Karaboğa [9] tarafından ortaya konulan 

algoritma arılara özgü yiyecek arama özelliklerinin modellenmesine dayanmaktadır. 

Karaboğa algoritmanın geliştirilmesinde daha basit olmasını sağlamak için bazı kabuller 

yapmıştır. Çözüm uzayında bulunan her bir kaynağın tek arı tarafından yapılıyor olduğunu ve 

de popülasyonda bulunan işçi arısı kadar gözcü arılarında olduğunu kabullerinde belirtmiştir. 

Birçok algoritmada olduğu gibi bu yaklaşımda da başlangıç kaynağının doğru şekilde 

oluşturulması önem arz etmektedir.  YAKA yaklaşımında her bir kaynak problemin çözüm 

noktasını temsil etmekte olup, tüm arama uzayını içeren şekilde oluşturulması temel husustur. 
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YAKA’da başlangıç kaynakları her parametrenin alt ve üst sınırları içerisinde rastgele olarak 

oluşturulur. Bu kaynak oluşturmanın matematiksel ifadesi eşitlik 1 ile verilmiştir.  

                                                                      

(1) 

Verilen denklemde  üretilen kaynağı ifade ederken i = 1, …SN ve j = 1, …D 

arasında değişir. SN algoritmanın belirlenen kaynak sayısını ve D değişken sayısını ifade 

etmektedir.  parametrelerin alt ve üst sınırlarını ifade etmektedir. 

Rastgele oluşturulan ilk kaynaklara gönderilen arıların çalıştığı kaynağın komşuluğunda 

yeni kaynak arayışları vardır. Böylece komşuluktaki kaynakları değerlendirir bu kaynak iyi 

ise bunu hafızasına alır. Bu komşuluk durumuna göre kaynak araştırmasının benzetim ifadesi 

eşitlik 2 ile verilmiştir.  

                                                                                                      

(2) 

Burada  mevcut yiyecek kaynağı,  mevcut kaynağın komşuluğunda aranan yeni 

kaynak olup,  [-1 1] arasında rastgele değişen bir sayıdır. i = 1, …SN ve j = 1, …D 

arasında değişir.  rastgele seçilen komşu çözümünü ifade etmektedir.  

Yeni kaynakların bulunması sonucunda, kaynakların kalitesinin hesaplanması söz 

konusudur. Bunun için uygunluk fonksiyonu dahilinde bu kalite bulunup her kaynağa 

uygunluk değeri atanmaktadır. Bu uygunluk fonksiyonun ifadesi; 

                                                                                  

(3) 

Buradaki  değeri komşuluk kaynağı olan ’in maliyet değeridir. Mevcut kaynak ile 

bulunan yeni kaynak arasındaki seçimde kaynakların uygunluk değerine göre açgözlü seçim 

işlemi yapılarak gerçekleştirilir. ABC’nin kullandığı seçim işlemi rulet tekerleğine göre olup, 

tekerlek içerisindeki her bir bölgenin paylaşımı uygunluk değerine göre belirlenmektedir. Her 

bir kaynağın uygunluk fonksiyonun ifadesi eşitlik 4 ile verilmiştir.  

                                                                                                                  

(4) 

Arıların kullandığı kaynağın nektarının bitmesi durumunda çözüm geliştirememe 

sayacının belli bir değerin üzerinde olarak bu kaynağın terk edilmesi gerektiğini ifade eder. 

Bu durumda görevli işçi arılar bu kaynağı terk ederek kâşif arı olarak yeni kaynaklar aramaya 

başlarlar. 

Yük Tahmin Modelleri 

Yük talep modellerinin geliştirilmesinde jet yakıt fiyatı ve jet yakıt tüketimi miktarı 

kullanılmıştır. 2002 ile 2017 yılları arasındaki veriler kullanılmış ve jet yakıt fiyatları Enerji 

Bilgi İdaresi [10] istatistiklerinden ve yakıt tüketimleri Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği 

[11] istatistiklerinden elde edilmiştir. 4 farklı formda tahmin modeli geliştirilmiş olup, bunlar 

doğrusal, kuadratik, üstel ve kuvvet formlarıdır. Bu formların matematiksel ifadeleri 

eşitlik 5-8 ile verilmiştir. 
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Doğrusal form;  

                                                                                                      

(5) 

Kuadratik form;  

                                                                         

(6) 

Üstel form;  

                                                                                               

(7) 

Kuvvet formu; 

                                                                                                              

(8) 

Buradaki X1 yakıt fiyatı ($/varil) ve X2 yakıt tüketim miktarı (varil/yıl)  değeridir. Wi 

değerleri denklemlerle ilgili katsayı değerleridir.  

YAKA yaklaşımına göre modellerin optimizasyonu gerçekleştirilmiş ve doğrusal, 

kuadratik, üstel ve kuvvet formu için  model katsayıları Tablo 1’deki gibi elde edilmiştir.  

Tablo 1: Model katsayı değerleri  

 Modeller 

Katsayılar Doğrusal Kuadratik Üstel Kuvvet 

w1 12739,42 89,20 1654,12 125,58 

w2 78,73 0,002 1,40 0,47 

w3 -564346,52 -0,12 0,03 0,77 

w4  640861,54 1,73  

w5   303018,15  

Bulgular ve Değerlendirme 

YAKA yaklaşımana göre ortaya konulan modellerin doğrulukları ve performans 

değerlendirmeleri belirleme katsayısı (R2), ortalama karesel hataların karekökü (OKHK), 

ortalama mutlak hatalar (OMH) ve ortalama mutlak yüzdesel hatalar (OMYH) 

kullanılarak ortaya konulmuştur. Bu performans kriterlerinin  matematiksel ifadeleri 

denklem 9-12 ile verilmiştir. 

                                                        (9) 

                                                                    (10) 

                                                         (11)                                           

                                                                                      

(12) 
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Geliştirilen modellerin istatistiksel sonuçları Tablo 2 ile verilmiş olup, modelin 

performans değerlendirilmesi bu sonuçlar üzerinden yapılmıştır.  

Tablo 2: Modellerin istatiksel sonuçları  

 Doğrusal Kuadratik Üstel Kuvvet 

OKHK 285904,13 252850,92 256463,52 357401,40 

OMH 233710,87 189182,68 197538,72 310749,30 

OMYH 12,64 10,44 10,49 16,77 

R2 0,8736 0,9010 0,8983 0,8024 

Ayarlanmış R2 0,8541 0,8764 0,8613 0,7720 

Geliştirilen modellerin istatistiki sonuçlarına göre  kuadratik model en iyi sonucu ortaya 

koyarak gerçek değerlere yakın sonuçlar göstermiştir. Kuvvet model ise en kötü performansı 

göstermiş olup, gerçek değerlere göre yüksek hatalar ile tahminde bulunmuştur.  Üstel ve 

doğrusal modellerin performansları ise birbirine yakın olup kuadratik modelin gerisinde 

kalmıştır. En iyi performansı göstermiş olan kuadratik model %10 civarında bir hata oranına 

sahip olup, bu durum üzerinde veri ve parametre sayısının etkisi bulunmaktadır. Özellikle 

model parametrelerinden birisi olan jet yakıt fiyatındaki yüksek dalgalanmanın bu hata oranı 

üzerinde yüksek etkisi bulunmaktadır.   

Yük Talebi Gelecek Tahmini  

2030 yılına kadarki havayolunda olması muhtemel yük talep tahmini jet yakıt fiyat 

ve tüketim projeksiyonlarına göre yapılmıştır. Bu parametrelerin projeksiyonlarını içeren 

senaryoda jet yakıt fiyatının ve yıllık tüketim miktarının %5 artış göstereceği 

öngörülmüştür. Öngörülen bu senaryoya göre yakıt fiyatının 2030 yılında yaklaşık 126 $ 

seviyesine ve yıllık tüketim miktarının ise 69 milyon varil seviyesine ulaşacağı tahmin 

edilmiştir. Geliştirilen kuadratik modele göre 2030 yılına kadarki zaman dilimini içe ren 

yük talep projeksiyonları Tablo 3 ile verilmiştir.  

Tablo 3: Yük talep projeksiyonları  

Yıllar Gelecek 

Tahmin 

Değeri 

Yıllar Gelecek 

Tahmin 

Değeri 

Yıllar Gelecek 

Tahmin 

Değeri 

Yıllar Gelecek 

Tahmin 

Değeri 

2018 3713259 2022 5180193 2026 7347521 2030 10549652 

2019 4028180 2023 5645474 2027 8034954   

2020 4375380 2024 6158447 2028 8792848   

2021 4758169 2025 6723999 2029 9628427   

Sonuçlar  

Türkiye’deki havayolu yük talep tahmini için Yapay Arı Kolonisi Algoritmasının 

uygulanabilirliğini sunan bu çalışmada 16 yıllık istatistiki verilerle 4 farklı formda havayolu 

yük talep tahmin modelleri geliştirilmiş ve sonuçları ortaya konulmuştur. En iyi performansı 

diğer formlara göre kuadratik model formu ortaya koymuştur. Öngörülen senaryoya göre 

gelecek tahmini yapılan kuadratik model sonuçlarına göre 2030 yılında havayolundaki yük 

talebinin 2017 yılına göre yaklaşık 3 kat artacağı öngörülmüştür. YAKA yaklaşımına göre 

geliştirilen kuadratik model alternatif bir yük talep tahmin modeli olabileceğini ortaya 

http://www.iksadkongre.org/
http://www.gapzirvesi.org/


1. ULUSLARARASI GAP MATEMATİK - MÜHENDİSLİK - FEN VE 
SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ 

 4-7 EKİM, 2018 

www.iksadkongre.org     KONGRE TAM METİN KİTABI   www.gapzirvesi.org       Sayfa 244 

 

koymuş olup, farklı parametrelerin etkisinin modele katılmasıyla daha iyi performans 

gösterebileceği düşünülmektedir.  
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ÖZET 

Bir kavşağın hizmet seviyesinin belirlenmesinde en etkin parametrelerden biri olan 

gecikme, kavşaktaki kayıp zamanı ve sürücü memnuniyetsizliklerini gösterdiğinden 

dolayı yaygın olarak kullanılmaktadır. Sinyalize kavşaklarda gecikme değeri arazi 

gözlemleri, analitik yöntemler veya simülasyon teknikleri ile tahmin edilebilmektedir. 

Ancak bunlar içerisinde analitik yöntemlerin kullanımı daha yaygındır. Son yıllarda yapay 

zekâ teknikleri kullanılarak geliştirilen mühendislik modellerinin daha başarılı olduğu 

görülmüştür. Bu çalışma kapsamında, doygun akım, etkili yeşil ışık süresi, devre süresi ve 

trafik hacmine bağlı olarak elde edilen doygunluk derecesi ile araç başına düşen ortalama 

gecikme arasındaki ilişki incelenmiştir. Ayrıca Diferansiyel Gelişim Algoritması (DGA) 

kullanılarak farklı gecikme tahmin modelleri önerilmiştir. 

15, 30 ve 60 dakika olarak gruplandırılan analiz sürelerine göre 750 farklı trafik 

durumu oluşturulmuştur. 0,7 ile 1,6 arasında değişen doygunluk derecesi ile araç başına 

düşen ortalama gecikme arasındaki ilişki incelendiğinde doygunluk derecesi ve analiz 

süresindeki artışların ortalama gecikmeyi arttırdığı görülmüştür. Kuadratik, Kübik ve 

Kuvvet formlarında gecikme ile doygunluk derecesi arasında bağıntılar oluşturulmuş ve  

DGA kullanılarak farklı periyot süreleri için gecikme tahminleri yapılmıştır. Yapılan 

tahmin değerlerinin doğruluğu belirleme katsayısına (R2), ortalama karesel hataların 

karekökü ve ortalama mutlak yüzdesel hatalara göre ortaya konulmuştur.  Geliştirilen 

modeller içerisinde en iyi performansı kübik model göstermiş olup, alternatif bir gecikme 

tahmin modeli olarak kullanılabilir olduğu görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Diferansiyel Gelişim Algoritması, Doygunluk derecesi, Gecikme. 

GİRİŞ 

Son yıllarda Türkiye’nin yanı sıra birçok ülkenin ekonomisinde görülen büyümeler 

halkın yaşam standartlarını yükseltmiştir. Ekonomik refah seviyesinin artışına paralel olarak 

artan taşıt sahipliği, ulaşım talebinde de bir artışa neden olmaktadır. Artan ulaşım talebi 

neticesinde trafik tıkanıklığı ve araç başına düşen gecikme miktarı da artmaktadır. Bu durum 

günlük hayatı olumsuz etkileyen en önemli ulaşım problemlerinden birisi olarak 

değerlendirilmektedir. Bunun yanı sıra gecikme bir kavşağın performansının belirlenmesinde 

ve o kavşağa ait hizmet seviyesinin tespit edilmesinde kullanılan en önemli parametrelerden 

biridir.  Aynı zamanda gecikme, seyahat kalitesi, kayıp zaman, yakıt tüketimi gibi ölçülebilen 
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bir ekonomik göstergeleri de içinde barındırdığından dolayı ulaştırma mühendisliğinde önemli 

bir araştırma konusu olmuştur.   

Birçok araştırmacı gecikmenin en az hata ile tahmin edilmesi için çalışmalarında arazi 

ölçümleri, analitik metotlar, simülasyon yöntemleri ve farklı yaklaşımlar denemişlerdir. 

Analitik modellerin en yaygın olarak kullanılanları Webster [1], Akçelik [2] ve otoyol 

kapasite kullanımı HCM[3] gecikme modelleridir. Webster modelinin doygunluk derecesi 

1’in üstünde olduğu trafik durumlarında etkisini kaybetmesi en belirgin dezavantajı olarak 

ortaya çıkmaktadır. Kuyruk uzunluğunun gecikme üzerindeki etkisinin dikkate alınarak ortaya 

konulan Akçelik gecikme modeli ve koordinant dönüşüm tekniği kullanılarak geliştirilen 

zamana bağlı gecikme modeli HCM doygun altı ve doygun üstü trafik durumlarında daha 

doğru sonuçlar ortaya koymasına rağmen eksiklikleri bulunmaktadır. Analitik yöntemlerdeki 

eksikleri gidermek ve daha doğru sonuçlar elde edebilmek için diferansiyel gelişim, bulanık 

mantık, yapay sinir ağları gibi farklı yapay zekâ yaklaşımları kullanılarak gecikme konusu ele 

alınmıştır.  Qiao et al. [4] bulanık mantığa dayalı gecikme modelini ortaya koymuş ve 

sonuçlarını mevcut modellerle karşılaştırmışlardır. Simülasyon ve arazi çalışmalarıyla modeli 

test etmişler, özellikle %2 ortalama karesel hatalar sonucu ile bulanık mantığın gecikmede 

etkin kullanılabileceğini ortaya koymuşlardır. Murat [5] bulanık mantık ve yapay sinir ağı 

modellerini analitik modellerle karşılaştırmış ve bulanık mantık modelinin doygun altı için 

%7 ve doygun üstü için %5 bağıl hata sonuçları ile en etkili model olduğunu ortaya 

koymuştur. Dogan ve arkadaşları [6] dört kollu bir kavşak için yapay sinir ağlarının gecikme 

ve araç sayısı tahmininde kullanılmasını araştırmış ve yaklaşımın uygun sonuçlar verdiğini 

ortaya koymuştur. Hasiloglu ve arkadaşları [7] ANFIS yaklaşımına dayalı gecikme modelinin 

performansını diğer analitik modellerle ve gözlem sonuçlarıyla karşılaştırmıştır. ANFIS ve 

regresyon modelinin gözleme en yakın sonuçlar verdiğini ortaya koymuştur. Başkan ve 

Haldenbilen [8] karınca kolonisi algoritmasını optimum devre süresinin bulunmasına 

uygulayarak gecikmenin de minimum şekilde optimize edilmesini sağlamışlardır. Dell’Orco 

ve arkadaşları [9,10] yapay arı kolonisi algoritmasını (ABC) ve harmoni arama algoritmasını 

(HSA) sinyal süresi optimizasyonuna uygulamışlar ve harmoni arama algoritmasının daha 

etkili sonuçlar verdiğini ve de gecikmeyi azalttığını görmüşlerdir. Ayrıca Yapay arı koloni 

algoritması genetik algoritmaya göre %2,4-%2,7 oranında iyileşme sağlamıştır.    

Literatürde birçok farklı yapay zekâ yaklaşımları kullanılarak devre süresini optimize 

etmeye ve gecikmeyi minimize etmeye çalışan çalışmalar olmasına rağmen bu çalışmada 

diferansiyel gelişim algoritmasının avantajlarınından yararlanılarak gecikmenin doğru bir 

şekilde tahminine odaklanılmıştır. Bu çalışmanın iki amacı olup, bunlardan birincisi 

doygunluk derecesi ile gecikme arasındaki ilişkinin incelenmesi, ikincisi ise doygunluk 

derecesine bağlı olarak gecikme tahmin modellerini ortaya koymaktır.  

Diferansiyel Gelişim Algoritması  

1995 Price ve Storn [11] tarafından ortaya konulan Diferansiyel Gelişim Algoritması 

(DGA) popülasyon tabanlı olup, Genetik Algoritma (GA) ile benzerlik göstermektedir. Bu 

algoritmanın asıl misyonu arama uzayında tanımlı ve gerçek değerli tasarım parametrelerini 

içeren lineer olmayan ve türevlenemeyen fonksiyonların optimum parametre değerlerini 

aramaktır. Bu doğrultuda aynı anda uzaydaki birçok çözüm kümesinde arama yapabilmekte 
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ve iterasyonlar süresince operatörler yardımıyla problemin çözümünü sağlayabilmektedir. 

Böylece DGA çok boyutlu ve birden fazla yerel minimum noktası barındıran problemlerde de 

uygun sonuçlar verebilmektedir. Bu algoritma, sürekli verilerin olduğu problemlerdeki etkili 

performansı ve gerçek değerinde verilerin kodlanmasına imkân sağlayan yapısıyla etkili bir 

yaklaşım olmaktadır. GA’ya benzer şekilde olan DGA temelde 4 operatör ile çalışmakta olup, 

bunlar başlangıç popülasyonu, mutasyon, çaprazlama ve seçimdir. DGA’yı GA’dan ayıran en 

önemli fark ise mutasyon operatöründe olmaktadır. DGA’nın rastgele seçilmiş vektörlerin 

farkına dayanan bir mutasyon işlemi gerçekleştirmesi bu operatörü adaptif hale getirmektedir. 

Bu durum algoritmanın performansını iyileştirmekte ve de başlangıç parametre değerlerini 

göz ardı ederek yerel minimum noktaların bulunmasına olanak sağlamaktadır. Ayrıca DGA 

yaklaşımında operatörlerin bütün popülasyona uygulanmaması, az satır ile kodlanması gibi 

avantajları algoritmanın tercih edilirliğini arttırmaktadır. Algoritmaya ait 4 operatörün 

matematiksel ifadesi denklem 1-4 ile verilmiştir.  

• Başlangıç popülasyonu: 

Başlangıç popülasyonu en az 3 kromozomdan oluşmakta olup, popülasyon boyutu girdi 

değişken sayısına (D) göre belirlenmektedir. Başlangıç popülasyonu 0 ile 1 arasında rastgele 

dağılımla ile elde edilmektedir.  

 

                               )                                               

(1) 

Buradaki  her bir parametrenin alt ve üst sınırı olup i = 1…NP 

(Popülasyonun sayısı) ve j = 1…D ( parametre sayısı )‘dır. 

• Mutasyon: 

Mutasyon kromozomdaki genler üzerinde yapılmış olan bazı değişikliklerdir. Böylece 

alternatif bir çözüm olan kromozom değerleri uzayda hareket ederek farklı bir noktada 

çözümü temsil etmiş olur. Mutasyon işleminde genellikle bir ya da iki tane fark vektörü 

kullanılır. Price’e göre iki tane fark vektörü kullanmak uygun mutasyon katsayısını bulmayı 

kolaylaştırır. Mutasyon işleminde rastgele seçilen 3 kromozoma ihtiyaç duymaktadır.  

 

                                      i = 1…Np                                              

(2)                                     

Burada  mutant vektörü,  baz vektör, G nesil numarası ve F mutasyon 

katsayıdır.  ve  fark vektörünün oluşturmak için kullanılan rastgele seçilmiş 

vektörlerdir.  

Mutasyonda birçok strateji mevcut olup, DGA/x/y/z şeklinde ifade edilir. Burada x 

mutant vektörü oluşturmak için kullanılan baz vektörü, y mutasyon işleminde kullanılan fark 

vektörünün sayısını ve z de çaprazlama işleminde kullanılan çaprazlama şemasını ifade eder. 

• Çaprazlama: 
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Mutasyon sonucu elde edilen mutant vektörü ile hedef vektörünün çaprazlamasıdır. 

Böylece deneme vektörü elde edilmiş olmaktadır. 

                                                                     

(3)           

Çaprazlama seçilen bir olasılık dağılımına göre yapılmaktadır.  

• Seçim: 

DGA’da son adımda seçim operatörü ile deneme vektörü ile hedef vektör arasındaki en 

iyi popülasyonu seçmektir. 

 

                                             

(4)                                                   

Optimum kontrol parametreleri F, Cr ve Np Storn’un önerdiği aralıkta seçilmesi 

performans açısından önemlidir. [11]   

Gecikme Tahmin Modelleri 

Gecikme tahmin modellerinin oluşturulmasında kullanılacak veri seti Corsim 

Simülasyon programında kurulan ve sabit zamanlı sinyalizasyon ile kontrol edilen 4 kollu bir 

kavşak üzerinden alınmıştır. Her bir kolda şerit genişliği 3.6 m olarak alınmış ve şeritlerin 

eğimi 0 olarak ayarlanmıştır. Kavşağın kontrolü iki fazlı olarak gerçekleştirilmekte olup 

anayol birinci faz, tali yol ikinci faz olarak çalıştırılmıştır. Farklı devre süreleri, trafik 

akımları, doygunluk dereceleri, periyot süreleri ve yeşil süre/devresi süresi (g/C) kullanılarak 

750 farklı trafik durumu oluşturulmuştur. Farklı trafik durumlarını oluşturan değişkenlerin 

aralık değerleri Tablo 1 ile verilmektedir.  

Tablo 1: 750 farklı trafik durumu için değişken değerleri  

Değişken Değişim Aralığı 

Devre süresi (C) 60-150 sn 

Doygunluk Akımı (s) 1500, 1650, 1800 araç/saat 

Trafik Akımı (q) 600-1400 araç/saat 

Doygunluk Derecesi (x) 0.7-1.6 

Periyot (T) 15, 30, 60 Dakika 

Yeşil süre/Devre Süresi (g/C) 0.35-0.6 

Simulasyon sonuçlarına göre elde edilen gecikme değerlerinin daha tutarlı ve hassas 

olabilmesi için her bir trafik durumu için 10 kez farklı atama numaraları kullanılarak program 

çalıştırılmıştır. Gerçekleştirilen 10 farklı simülasyon sonucu elde edilmiş olan gecikme 

değerlerinin ortalaması alınarak her bir durum için kavşağa ait gecikme değeri bulunmuştur. 

Modellerin formları belirlenirken literatürde mevcut olan kuadratik, kübik ve kuvvet 

formları tercih edilerek 3 farklı gecikme tahmin modeli ortaya konulmuştur. Modellerin 

matematiksel ifadesi denklem 5-7 ile verilmiştir.  
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Kuadratik form;  

                                                                                                      

(5) 

Kübik form;  

                                                                                               

(6) 

Kuvvet formu; 

                                                                                                                        

(7) 

Buradaki X1 doygunluk derecesi (x) değeridir. Wi değerleri denklemlerle ilgili katsayı 

değerleridir.  

DGA algortimasına göre modellerin optimizasyonu gerçekleştirilmiş ve 15, 30 ve 60 

dakikalık periyotlar için  model katsayıları Tablo 2’deki gibi elde edilmiştir.  

Tablo 2: Model katsayı değerleri 

15 Dakika 

Model Katsayıları Kuadratik Model Kübik Model Kuvvet Model 

w1 281,77 -505,64 78,28 

w2 -297,06 1900,18 3,14 

w3 91,20 -1952,20  

w4  628,79  

30 Dakika 

w1 434,29 -1121,99 115,77 

w2 -418,80 4022,17 3,34 

w3 96,05 -4085,38  

w4  1286,25  

60 Dakika 

w1 657,67 -2165,96 186,71 

w2 -537,10 7583,91 3,40 

w3 59,59 -7615,27  

w4  2357,22  

Bulgular ve Değerlendirme  

Ortaya konan modellerin doğrulukları belirleme katsayısına (R2), ortalama karesel 

hataların karekökü (OKHK) ve ortalama mutlak yüzdesel hatalar (OMYH) kullanılarak  

ortaya konulmuştur. Kullanılan bu yöntemlerin matematiksel ifadeleri denklem 8-10 ile 

verilmiştir.  

                                                                          

(8) 

                                                            

(9) 
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(10) 

Doygunluk derecesi ile gecikme arasındaki ilişkinin gösterildiği grafik şekil 1 ile 

verilmektedir. Geliştirilen modellerin istatistiksel sonuçları ise Tablo 3 ile verilmiştir.  

 

Şekil 1: Doygunluk derecesi-gecikme grafiği  

Tablo 3: Modellerin istatiksel sonuçları  

 Kuadratik Kübik Kuvvet 

 15 

Dakika 

30 

Dakika 

60 

Dakika 

15 

Dakika 

30 

Dakika 

60 

Dakika 

15 

Dakika 

30 

Dakika 

60 

Dakika 

OKHK 14.76 27.91 52.81 11.34 18.33 33.71 16.19 32.47 63.50 

OMYH 17.96 30.18 50.46 14.87 23.16 34.94 19.73 32.88 58.65 

R2 0.9708 0.9616 0,9527 0.9828 0.9834 0,9807 0.9648 0.9480 0,9316 

Ayarlanmış 

R2 
0.9704 0.9611 0,9521 0.9826 0.9832 0,9805 0.9647 0.9478 0,9313 

Şekil 1’den anlaşılacağı gibi doygunluk derecesinin ve periyot sürelerinin artması 

gecikmeyi arttırmaktadır. Özellikle doygunluk derecesinin 1’in üstünde olduğu trafik 

durumlarında periyoda bağlı olarak gecikme artışı ciddi derecede artış göstermektedir. Tablo 

3’deki modellerin istatistik sonuçlarına göre en iyi performansı kübik model göstermiştir. 3 

farklı periyot durumuna göre geliştirilen modellerde kübik model en düşük OKHK, OMYH 

ve en yüksek R2 değerlerine sahip olmuştur. Kuvvet modeli ise en kötü performansı göstermiş 

ve daha yüksek hata ile gecikme tahmini yapabilmiştir. Kuadratik modelin ise 15 dakikalık 

trafik durumlarında kübik modele yakın olmasına karşın 30 ve özellikle 60 dakikalık 

modellerde yüksek hata oranı göstermektedir.  

SONUÇLAR  

0.7 ile 1.6 arasında değişen doygunluk derecesi ile gecikme arasındaki ilişki 

incelendiğinde doygunluk derecesinin artmasının gecikmenin artması üzerinde doğrudan bir 
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etkisi olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca analiz sürelerinin gecikme üzerindeki etkisi incelendiğinde 

sürenin 15 dakikadan 1 saate kadar çıkarılmasında gecikmenin yaklaşık 3 kat arttığı 

görülmüştür. Bu bilgiler ışığında doygunluk derecesine bağlı olarak 3 farklı DGA 

algoritmasına bağlı  gecikme tahmin modeli oluşturulmuş ve tek bir parametreye bağlı olarak 

gecikme tahmin edilebileceği gösterilmiştir. En iyi performansı gösteren kübik model farklı 

periyot süreleri için doygunluk derecesine bağlı olarak alternatif bir gecikme tahmin modeli 

olarak önerilmektedir. 
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CAPACITANCE-VOLTAGE PROPERTIES OF AN AG/MOO3/N-SI DEVICE 

 

Doç. Dr. Yusuf Selim OCAK 

Dicle University, yusufselim@gmail.com 

 

ABSTRACT 

MoO3 thin films were deposited on soda lime glasses and n-Si semiconductors by radio 

frequency (RF) sputtering method. The films were grown at various oxygen gas flow rates. 

The film properties were determined using spectroscopic methods. Then, an Ag/MoO3/n–Si 

device was fabricated by thermal evaporation of Ag metal on MoO3/n–Si structure. It was 

seen that the Ag/MoO3/n–Si structure had excellent rectification ratio. The electrical 

properties of the device were determined using capacitance-voltage (C–V) measurements 

obtained at room temperature and in the dark. The C-V measurements showed that when C–V 

measurements are performed at sufficiently high frequencies, charge carriers at the interface 

can no longer follow the AC signal. Therefore, the capacitance value of a diode tends towards 

a constant as the frequency increases.   

Keyword: MoO3, reactive sputter, thin film, heterojunction  

1. Introduction 

Molybdenum oxide (MoO3) with a wide band gap is a non-toxic transition metal oxide. 

It has been used in the fabrication of various kind of applications including Electrochemical 

Devices, catalysis, micro-batteries, solar cells and gas sensors [1-4]. Therefore, the formation 

of suitable MoO3 thin films for the fabrication of desired devices. There are many ways to 

deposit thin films on various substrates including spin coating, ultrasonic spray, atomic layer 

deposition, and magnetron sputtering. Magnetron sputtering has been preferred to deposit 

both refractory metals and ceramics. Very homogeneous thin films can be deposited in large 

areas by sputtering.  

In this study, MoO3 thin films by reactive sputtering of Mo metal were deposited to 

determine capacitance-voltage characteristics of Ag/MoO3/n-Si structures. 

2. Experimental procedures 

the n-Si substrate was cleaned by traditional RCA cleaning procures. AuSb metal was 

evaporated on n-Si and annealed in the N2 atmosphere to obtain an ohmic contact. Then 

MoO3 thin films were deposited by reactive sputtering of Mo target. During the sputtering, the 

distance between target and substrate was fixed to 10 cm, the pressure was 20 mTorr, and the 

ratio of O2/(Ar+O2) was 50 %. After sputtering the MoO3 thin films were annealed at 500 °C 

for 45 min. Then Ag metal was evaporated to obtain Ag/MoO3/n-Si structure. The final form 

of the device is given in Fig.1. Capacitance-voltage (C-V) measurements were taken using 

Agilent 4294A Impedance Analyzer.  
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Figure 1. The schematic illustration of Ag/MoO3/n-Si structure. 

3. Results and discussion  

Firstly, the current-voltage (I-V) measurements of the Ag/MoO3/n-Si were taken to see 

the rectification behavior of the structure. It was seen that the device has excellent 

rectification and can be characterized as Schottky barrier diode. Then to see the influence of 

the frequency on capacitance-voltage (C-V) properties of the structure were taken between 

100 kHz and 3 MHz. The C-V plots of the diode are presented in Fig.2. As seen from the 

figure, the capacitance value decreased with the increase in frequency. It implies the influence 

of the interface states on the capacitance value of the device with interface material.  The C-V 

measurements showed that when C–V measurements are performed at sufficiently high 

frequencies, charge carriers at the interface can no longer follow the AC signal. Therefore, the 

capacitance value of a diode tends towards a constant as the frequency increases. The 

electrical parameters including building potential, barrier height and carrier density were 

determined using C-2-V plot of high frequency (500 kHz) data as 0.495 eV, 0.706 eV, and 

4.617x1015 cm-3, respectively.  Similar results have been reported for various MS contact with 

interface layers. 
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4. Conclusion 

In this study, an Ag/MoO3/n-Si device was fabricated by reactive sputtering of Mo 

target on the n-Si wafer and evaporating Ag metal on MoO3 thin film. The electrical 

properties of the device were determined by capacitance-voltage measurements of the device. 

The results showed the Ag/MoO3/n-Si device behaves as an MS contact with an interfacial 

layer.  
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CU2 ZNSNS4 THIN FILMS FOR FOTOVOLTAIC APPLICATIONS 

 

Doç. Dr. Yusuf Selim OCAK 

Dicle University, yusufselim@gmail.com 

 

ABSTRACT 

Among the renewable energy sources, solar energy is remarkable because of the 

potential of the sun. The installation and use of photovoltaic cells have increased significantly 

all over the world. Si-based solar cells dominate the market. But thin-film solar cells have 

become preferable because of their many advantages. Cu(InGa)Se2 has an important place in 

the market. However, the fact that the In and Ga elements are not cost-effective has turned 

scientists into Cu2ZnSnS4 (CZTS) based photovoltaics. The best power conversion efficiency 

for CZTS solar cells as was achieved as 12.6% for the cell obtained using spin coating 

technique. There is a need to develop alternative materials and methods to produce cost-

effective and highly efficient cells. 

In this study, CZTS thin films were deposited by a spin coating method. The structural, 

morphological and optical properties of the films were examined by spectroscopic methods, 

and these films have been shown to have suitable structural and optical properties for a thin 

film based solar cell. 

Keyword: Cu2ZnSnS4, spin coating, thin film, solar cell 

1. Introduction 

Instead of elemental semiconductors, compound semiconductors have been extensively 

studied. Among the other semiconductors, quaternary semiconductors have a great interest 

because of their photovoltaic applications [1]. Cu2ZnSnS4 (CZTS) is an important quaternary 

material from both scientific and technological point of view. This unique property and 

various application are approved in different fields. CZTS is a p-type semiconductor with 1.5 

optical band gap and high optical absorption coefficient (104 cm-1) [2]. These properties make 

CZTS very suitable for the fabrication of heterojunction solar cells. Fig.1 shows the 

theoretical Shockley-Queisser limits for heterojunction solar cells. As seen from the figure 

CZTS is one of the most suitable ones.  

 
Fig. 1 Theoretical Shockley-Queisser limits concerning band gap for solar cells 
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Therefore, some studies have been published CZTS based thin film and solar cells. 

CZTS has also been used in various applications including gas sensors, antibacterial surfaces, 

photochemical cells, and photo-catalysis. CZTS has been prepared by a variety of vacuum and 

non-vacuum techniques such as thermal evaporation, sputtering, e-beam evaporation, spray 

coating, spin coating, and the successive ionic layer adsorption and reaction (SILAR) method. 

The spin coating method is a simple and easy method for deposition of thin films. The studies 

on CZTS based solar cells showed that the deposition method and used materials have a great 

importance. For instance, the best power conversion efficiency of CZTS based solar cells 

have been reported for the cell fabricated using spin coating as method and hydrazine as a 

solvent. The film was annealed by evaporation of Sulfur (S) powder. 

In this study, it is aimed to obtain CZTS thin films by spin technique and anneal them 

using H2S gas.  

 
Fig. 2 The origin and kesterite structure of CZTS materials  

2. Experimental procedures 

The soda lime glasses (SLG) used in the experiments were firstly pre-cleaned by 

detergent. The SLGs then ultrasonically vibrated in acetone and ethanol for 5 min. Then the 

SLGs were dried in N2 atmosphere. The CZTS thin films were deposited using the solution 

obtained by mixing Cu, Zn and Sn salts and thiourea solutions. The spin coater was rotated at 

1000 rpm during the coating process. After coating, the CZTS coated glass was then heated at 

100 °C. This process was repeated 5 times, and the film was then annealed at 550 °C for 30 

min in H2S: Ar medium.  The structural and optical properties of the films were analyzed 

using x-ray diffraction (XRD) method and UV-vis data.  

3. Results and discussion  

The XRD analyzes of CZTS thin films obtained using spin coating technique is given in 

Fig.3. It was seen that the obtained thin films had expected CZTS peaks without any other 

peaks related to used metals and their oxides or other combinations of these metals. 

Therefore, the XRD results confirms the formation of CZTS thin films.  
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Fig. 3 XRD spectrum of CZTS thin films 

 

 The optical properties of the CZTS thin films were analyzed using the UV-vis data. It 

was seen that the thin films have a good absorption properties in the visible region. The band 

gap of the film was calculated using the well known Tauc equation as 1.51 eV [3]. 

 
Fig. 4 Uv-vis spectrum and Taug plot of CZTS thin films 

4. Conclusion 

In this study, CZTS thin films were deposited on SLG substrates by a spin coating 

technique. The thins were annealed at high temperature in H2S:Ar atmosphere. The structural 

and optical properties of the films were analyzed by XRD and UV-vis data. It was seen that 

the films had CZTS structure with 1.51 eV optical band gap.  
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SPUTTERED MOS2 THIN FILMS FOR DEVICE FABRICATION 
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ABSTRACT 

Molybdenum disulfide (MoS2) is one of the most exciting 2D materials in the 

semiconducting industry because of its fascinating properties. While a single layer of MoS2 

thin films has a direct band gap, it converts to an indirect one when the thickness is increased. 

Many studies have been performed to understand the electronic and optical properties of both 

MoS2 thin films and to produce MoS2 based devices.  

 In this study, MoS2 thin films were deposited by means of sputtering of a single target 

on InP substrate. Then, rectifying metal contact was formed by evaporating Ag metal on 

MoS2 surface. The electrical and photoelectrical parameters of an Ag/MoS2/InP device were 

analyzed using current-voltage measurements in the dark and a solar simulator.   

Keywords: MoS2, thin film, device fabrication 

1. Introduction   

Molybdenum Disulfide (MoS2) is one of the most exiting 2D Materials for the 

semiconductor industry. The compound is classified as a transition metal dichalcogenide. All 

forms of MoS2 have a layered structure, in which a plane of molybdenum atoms is 

sandwiched by planes of sulfide ions. Due to weak van der Waals interactions between the 

sheets of sulfide atoms, MoS2 is used as Anti-friction (AF) coatings It has a direct band gap 

when it is only one or a few layers and has an indirect band gap when it is thick enough. 

 
Figure 1. Schematic diagram of 2d-mos2-layer [1] 

Therefore, many studies have been performed to control both physical parameters of MoS2 

thin films and electrical and photoelectrical properties of MoS2 based devices. For instance, Li 

et al. [2]developed a selective solvothermal synthesis of MoS2 nanoparticles on reduced 

graphene oxide (RGO) sheets suspended in solution and they showed that The MoS2/RGO 

hybrid exhibited superior electrocatalytic activity in the hydrogen evolution reaction (HER) 

relative to other MoS2 catalysts. In addition, Tsai et al. [3] formed MoS2 monolayers on a p-Si 

semiconductor to form a type-II heterojunction device, and they reported that heterojunction 

photovoltaic device achieved a power conversion efficiency of 5.23%, which is the highest 

efficiency among all monolayer transition-metal dichalcogenide-based solar cells. 
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In this study, MoS2 thin films were deposited on InP semiconductor to obtain a 

rectifying device and to analyze its electrical and photoelectrical properties.  

2. Experimental procedures  

An InP wafer was cleaned using conventional cleaning procedures. Firstly, it was 

degreased by boiling in trichloroethylene and ultrasonically vibrated in acetone and ethanol. A 

MoS2 thin film was deposited on InP substrate by radio frequency sputtering of a single MoS2 

target. During the sputtering process, the pressure to 20 mTorr by Argon flow, 40 W power 

was applied to the target. The thickness of the film was determined as 300 nm by scanning 

electron (SEM) images. The cross-sectional SEM image of the MoS2 thin film is given in 

Figure 1. Then Ag metal was evaporated on the MoS2/InP structure. The electrical and  

 

 
Figure.1. The cross-sectional SEM image of MoS2 thin film 

photoelectrical properties of the device was determined by current-voltage (I-V) 

measurements in the dark and under a solar simulator using Keithley 2400 sourcemeter. 

3. Results and discussion 

The electrical and photoelectrical properties of the structure were analyzed using 

current-voltage (I-V) measurements at room temperature. Figure 2 presents the semi-

logarithmic I-V plot the junction. As seen from the figure, the structure has an excellent 

rectification property and behave as a rectifying heterojunction diode.  According to Neaman 

the electrical characteristics of heterojunctions can be analyzed by conventional I-V equations 

which were developed for metal-semiconductor contacts. According to thermionic emission 

theory, the I-V relationship can be written as  

0

( )
exp Sq V IR

I I
nkT

− 
=  

 
        

 1 

where I0 is the saturation current, q is the electronic charge, RS is the series resistance, n is the 

ideality factor, k is the Boltzmann constant and T is the absolute temperature. The I0 

saturation current can be written as  
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where S is the diode area (S = 0.0176174 cm2), A* is Richardson constant and fb is the barrier 

height. The ideality factor values of the Ag/MoS2/InP diode were calculated using the slope 

values of lnI-V plots with the help of the equation  

)ln(Id

dV

kT

q
n =

          3  

 

The ideality factor and the barrier height of the diode were calculated as 1.28 and 0.76 

eV, respectively.   

Finally, the I-V measurements of the diode were analyzed under a solar simulator with 

an AM1.5 Global filter at 100 mW/cm2 light intensity. It was seen that the device had 235 mV 

open circuit voltage and 28x10-6 A short-circuit current. The results showed that the device 

also gave a photoelectrical response.  

4. Conclusion 

The MoS2 thin films were deposited on InP semiconductors by RF sputtering of a single 

MoS2 target and Ag metal was evaporated on the structure to obtain a rectifying Ag/MoS2/InP 

junctions. It was seen the structure had excellent rectification and behaved as a heterojunction. 

The electrical and photoelectrical properties of the junction were analyzed by means of the I-

V measurments at room temperature in dark and under a solar simulator.  

 REFERENCES 

1.  https://www.oist.jp/news-center/photos/schematic-2d-mos2-layer 

2. Li, Y., Wang, H., Xie, L., Liang, Y., Hong, G., & Dai, H. (2011). MoS2 

nanoparticles grown on graphene: an advanced catalyst for the hydrogen evolution reaction. 

Journal of the American Chemical Society, 133(19), 7296-7299. 

3. Tsai, M. L., Su, S. H., Chang, J. K., Tsai, D. S., Chen, C. H., Wu, C. I., ... & 

He, J. H. (2014). Monolayer MoS2 heterojunction solar cells. ACS nano, 8(8), 8317-8322.  

http://www.iksadkongre.org/
http://www.gapzirvesi.org/


1. ULUSLARARASI GAP MATEMATİK - MÜHENDİSLİK - FEN VE 
SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ 

 4-7 EKİM, 2018 

www.iksadkongre.org     KONGRE TAM METİN KİTABI   www.gapzirvesi.org       Sayfa 262 

 

THE INFLUENCE OF APPLIED REVERSE BIAS DURING TIB2 DEPOSITION 

PROCEDURES ON THE PERFORMANCE OF TIB2 /N-SI JUNCTIONS 

 

Doç. Dr. Sezai ASUBAY 

Dicle University, sezai.asubay@gmail.com 

Doç. Dr. Yusuf Selim OCAK 

Dicle University  

 

ABSTRACT 

Titanium diboride with TiB2 chemical formula has high hardness, high strength, 

abrasion resistance, and corrosion resistance properties. These properties make TiB2 a 

candidate for use in many applications such as welding locations, wear parts, other metal 

compounds, and cutting tools. Furthermore, the chemical stability of TiB2 is one of the most 

important factors that make it attractive.  

   Sputtering is the most preferred method to deposit refractive materials. In this study, 

TiB2 thin films were deposited on previously ohmic contacted n-Si substrates with various 

reverse bias conditions. Then Ag metal was evaporated on the TiB2/n-Si structure to obtain 

Ag/TiB2/n-Si heterostructure. The influence of the reverse bias applied during sputtering 

processes on the electrical properties of the junctions was analyzed using current-voltage (I-V) 

measurements of the structures in the dark and at room temperature. The best rectification 

property was reported the structure obtained at -50 V bias condition.  

Keywords: TiB2, sputtering process, heterostructure 

1. Introduction    

Titanium diboride (TiB2) is an extremely hard ceramic that has excellent heat 

conductivity, oxidation stability and resistance to mechanical erosion [1]. It is used in armor 

components. The material does not occur in nature. It has some key properties including 

exceptional hardness (more than three times harder than fully hardened structural steel) High 

melting point (3225 °C), high thermal conductivity (60-120 W/(mK)) and high electrical 

conductivity (~105 S/cm). These properties make it one of the most important materials in  

 
Figure 1. The 2d structure of TiB2 thin film [1] 
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modern industry. Additionally, it has high chemical stability. TiB2 is resistant to oxidation in 

air at temperatures up to 1100 °C, and to hydrochloric and hydrofluoric acids. 

TiB2 has a great interest in recent studies. For instance, Akamoto et al. [2] determined 

The elastic constants and thermal expansivities in monocrystals of three transition-metal 

diborides with the AlB2 structure, CrB2, TiB2, and ZrB2, in the temperature ranges from 300 

to 1373 K and from 300 to 1073 K.  

The studies on the formation of thin films showed that the deposition parameters such as 

substrate temperature, gas flow rate and reverse bias value have great influence on physical 

properties of the film. In this study, TiB2 thin films were deposited on an n-Si semiconductor 

to obtain a rectifying device and to analyze its electrical and photoelectrical properties.  

2. Experimental procedures  

An n-Si wafer was degreased in trichloroethylene and cleaned by ultrasonically 

vibrating in acetone and ethanol. Between each step, the wafer was washed with deionized 

water. The oxide layer on Si wafer was removed in HF:H2O solution.  The wafer finally dried 

by nitrogen flow. Ohmic back contact was formed by evaporating AuSb in high vacuum and 

annealing in a nitrogen atmosphere.  The wafer with ohmic contact was divided into several 

parts.TiB2 thin films were formed by radio frequency (RF) sputtering of the single TiB2 

target. During the sputtering procedures 0, -25, -50 and -100 V biases applied to the 

substrates. After sputtering  

 
Figure 1. The cross-sectional presentation of devices 

procedures, Ag metal was evaporated to all TiB2/n-Si structures. Current-voltage (I-V) 

measurements of the structures were performed by Keithley 2400 sourcemeter. 

3. Results and discussion 

The current-voltage (I-V) measurements of Ag/TiB2/n-Si structures were taken at room 

temperature and presented in Figure 2. It was seen from the figure while -25 and -100 V 

biased structure have ohmic behavior, 0 biased and -50 V biased device have rectification 

behaviour. The device obtained by -50 V bias had excellent rectification behavior. Therefore,  
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Fig.2. I-V plots of structures obtained at various reverse biases 

  
Fig.3. I-V plots of the device obtained at -50 V reverse biase 

The electrical properties of the 50 V biased device had analyzed using its I-V data. 

Figure 3 gives the semilogarithmic I-V plot of the device. The electrical properties of the 

diode determined using the equation given as presents the semi-logarithmic I-V plot the 

junction [3] 

0

( )
exp Sq V IR

I I
nkT

− 
=  

 
        

 1 

where I0 is the saturation current, q is the electronic charge, RS is the series resistance, n is the 

ideality factor, k is the Boltzmann constant and T is the absolute temperature. The I0 

saturation current can be written as  
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where S is the diode area, A* is Richardson constant and fb is the barrier height. The ideality 

factor values of the Ag/TiB2/n-Si diode were calculated using the slope values of lnI-V plots 

with the help of the equation  

)ln(Id

dV

kT

q
n =

          3  

The ideality factor and the barrier height of the diode were calculated as 1.4 and 0.62 

eV, respectively.   

4. Conclusion 

The TiB2 thin films were deposited on n-Si semiconductors by RF sputtering of a single 

TiB2 target and Ag metal was evaporated on the structure to obtain a rectifying Ag/TiB2/n-Si 

junctions. It was seen the structure obtained at -50 V reverse bias had excellent rectification 

and behaved as a heterojunction. The electrical and photoelectrical properties of the junction 

were analyzed using the I-V measurements at room temperature in the dark.  
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ÖZET 

Dişsiz çenede kemiğin içine veya üzerine cerrahi olarak yerleştirilen, estetik ve 

fonksiyonel olarak dişin yerini tutması amaçlanan, biyolojik uyumluluğu olan yapılar dental 

implantları oluşturmaktadır. Doğru tanı ve tedavi planlaması, implant uygulanacak kemiğin 

sağlıklı olması, uygun yoğunluk (kalite) ve miktarda (kantite) kemik bulunması, uygun 

cerrahi yaklaşım, implantın kusursuz yerleştirilmesi ve iyi bir osteoentegrasyon, implantın 

başarısında önemlidir. Cerrahi işlemlerden önce hastanın klinik ve radyolojik muayenesi 

detaylı olarak yapılmalıdır. Radyolojik değerlendirmede yapılacak hata implantın 

başarısızlığına ve komplikasyonlara neden olur. Dental implantolojide radyolojik muayenede, 

mevcut kemik miktarı, kemik dokusunun yoğunluğu, mandibular kanalın bukko-lingual 

yöndeki konumu, implant bölgesindeki gömülü dişler, kemiğe ait patolojiler, destek alınması 

düşünülen dişler, kemikteki anatomik yapılar ve implant ile olan ilişkisi değerlendirilir. İdeal 

görüntüleme yöntemi, hastanın maruz kalacağı riskleri ve maliyeti azaltırken gerekli 

diagnostik bilgiyi de sağlamalıdır. İmplant uygulamalarında cerrahi işlem öncesi ve sonrası 

kemik ile implantın değerlendirilmesi için birçok radyolojik teknik kullanılır. Bu teknikler 

okluzal, periapikal, panoramik, lateral sefalometrik gibi klasik radyografiler ile konik ışınlı 

bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntülemedir. Günümüzde implant 

uygulamalarında sıklıkla tercih edilen konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ve diğer görüntüleme 

tekniklerinde; anatomik sınırlar ve kemik yapısı gibi vital yapılar net bir şekilde 

görülebilmeli, artefaktlar minimal olmalı, araştırılan bölgenin netliği etkilenmemeli, implant 

alanının kesitsel görüntüsü elde edilebilmeli, en az seviyede radyasyon dozunda en iyi 

görüntü kalitesi sağlanmalıdır. Bu yazıda her geçen gün hastalar tarafından daha fazla tercih 

edilen dental implantların radyolojik değerlendirme kriterleri ve implant uygulamalarında 

kullanılan radyografik yöntemler hakkında bilgi verilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Dental İmplant, Radyolojik Değerlendirme, Konik Işınlı 

Bilgisayarlı Tomografi. 

GİRİŞ  

Dişsiz çenede kemiğin içine veya üzerine cerrahi olarak yerleştirilen, estetik ve 

fonksiyonel olarak dişin yerini tutması amaçlanan, biyolojik uyumluluğu olan yapılar dental 

implantları oluşturmaktadır (1).  

İmplantın başarısında;  

 Doğru tanı ve tedavi planlaması  

 İmplant uygulanacak kemiğin sağlıklı olması  

 Uygun yoğunluk (kalite) ve miktarda (kantite) kemik bulunması  

 Uygun cerrahi yaklaşım   
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 İmplantın kusursuz yerleştirilmesi  

 İyi bir osteointegrasyon önemlidir (2).   

Çene kemikleri alveol kemiği ve bazal kemikten oluşmaktadır. Alveol kemik diş 

köklerini desteklerken, bazal kemik ise alveol kemiğine taban oluşturur. Kemiğin iç kısmında 

trabeküler özelliğe sahip, süngerimsi yapı gösteren spongioz kemik tabakası vardır. Dış 

kısımda ise daha yoğun kompakt kemik tabakası mevcuttur. Spongioz kemik, yeterince yoğun 

ve sert olmadığı için implant uygulamasında stabil taban oluşturamaz. Kompakt kemik sert ve 

dayanıklı olduğu için implant uygulamalarında idealdir (3). Kemik miktarı; kemiğin 

yükseklik, genişlik ve uzunluğunun bilinmesi ile belirlenir.  

 Kemik Yüksekliği: Her iki çenede kemik yüksekliği dişsiz alveoler kretin tepe noktası 

ile vital anatomik oluşumlar (maksiller sinüs, mandibular kanal) arasındaki mesafe olup 

başarılı bir implant uygulaması için gerekli minumum kemik yüksekliği 10 mm’dir (4, 5). 

 Kemik Genişliği: Potansiyel implant bölgesindeki kemiğin bukko-lingual/palatinal 

yüzeyleri arasındaki kalınlıktır. Kemiğin kanlanması için implant çevresindeki kemik miktarı 

en az 0.5 mm olmalıdır (4, 6). 

 Mevcut Kemik Uzunluğu: Dişisiz alveoler krete komşu dişler veya implantlar arasında 

mezio-distal yöndeki kemik mesafesidir (4, 6). 

Osseointegrasyon, fibröz doku oluşumu olmaksızın kemiğin implant yüzeyine mekanik 

olarak bağlanmasıdır.  Kemik doku ve implant yüzeyi olmak üzere iki önemli bileşeni 

bulunmaktadır (7).  Başarılı osteointegrasyon için kemik, yoğunluk ve miktar olarak yeterli 

olmalıdır (3).  Bu yazıda her geçen gün hastalar tarafından daha fazla tercih edilen dental 

implantların radyolojik değerlendirme kriterleri ve implant uygulamalarında kullanılan 

radyografik yöntemler hakkında bilgi verilecektir. 

Gelişme  

Cerrahi işlemlerden önce hastanın klinik ve radyolojik muayenesi detaylı olarak 

yapılmalıdır. Radyolojik değerlendirmede yapılacak hata implantın başarısızlığına ve 

komplikasyonlara neden olur (8).  

Dental implantolojide radyolojik  muayenede;  

 Mevcut kemiğin yüksekliği, genişliği, uzunluğu, 

 Kemik dokusunun yoğunluğu,  

 Destek alınması düşünülen dişler, 

 Mandibular kanalın bukko-lingual yöndeki konumu,  

 Kemikteki anatomik yapılar ve implant ile ilişkisi,  

 İmplant bölgesinde kemiğe ait patolojiler, 

 İmplant etrafındaki kemik oluşumu değerlendirilir (3).  

İmplant uygulamalarında cerrahi işlem öncesi ve sonrası kemik ile implantın 

değerlendirilmesi için birçok radyolojik teknik kullanılır. Bu teknikler; okluzal, periapikal, 

panoramik, lateral sefalometrik gibi klasik yöntemler ile konik ışınlı bilgisayarlı tomografi 

(KIBT) ve manyetik rezonans görüntülemedir.  

Periapikal Radyografi: Diğer radyolojik tekniklerle tespit edilen, fakat görülemeyen 

alanları daha detaylı görmek için kullanılan periapikal filmler daha çok implant 
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uygulamasından sonraki kontrol safhasında istenir. Kemiğin bukko-lingual/palatinal mesafesi 

yani genişliği değerlendirilemez (9, 10).   

Okluzal Radyografi: İmplant uygulamasında sınırlı kullanım alanına sahip olan okluzal 

radyogramda çenelerin bukko-lingual veya bukko-palatinal genişlikleri, kemik yapısının 

konturları,  gömülü kökler değerlendilir (11).  

Panoramik Radyografi: Her iki çene kemiğinin ve tüm dişlerin bir film üzerinde 

görülmesi hekimin işini kolaylaştırır. Kemiğin yüksekliği, uzunluğu, maksilla ve 

mandibuladaki anatomik oluşumlar ve bunların komşu yapılarla ilişkisi panoramik 

radyogramlarda incelenebilir. Ancak ön dişler bölgesine boyun omurlarının süperpoze olması 

ve ince anatomik yapıların incelenememesi gibi durumlar mevcuttur (3).  

Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi (KIBT):  İmplant planlaması, post-operatif takip, 

peri-implantitis vakalarında KIBT istemi yapılır. KIBT ile mevcut kemiğin genişliği, 

yüksekliği, açısı ve uzunluğu, yumuşak dokular, implantın yüksekliği, anatomik yapılar ve 

patolojik oluşumların yükseklik, derinlik ve genişliği üç boyutlu olarak değerlendirilebilir (4, 

11, 12).  

SONUÇ  

İmplant uygulaması düşünülen bölgeye göre uygun görüntüleme yönteminin seçiminde; 

elde edilen görüntüden istenilen bilginin en az doz ile sağlanması, anatomik ve topografik 

durumların tanımlanması, mali durum, hastanın maruz kaldığı biyolojik risk göz önünde 

bulundurulmalıdır.   
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ÖZET 

Diyabet; karbonhidrat metabolizmasının primer bozukluğu olup, insülin hormonunun 

yokluğu, yetersizliği veya eksikliği nedeniyle hiperglisemi ile birlikte özel komplikasyonlara 

da neden olabilen bir hastalıktır. Diyabetin Jüvenil Tip (Tip 1 Diyabet) ve Erişkin Tip (Tip 2 

Diyabet) olmak üzere iki ana tipi mevcuttur. Diyabetli hastalarda; dişeti hastalıkları, 

periodontitis, diş apseleri, oral yumuşak doku patolojileri ve erken diş kayıpları ile buna bağlı 

olarak gelişen dişsizlik, en sık görülen oral komplikasyonlardır. Bu hastalarda genellikle; ağız 

kuruluğu, fırçalama sırasında kanama, dilde ve ağızda yanma hissi, geciken yara iyileşmesi ve 

mantar enfeksiyonları ile karşılaşılmaktadır. Diyabetli hastaların sık olarak karşılaşılan 

gingivitis ve periodontal kemik kaybı sonucu oluşan periodontitisin önlenmesi amacı ile diş 

hekimlerine sık olarak kontrole gitmesi gerekmektedir. Eksik diş sayısı ve protez ihtiyacının 

sağlıklı bireylere oranla bu hasta grubunda daha fazla olduğu gözlenmektedir. Kan şekeri 

kontrol altında olmayan diyabetli hastalarda, cerrahi işlem sonrasında oral kavitede yer alan 

patojen mikroorganizmalar nedeniyle enfeksiyon görülme ihtimali yüksektir. Nöropatiye bağlı 

ağrı duyusunun algılanmasında sorun yaşandığında ise, protezin meydana getirdiği basınçla 

dokularda oluşan lokal irritasyonlar fark edilmediği için protez vurukları ortaya 

çıkabilmektedir. Diyabetin ağız ve diş sorunlarına yol açması ve hastaların tedavilerini 

olumsuz yönde etkilemesi sebebiyle bu hastaların ağız sağlığına gereken önemi vermeleri ve 

daha sık takipleri gerekmektedir.  

Bu bildiride, diyabetli hastaların karşılaştığı oral komplikasyonlardan ve bu hastalarda 

ağız ve diş sağlının öneminden bahsedilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Diyabet, Ağız Sağlığı, Diş Bakımı. 

GİRİŞ  

Diyabet (Diyabetes Mellitus) vücudumuzda pankreas adlı salgı bezinin istenilen 

düzeyde insülin hormonu üretememesi veya ürettiği insülin hormonunun etkili bir şekilde 

kullanılamaması durumunda oluşan ve hayat boyu süren bir hastalıktır (1). Diğer bir ifade ile 

diyabet, Langerhans adacıklarının β hücrelerinin hipofonksiyonu, buna bağlı olarak kan 

glukoz seviyesinin aşırı yükselmesi ve idrardan glukoz atılımı ile karakterize olan, insülin 

yokluğuna dayalı olarak gelişebilen endokrin bir hastalık olarak tanımlanmaktadır (2, 3). Tip 

1 (insüline bağımlı) ve Tip 2 (insüline bağımlı olmayan) olarak temel iki alt tipi vardır. Tip 1 

diyabet genellikle 30 yaşından önce çıkarken, daha sık görülen Tip 2 diyabet daha geç 

yaşlarda ortaya çıkar (4, 5). Tip 1 diyabet insülin yapımında yetmezlik, Tip 2 diyabet ise, 

insülin direnci ile gelişmektedir (5). Diyabet vakalarının %80’inden fazlası Tip 2 diyabet 

olup, bu hastaların büyük çoğunluğu erişkin ve %90’ı obez hastalardır (5). Tip 1 diyabet ise 
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diyabet vakalarının %5-10’unu oluşturmaktadır. Çok daha az sıklıkla olmakla birlikte diğer 

özel nedenler de diyabete yol açabilmektedir (4).  

Diyabet günümüzde oldukça yaygın sistemik hastalıklar arasındadır. Tüm dünya 

genelinde 2013 yılında 382 milyon (yetişkin nüfusun %8,3’ü) diyabetli birey bulunmaktadır 

ve dünya çapında, 2025 yılında 324 milyon, 2035 yılında ise 592 milyon kişinin (yetişkinlerin 

%10) diyabet hastası olacağı tahmin edilmektedir (4,6).  

Klinik bulgular; poliüri, polidipsi, polifaji veya iştahsızlık, halsizlik, çabuk yorulma, 

ağız kuruluğu, noktüridir (gece sık ve bol idrara çıkma). Diğer semptomlar; bulanık görme, 

açıklanamyan kilo kaybı, inatçı enfeksiyonlar, kaşıntı, ciltte kuruma, tekrarlayan mantar 

enfeksiyonları, yorgunluk ve ayaklarda uyuşmadır (7).  

Diyabetin sonuçları önemli ve yüksek maliyetli olup, toplam küresel yetişkin sağlık 

harcamalarının %11’inden ve 5,1 milyon kişinin ölümünden diyabet sorumludur (4). 

Diyabetin tedavisinde temel amaç; yaşam kalitesini kötüleştiren, hatta ölümlere yol açan 

diyabet komplikasyonlarının gelişmesini engellemektir. Diyabet komplikasyonlarının 

önlenebilmesi için; diyabetli bireyin ilaç tedavisini doğru uygulaması, beslenme şekli ve 

fiziksel aktivitesini yeni durumuna göre düzenlemesi, sağlık kontrollerine gitmesi ve kendi 

kendini izlemesi gibi davranışlar göstermesi gerekmektedir (8). Bu bildiride, diyabetli 

hastaların karşılaştığı oral komplikasyonlardan ve bu hastalarda ağız ve diş sağlının 

öneminden bahsedilecektir. 

Gelişme  

Ağız ve diş sağlığı ve genel sağlık birbirleriyle etkileşim içerisindedir ve buna bağlı 

olarak diyabetli hastalarda diş ve dişetlerinin bakımı çok önemlidir (9). Diyabetli bireyler 

ağız-diş sorunları açısından herkesten daha yüksek risk taşırlar (10). Temiz olmayan bir ağız 

bakteri yuvasıdır. Özellikle kötü glisemik kontrol olan diyabetli bireylerde ağız boşluğunda en 

sık görülen değişimler;  

• Nörosensör bozukluk-yanan ağız, 

• Tükrük salgısının azalması,  

• Koku ve tat almada değişim,  

• Kserostomia/ ağız kuruluğu,  

• Diş plakları, tartar ve diş çürüğü,  

• Diş etinde kolayca kanama, çekilme  

• Periodontal hastalıklar, alveoler kemik erimesinin hızlanması ve diş kaybı,  

• Oral mikrobiyoflorada değişim,  

• Ağızdaki yara ve ülser iyileşmesinde gecikme,  

• Enfeksiyon insidansında artma, oral kandidiazis (fungal enfeksiyon),  

• Diabetik sialadenozis/ parotid bezlerin büyümesi  

• Kötü ağız kokusu,  

• Konuşma, çiğneme ve yutma problemleridir (11, 12).  

Periodontitis, dişler üzerinde biriken ve çevre dokuları bozan bakteriler tarafından 

başlatılan, dişeti ve dişleri destekleyen dokuları etkileyen iltihabi hastalıktır (13). Diyabetli 

hastalarda diş ve dişeti enfeksiyonlarının etkeni genellikle candida albicans, bacteroides 
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gingivalis ve intermedius, wolinellarecta, capnocytophaga, actinobacillus, 

actinomycetemcomitans gibi gram negatif anaeroblar ve spiroketlerdir. Mikroorganizmaların 

supra ya da subgingival invazyonları ile başlayan durum, mikroorganizmaların salgıladıkları 

endotoksinlerle gelişir; bağ dokusu ve kemikte katabolizma artar, periodontal ligament yıkımı 

hızlanır, diş kökünde alveoler kemik yapısının kaybı, dişeti oluğunda patolojik olarak 

derinleşme görülür (14). Diyabetli kişilerde periodontitis oranının arttığı, dişeti 

enfeksiyonlarının da kan glukoz kontrolünü olumsuz etkilediği bildirilmiştir (13). Ağız-diş 

sağlığı ve diyabetik kontrol arasında iki yönlü ve yakın bir ilişki bulunmaktadır. Kan şekeri 

kontrol altına alınamamış diyabetli bireylerde ağız ve diş sağlığı da olumsuz etkilenirken,  

aynı zamanda enfeksiyon da kan şekerini yükselten bir durumdur (10).  

Diyabet sağlık profesyonelleri öz-yönetim eğitiminde ağız sağlığıyla ilgili olarak şu 

konuları öğretmelidir. 

• Öncelikle kan şekeri kontrol altında tutulmalı, 

• Diyabetli hastanın sık beslenmesi gerektiğinden dolayı dişleri her öğün sonrası veya 

sabah-akşam olmak üzere günde en az 2 kez fırçalanmalı  

• Uygunsa florürlü diş macunu kullanılmalı,  

• Yumuşak kıllı bir diş fırçası kullanılmalı (çünkü orta veya sert kıllı fırçalar diş eti 

dokusunu yırtabilir)  

• Kullanılan diş fırçaları sık değiştirilmeli, 

• Dişlerini fırçaladıktan sonra asitli yiyecekler yenmemeli,  

• Şekersiz olsa bile asitli olduğu için gazlı içecekleri tüketmekten kaçınılmalı,  

• Kurumuş dudak mukozası için E-vitamini yönünden zengin nemlendiricilerin 

kullanılmalı,   

• Ağız gargaraları, jeller, spreyler ve yapay tükürük preparatları hayat kalitesinin 

artırılması ve fonksiyonların tekrar kazandırılması için kullanılmalıdır (15).  

SONUÇ  

Diyabet ağız ve diş sağlığı sorunlarına yol açmakta ve hastaların tedavilerini olumsuz 

yönde etkilemektedir. Diyabetli bireylerin; ağız ve diş sağlığının iyileştirilmesi ve 

geliştirilmesi, doğru teknikle ve düzenli olarak diş fırçalama, yılda en az bir kez ağız ve diş 

kontrolü ve beslenme önerilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. 
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ÖZET 

Estetik dişhekimliği alanında yapılan çalışmalar; diş renklenmelerinin giderilmesine 

yönelik materyallerin ve yöntemlerin bulunması üzerine yoğunlaşmıştır. Son yıllarda 

renklenmiş dişlerde protetik yaklaşımlara oranla çok daha konservatif ve ucuz olmaları 

nedeniyle “Beyazlatma Tedavileri’ etkili bir yaklaşım olarak uygulanmaktadır. Beyazlatma 

tek seferlik değildir, zamanla diş yapısındaki oluşan iç ve dış birikimler sebebiyle ya da daha 

parlak bir renk elde etmek için tekrarlanabilir. Tedavi, genelde hidrojen peroksit veya 

karbamit peroksit gibi ajanlar ile hem evde, hem de muayenehanede uygulanabilir.  Diş 

beyazlatma uygulamalarında, hastayı memnun edecek bir şekilde estetik başarı 

amaçlanmalıdır. Bu başarı için de hastanın işbirliği oldukça önemlidir. Beyazlatma 

uygulaması kesinlikle hekim kontrolünde ve kurallara uygun bir şekilde yapılmalıdır. Dişlerin 

doğal rengi tespit edilmeli, hastanın beklentisi de göz önünde bulundurularak endikasyonuna 

göre uygun tedavi hekim tarafından belirlenmelidir. Renklenmiş dişler için konservatif ve 

kolay bir yöntem olmasına karşın, sayısı giderek artan diş beyazlatma ürünlerinin toksisitesi, 

genotoksisitesi, karsinojenitesi ve yan etkileri üzerine yapılmış klinik çalışmaların sınırlı 

sayıda olması ve çoğunlukla in vitro koşullarda yapılması, hekimler ve hastaların bu konuda 

daha dikkatli olmalarını gerektirmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Beyazlatma, renklenme, estetik 

GİRİŞ  

Günümüzde estetik kaygıların artması ile birlikte, hastaların diş renkleşmeleri 

şikayetiyle diş hekimine başvurma sıklığı da artmıştır. Diş beyazlatma tedavisi diğer restoratif 

tedavilerle kıyaslandığında daha konservatif bir yaklaşımdır. Diş beyazlatmak için, farklı 

mekanizmalara sahip pek çok beyazlatma tekniği mevcuttur. Beyazlatma tedavisinin 

başarısını, süresini öngörebilmek, beyazlatmanın hangi teknikle uygulanacağını 

belirleyebilmek için renklenmenin kaynağını anlamak çok önemlidir. Fizyolojik renklenmeler 

dışında dişlerde görülen renklenmeler iç ve dış kaynaklı faktörlere bağlıdır. İç kaynaklı 

renklenmeler; lokal ve sistemik nedenlerle oluşmakta. Sistemik nedenler; aşırı flor alımı, ilaç 

kullanımı (tetrasiklin), amelogenezis irnperfecta, dentinogenezis imperfecta gibi anomaliler, 

eritroblastozis fötalis, fenilketonuri, porfiri, hemolitik anemiler gibi hastalıklardır. Lokal 

nedenler ise metalik renklenmeler, endodontik tedaviler sırasında yapılan hatalar ve  travma 

veya enfeksiyon ile pulpada meydana gelen kanama ve nekroz sonucunda dişlerde meydana 

gelen renklenmelerdir (Goldstein, 1989; McEvoy, 1989). Dış kaynaklı renklenmeler; diş 

yüzeyinin yiizeyel boyanması sonucu oluşmaktadır. Sigara, pipo, puro gibi tütün ürünleri diş 

yüzeyinde yeşil kahverengi ile siyah arasında değişen renklenmelere sebep olmaktadır 

(Çalışkan MK, 2006). Cay, kahve, şarap ve kola gibi içecekler, içerdikleri gallik asit 

http://www.iksadkongre.org/
http://www.gapzirvesi.org/


1. ULUSLARARASI GAP MATEMATİK - MÜHENDİSLİK - FEN VE 
SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ 

 4-7 EKİM, 2018 

www.iksadkongre.org     KONGRE TAM METİN KİTABI   www.gapzirvesi.org       Sayfa 275 

 

deriveleri ve tannin gibi renklendirici maddelerle kahve-siyah renk tonlarında renklenmelere 

yol açmaktadır (Çalışkan ,2006). Kırmızı biber, safran, baharat, vişne ve karadut da mor ve 

siyah renklenmelere sebep olmaktadır (Onal, 2004). Özellikle bakteri plağı, diş taşı gibi 

oluşumların üzerindeki kromojen bakteriler dişleri turuncu renge boyarlar. Uzun süre 

“klorhexidin” gargaralarını kullananlarda da sarı-kahverengi lekeler görülür. 

GELİŞME 

Diş Beyazlatma Amacıyla Kullanılan Ajanlar 

Renklenmiş dişlerin tedavisinde uzun yıllar çeşitli kimyasal ajanlar kullanılmıştır 

(Haywood VB ve ark 1989). Günümüzde kullanılan ağartma ajanları ya hidrojen peroksit 

(H2O2) içeren ya da hidrojen peroksit açığa çıkaran kimyasallardır (Calışkan MK, 2006). 

Aktive olan hidrojen peroksit, ağartma işlemi sırasında mine ve dentinin organik matriksi 

içine nüfuz eder. Koyu pigmentli karbon (C) halkası içeren bileşikleri okside eder ve rengi 

daha acık olan bileşiklere dönüştürür. Genellikle çift bağ C bileşikleri sarı pigment içerir. 

Ağartma işlemi sırasında alkol gibi renksiz olan hidroksil gruplarına dönüşürler (Albers, 

1991; Feinman ve ark 1991). Vital ağartma ajanı olarak kullanılan diğer bir ajan da karbamit 

peroksittir. Karbamit peroksit, hidrojen peroksite yıkılarak etkisini gösterir, %10'luk karbamit 

peroksitten %3,6'lık H2O2 açığa çıkar (Albers, 1991; Feinman ve ark 1991;  Haywood ve ark 

1991). En yaygın kullanılan ağartma ajanlarından bir diğeri ise sodyum perborattır. Kuru 

durumlarda stabil halde bulunurlar. Ancak asit, sıcak hava ve nemin varlığında, sodyum 

perborat, hidrojen peroksit ve serbest oksijen formuna parçalanır (Rotstein ve ark.  1991). 

Sodyum perborat genelde intrakronal beyazlatmada kullanılır. Hidroklorik asit (HCI) de 

ağartma işleminde kullanılan ajanlar arasındadır. Bu ajanın renklenmeyi kaldırıcı etkisi 

yüksektir. Genelde %18-36 konsantrasyonda kullanılır ve renklenme boyunca minede 

dekalsifıkasyon oluşturur. Bu sebepten dolayı daha derin tabakalarda uygulanması 

sakıncalıdır (McEvoy, 1989). Beyazlatma jellerinin içerisine ilave olarak gliserin jele kalınlık 

vermesi için kullanılır, karbopol beyazlatmanın etkinliğini arttırmak için kullanılır, potasyum 

nitrat hassasiyet giderici ajan olarak kullanılır. Ayrıca jel içerisine tatlandırıcılar da ilave 

edilmekte.  

Diş Beyazlatma Teknikleri 

A.Vital Dişlere Uygulanan Beyazlatma Teknikleri: 

1.Home Bleaching (Evde hasta tarafından uygulanan beyazlatma): Öncelikle renk 

skalası yardımıyla dişlerin rengi belirlenir ve kaydedilir. Beyazlatılacak diş arkından ölçü 

alınır. Model, alçı motoruyla gingival marjinin 1-2 mm ötesine kadar kazınır. Dişlerin labial 

yüzlerinde bir rezervuar oluşturmak amacıyla 0.5 mm kalınlıkta block-out materyali, 

dişetlerinden 1.5 mm uzaklıkta olacak şekilde ve insizal kenarları ve okluzal yüzleri 

aşmayacak şekilde uygulanır ve polimerize edilir. Vakum cihazında plak hazırlanır. Gece 

yatmadan önce dişler fırçalanır, hazırlanan plaktaki rezervuar kısımlara hasta dışarı 

taşmayacak miktarda beyazlatıcı ajan yerleştirir ve plak ağıza takılır. Kullanılan jelin içeriğine 

göre plak ağızda bekletilir (1-8 saat) Renklenmenin tipi ve derecesine göre hekim tarafından 
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belirlenecek süre kadar (2-6 hafta)  tedaviye devam edilir. Genellikle home bleaching için 

kullanılan beyazlatıcı ajan %10-22  karbamit peroksittir. 

2. Ofis Bleaching (Hekim tarafından klinikte uygulanan beyazlatma yöntemi): 

Vital dişlerin, %30-37.5 oranında hidrojen peroksit içeren ajanların diş kliniklerinde 

uygulanarak beyazlatılmasına ofis bleaching veya power bleaching adı verilir. Bu teknikte 

öncelikle dişlerin tedavi öncesi rengi bir skala yardımıyla belirlenir ve kaydedilir. Diş 

yüzeyleri temizlendikten sonra dişler pamuk tamponlar yardımıyla izole edilir, dişetleri ve 

dudaklar, koruyucu maddelerle örtülür. Birçok ofis bleaching setinde ışıkla sertleşen dişeti 

koruyucuları mevcuttur. Dudakların korunması amacıyla vazelin kullanılabilir. Beyazlatıcı jel 

diş yüzeylerine ince bir tabaka uygulanır. Jel lazer veya görünür mavi ışık uygulaması ile 

aktive edilir. Üretici firmanın tavsiye ettiği süre kadar diş yüzeyinde tutulan ajan daha sonra 

yüzeyden uzaklaştırılır ve işlem yine firmanın önerdiği sayıda tekrarlanır. Son uygulamanın 

ardından beyazlatıcı ajan suyla iyice yıkanarak kuvvetli bir aspiratör yardımıyla ağızdan 

uzaklaştırılır. Renk skalasıyla tedavi sonrasındaki renk belirlenir ve kaydedilir. Hastaya ilk 48 

saat renkli yiyecek-içecekler tüketmemesi önerilmelidir. 

3. Mikro-abrazyon tekniği (Asit-abrazyon tekniği): Hidroklorik asidin abraziv 

ajanlarla birlikte renklenmiş diş yüzeyine uygulanmasına dayalı bir beyazlatma tekniğidir. 

Güçlü bir dekalsifikasyon ajanı olan hidroklorik asit, özellikle yüzeyel florozis 

renklenmelerinde kullanılmaktadır. %18’lik HCI pomza ile karıştırılıp macun kıvamı elde 

edilir. Karışım bir pamuk pelet ile mine yüzeyine 10-12 sn uygulanır. Aynı işlem birkaç seans 

tekrarlanabilir. Renklenmiş dokuların oksidasyonu sağlanır. 2-3 kez uygulanır . Her uygulama 

arasında su ile yıkanır. Daha sonra mine yüzeyine %2-4 lük sodyum florid jeli 3-4 dk 

uygulanır 

 B. Devital dişlere uygulanan beyazlatma teknikleri: Devital dişlerde %30 sodyum 

perborat ve %35 hidrojen peroksit solüsyonlarının tek başına veya birlikte kullanımıyla diş 

renginin açılması işlemidir (Rotstein ve ark. 1992). Beyazlatıcı solüsyonun pulpa odasına bir 

pamuk yardımı ile konur ve üzeri geçici olarak kapatılır. 3 gün sonra işlem tekrarlanır ve daha 

sonra birer hafta arayla çağrılarak işlem diş rengi açılana kadar  tekrarlanır. 

Beyazlatma Tedavilerinin Yan Etkileri 

✓ Diş beyazlatma tedavileri sırasında en sık rastlanan yan etki diş hassasiyetidir. 

Yapılan araştırmalarda hastaların %55-75’inin beyazlatma tedavisi sırasında diş 

hassasiyetinden yakındıkları bulgulanmıştır. Hassasiyet genellikle tedaviye başlanıldığında 

ortaya çıkar, orta derecede seyreder ve tedavinin sona erdirilmesiyle de ortadan kalkar 

(Haywood ve ark. 1990). 

✓ Eksternal servikal rezorbsiyon, internal ağartma işlemlerinden sonra oluşan 

ciddi bir komplikasyondur. 

✓ Dişeti ve oral yumuşak dokularda irritasyon ve ülserasyon meydana gelebilir. 

✓ Pulpa nekrozu gelişebilir. 

SONUÇ 

Günümüzde, diş beyazlatma işlemi, her yaş grubundan hastaların daha beyaz dişlere 

sahip olma isteği ile rutin uygulamalar arasına girmiştir. Hekimler iyi bir oral muayene ile 
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hangi renklenmede hangi tedaviyi uygulayacağına doğru karar verip uygulamalıdır. Böylece 

hasta memnuniyeti de artacaktır. 
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ÖZET 

Hastalıkların tanısında kullanılan görüntüleme yöntemlerinde son 50 yıl içerisinde çok 

mesafe kat edilmiştir. Radyoloji son 50 yılda özellikle bilgisayarlı tomografi (BT) ve daha 

sonra keşfedilen manyetik rezonans görüntüleme tekniği ile atılım yapmıştır. 1972 yılında 

keşfedilen ve günümüzde rutin olarak kullanılmakta olan BT, son 10 yılda üç boyutlu 

görüntülemede geniş yer bulmuştur. Bununla birlikte 2000’li yılların başında diş hekimliği 

pratiğinde kullanılmak üzere daha küçük yer kaplayan ve daha düşük dozda çalışan konik 

ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) olarak adlandırılan cihazlar üretilmeye başlanmıştır. 

Mikro-Bilgisayarlı Tomografi (Mikro-BT) teknik olarak aslında bir KIBT tekniği olup, 

bu teknikte tomografik rekonstrüksiyon ve projeksiyon işlemi için konik geometriye sahip 

ışınlar kullanılmaktadır. Diş hekimliğinde Mikro-BT’nin kullanım alanları her geçen gün 

artmaktadır. Diş yapısının birçok parametresinin kalitatif ve kantitatif incelenmesinde 

kullanılmaya başlanmıştır. Mikro-BT ile diş ve kemik gibi mineralize dokuları, seramikler, 

polimerler ya da biyomateryalleri direkt olarak incelemek mümkündür. Mikro-BT’lerin 

yumuşak doku kontrastı düşüktür, ancak osmium, altın, gümüş ve iodin gibi probların 

kullanılmasıyla bu problemin önüne geçilmiştir. Yeni nesil mikro-BT’lerin geliştirilmesi ise 

küçük hayvanların canlı olarak in-vivo ortamda incelenmesine imkân tanımıştır. Son yıllarda 

diş hekimliğinde; kök kanal morfolojisinin analizi, kök-kanal dolgu ve şekillendirmesinin 

değerlendirilmesi, implant ve çevresindeki trabeküler kemiğin mikro yapısının incelenmesi, 

mine kalınlığının ölçülmesi ve doku mühendisliği gibi birçok alanda mikro-BT’nin kullanımı 

artmaktadır. Bu bildiride mikro-BT’nin diş hekimliğindeki yeri ve kullanım alanları 

incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Mikro-BT, Diş Hekimliği, Tomografi 

GİRİŞ 

Hastalıkların tanısında kullanılan görüntüleme yöntemlerinde son 50 yıl içerisinde çok 

mesafe kat edilmiştir. Standart radyoloji görüntüleme sistemleri üç boyutlu dokuların iki 

boyutlu gölge görüntülerini üretir. Yapıların 3 boyutlu görüntüleri için ise birçok yeni 

görüntüleme metodu geliştirilmiştir. 1972 yılında keşfedilen ve günümüzde rutin olarak 

kullanılmakta olan bilgisayarlı tomografi (BT) normal ve anormal yumuşak doku ve kemik 

dokuların görüntülenmesine izin verir.  

2000’li yılların başında özellikle medikal teknolojideki gelişimler sayesinde diş 

hekimliği pratiğinde kullanılmak üzere daha küçük yer kaplayan ve daha düşük dozda çalışan 

BT’ler üretilmeye başlanmıştır. Bu cihazlarda iki boyutlu sensör ile birlikte fan şeklinde ışın 

yerine konik şekilli x-ışını kullanılmaktaydı ve bu cihazın kullanımı ile ışın ve sensörün basit 

bir dönüşü ile maksillofasiyal bölgenin hacimsel bir datasına elde etme imkânı sunulmakta 
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idi. Genel olarak görüntü kaynağı ve detektör yapısı diğer tomografi sistemlerinden farklı olan 

bu yöntem konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) olarak adlandırılmıştır (5-6). İlk olarak 

Mozzo ve arkadaşları tarafından üretilen KIBT, BT’ye oranla altıda bir oranında düşük dozda, 

çok daha rezolüsyonu yüksek görüntüler alabilmekte, düşük radyasyonla, üç boyutlu 

görüntülemede yüksek bir performans göstermektedir (6).  

Mikro-Bilgisayarlı Tomografi (Mikro-BT) teknik olarak aslında bir KIBT tekniği olup, 

tomografik rekonstrüksiyon ve back-projeksiyon işlemi için konik geometriye sahip ışınlar 

kullanılmaktadır. Spiral ve konvansiyonel BT’deki fan (yelpaze) şeklindeki ışın demeti ve 

multiple rotasyonların aksine, konik X-ışını demeti kullanılmaktadır. Görüntülenmek istenilen 

alan etrafında 180° veya 360 ° lik rotasyon ile tarama gerçekleşmektedir. Bu projeksiyonlar 

ile oluşturulan dijital data, rekonstrüksiyon algoritması ile görüntüye çevrilmektedir (4-7). Bu 

bildiride mikro-BT’nin diş hekimliğindeki yeri ve kullanım alanları incelenecektir. 

GELİŞME 

1980’li yılların başında Jim Elliott tarafından geliştirilmiş olan mikro BT’lerin voksel 

aralığı hacimsel olarak BT’lere göre neredeyse 1 milyon kat daha küçük olup, 1–50 μm’dur. 

Bu küçük voksel aralığı sayesinde mikro-BT’ler kesitsel olarak çok iyi bir çözünürlüğe 

sahiptir ve incelecek olan nesnelerin detayları hakkında bize daha net bir inceleme olanağı 

sağlamaktadır. Mikro-BT‟nin çalışma prensibinde X-ışınını sağlayan mikrofokal spot ve 

yüksek çözünürlüğe sahip detektörler ile görüntüsü alınacak nesne etrafında dönerek nesnenin 

3 boyutlu görüntüsünü elde eder. Mikro-BT, günümüz teknolojisinde BT’den 1,000,000 defa 

daha küçük alanların görülebilmesine imkân sağlayarak detaylı bir inceleme yapılmasına 

olanak sağlamıştır. Bu, devrim niteliğinde bir gelişme olarak kabul edilmiştir. Bu görüntüler 

bilgisayar ortamına aktarılır ve gerekirse bir program vasıtasıyla 3 boyutlu modelleme 

yapılabilir (8,9). Mikro-BT tarayıcılar genellikle akademik ve endüstriyel araştırma 

laboratuvarlarında kullanılmaktadır. Mikro-BT tarayıcılar bu gibi yerlerde genellikle diş ve 

kemik gibi mineralize dokuların, seramiklerin, polimerlerin ve biyomateryallerin incelenmesi 

amacıyla kullanılmaktadır. Mikro-BT cihazları incelenmek istenen alanın boyutuna göre 

görüntüleme alanı (Field of View-FOV) seçilebilmekte bu şekilde daha küçük alanlarda 

çalışma yapıldığında daha yüksek çözünürlükte görüntüler elde edilebilmektedir. Hali hazırda 

in-vitro ve in-vivo Mikro-BT cihazları mevcuttur ve bu cihazlarda değişen FOV oranları 

incelenecek alanı ve elde edilecek çözünürlüğü belirlemektedir (10). Örneklerin 3 boyutlu 

rekonstrüksiyonlarını oluşturmak için, mikrofokal X-ışını kaynağı ve yüksek çözünürlüklü 

dedektörler kullanılır (11). Cihazın ana parçaları X-ışını tüpü, üzerine sabitlenen örneği belli 

aralıklar 5 ile çeviren bilgisayar kontrollü bir adım motoru, ortamdaki X-ışınını kamera 

sensörü üzerine yoğunlaştıran görüntü yoğunlaştırıcı, üzerine düşen X-ışınlarını görüntü 

verisine çeviren bir CCD kamera, görüntü toplayıcısı ve tüm bunları kontrol eden bir 

bilgisayardan oluşmaktadır (12).  

Mikro-BT’ler ile diş ve kemik gibi mineralize dokuları, seramikler, polimerler ya da 

biyomateryalleri direkt olarak incelemek mümkündür. Yeni nesil mikro-BT’lerin 

geliştirilmesi ise küçük hayvanların canlı olarak in-vivo ortamda incelenmesine imkân 

tanımıştır. Mikro BT’lerin yumuşak doku kontrastı düşüktür, ancak osmium, altın, gümüş ve 

iodin gibi probların kullanılmasıyla bu problemin önüne geçilmiştir. 
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Son yıllarda diş hekimliğinde; kök kanal morfolojisinin analizi, kök-kanal 

şekillendirmesinin değerlendirilmesi, kök-kanal dolgusunun değerlendirilmesi, kanal tedavisi 

yenileme tedavileri sonrasında kök kanalında kalan dolgu materyallerinin incelenmesi, 

implant ve çevresindeki trabeküler kemiğin mikro yapısının değerlendirilmesi, kafa-yüz 

kemiklerinin gelişimlerinin değerlendirilmesi, mine kalınlığının ölçülmesi ile, doku 

mühendisliği gibi bir çok alanda kullanılması, Mikro-BT’nin popüleritesini artırmıştır (13).  

Mikro-BT’lerin, diş sert dokularını 3 boyutlu olarak olarak her plandan 

değerlendirebilmesi, örnekler için non-invaziv bir teknik olması, kalitatif ve kantitatif değerlei 

kesin olarak verebilmesi, görüntü çözünürlüğünün yüksek olması ve örneklerin mikron 

düzeyde taranmasına imkân tanıması nedeniyle endodontik araştırmalardaki popüleritesi hızla 

artmıştır (14). İyi bir kanal tedavisinin başarısı kök kanallarının 3 boyutlu morfolojik 

karakteristiğinin çok iyi bilinmesiyle ilişkilidir. Kök-kanallarının morfolojik yapısına ilaveten, 

mikro-BT’lerle kök-kanal kurvatürlerinin özel matematiksel programlarla hesaplanabildiği 

çalışmalar da mevcuttur. C-şekilli kanalların varlığının tespitinde mikro-BT’lerin kullanıldığı 

çalışmalar mevcuttur (15,16). Yapılan çalışmalar incelendiğinde, kök-kanalı yüzey 

değişiklikleri ve volümü, kaldırılan dentin volümü, kanalın çapı, kanal transportasyonu, 

yapısal model indeksi (SMI) gibi preparasyon öncesi ve sonrası değişikliklerin 

değerlendirilmesi mikro-BT’lerle yapılabilmektedir (17). 

Mikrosızıntı çalışmaları için değişik metodlar kullanılmaktadır ancak bunlar örneklerin 

bozulmasına neden olmaktadır ya da radyografilerin kullanılması 3 boyutlu değerlendirme 

yapmada yetersiz kalmaktadır. Oval şekilli kanallara uyguladıkları dolgu patlarında oluşan 

boşlukların değerlendirilmesinde mikro-BT’den yararlanmıştır ve elde edilen 3 boyutlu 

görüntülerde her planda bu boşlukların mikro-BT ile gözlenebileceği gösterilmiştir (18).  

İmplantın primer stabilizasyonunu kortikal kemik miktarı etkilemekle birlikte, kemik 

içerisine yerleştirilmiş bir implantın çok büyük kısmı kansellöz kemiğin içerisinde kaldığı ve 

implantla direkt temas halinde olduğu için trabeküler kemiğin implant başarısındaki rolü 

dikkate değerdir. Mikro-BT’ler; nondestrüktif, hızlı ve güvenilir bir yöntem olarak, kortikal 

ve trabeküler kemiklerin mikro mimarisini analiz etmek amacıyla kullanıma sokulmuştur (19-

20). Son yıllarda implant ve implant çevresi kemik değerlendirmesi amacıyla yapılan 

çalışmalarda mikro-BT’lerin kullanımı yaygınlaşmıştır. Birçok araştırmacı; implantı, implant 

çevresi kemiği, yani implant yüzeyi ve kemik arasındaki birleşimi yani osseointegrasyonu 

değerlendirmek amacıyla mikro-BT’yi kullanmışlardır ve ortalama aynı sonuçları elde 

etmişlerdir. 3 boyutlu mikro-BT’den elde edilen dijital datalarla, sonlu elemanlar analizi 

yaparak implantın trabeküler ve kortikal kemikte oluşturduğu stresi değerlendirmek de 

mümkündür (20). 

SONUÇ 

Gün geçtikçe kullanımı yaygınlaşmakta olan mikro-BT’ler, X-ışını kullanarak mikron 

düzeyde ölçüm yapabilen cihazlardır. Bu cihazların diş hekimliğinin farklı alanlarında 

kullanılabilmesinin mümkün olduğu birçok çalışma ile ortaya konmuştur. Mikro-BT’lerin en 

büyük avantajı, analizi yapılan örneklerin bozulmadan defalarca incelenebilmesine olanak 

tanımasıdır. Ayrıca yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesi sunarak incelenen örneklerin 3 
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boyutlu olarak analizlerine imkân tanımasıdır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte mikro-

BT’ler ile daha yüksek çözünürlükte görüntülerin elde edilmesi sağlanacaktır. 
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ÖZET 

Amaç: Bisiklet sürmek günlük fiziksel aktivitelerin başında gelmektedir. Sırt 

problemleri olan veya öncesinde omurga cerrahisi olan kişilerin, bisiklet sürmenin onlar için 

zararlı olabileceğinin farkında değildirler. Bisiklet sürme sırasında spinal yükler hakkında çok 

az bilgi bulunmaktadır. Bu çalışmada telemeterize bir vertebral body replacement (VBR) ile 

farklı güç seviyelerinde bisiklet kullandırılarak vertebraya binen yüklerin ölçülmesi ile 

vertebra ve disklerde oluşan gerilmeler sonlu elemanlar yöntemi ile incelenmiştir.  

Yöntem: Lomber vertebra cisim kırığı bulunan hastaya günlük yaşam aktiviteleri 

sırasında implant yüklerinin in vivo ölçümüne izin veren Telemeterize bir VBR 

yerleştirilmiştir. Bir ölçüm seansında hastaya dört farklı güç (25, 50, 75 ve 95 W ) 

seviyelerinde bisiklet sürdürülerek vertebra üzerinde oluşan Fx,Fy ve Fz kuvvetleri ile Mx,My 

ve Mz moment değerleri kaydedilmiştir. MIMICS programı ile BT görüntülerinden 3 boyutlu 

lomber omurga modellenmiştir. Elde edilen üç boyutlu model sonlu elemanlar yazılımı olan 

ANSYS Workbenh V19 gönderilerek VBR ile ölçülen kuvvetler vertebranın üst yüzeyine 

uygulanmıştır. 

Bulgular; Yapılan sonlu elemanlar analizi sonucunda vertebra ve disklerde meydana 

gelen maksimum eşdeğer gerilmeler (MES) incelenmiştir.  

Sonuç: Yüksek güç seviyesi ile düşük güç seviyesinde çevrilen pedallar sırasında 

vertebrada ve disklerden meydana gelen gerilmeler arasında oluşan gerilmelerde büyük 

farklılıklar vardır. Bundan dolayı sırt problemi olan hastaların yüksek güç seviyelerinde 

bisiklet kullanmamaları önerilmektedir. 

GİRİŞ 

Lomber omurga dik pozisyonlarda üst vücut yüklerini pelvise ve alt ekstremiteye 

transfer eden en önemli yapıdır. Günümüzde yaşam süresinin artmasıyla beraber taşınan bu 

yükten dolayı vertebrada kompresyon kırıkları görülmeye başlamıştır. Omurga cerrahisi 

sonrası, hastaların fiziksel performansı, ameliyattan öncesi koruyucu ve ameliyat sonrası ise 

ağrı ya da hareket kısıtlılığı nedeniyle büyük ölçüde azalmaktadır. Bunun yanı sıra omurga 

cerrahisi olan hastaların günlük hayatta hangi aktivitelerin klinik sonuçları etkileyebileceği ve 

yüksek spinal yüklere neden olduğunu bilmelidirler. Hastalar genellikle, yüksek spinal yükler 

sonucunda pedikül vidaların gevşemesine, kırılmasına sebep olabilecek egzersizlerin hangisi 

olabileceğini bilmezler. Günlük hayatımızda bisiklet sürmek yüzme, aerobik egzersiz ve koşu 

ile birlikte en popüler sporlardan biridir[1, 2].  

Tam olarak spinal yükün doğrudan ölçümü şu anda mümkün değildir. Ancak, omurga 

yüklerini dolaylı olarak ölçmenin çeşitli yolları vardır. İntradiskal basınç, birçok aktivite için 
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in vivo olarak ölçülmüştür [3-5][3-5], ancak bisiklet için veri yoktur. Omurganın günlük 

hayatımızda ne kadar yüklere maruz kaldığını bilmememiz, implantın geliştirilmesi ve test 

edilmesi, cerrahide stratejik karar alınması ve aşırı yüklerden kaçınmak için hastalara 

fizyoterapötik tavsiyeler için önemlidir[6]. 

Spinal yükler matematiksel modeller kullanılarak tahmin edilebilir [7-9]. Ancak gerçek 

egzersizler sırasında karşılaşılan tüm olası varyasyonları hesaba katmak zordur. Ayrıca, 

literatürde kinematiğin tam olarak bilindiği sınırlı kaynak vardır. Bu tür analizler omurgadaki 

yüklenme koşullarının anlaşılmasını sağlar.  

Bir vertebra cisim kırığı veya omurga tümörlerinin tedavisi genellikle bir vertebral boby 

replasmanı (VBR) implantasyonu ile cerrahi olarak tedavi edilir[10]. Çeşitli çalışmalar, farklı 

aktiviteler sırasında implant üzerindeki kuvvetleri ve momentleri araştırmak için telemetre ile 

ayrılmış bir VBR kullanmıştır [11, 12].  

Bu çalışmanın amacı, VBR sistemi ile farklı güç (25, 50, 75 ve 95 W) seviyelerinde 

bisiklet süren bir hastadan alınan verilerin lomber omurgaya uygulanarak komşu vertebralarda 

ve disklerde meydana getirdiği gerilmeleri belirlemek. Hastaların klinik sonuçlarını tehlikeye 

sokabilecek yüksek spinal yüklerden kaçınması için hastalar için en uygun egzersizleri 

seçmelerine yardımcı olabilmektir.  

Materyal Metod 

Telemeterize vertebral body replacement 

Yüklenmenin in vivo ölçülmesi için modifiye edilmiş bir VBR (Synex, Synthes Inc., 

Bettlach, İsviçre) kullanıldı (şekil 1 a). Enstrümental implant, yaklaşık olarak 125 Hz'lik bir 

frekansta üç kuvvetin ve üç moment bileşeninin in vivo ölçümüne izin verir. Ortaya çıkan 

kuvvet, üç kuvvet bileşeninin geometrik toplamıdır (şekil 1.b). Ortalama ölçüm hataları, 

kuvvet için% 2 ve moment bileşenleri için, sırasıyla, 3000 N ve 20 Nm'lik maksimum 

kalibrasyon değerleri ile ilişkili olarak% 5 idi. Ölçüm implantı’nın hassasiyeti 1 N ve 0.01 

Nm'den küçüktür [13, 14]. 

 

 
Şekil -1. A )Telemeterized VBR montaj edilmesi b) Hareketler sırasında VBR'de 

meydana gelen yüklenmeler 

3 boyutlu modelin oluşturulması 

Lomber omurganın üç boyutlu modelinin oluşturulması için 45 yaşında 1,75 m boyunda 

ve 80 kg ağırlığında bir hastanın bilgisayarlı tomografi (BT) görüntüleri DICOM (Digital 
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Imaging and Communications in Medicine) formatında kullanıldı. BT görüntüleri Amasya 

Üniversitesi Tıp fakültesi Radyoloji polikliniğinden alındı. BT çekimleri görselleştirme ve 

segmentasyon işlemleri için şekil 1’de görüldüğü gibi MIMICS® (Materialise's Interactive 

Medical Image Control System/ Materialise NV, Belgium) ve GEOMAGIC® Studio 

programı kullanılarak modeller elde edildi. Omurgadaki disklerin ve cortical kemik bölgesinin 

modellenmesi için SolidWorks® (Dassault Systems, USA) programına gönderildi. Şekil 2’de 

görüldüğü gibi üç boyutlu lomber omurga modeli elde edilmiş oldu.  

 

 
Şekil -2. 3 Boyutlu omurga modeli 

 

Ağ Yapısı ve Malzeme Özelikleri 

Lomber omurga modeli sonlu elemanlar analizi için ANSYS Workbench (Version 19, 

Ansys Inc.,USA) programına gönderilerek Şekil 3’de görüldüğü gibi ağ yapısı oluşturuldu. 

Ağ yapıda oluşturulan kemik yapılarda ağ yapı boyutu 2 mm disklerde ise 1mm olarak 

tanımlandı.  Omurga modelinde 685962 node ve 452828 elemandan oluşmaktadır.  

 
Şekil - 3. Sonlu elemanlar mesh yapısı 

Analizler için literatürde yer alan çalışmalara göre gerekli materyal özelikleri tablo 1’de 

gösterilmektedir. [15-18] 

Tablo 1. Kemik ve diğer malzeme özelikleri 

 Young Modulus (E) (MPa) Poisson Ratio (y) 

Vertebra 12,000 0.3 

cortical kemik 100 0.2 

Disk 8 0,45 
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Sınır şartları 

Malzeme modelleri Ansys Workbench’te tanımlandıktan sonra. Modellerde diskler ve 

vertebralar arasında sürtünmesiz (frictionless), faset eklemler arasında ise No Separation 

kontak tanımlaması yapıldı. Lomber omurganın alt yüzeyi sabit kabul edildi. Üst yüzeyine 

yerden dört faklı güç sevisinde bisiklet kullanırken vertebra üzerinde oluşan Fx, Fy ve Fz 

kuvvetleri ile Mx, My ve Mz moment değerleri VBR’den alınarak uygulandı. (şekil 4) 

 

 
Şekil 4. Şınır koşulları 

Bulgular; 

Analizler sonucunda dört farklı güç seviyesinde bisiklet sürerken vertebrada oluşan von 

Mises gerilim değerleri tespit edilmiştir. İlk hareket esnasında vertebrada oluşan gerilmenin 

fazla olduğu şekil 5’den anlaşılmaktadır. Ayrıca 25W ve 50W güçte sürülen bisikletlerde 

vertabrada oluşan gerilmenin benzer olduğu grafiklerden anlaşılmaktadır.  
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Şekil 5. Vertebrada meydana gelen maksimum gerilmeler 

Analizler sonucunda maksimum gerilmenin genellikle faset eklemlerde meydana geldiği 

şekil 6’da görülmektedir.  

 
Şekil 6. Vertebrada Meydana Gelen Maksimum Gerilme 

SONUÇLAR 

Dört farklı güç seviyesi ile bisiklet sürerken VBR üzerinden ölçülen yükler oluşturulan 

3 boyutlu model üzerine uygulanarak sonlu elemanlar analizi yapıldı. Analizler sonucunda 

spinal bölgede meydana gelen maksimum gerilmeler tespit edilmiştir. Sırt problemleri olan, 

yaşlı veya spinal bölgeden ameliyat olmuş hastaların güvende olmaları için, yüksek güç 

seviyelerinde bisiklet üzerinde egzersiz yapması vertebralarda meydana gerilmenin artmasına 

sebep olduğu, bununda sırf bölgesinde ağrılara sebep olacağı sonlu elemanlar yöntemi ile 

gösterilmiştir.  
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ÖZET 

Sırt bölgesi ağrıları günlük yaşamımızda sıklıkla karşılaşılan problemlerin başında 

gelmekte ve sırt ağrısı olan kişilerin spinal yüklenmelere sebep olan günlük aktivitelerden 

kaçınması önerilir. Günlük aktiviteler başında ağırlık kaldırılması gelmekte ve taşıma 

sırasında vertebrada oluşan gerilmeler hakkında detaylı bilgi sahibi olunması spinal 

implantların tasarımında ve hastanın yaşam kalitesinin artırılmasında uygulanacak yöntemler 

için önemlidir. Bu çalışmada, in vivo ölçülen spinal yükleme verileri kullanılarak yerden 

farklı ağırlıkların kaldırılması sırasında vertebra üzerine oluşan gerilmeler sonlu elemanlar 

yöntemi ile incelenmiştir. Lomber vertebra cisim kırığı bulunan hastaya vertebrada oluşan 

anlık gerçek yüklenmelerin alınmasını sağlayan Telemeterize bir VBR (vertebral body 

replacement) yerleştirilmiştir. Hastaya 10.8 ve 7 kg’lık ağırlığın yerden kaldırılması istenmiş 

ve ekrandan VBR ile vertebra üzerinde oluşan Fx,Fy ve Fz kuvvetleri ile Mx,My ve Mz moment 

değerleri kaydedilmiştir. MIMICS programı ile BT görüntülerinden 3 boyutlu lomber omurga 

modellenmiştir. Elde edilen modeller sonlu elemanlar yazılımı olan ANSYS Workbenh V19 

gönderilerek VBR ile ölçülen kuvvetler vertebranın üst yüzeyine uygulanmıştır. Analizler 

sonucunda lomber vertebralarda meydana gelen maksimum eşdeğer gerilmeler (MES) 

incelenmiştir. Bu çalışma sonuçları göstermiştir ki yüklenmeler sonucunda komşu 

vertebralarda meydana gelen eşdeğer gerilmelerin artmıştır.  

Anahtar Kelimler: Vertebra, Sonlu Elemanlar Analiz, vertebral body replacement 

GİRİŞ 

Lomber omurga dik pozisyonlarda üst vücut yüklerini pelvise ve alt ekstremiteye 

transfer eden en önemli yapıdır. Günümüzde yaşam süresinin artmasıyla beraber taşınan bu 

yükten dolayı vertebrada kompresyon kırıkları görülmeye başlamıştır. Bunun yanısıra omurga 

cerrahisi olan hastaların günlük hayatta hangi aktivitelerin klinik sonuçları etkileyebileceği ve 

yüksek spinal yüklere neden olduğunu bilmelidirler. Meydana gelen bu yüksek spinal yükler 

pedikül vidaların gevşemesine, kırılmasına sebep olmakla birlikte sırt bölgesinde oluşan 

ağrıların bir nedeni olabilmektedir [1] 

Omurganın günlük hayatımızda ne kadar yüklere maruz kaldığını bilmememiz, 

implantın geliştirilmesi ve test edilmesi, cerrahide stratejik karar alınması ve aşırı yüklerden 

kaçınmak için hastalara fizyoterapötik tavsiyeler için önemlidir[2]. 

Spinal yükler matematiksel modeller kullanılarak tahmin edilebilir [3-5]. Ancak gerçek 

egzersizler sırasında karşılaşılan tüm olası varyasyonları hesaba katmak zordur. Ayrıca, 

literatürde kinematiğin tam olarak bilindiği sınırlı kaynak vardır. Bu tür analizler omurgadaki 

yüklenme koşullarının anlaşılmasını sağlar.  

Bu çalışmanın amacı, VBR sistemi ile yerden kaldırılan farklı ağırlıkların vertebrada 

oluşturduğu gerilmelerin 3 boyutlu olarak oluşturulan lomber omurgaya uygulanarak komşu 
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vertebralarda meydana getirdiği gerilmeleri belirlemektir. Elde edilen bu veriler ile yaşlı veya 

özellikle spinal bölgede ameliyat olmuş hastalardın günlük hayatlarında ağırlık kaldırma 

aktiviteleri yapıp yapmama konusunda öncülük etmektir. 

Materyal Metod 

Telemeterize vertebral body replacement 

Yüklenmenin in vivo ölçülmesi için modifiye edilmiş bir VBR (Synex, Synthes Inc., 

Bettlach, İsviçre) kullanıldı (şekil 1 a). Enstrümental implant, yaklaşık olarak 125 Hz'lik bir 

frekansta üç kuvvetin ve üç moment bileşeninin in vivo ölçümüne izin verir. Ortaya çıkan 

kuvvet, üç kuvvet bileşeninin geometrik toplamıdır (şekil 1.b). Ortalama ölçüm hataları, 

kuvvet için% 2 ve moment bileşenleri için, sırasıyla, 3000 N ve 20 Nm'lik maksimum 

kalibrasyon değerleri ile ilişkili olarak% 5 idi. Ölçüm implantı’nın hassasiyeti 1 N ve 0.01 

Nm'den küçüktür [6, 7]. 

 

 
Şekil-1. A) Telemeterized VBR montaj edilmesi b) Hareketler sırasında VBR'de 

meydana gelen yüklenmeler 

3 boyutlu modelin oluşturulması 

Lomber omurganın üç boyutlu modelinin oluşturulması için 30 yaşında normal boy ve 

normal kiloda normal anatomiye sahip bir hastanın bilgisayarlı tomografi (BT) görüntüleri 

DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) formatında kullanıldı. BT 

görüntüleri Amasya Üniversitesi Tıp fakültesinden alındı. BT çekimleri görselleştirme ve 

segmentasyon işlemleri için MIMICS® (Materialise's Interactive Medical Image Control 

System/ Materialise NV, Belgium) ve GEOMAGIC® Studio programı kullanılarak modeller 

elde edildi. Omurgadaki disklerin ve cortical kemik bölgesinin modellenmesi için 

SolidWorks® (Dassault Systems, USA) programına gönderildi. Şekil 2’de görüldüğü gibi üç 

boyutlu lomber omurga modeli elde edilmiş oldu.  
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Şekil 2. 3 Boyutlu omurga modeli 

Ağ Yapısı ve Malzeme Özelikleri 

Lomber omurga modeli sonlu elemanlar analizi için ANSYS Workbench (Version 19, 

Ansys Inc.,USA) programına gönderilerek Şekil 3’de görüldüğü gibi ağ yapısı oluşturuldu. 

Ağ yapıda oluşturulan kemik yapılarda ağ yapı boyutu 2 mm disklerde ise 1mm olarak 

tanımlandı.  Omurga modelinde 685962 node ve 452828 elemandan oluşmaktadır.  

 
Şekil -3. Sonlu elemanlar mesh yapısı 

Analizler için literatürde yer alan çalışmalara göre gerekli materyal özelikleri tablo 1’de 

gösterilmektedir. [8-11] 

Tablo 1. Kemik ve diğer malzeme özelikleri 

 Young Modulus (E) (MPa) Poisson Ratio (y) 

Vertebra 12,000 0.3 

cortical kemik 100 0.2 

Disk 8 0,45 

 Sınır şartları 

Malzeme modelleri Ansys Workbench’te tanımlandıktan sonra. Modellerde diskler ve 

vertebralar arasında sürtünmesiz (frictionless), faset eklemler arasında ise No Separation 

kontak tanımlaması yapıldı. Lomber omurganın alt yüzeyi sabit kabul edildi. Üst yüzeyine 

yerden ağırlık kaldırılması aktivesinde vertebra üzerinde oluşturduğu kuvvetler VBR’den 

alınarak uygulandı.  

Bulgular; 

Analizler sonucunda yerden alınan ağırlığın vertebrada oluşturduğu von Mises gerilim 

değerleri tespit edilmiştir. Analizler sonucunda komşu vertebralarda meydana gelen 
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maksimum gerilme değerleri şekil 4’de gösterilmiştir. Şekillerden de görüleceği gibi L1 

vertebrada meydana gelen gerilmenin yerden kaldırılan ağırlığın artması ile maksimum von 

Mises gerilim değerinin arttığı görülmektedir.  

 

 
Şekil -4. Vertebrada meydana gelen maksimum gerilmeler 

SONUÇLAR 

Yapılan sonlu elemanlar analizi sonucunda, yaşlı veya spinal bölgeden ameliyat olmuş 

hastaların ağırlık taşıması sırasında vertebrada meydana gelen gerilmeler tespit edilmiştir elde 

edilen veriler sonlu elemanlar yöntemi ile komşu vertebralarda oluşturuduğu maksimum 

gerilmeler tespit edilmiştir. Yerden kaldırılan ağırlığın artması ile vertebralarda meydana 

gerilmenin artmasına sebep olduğu, bununda sırf bölgesinde ağrılara sebep olacağı sonlu 

elemanlar yöntemi ile gösterilmiştir.  
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ÖZET 

Olekranon kırıkları, üst ekstremite lezyonlarının yaklaşık%10'unu oluşturan yaygın 

dirsek yaralanmalarıdır. Bu çalışmanın amacı olekranon kırıklarında yağın orak kullanılan 

gergi bandı kablolama tekniğinin sonlu elemanlar yöntemi ile inceleyerek biyomekanik 

sonuçlarını belirlemektir. Çalışmamız için normal anatomiye sahip olekranon üç boyutlu 

olarak modellerek kırık hattı oluşturuldu. Kırık hattı üzerine geri bandı kablolaması yapılarak 

elde edilen model model ANSYS (surum 18) programına gönderilerek analizler yapıldı. 

Analizler sonucunda gergi bandı meydana gelen maksimum eşdeğer gerilmelere (MES) tespit 

edilmiştir. Kırık hattında K-teli üzerinde meydana gelen gerilmenin arttığı sonlu elemanlar 

yöntemi ile gösterilmiş oldu. 

Anahtar Kelimeler: Olekranon Kırıkları, Sonlu Elemanlar Analizi, Geri bandı 

uygulaması 

GİRİŞ 

Olekranon yüksek veya düşük enerjili yaralanmalardan kaynaklanabilmektedir. [1, 2]. 

Yetişkinlerde olekranon kırıkları üst ekstremite lezyonlarının yaklaşık% 10'unu oluşturur [3]. 

Olekranon kırıklarının %5 tam olarak kırılmamış kırıklardan oluşmaktadır ve konservatif 

olarak tedavi edilmektedir. Geri kalan %95’lik olekranon kırıklarının deplasmanı 2 mm’den 

büyük olduğunda operatif olarak tedavi edilmektedir [4, 5]. Gerilim bandı uygulaması en sık 

kullanılan fiksasyon yöntemidir ve olekranon kırığının tedavisinde yaygın olarak 

kullanılmaktadır [6, 7].  

Olekranon kırık tedavisi için en yaygın yöntem, 1963 yılında Weber ve Vasly tarafından 

geliştirilerek bir ilk olan gerilim azaltma bandı ile açık redüksiyon ve içselleştirmedir [8] ve 

izole olekranon kırıklarında kırık fiksasyonu için en yaygın yöntem olmaya devam 

etmektedir[9]. AO grubu daha sonra stabiliteyi arttırmak ve telleri posterior migrasyona karşı 

korumak için proksimal ulna anterior korteksine Kirschner tellerini (K-telleri) yerleştirerek bu 

tekniği değiştirdi [10]. 

Bu çalışmanın amacı olekranon kırıklarında yağın orak kullanılan gergi bandı 

kablolama tekniğinin sonlu elemanlar yöntemi ile inceleyerek biyomekanik sonuçlarını 

belirlemektir. 

Materyal Metod  

Olekranonun üç boyutlu olarak modelinin oluşturulması için şekil 1’de görüldüğü gibi 

sağlıklı bir insanın bilgisayarlı tomografi aygıtıyla ile sağ eli taranmıştır. BT çekimleri 

görselleştirme ve segmentasyon işlemleri için BT görüntülerini kullanan interaktif bir yazılım 

olan MIMICS® (Materialise's Interactive Medical Image Control System/ Materialise NV, 

Belgium) yazılımı ile işlenerek model oluşturulmuştur [11].  
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Şekil 1. BT görüntülerinde modellerin oluşturulması 

Elde edilen model üzerinde SolidWorks® (Dassault Systems, USA) programı yardımı 

ile kırık hattı oluşturulmuştur. Ayrıca yine solidworks programında Kirschner telleri ve gergi 

bandı uygulaması model üzerinde gerçekleştirilmiştir.  

 
Şekil 2. Solidworks programında K-telleri ve gergi bandı yerleşimi 

Şekil 3’de gösterildiği gibi ağ yapısı oluşturuldu. Modellimiz 123388 node ve 68814 

elementten meydana gelmektedir. Analizler Newton-Raphson metoduna göre non-lineer 

olarak yapılmıştır. 

 

 
Şekil 3. Sonlu elemanlar modeli ağ yapısı. 

Literatürde yer alan çalışmalara göre malzeme tanımlaması tablo 1’de gösterildiği gibi 

tanımlanmıştır.  Daha önceki çalışmalara göre malzeme özelikleri izotropik olarak 

tanımlanmıştır[12, 13].  

Tablo 1. Malzemenin mekanik özelikleri 

 Young Modulus 

(GPa) (E) (MPa) 

Poisson Ratio (y) Yoğunluk (kg/m3) 

Kortikal Kemik 11 0.46 2000 

Kirschner Teli 210 0.3 7800 

Gergi Bandı 210 0.3 7800 
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Malzeme tanımlanmasının ardından kırık hattında sürtünmesiz (frictionless) kontak 

tanımlanması yapılmıştır. Şekil 4' de gösterildiği gibi olecranon üzerine 1000 N’luk kuvvet 

uygulanmış ve alt bölge sabit kabul edilmiştir.   

 
Şekil 4. Sınır Şartları 

Bulgular  

Yapılan Non-lineer gerilim analizleri sonucunda model üzerinde elde edilen gerilm 

değerleri kaydedilmiştir. Analizler sonucunda şekil 5 a’da görüldüğü gibi K-Teli üzerinde 

245,48 MPa’lık bir gerilme meydana gelirken, şekil 5 b’de görüldüğü gibi kırık gölgesindeki 

gerilmenin delik etrafında meydana geldiği görülmektedir. Ayrıca analizler sonucunda kırık 

bölgesinde 0,2mm’lik bir açılmanın olduğu belirlenmiştir.  

 

  
a)       b) 

Şekil 5. Analizler sonucunda meydana gelen maksimum gerilmeler a) Anterior b) 

Superiora 

SONUÇLAR 

Yapılan sonlu elemanlar analizi sonucunda, olekranon kırıklarındaki belirli 

parametrelerin modifikasyonundan ziyade tüm tekniğin değerlendirilmesi konusuna 

odaklanılmıştır. Daha önceki çalışmalarda gergi bandının rölünün kırığın azalmasına yardımcı 

olmak ve kırık hattında ki gerilme kuvvetlerinin kompresyon kuvvetine dönüştürerek 

iyileşmesine destek olması olarak tanımlanmıştır[14, 15]. Çalışmamızdan elde edilen 

sonuçlara göre geri bandının kasılması ile birlikte stabilitenin arttığı görülmüştür.  

 

 

 

  

http://www.iksadkongre.org/
http://www.gapzirvesi.org/


1. ULUSLARARASI GAP MATEMATİK - MÜHENDİSLİK - FEN VE 
SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ 

 4-7 EKİM, 2018 

www.iksadkongre.org     KONGRE TAM METİN KİTABI   www.gapzirvesi.org       Sayfa 298 

 

KAYNAKLAR  

1. Rettig, A.C., T.R. Waugh, and P.M. Evanski, Fracture of the olecranon: a 

problem of management. Journal of Trauma and Acute Care Surgery, 1979. 19(1): p. 23-28. 

2. Horne, J. and T. Tanzer, Olecranon fractures: a review of 100 cases. The 

Journal of trauma, 1981. 21(6): p. 469-472. 

3. Rommens, P., et al., Olecranon fractures in adults: factors influencing 

outcome. Injury, 2004. 35(11): p. 1149-1157. 

4. Veillette, C.J. and S.P. Steinmann, Olecranon fractures. Orthopedic Clinics of 

North America, 2008. 39(2): p. 229-236. 

5. Cabanela B, M.M., The elbow and its disorders. 3rd edition. Philadelphia (PA): 

Saunders, 2000: p. 365-379. 

6. Chalidis, B.E., et al., Is tension band wiring technique the" gold standard" for 

the treatment of olecranon fractures? A long term functional outcome study. Journal of 

orthopaedic surgery and research, 2008. 3(1): p. 9. 

7. Mauffrey, C. and S. Krikler, Surgical techniques: how I do it? Open reduction 

and tension band wiring of olecranon fractures. Injury, 2009. 40(4): p. 461-465. 

8. Weber BG, V.H., Osteosynthesis in olecranon fractures. Z Unfallmed 

Berufskr, 1963(56): p. 90-96. 

9. Karlsson, M.K., et al., Fractures of the olecranon: a 15-to 25-year followup of 

73 patients. Clinical Orthopaedics and Related Research®, 2002. 403: p. 205-212. 

10. Müller, M., et al., Manual of internal fixation: techniques recommended by the 

AO-Group. Schatzker J, translator. 1979, New York: Springer. 

11. Uğur, L., Pedikül vidasının yerleşim konumuna göre yorulma davranışının 

sonlu elemanlar yöntemiyle incelenmesi. Sakarya University Journal of Science, 2016. 20(2): 

p. 301-306. 

12. Lysen, A.T., J.F. Gay, and L.S. King, Use of Magnesium Alloys in Tension 

Band Wiring of Olecranon Fractures. 2014. 

13. Hermawan, H., D. Ramdan, and J.R. Djuansjah, Metals for biomedical 

applications, in Biomedical engineering-from theory to applications. 2011, InTech. 

14. Newman, S., C. Mauffrey, and S. Krikler, Olecranon fractures. Injury, 2009. 

40(6): p. 575-581. 

15. Kozin, S.H., et al., Biomechanical analysis of tension band fixation for 

olecranon fracture treatment. Journal of shoulder and elbow surgery, 1996. 5(6): p. 442-448. 

http://www.iksadkongre.org/
http://www.gapzirvesi.org/


1. ULUSLARARASI GAP MATEMATİK - MÜHENDİSLİK - FEN VE 
SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ 

 4-7 EKİM, 2018 

www.iksadkongre.org     KONGRE TAM METİN KİTABI   www.gapzirvesi.org       Sayfa 299 

 

MOTİF TAHMİN PROBLEMİNİN PARALEL YAPAY ARI KOLONİ 

ALGORİTMASI İLE ÇÖZÜLMESİ 

SOLVING MOTIF DISCOVERY PROBLEM WITH PARALLEL ARTIFICIAL BEE 

COLONY ALGORITHM 

 

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk ASLAN 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, selcuk.aslan@omu.edu.tr 

Dr. Öğr. Üyesi Hasan BADEM 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, hbadem@ksu.edu.tr 

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ÇALIŞKAN 

İskenderun Teknik Üniversitesi, abdullah.caliskan@iste.edu.tr 

 Prof. Dr. Derviş KARABOĞA 

Erciyes Üniversitesi, karaboga@erciyes.edu.tr 

 

ÖZET 

Arıların yeni besin kaynakları arama ve mevcut kaynakları tüketme alışkanlıklarındaki 

zekiliği modelleyen Yapay Arı Koloni (Artificial Bee Colony, ABC) algoritması sürü zekası 

temelli optimizasyon algoritmaları arasında önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada ABC 

algoritmasının kooperatif göçmen üretme stratejisi ile güçlendirilmiş paralel varyantı olan 

kooperatif paralel ABC (cooperative Parallel ABC, coop-pABC) motif tahmin olarak da 

adlandırılan karmaşık biyoinformatik probleminin çözümü için kullanılmıştır. Uygulama 

sonuçları kooperatif göçmen çözüm üretme stratejisinin paralel ABC algoritmasının nümerik 

problemler üzerinde göstermiş olduğu başarıyı motif tahmin probleminin çözümünde de 

sürdürebildiğini göstermiştir. 

Anahtar kelimeler: Optimizasyon, Sürü Zekâsı, ABC algoritması, Motif Tahmin 

Problemi. 

ABSTRACT 

Artificial Bee Colony (ABC) algorithm modeling the characteristics of the honey bees 

related to searching new food sources and consuming existing ones has a special position 

between other swarm intelligence based optimization algorithms. In this study, parallelized 

ABC algorithm empowered with the cooperative emigrant creation strategy was used for 

solving one of the complex bioinformatics problems called motif discovery. The results of the 

experimental studies showed that the success of the cooperative emigrant creation strategy 

that has already seen on solving numerical optimization problems is also continued on solving 

motif discovery problem. 

Keywords: Optimization, Swarm Intelligence, ABC algorithm, Motif Discovery 

Problem. 

I. GİRİŞ 

Genomik verinin analizinde matematik, istatistik ve bilgisayar bilimlerinin önemi, 

bahsedilen verinin saklanması ve araştırmacıların erişimine açılmaya başlanmasıyla 
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geçtiğimiz yıllarda çok daha belirgin hale gelmiştir [1-3]. Transkripsiyon, translasyon ve 

replikasyon gibi kompleks biyolojik süreçlerin özellikleri hakkında yeni modellerin 

önerilmesi, aralarında insanın da bulunduğu pek çok organizmaya ait kalıtsal veri üzerinde 

benzer nükleotid dizi ya da dizilerinin bulunmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda, nükleotid 

dizileri içerisinde muhtemel foksiyonel görevleri sebebi ile korunmuş olan bölge ya da 

bölgelerin bulunması motif tahmin problemi olarak  

tanımlanmaktadır [1-3]. 

Motif tahmin probleminin de dahil edileceği biyoinformatik problemlerinin pek 

çoğunun, işlem verisinin DNA, RNA sekanslarına ait nükleotid dizilerinin olduğu ayrık türde 

optimizasyon problemleri olduğu söylenebilir. Problemlerin doğrudan ya da dolaylı olarak 

optimizasyon problemleri olarak yorumlanması sebebi ile sezgisel algoritmaların kullanıldığı 

tekniklerin geliştirilmesinin önemi oldukça artmıştır. Genetik Algoritma temelli FMGA ile 

Liu ve arkadaşları, 3000 nükleotid uzunluklu sekanslarda transkripsiyon faktör bağlantı 

bölgelerini bulmaya çalışmışlardır [4]. FMGA ile bulunan transkripsiyon faktör bağlantı 

bölgelerinin MEME ve Gibbs Sampling gibi konvensiyonel motif tahmin metotları ile 

bulunan motifler ile karşılaştırmıştır [4]. Che ve arkadaşları tarafından Genetik Algoritma 

temelli bir diğer motif tahmin metodu önerilmiş, bu yöntemin Gibbs Sampling tekniği ile 

bulunan sonuçlar ile benzer özelliklerde motifleri tahmin edebildiği görülmüştür [5]. Chang 

ve arkadaşları Parçacık Sürü Optimizasyon algoritmasını kullanarak amino asit dizileri 

arasındaki motiflerin tahmini için bir yöntem önermişler, önerdikleri yöntemin PROSITE 

isimli tahmin metoduna kıyasla daha yüksek gerçek pozitif değerlere sahip motiflerin 

bulunabileceğini göstermişlerdir [6].  

Evrimsel hesaplama tekniklerinin motif tahmin probleminin çözümü üzerine 

kullanımına ilişkin yenilikçi bir çalışma Kaya tarafından yapılmıştır [7]. Kaya motif tahmin 

problemini sekans sayısı, motif uzunluğu ve benzerlik skorunun aynı anda optimize edileceği 

şekilde çok amaçlı bir optimizasyon problemi olarak tanımlamış, çok amaçlı bu optimizasyon 

probleminin çözümü için MOGAMOD adını verdikleri bir Genetik Algoritma temelli bir 

yöntem önermişlerdir [7]. Kaya tarafından motif tahmin probleminin çok amaçlı optimizasyon 

problemi olarak yapılan tanımı sonrası Gonzalez-Alvarez ve arkadaşları bir çok sezgisel 

tekniğin motif tahmin probleminin çözümündeki başarımı incelemişlerdir. Gonzalez-Alvarez 

ve arkadaşları, pareto turnua yöntemi destekli Diferansiyel Gelişmi algoritması (DEPT) [8], 

Değişken Komşu Arama algoritması (MO-VNS) [9], genetik operatörler ile desteklenmiş 

ABC algoritması (MOABC) [10] ve Yerçekimi Arama algoritmasının (MO-GSA) [11] motif 

tahmin probleminin çözümündeki performanslarını analiz etmişler, elde ettikleri sonuçları 

MOGAMOD, AlignACE, Weeder ve MotifSampler gibi yöntemler ile karşılaştırmışlardır. 

ABC algoritmasının görevli, gözcü ve kaşif arı fazlarında önerilmiş orijinal matematiksel 

modellerin motif tahmin probleminin özgün yapısı dikkate alarak yorumlandığı bir dizi 

çalışma Karaboga ve Aslan tarafından gerçekleştirilmiştir [12,13]. Karaboga ve Aslan ilk 

çalışmalarında ABC algoritmasının komşu seçim mekanizmasını modelledikleri 

consensusABCMOD algoritmasını literatüre kazandırmışlardır [12]. Karaboga ve Aslan diğer 

çalışmalarında ABCMOD1 ve ABCMOD2 olarak isimlendirdikleri iki yeni motif tahmin 

metodu önermişler, önerdikleri yöntemlerin paralel implementasyonları olan PABCMOD1 ve 

PABCMOD2 algoritmalarının başarımlarını incelemişlerdir. Uygulama sonuçları, 
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ABCMOD1 ve ABCMOD2 algoritmalarının hem seri hem de paralel uygulamalarının 

MOGAMOD, DEPT, MO-VNS, MOABC ve MO-GSA algoritmalarından daha başarılı 

sonuçlar üretebileceğini göstermişlerdir [13].  

ABC algoritmasının nümerik problemlerin çözümü için doğrudan kullanılabilen 

matematiksel modellerinin başarımını ayrık tüdeki optimizasyon problemlerinin özellikleri 

dikkate alınarak yorumlandığında koruyabilmesi, algoritmanın seri ya da paralel 

uygulamalarının farklı türdeki problemlerin çözümündeki performansının analizi konusunda 

araştırmacıların dikkatini çekmiştir. Bu çalışmada, ABC algoritmasının kooperatif çözüm 

destekli paralel uygulamasının motif tahmin probleminin çözümündeki başarımı yst08r veri 

kümesi üzerinden analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar kooperatif çözüm destekli paralel 

ABC algoritmasının aynı problemin çözümü için önerilmiş diğer süre zekası temelli ve 

evrimsel algoritmalara kıyasla daha başarılı sonuçlar üretebileceğini göstermiştir. Çalışmanın 

ikinci bölümünde motif tahmin probleminin tanımı yapılmış, üçüncü bölümünde ABC 

algoritmasının görevli, gözcü ve kaşif arı fazlarının detayları verilmiştir. Dördüncü bölümde 

ABC algoritmasının paralelleştirilmesi ve kooperatif göçmen üretme stratejisinden 

bahsedilmiş, beşinci bölümde uygulama sonuçları verilmiştir. Son bölümde ise tartışma, 

sonuç ve önerilerden bahsedilmiştir. 

II. MOTİF TAHMİN PROBLEMİ 

Motif tahmin problemi,  nükleotid uzunluklu  sekans içerisinden, her sekanstan bir adet 

olmak üzere benzerlikleri en yüksek olan  nükleotid uzunluklu alt birimlerin bulunması 

olarak tanımlanabilir. Motif tahmin probleminde sekanslardan seçilmiş  nükleotid uzunluklu 

motifi temsil etmek için pozisyon vektörlerinden faydalanılır. Buna göre  nükleotid 

uzunluklu motifin pozisyon vektörü  ile gösterilebilir.  pozisyon 

vektöründe  indisli orijinal sekanstan seçilen motifin başlangıç lokasyonu  ile gösterilir ve 

 ile temsil edilen değer  ile  aralığında bir tam sayı değer alabilir.  

 pozisyon vektöründen yola çıkılarak  sekanstan seçilen motiflerin nükleotid 

kompozisyonları için hizalama matrislerinden faydalanılır. Bir hizalama matrisinde i’nci satır 

i’nci sekansa karşılık gelirken, i’nci satırın j’nci sütunu i’nci sekansın ’inci 

nükleotidine karşılık gelir. Hizalama matrisleri seçilen motiflerin nükleotid kompozisyonu 

hakkında bilgi veriyor olmasına karşın, hizalama matrisleri arasında bir seçim yapabilmek 

adına nümerik bilgi içeren formlara dönüştürülmelidirler [12,13]. Hizalama matrislerinin 

nümerik bilgi içeren dönüşümlerinden biri profile matrisi ya da sadece profile olarak 

isimlendirilen matrislerdir. Profil matrisleri  satır ve  sütündan oluşurlar. Profile matrisinin 

satırlardan her biri A, T, C veya G nükleotidlerden birini temsil etmektedir [12,13]. Aynı 

matrisin i’nci satırının j’nci sütunu ise i’nci satır ile eşleştirilen nükleotid tipinin hizalama 

matrisinin j’nci sütununda kaç kez görüldüğü bir diğer ifade ile frekans bilgisini 

saklamaktadır. Şekil (1)’de orijinal hipotetik sekanslar, rastgele oluşturulmuş pozisyon 

vektörü, hizalama ve profil matrisleri örneklendirilmiştir. 
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Şekil. 1  Pozisyon vektörü, hizalama ve profil matrisleri 

Her biri  nükleotid uzunluklu  sekans arasında  nükleotid uzunluklu motifler için 

 pozisyon vektörü ve türevleri arasında en uygun motifi bulmak için 

karşılaştırma yapmak gerekecektir. Motifler arasında karşılaştırma yapılırken en sık kullanılan 

metrik motiflerin benzerlik değerleridir.  profil matrisi,  motif uzunluğu ve  profil 

matrisinin i’nci sütunundaki en yüksek nükleotid frekansına karşılık geliyor olmak üzere 

benzerlik skoru Eşitlik (1)’de verildiği üzere hesaplanabilir. Profil matrisinin i’nci satırının 

j’nci sütununun alabileceği en yüksek değerin sekans sayısına yani  değerine eşit olabileceği 

dikkate alındığında  skoruna ait maksimum değerin bire eşitliği kolaylıkla görülür 

[12,13]. 

 

(1) 

III. ABC ALGORİTMASININ TEMEL ÖZELLİKLERİ 

Bir arı kolonisinde arılar besin arama davranışlarındaki temel özelliklerine bağlı olarak 

görevli, gözcü ve kaşif arılar olmak üzere üç temel gruba ayrılırlar. Görevli arılar yeni besin 

kaynakları bulma, bulmuş oldukları kaynaklardan çıkardıkları nektarı kovana getirmekle 

sorumlu arı grubunu temsil ederler. Görevli arılar kovana döndüklerinde, nektar getirdikleri 

kaynağın yeri ve nektar kalitesi ile ilgili bilgiyi bir dizi dans hareketi ile gözcü arılara 

aktarırlar. Gözcü arılar, dans alanındaki görevli arıları takip ederek kaynaklardan birini nektar 

taşımak üzere seçer. Ancak gözcü arılar tarafından gerçekleştirilen kaynak seçim işlemi 

tamamen rastgele bir süreç değildir [14-21]. Gözcü arılar tarafından bir kaynağın seçilme 

şansının kaynağın nektar kalitesi ile orantılı olduğu bilinmektedir. Son arı grubu olan kaşif 

arılar ise tıpkı gözcü arılar gibi kovanda beklerler. Ancak kaşif arılar görevli arılar tarafından 

tanıtılan kaynaklardan faydalanmaksızın iç güdüsel olarak henüz keşfedilmemiş kaynakları 

bulmak üzere kovandan ayrılırlar. Arıların yiyecek arama davranışlarında gözlemlenen 

zekiliği modelleyen Karaboga 2005 yılında ABC algoritmasını literatüre kazandırmıştır. ABC 

algoritması bir optimizasyon probleminin çözümünde kullanılırken, arıların 

ilişkilendirildikleri besin kaynakları problemin olası çözümleri ile, besin kaynaklarının nektar 

kalite değerleri ise çözümlerin uygunlukları ile eşleştirilmektedir [14-21]. Diğer popülasyon 
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temelli optimizasyon algoritmalarında olduğu gibi ABC algoritması da problemin çözümüne 

biz dizi çözümü rastgele üreterek başlamaktadır.  ilgilenilen problemin parametre sayısını 

gösteriyor olmak üzere  adet çözüm ya da besin kaynağı Eşitlik (2)’de verildiği üzere 

bulunabilir. Eşitlilk (2)’de  i’nci besin kaynağının ( ) j’nci parametresini ,  ve 

 ise  parametresinin alabileceği değerlerin alt ve üst sınırlarını göstermektedir. Son 

olarak,  ise değeri -1 ve +1 arasında rastgele belirlenmiş bir ondalıklı sayıya 

karşılık gelmektedir [14-21]. 

 

 

(2) 

 

ABC algoritması başlangıç besin kaynaklarını belirledikten sonra her bir kaynağı bir 

görevli arıya tüketmesi için atamaktadır. Görevli arı bir kaynak ile ilişkilendirildiğinde bu 

kaynağın komşuluğunda yeni bir kaynak üretmek için Eşitlik (3) ile verilen matematiksel 

benzetimden faydalanmaktadır [14-21]. Eşitlik (3)’te , j’nci parametresi dışında diğer 

parametrelerinin tamamı  çözümü ile aynı olan  aday çözümünün j’nci parametresini 

göstermektedir.  ve  ise  ve  çözümlerinin j’nci parametrelerini,  ise -1 ile +1 

arasında rastgele belirlenmiş bir ondalık katsayıyı göstermektedir. Eşitlik (3)’te dikkat 

edilmesi gereken önemli hususlardan biri  ve  indislerinin rastgele belirleniyor olmasıdır. 

Ancak,  indisi rastgele belirlenirken  değerinden farklı olması belirlenmesi gerekmektedir 

[14-21]. 

 

 

(3) 

 

Eğer  aday çözümünün  amaç fonksiyon değeri üzerinden hesaplanan  

uygunluk değeri,  çözümünün  uygunluk değerinden daha büyük ise,  çözümü  

çözümü ile değiştirilir ve  çözümü ile ilişkilendirilen deneme sayacı  değeri sıfır 

yapılır [14-21]. Diğer durumlarda ise  çözümü  deneme sayacının değeri bir artırılarak 

sonraki çevrimlerde kullanılmak üzere saklanır. ABC algoritması bir minimizasyon problemi 

için  çözümünün uygunluk değerini Eşitlik (4)’te verildiği üzere hesaplamaktadır [14-21]. 

 

 

(4) 

 

Görevli arıların tamamı kovana döndükten sonra daha önce bahsedildiği üzere bir dizi 

dans hareketi ile ziyaret ettikleri kaynak ile ilgili bilgileri gözcü arılar ile paylaşırlar. Gözcü 

arılar görevli arıları izledikten sonra bir kaynağı seçip tüketmek üzere seçtiği kaynağa yönelir 

[14-21]. Gözcü arıların seçecekleri kaynakların büyük olasılıkla kalite değeri yüksek 

kaynaklar arasından olacağı bilinmektedir. Gözcü arıların kaynak seçim sürecinde göstermiş 

olduğu bu davranış ABC algoritması tarafından her kaynağa Eşitlik (5)’te verildiği üzere bir 

seçilim olasılığı atanarak modellenmiştir. Eşitlik (5)’te  değeri  besin kaynağının 

seçilim olasılığını göstermektedir ve olasılık değeri kaynağın uygunluk derecesi ile orantılı 
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değişmektedir. Gözcü arılar kaynak seçme işlemlerini tamamladıktan sonra görevli arılar 

olarak Eşitlik (3)’teki gibi kaynak arama faaliyetine  

katılırlar [14-21].  

 

 

(5) 

 

Görevli ve gözcü arılar tarafından tamamen tüketilen ya da artık tüketilmesi uygun 

bulunmayan kaynakların bırakıldığı, bırakılan kaynaklar ile ilişkilendirilen arıların kaşif arı 

oldukları bilinmektedir [14-21]. Görevli arılar tarafından bir kaynağın tamamen tüketilip 

tüketilmediğine ait karar verme mekanizması ABC algoritmasında limit adı verilen bir kontrol 

parametresinin deneme sayaçları ile karşılaştırılması sonrası verilir. Görevli ve gözcü arı 

fazları tamamlandıktan sonra, limit parametresinin değerini en çok aşan kaynak varsa 

bırakılır, bu kaynağa atanan görevli arı kaşif arıya dönüşüp henüz keşfedilmemiş bir kaynağa 

Eşitlik (2)’deki gibi gönderilir. ABC algoritması limit parametresine ait değerin ne olacağına 

ilişkin katı sınırlamalar getirmiyor olmasına karşın parametre ve çözüm sayısından yola 

çıkılarak Eşitlik (6)’daki gibi atanabileceğini belirtmektedir [14-21].  

 

(6) 

IV. ABC ALGORİTMASININ PARALELLEŞTİRİLMESİ VE KOOPERATİF 

ÇÖZÜMÜN ÜRETİLMESİ 

Diğer sürü zekası optimizasyon algoritmalarında da olduğu gibi ABC algoritmasının 

paralelleştirilmesi için en sık kullanılan yöntem tüm koloninin eşit sayıda arı bulunduran alt 

kolonilere bölünmesi şeklindedir [24,25]. Her bir alt koloni eğer dağıtık hafızalı bir sistem 

kullanılıyor ise paralel çalışabilen hesaplama düğümlerine, çok çekirdekli paylaşılan hafızalı 

bir sistem kullanılıyor ise yine paralel çalışabilen çekirdek-izleklere dağıtılır. Ancak bu 

paralelleştirme senaryosunun seri eşdeğeri ile aynı ya da daha iyi çözümler üretebilmesi için 

uygun bir göç stratejisi ile güçlendirilmesi gerekmektedir [24,25]. Göç stratejileri eş zamanlı 

değerlendirilen alt koloniler arasında kurulan komşuluk topolojisine bağlı olarak belirli 

çözümlerin takas edilmesi durumunu özetler [24,25]. Şekil (2)’de halka komşuluk topolojisi 

dört alt kolonili paralelleştirme senaryosu üzerinden örneklendirilmiştir. Şekil (2)’de verilen 

göç topolojisinden de anlaşılabileceği üzere belirlenen komşular arasında hangi çözümlerin 

göçmen olarak seçileceği, göçmen çözümün gönderildiği alt kolonide hangi çözüm ile 

değiştirileceği ve son olarak göç işleminin ne sıklıkta yapılacağına da karar verilmelidir. Göç 

sıklığı, paralelleştirmeye bağlı hızlandırma ve verimlilik değerleri ile ilgili alt sınırlara göre 

belirlenebilirken, alt kolonilerdeki kalite değeri en yüksek olan çözümlerin göçmen, bu 

göçmenlerinden gönderildikleri alt kolonilerde kalite değeri en düşük çözümler ile 

değiştirilmek yine yaygın olarak kullanılan bir yaklaşımdır. Ancak alt kolonideki en iyi 

çözümün ardışık göç periyodları arasında iyileştirilememesi durumu gönderildiği alt kolonide 

de daha iyi çözüm ile değiştirilememesi durumu ile birleşince, bir alt kolonide aynı çözümün 

çoklu seferler görülme olasılığını artırmaktadır. Bu durumun bir diğer dezavantajı da 

gönderilen çözümün local minimum olması durumunda görülebilir. Gönderilen çözüm eğer 
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local minimum değere sahip bir çözüm ise birden fazla alt kolonide diğer çözümlerin seçilip 

değerlendirilmesine engel olacak local minimumlar ile karşılaşılacaktır [24,25]. 

 
Şekil. 2 Kooperatif göçen çözüm üretme stratejisi 

Bahsedilen göçmen seçim stratejisinin dezavantajlarını göz önüne alarak Karaboga ve 

Aslan kooperatif göçmen üretme mekanizması adı verilen yeni bir göçmen üretme yaklaşımı 

önermişlerdir [24,25]. Kooperatif göçmen çözüm üretme stratejisi, göç ettirilmek üzere 

seçilen en iyi çözümün göç öncesi de yine aynı alt koloniden seçilen rastgele bir çözümün 

daha iyi parametreleri ile güncellenmesi yaklaşımına dayanmaktadır [24,25]. Bu sayede göç 

ettirilecek çözüm ardışık göç periyodları arasında daha iyi bir çözüm ile değiştirilememiş olsa 

bile, rastgele seçilen bir çözüm ile güçlendirilip gönderileceği için aynı çözümün bir alt 

kolonide tekrarlı seferler görülmesinin önüne geçilmiş olacaktır. Kooperatif göçmen üretme 

stratejisinin entegre edildiği paralel ABC algoritmasının temel işlem adımları Şekil (3)’de 

verilmiştir [24]. 

V. UYGULAMALAR 

ABC algoritmasının kooperatif çözüm destekli paralel uygulamalısının, coop-pABC, 

motif tahmin probleminin başarımının test edilmesi adına TRANSFAC veri tabanından yst08r 

sekans kümesi seçilmiştir. yst08r sekans kümesinde her biri 1000 nükleotid uzunluklu 11 adet 

sekans bulunmaktadır. coop-pABC algoritması, karşılaştırmalarda kullanılacak MOGAMOD, 

DEPT [7], MO-NVS [8], MO-GSA [9], MOABC [10], ABCMOD1 [12] ve PABCMOD1 

[12] algoritmaları ile aynı şartlar altında çözümler elde etmesi için koloni büyüklüğü 200, 

maksimum çevrim sayısı ise 3000 olarak alınmıştır. coop-pABC algoritması için komşuluk 

topolojisi PABCMOD1 algoritmasında olduğu gibi halka olarak alınmış, her alt kolonide 25 

besin kaynağı olacak şekilde 4 alt koloni kullanılmıştır. Alt koloniler arasındaki göç sıklığı 

yine PABCMOD1 algoritmasında olduğu gibi toplam çevrim sayısının yüzde birine 

eşitlenmiştir. yst08r sekans kümesindeki 10, 11, 14, 16, 17 ve 21 nükleotid uzunluklu 

motifler, limit parametresinin 50, 100, 300 ve 500 olarak belirlenmiş altı farklı değerinin her 

biri için coop-pABC algoritmasının 30 bağımsız sefer Intel i7 2600 kodlu işlemci, 4 GB 

hafıza ve Fedora 22 işletim sistemi yüklü makine üzerinde çalıştırılması ile bulunmuş, 

sonuçlar Tablo I’de verilmiştir. 
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Şekil. 3 Kooperatif göçen çözüm üretme stratejisi 

Tablo (I)’de verilen sonuçlar incelendiğinde coop-pABC algoritmasının limit değerinin 

300 olarak belirlendiği durumlarda en başarılı sonuçları ürettiği kolaylıkla görülebilir. Limit 

parametresinin değerinin 300 olarak alındığı durumda, 10, 11, 14, 16, 17 ve 21 nükleotid 

uzunluklu motiflerin tamamında limit parametresinin diğer değerlerine kıyasla en yüksek 

ortalama benzerlik skorlarına ulaşılmıştır. Ayrıca, 10, 11, 14, 16 ve 17 nükleotid uzunluklu 

motifler için en edilen en yüksek benzerlik skorlarına limit parametresine ait değerin 300 

olarak alındığı durumda da erişilebileceğini anlaşılmaktadır. Limit değerinin 100 veya 500 

olduğu durumlarda bulunan en yüksek benzerlik skorları limit değerinin 300 olduğu durumda 

bulunan en yüksek benzerlik skorlarına eşittir. 21 nükleotid uzunluklu yst08r motifi için en 

yüksek benzerlik skoru limit parametresine ait değerin 500 olarak belirlendiği senaryoda elde 

edilmiştir. 

Tablo I. coop-pABC algoritmasının sonuçları 
limit = 50 limit = 300 

Uzun. Ort. Benzerlik En iyi Benzerlik Std. Uzun. Ort. Benzerlik En iyi Benzerlik Std. 

10 0.881212 0.909091 1.065891e-02 10 0.918182 0.918182 5.646013e-16 

11 0.859780 0.876033 8.811570e-03 11 0.899449 0.900826 3.132613e-03 

14 0.811688 0.824675 5.392558e-03 14 0.849351 0.850649 3.577051e-03 

16 0.796023 0.806818 5.451873e-03 16 0.822727 0.823864 2.311573e-03 

17 0.786453 0.796791 6.576969e-03 17 0.814795 0.818182 2.973551e-03 

21 0.767100 0.774892 4.876548e-03 21 0.787879 0.787879 2.258405e-16 

limit = 100 limit = 500 

Uzun. Ort. Benzerlik En iyi Benzerlik Std. Uzun. Ort. Benzerlik En iyi Benzerlik Std. 

10 0.909394 0.918182 5.055026e-03 10 0.918182 0.918182 5.646013e-16 

11 0.888705 0.900826 7.110454e-03 11 0.898072 0.900826 3.962477e-03 

14 0.838312 0.850649 7.692697e-03 14 0.849351 0.850649 3.577051e-03 

16 0.814962 0.823864 3.557161e-03 16 0.822538 0.823864 2.863667e-03 

17 0.806952 0.812834 3.248268e-03 17 0.814617 0.818182 3.243204e-03 

21 0.784704 0.787879 3.397898e-03 21 0.787879 0.792208 1.136851e-03 

coop-pABC algoritması ile elde edilen sonuçların diğer algoritmalar ile elde edilen sonuçlar 

üzerinden karşılaştırılması Tablo (II) üzerinden yapılabilir. MOGAMOD, DEPT, MO-VNS, 

MOABC, MO-GSA, ABCMOD1 ve PABCMOD1 algoritmalarının bulmuş oldukları en 

yüksek benzerlik değerleri ile coop-pABC algoritmasının bulmuş olduğu en yüksek benzerlik 

skorlarının verildiği Tablo (II) incelendiğinde coop-pABC algoritmasının MOGAMOD, 

DEPT, MO-VNS, MOABC ve MO-GSA algoritmalarına kıyasla daha başarılı, aynı aday 
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çözüm üretme stratejisini kullandığı ABCMOD1 ve PABCMOD1 algoritmaları ile aynı 

değerleri ürettiği kolaylıkla anlaşılmaktadır. 

Tablo II. coop-pABC algoritmasının diğer algoritmalar ile karşılaştırılması 
Uzun. MOGAMOD[7] coop-pABC ABCMOD1[13] PABCMOD1[13] 

10 0.80 0.91 0.91 0.91 

11 0.77 0.90 0.90 0.90 

Uzun. DEPT[8] coop-pABC ABCMOD1[13] PABCMOD1[13] 

10 0.89 0.91 0.91 0.91 

11 0.88 0.90 0.90 0.90 

16 0.82 0.82 0.82 0.82 

17 0.80 0.81 0.81 0.81 

21 0.77 0.79 0.78 0.79 

Uzun. MO-VNS[9] coop-pABC ABCMOD1[13] PABCMOD1[13] 

10 0.88 0.91 0.91 0.91 

11 0.86 0.90 0.90 0.90 

Uzun. MOABC[10] coop-pABC ABCMOD1[13] PABCMOD1[13] 

11 0.85 0.90 0.91 0.91 

14 0.80 0.85 0.85 0.85 

Uzun. MO-GSA[11] coop-pABC ABCMOD1[13] PABCMOD1[13] 

11 0.87 0.91 0.91 0.91 

Ancak coop-pABC algoritmasının ABCMOD1 ve PABCMOD1 algoritmalarına da 

kıyasla daha başarılı olduğu ortalama en iyi benzerlik değerlerine olan yakınsama 

performansının incelendiğin Şekil (4)’de verilen yakınsama grafiklerinden anlaşılabilir. Limit 

parametresine ait değerin 300 olarak alındığı senaryoda coop-pABC algoritmasının 

yakınsama performansının, ABCMOD1 ve PABCMOD1 algoritmalarının yakınsama 

performanslarından daha başarılı olduğu görülür. 10, 11, 14, 16, 17 ve 21 nükleotid uzunluklu 

motiflerin tamamında coop-pABC algoritması özellikle ilk 500 çevrimde ABCMOD1 ve 

PABCMOD1 algoritmalarından daha hızlı bir yakınsama performansı yakalayabilmiştir. 

coop-pABC, ABCMOD1 ve PABCMOD1 algoritmaları aynı aday çözüm üretme 

mekanizmalarına sahip olmalarına rağmen, kooperatif göçmen üretme mekanizmasının etkisi, 

coop-pABC algoritmasının bu iki algoritmaya kıyasla ortalama en iyi benzerlik değerleri ve 

yakınsama performansı açısından daha başarılı olmasını sağlamıştır. 

coop-pABC algoritmasının performansına ilişkin son değerlendirme, paralelleştirilmeye 

bağlı elde edilen hızlandırma ve verimlilik değerleri üzerine olacaktır. ABCMOD1 ve coop-

pABC algoritmalarının aynı yürütme ortamı üzerinde bahsedilen kontrol parametrelerinin 

kullanılması durumunda elde edilen saniye türünden ortalama çalışma süreleri, hızlandırma ve 

verimlilik değerleri Tablo (III)’te limit parametresinin 300 ve 500 değerleri için verilmiştir. 

Hızlandırma metriği algoritmanın seri eşdeğerinin ortalama tamamlanma süresinin paralel 

eşdeğerinin ortalama tamamlanma süresine oranı olarak tanımlanabilir. Hızlandırma 

metriğinin alabileceği en yüksek değer paralelleştirme kullanılan düğüm sayısı ya da çekirdek 

sayısına eşit olabilir. Verimlilik metriği ise hızlandırma değerinin düğüm sayısı ya da 

çekirdek sayısına oranı biçiminde tanımlanabilir. Verimlilik metriğinin en yüksek değeri ise 

bire eşittir. Tablo (III)’te verilen hızlandırma ve verimlilik değerleri incelendiğinde coop-

pABC algoritmasının verimliliğinin bütün durumlarda 0.5’in üzerinde bulunduğu görülür. 

Verimliliğin en yüksek olduğu durumda limit parametresinin değeri 300 ve motif uzunluğu 21 
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iken verimliliğin en düşük olduğu durumda limit parametresinin değeri yine 300 ancak motif 

uzunluğu 10 olarak belirlenmiştir. 

 

 
Şekil. 4. Kooperatif göçen çözüm üretme stratejisi 

Tablo III. coop-pABC algoritmasının hızlandırma ve verimlilik değerleri 
limit = 300 limit = 500 

Uzun. ABCMOD1 coop-pABC Hızlan. Verim. Uzun. ABCMOD1 coop-pABC Hızlan. Verim. 

10 2.4355 1.1246 2.1655 0.5414 10 2.4282 1.1176 2.1726 0.5431 

11 2.6108 1.1537 2.2629 0.5657 11 2.5646 1.1372 2.2550 0.5638 

14 3.1652 1.3004 2.4339 0.6085 14 3.1050 1.2580 2.4682 0.6170 

16 3.5310 1.3723 2.5729 0.6432 16 3.4720 1.3637 2.5460 0.6365 

17 3.7089 1.4020 2.6453 0.6613 17 3.6734 1.4170 2.5923 0.6481 

21 4.4610 1.6016 2.7853 0.6963 21 4.4018 1.6472 2.6722 0.6681 

VI. SONUÇLAR 

Bu çalışmada ABC algoritmasının kooperatif çözüm destekli paralel 

implementasyonunun motif tahmin probleminin çözümündeki başarımı iki farklı veri seti 

üzerinden değerlendirilmiştir. Kooperatif çözüm üretme stratejisinin ABC algoritmasının en 

iyi çözümün göçmen olarak seçildiği konvesiyonel paralel uygulamasına kıyasla çözüm 

kalitesi ve yakınsama performansını önemli oranlarda iyileştirmeyi başardığı görülmüştür. 

Ayrıca kooperatif paralel ABC algoritması ile edilen sonuçlar diğer sürü zekası temelli ve 

evrimsel algoritmalar ile elde edilen sonuçlar üzerinden de karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma 

sonuçları, ABC algoritması temelli motif tahmin metodunun bu algoritmalardan da daha 

başarılı sonuçlar üretebildiğini göstermiştir. 

KAYNAKLAR 

[1] G.D. Stormo, “Gene-finding approaches for eukaryotes,” Genome Research, 

vol. 10, no. 4, pp. 394-397, 2000. 

http://www.iksadkongre.org/
http://www.gapzirvesi.org/


1. ULUSLARARASI GAP MATEMATİK - MÜHENDİSLİK - FEN VE 
SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ 

 4-7 EKİM, 2018 

www.iksadkongre.org     KONGRE TAM METİN KİTABI   www.gapzirvesi.org       Sayfa 309 

 

[2] M.Q. Zhang, “Computational prediction of eukaryotic protein-coding genes,” 

Nature Reviews Genetics, vol. 3, no. 9, pp. 698-709, 2002. 

[3] C. Mathe, M.F. Sagot, T. Schiex, P. Rouze, “Current methods of gene 

prediction, their strengths and weakness,” Nucleic Acid Research, vol. 30, no. 19, pp. 4103-

4117, 2002. 

[4] F.F. Liu, J.J. Tsai, R.M. Chen, S. Chen, S. Shih, “FMGA: finding motifs by 

genetic algorithm,” in Fourth IEEE Symposioum on Bioinformatics and Bioengineering, pp. 

459-466, 2004. 

[5] D. Che, Y. Song, K. Rasheed, “MDGA: motif discovery using a genetic 

algorithm,” in 7th Annual Conference on Genetic and Evolutionary Computation, pp. 447-452, 

2005. 

[6] B.C. Chang, A. Ratnaweera, S.K. Halgamuge, H.C. Watson, “Particle swarm 

optimisation for protein motif discovery,” Genetic Programming and Evolable Machines, vol. 

5, no. 2, pp. 203-214, 2004. 

[7] M. Kaya, “MOGAMOD: Mutli-objective Genetic Algorithm for Motif 

Discovery,” Expert Systems with Applications, vol. 36, no. 2, pp. 1039-1047, 2009. 

[8] D.L. Gonzalez-Alvarez, M.A. Vega-Rodriguez, J.A. Sanchez-Perez, “Solving 

the motif discovery problem by using differential evolution with pareto tournaments,” in 

IEEE Congress on Evolutionary Computation, pp. 1-8. 

[9] D.L. Gonzalez-Alvarez, M.A. Vega-Rodriguez, J.A. Gomez-Pulido, J.M., 

Sanchez-Perez, “A multiobjective variable neighborhood search for solving the motif 

discovery problem,” in 5th International Workshop Soft Computing Models in Industrial and 

Environmental Appilcations, pp. 39-46. 

[10] D.L. Gonzalez-Alvarez, M.A. Vega-Rodriguez, J.A. Gomez-Pulido, J.M. 

Sanchez-Perez, “Finding motifs in DNA sequences applying a multiobjective artificial bee 

colony (MOABC) algorithm,” in European Conference on Evolutionary Computation, 

Machine Learning and Data Mining in Bioinformatics, pp. 89-100. 

[11] D.L. Gonzalez-Alvarez, M.A. Vega-Rodriguez, J.A. Gomez-Pulido, J.M. 

Sanchez-Perez, “Applying a multiobjective gravitational search algorithm (MO-GSA) to 

discover motifs,” in International Work-Conference on Artificial Neural Networks, pp. 372-

379. 

[12] D. Karaboga, and S. Aslan, “A discrete artificial bee colony algorithm for 

detecting transcription factor binding sites in DNA sequences,” Genetics and Molecular 

Research, vol. 15, pp. 1–11, 2016. 

[13] D. Karaboga, and S. Aslan, “Discovery of conserved regions in DNA 

sequences by artificial bee colony (ABC) algorithm based algorithms,” Natural Computing, 

vol. 1, pp. 1–18, 2018. 

[14] D. Karaboga, and B. Basturk, “A powerful and efficient algorithm for 

numerical function optimization,” Journal of Global Optimization, vol. 39, pp. 459–471, 

2007. 

[15] D. Karaboga, and B. Basturk, “On the performance of artificial bee colony 

(ABC) algorithm,” Applied Soft Computing, vol. 8, pp. 687–697, 2008. 

http://www.iksadkongre.org/
http://www.gapzirvesi.org/


1. ULUSLARARASI GAP MATEMATİK - MÜHENDİSLİK - FEN VE 
SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ 

 4-7 EKİM, 2018 

www.iksadkongre.org     KONGRE TAM METİN KİTABI   www.gapzirvesi.org       Sayfa 310 

 

[16] D. Karaboga, and B. Akay, “A comparative study of artificial bee colony 

algorithm,” Applied mathematics and computation, vol. 214, pp. 108–132, 2009. 

[17] B. Akay, and D. Karaboga, “A modified artificial bee colony algorithm for 

real-parameter optimization,” Information Sciences, vol. 192, pp. 120–142, 2012. 

[18] B. Akay, and D. Karaboga, “Artificial bee colony algorithm for large-scale 

problems and engineering design optimization,” Journal of intelligent manufacturing, vol. 23, 

pp. 1001–1014, 2012. 

[19] D. Karaboga, and B. Gorkemli, “A combinatorial artificial bee colony 

algorithm for traveling salesman problem,” in IEEE Innovations in Intelligent Systems and 

Applications, pp. 50–53. 

[20] C. Ozturk, and S. Aslan, “A new artificial bee colony algorithm to solve the 

multiple sequence alignment problem,” International Journal of Data Mining and 

Bioinformatics, vol. 14, pp. 332–353, 2016. 

[21] T. Batbat, and C. Ozturk, “Protein structure prediction with discrete artificial 

bee colony algorithm,” International Journal of Informatics Technologies, vol. 9, pp. 263-272, 

2016 

[22] H. Badem, A. Baştürk, A. Çalışkan, M.E. Yüksel, “A new efficient training 

strategy for deep neural networks by hybridization of artificial bee colony and limited–

memory BFGS optimization algorithms,” Neurocomputing, vol. 266, pp. 506-526, 2017. 

[23] H. Badem, A. Baştürk, A. Çalışkan, M.E. Yüksel, “A new hybrid optimization 

method combining artificial bee colony and limited-memory BFGS algorithms for efficient 

numerical optimization,” Applied Soft Computing, vol. 70, pp. 826-844, 2018. 

[24] D. Karaboga, S. Aslan, “A new emigrant creation strategy for artificial bee 

colony algorithm,” in 9th International Conference on Electrical and Electronis Engineering, 

pp. 689-694, 2015. 

[25] S. Aslan, D. Karaboga, A. Aksoy, “Performance analysis of artificial bee 

colony algorithm on ARM based mobile platform,” in International Conference on Computer 

Science and Engineering, pp. 155-159, 2017. 

 

http://www.iksadkongre.org/
http://www.gapzirvesi.org/


1. ULUSLARARASI GAP MATEMATİK - MÜHENDİSLİK - FEN VE 
SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ 

 4-7 EKİM, 2018 

www.iksadkongre.org     KONGRE TAM METİN KİTABI   www.gapzirvesi.org       Sayfa 311 

 

ENGELLİ ÇOCUKLARIN ÖZ BAKIM PROBLEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI 

CLASSIFICATION OF SELF-CARE PROBLEMS OF CHILDREN WITH DISABILITIES 

 

Dr. Öğr. Üyesi Hasan BADEM 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, hbadem@ksu.edu.tr 

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ÇALIŞKAN 

İskenderun Teknik Üniversitesi, abdullah.caliskan@iste.edu.tr 

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk ASLAN 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, selcuk.aslan@omu.edu.tr 

 

ÖZET 

Birçok sınıflandırma yöntemi için çok sayıda özniteliği olan çok sınıflı bir medikal veri 

setini sınıflandırmak son derece güçtür. Günümüzde geleneksel sınıflandırıcıların 

performansının iyileştirilmesi için birçok sınıflandırma yöntemi ortaya çıkmıştır. Ancak çoğu 

zaman SVM, DT ve KNN, gibi geleneksel yöntemler bu çalışmada kullanılan SCADI gibi 

medikal veri setlerini sınıflandırmada son derece başarılı sonuçlar üretebilmektedir. SCADI 

engelli çocukların öz bakım problemlerinin sınıflandırılması amacıyla tasarlanmıştır. Bu 

çalışmada SVM sınıflandırma tekniğiyle SCADI veri seti %84.3’lük bir doğruluk değeri elde 

edilmiştir. Elde edilen sonuç DT ve KNN’den daha başarılı olduğu gibi SCADI veri setinin 

alındığı referans yayınında YSA ile elde edilen sonuçtan da daha iyidir. Elde edilen sonuçlar 

ayrıca istatistiksel analizlerle de desteklenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Destek Vektör Makinaları, Öz Bakım Problemleri, Sınıflandırma, 

SCADI. 

ABSTRACT 

Classification of the multi-class medical data sets with a number of features are very 

difficult task for many classification methods. Nowadays, several classification techniques are 

emerging in order to improve the classification performance of the conventional methods. In 

most cases, however, conventional methods, including SVM, DT and KNN is powerful 

techniques to classify medical data sets such as SCADI, which is used in this study. The 

SCADI data set is a new data set, which is designed to classify self-care problems of children 

with disabilities. The classification of the SCADI data set is achieved by using SVM with % 

84.3. The obtained results are better than KNN and DT as well ANN performed by reference 

paper of the SCADI data set. The obtained results are also supported with statistical analysis. 

Keywords: Support Vector Machine, Self-Care Problems, Classification, SCADI. 

1. GİRİŞ 

Çocuklarda ortaya çıkan gerek fiziksel gerek zihinsel hastalıklar çocukların yaşamını 

son derece zorlaştırmaktadır. Bu çocukların birçoğu yemek yeme, giyinme, v.b gibi öz bakım 

problemleriyle mücadele etmek zorundadır [1]. Ancak hangi hastalığın ya da engelin nasıl bir 

öz bakım becerisini sınırladığını belirlemek son derece güç ve zaman alıcı bir işlemdir [1]. Bu 

tarz sınıflandırma için dünya sağlık örgütü tarafından yayınlanan International Classification 
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of Functioning, Disability and Health for Children and Youth (ICF-CY) kriterlerden 

faydalanılmıştır [2]. Bu yöntem kullanılarak yapılan sınıflandırma işleminde çok fazla kriter 

vardır. Bundan dolayı böyle bir sınıflandırma için eğitimli bir uzmana ihtiyaç duyulmaktadır. 

Sınıflandırma sürecinde engelli bireyde fiziksel ve zihinsel problemlerin artması ve çok 

önemli olan zamanın israf edilmesi en büyük dezavantajlardandır [3]. Bu çalışmada, 

bahsedilen dezavantajların bertaraf edilmesi ve uzman kişiye destek olması amacıyla çeşitli 

sınıflandırıcılar önerilmiştir. 

Öz bakım problemleri belirlenebilmesi için literatürde en çok kullanılan ve iyi bilinen 

sınıflandırma yöntemleri kullanılmıştır. Sınıflandırma işleminde Destek Vektör Makinaları 

(SVM), En Yakın k-Komşuluk Algoritması (KNN) ve Karar Ağacı (DT) sınıflandırma 

algoritmaları kullanılmıştır. Birden çok sınıflandırma yöntemi kullanılarak en iyi 

sınıflandırma performansı elde edilmeye çalışılmıştır. SVM literatürde çok sık kullanılan ve 

son derece başarılı sonuçlar üretebilen bir sınıflandırıcıdır. Sınıfların birbirinden ayrılmasını 

sağlayan optimum hiper düzlemin bulunması prensibi ile çalışan SVM'in performansı verinin 

doğasına göre ve dağılımına göre farklı kerneller seçilerek geliştirebilmektedir [4]. Kullanılan 

bir diğer sınıflandırıcı birimi KNN en eski sınıflandırma tekniklerinden birisidir. Veri setinde 

yer alan bir örneğin hangi sınıfa ait olacağı ilgili örneğin hangi gruba daha yakın olması 

prensibi ile belirlenmektedir. Bu sınıflandırıcı basit ve hızlı olması sebebiyle tercih 

edilmektedir [5], [6]. Ancak bu yöntemle sınırlı sayıdaki veri setinde başarı sağlanmaktadır. 

Çalışmada kullanılan son yöntem DT ağaç yapısı formunu kullanan bir sınıflandırıcıdır. Veri 

setinin karmaşıklığına göre ağaçta dallanma ve düğüm sayısı artar. Eldeki eğitim verisi ile 

modellenen ağaç yapısının doğruluğu test verisi ile sınanır [7]. 

Bu çalışmada çocukların öz bakım problemleri ICF-CY kriterleri kullanılarak uzman 

tarafından belirlenen öznitelikler kullanılarak sınıflandırılmıştır. Son derece özgün olan bu 

veri seti Data Mining Repository of University of California, Irvine (UCI)'den alınmıştır. Bu 

veri seti kullanılarak daha önce YSA [1] ile sınıflandırma işlemi yapılmıştır. SVM, KNN ve 

DT yöntemleri, 10 kat çapraz doğrulama tekniğiyle test edilmiştir. Ayrıca; SVM, KNN ve 

DT'nin sınıflandırma başarımları istatistiksel olarak test edilmiştir. Bunun yanında veri setini 

yayınlayan çalışma grubunun [1] YSA ile elde etmiş olduğu sınıflandırma performansından 

daha iyi sonuçlar elde edilmiştir. 

Çalışma raporunun ikinci bölümünde, kullanılan yöntemler özetlenmiştir. Üçüncü 

bölümde deneysel sonuçlar sunulmuştur. Son bölümde ise, tartışma, sonuç ve önerilere yer 

verilmiştir. 

2. YÖNTEM 

Sınıflandırma istatistik, yapay zeka, makina öğrenme yöntemleri ve veri madenciliği 

gibi temel bilimlerinin tamamını kapsamaktadır [8]. Bu bilim dallarının her birinde 

sınıflandırma değişik şekillerde ele alınsa da hepsi aynı amaca hizmet etmektedir. Basit olarak 

sınıflandırma bir veri setindeki elemanları özeliklerine göre etiketleme işlemidir [5], [11]. 

Temel olarak bir sınıflandırıcı kullanılarak eldeki veriye göre uygun bir model 

oluşturulur. Kimi sınıflandırıcı farklı sınıfları istatistiksel özelliklerine göre ayırmak üzere 

özelleştirilirken, kimisi sınıfı bilinen belli bir örnekten yola çıkarak sınıfı belli olmayan bir 
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örneğin bulunması için tasarlanmıştır. Temelde, tüm sınıflandırıcılar veri setinin girişi ve 

çıkışı arasındaki ilişkinin iyi bir şekilde öğrenilmesi için tasarlanır [5]. 

2.1. VERİ SETİ 

Kullanılan SCADI veri seti son derece özgün bir problemin çözülmesi için 

oluşturulmuştur. Data Mining Repository of University of California, Irvine (UCI) [9]'dan 

alınan SCADI veri seti, Bushehri ve arkadaşları tarafından serebral palsi, myelomeningosel, 

kas distrofisi, yumru ayak, cücelik, v.b gibi hastalıklara sahip engelli çocukların öz bakım 

becerilerinin sınıflandırıldığı veri setidir [1]. Bu veri setinde 205 adet öznitelik bulunmaktadır. 

Bu özniteliklerin yaş dışındakilerin tamamı ikili sayı (0,1) sistemine sahiptir. Bu öznitelikler 

ICF-CY tabanlı öz bakım aktiviteleri baz alınarak oluşturulmuştur. Veri setinde yer alan 70 

engelli çocuğun öz bakım becerileri uzman tarafından 7 kategoriye ayrılarak sınıflandırma 

işlemi için hazırlanmıştır. Bu 7 kategori Tablo I’de özetlenmiştir [1]. 

TABLO I: Öz bakım kategorileri 

No Tanım 

1 Uzuvların bakımı 

2 Tuvalet problemi 

3 Giyinme problemi 

4 Kendini yıkama, uzuvların bakımı ve giyinme problemleri 

5 Kendini yıkama, uzuvların bakımı, tuvalet ve giyinme problemleri 

6 Yeme, içme, kendini yıkama, uzuvların bakımı, tuvalet ve giyinme, sağlığına dikkat     

etme, güvenliğine dikkat etme problemleri 

7       Problemsiz 

2.2. SINIFLANDIRICILAR 

Çalışmada aşağıda özetlenen 3 farklı sınıflandırma tekniği, SVM, DT ve KNN 

kullanılarak engelli çocukların öz bakım problemleri sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırıcıların 

her biri faklı özelliğe sahiptir. Bu sınıflandırıcıların tamamı, örnek sayısının nispeten az ve 

öznitelik sayısının fazla olduğu bu tarz veri setlerinde başarılı sonuçlar alınmasını 

sağlamaktadır. 

1) Destek Vektör Makinaları: SVM endüstrinin ve bilimin muhtelif alanlarında 

birçok sınıflandırma probleminin çözümünde yaygın olarak kullanılmaktadır [10]. SVM 

aracılığıyla verilerin sınıfları, hiper düzlemlerle birbirinden ayırt edilir [10]. Hiper düzlemler 

doğrusal olarak ayrılabilen veri setleri için doğrusal seçilebildiği gibi verinin yapısına göre 

farklı şekillerde de seçilebilir. Optimum hiper düzlemlerin elde edilmesi son derece kolay 

olan bir amaç fonksiyonunun minimize edilmesiyle bulunur. Bu özelliğe sahip olması SVM'yi 

hızlı ve pratik bir yöntem haline getirmektedir. 

2) En Yakın k-Komşuluk Algoritması: KNN en eski sınıflandırma 

yöntemlerinden birisidir [5]. Son derece hızlı olmasından ve birçok probleme kolay bir 

şekilde uygulanmasından dolayı sıklıkla tercih edilmektedir [5]. Sınıfları belli olan bir grup 

veri seti kullanılarak sınıfı belli olmayan bir örneğin hangi sınıfa ait olduğuna karar verilerek 

sınıflandırma işlemi gerçekleştirilir. Örnek verecek olursak eğitim verisine yeni bir örnek 

dahil edildiğinde bunun hangi sınıfa ait olacağına şu şekilde karar verilir. Eğer yeni gelen 
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örneğin k adet en yakın komsusu aynı grubun elemanı ise yeni gelen örnek de o gruba dahil 

olur [6]. 

3) Karar Ağacı: Karar ağaçları kullanılarak eğitim verisine göre karar düğümleri 

ve yaprak düğümlerinden oluşan ağaç yapısı formunda bir model oluşturulur. Bu model 

verinin girişi ile etiketi arasındaki ilişkinin öğrenilebilmesi için tasarlanır [7]. Eğitilen modele 

yeni bir örnek uygulandığında bu örneğin hangi sınıfa ait olduğu kolayca belirlenir. Terminal 

yapraklarından ve iç karar düğümlerinden oluşan DT hiyerarşik bir yapıya sahiptir [7]. Eğer 

DT sınıflandırma amacıyla kullanılacaksa yapraklardan her biri bir sınıfı temsil eder. Ancak 

DT regresyon amacıyla kullanılacaksa yapraklar sabit sayıları taşımak üzere özelleştirilmiştir. 

3. DENEYSEL SONUÇLAR 

Bu çalışmada SVM, KNN ve DT algoritmaları kullanılarak öz bakım becerileri 

sınıflandırılmıştır. Tüm bu sınıflandırıcıların az da olsa birtakım parametreleri vardır. SVM 

için gauss kernel, KNN için 2'li komşuluk değeri seçilmiştir. Bunun yanında DT için ise 

maksimum dallanma sayısı 100 olarak alınmıştır. Bu değerler deneysel olarak doğrulanarak 

seçilmiştir. 

Sınıflandırma işleminde sınıflandırma algoritmaları 10 kat çapraz doğrulama tekniğiyle 

50 kez koşturularak sonuçlar elde edilmiştir. 10 kat çapraz doğrulama tekniğiyle veri 

dağılımından kaynaklanabilecek avantaj ya da dezavantajlar minimuma indirilmiştir. Bunun 

yanında her bir deneyin 50 kere tekrar edilmesi sınıflandırıcıların performansının net bir 

şekilde ortaya koyulması sağlamıştır. Çünkü bir deneyin 50 kere tekrar edilerek ortalamasının 

alınması yöntemin geçerliğinin istatistiksel olarak da ispat edilmesini sağlar. SVM, KNN ve 

DT için elde edilen ortalama, maksimum, minumum, ortanca değerler ve standart sapma 

değerleri Tablo II'de verilmiştir. Sonuçlar ve Sekil 1 incelendiğinde SVM'in üstünlüğü net 

şekilde görülmektedir. Öte yandan diğer yöntemlerle kıyaslandığında SVM en düşük standart 

sapma değerine sahip olması onun ne kadar kararlı bir yöntem olduğunun en büyük ispatıdır. 

 
Şekil 1: 50 Koşturmanın Sonucu 
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TABLO II: SVM, KNN ve DT için elde edilen istatistiksel değerler 

 SVM KNN DT 

Ortalama 83 78,8 76,69 

Maksimum 84,29 81,43 80 

Minimum 82,86 77,14 71,43 

Ortanca Değer 82,86 78,57 77,14 

Standart 

Sapma 

0,43 0,83 1,64 

Tüm bu işlemlerin yanında her bir sınıflandırma algoritmasının birbirlerine göre 

performanslarının istatistiksel olarak analiz edildiği sonuçlar Tablo III'te sunulmuştur. SVM, 

KNN ve DT yöntemlerinin istatistiksel olarak karşılaştırması için bağımsız gruplar T-testi 

uygulanması gerekmektedir. Fakat, veriye homojenite testi uygulandığında anlamlı sonuç 

çıkmamıştır. Bu nedenle, bağımsız gruplar T-testinin parametrik olmayan karşılığı olan 

Mann-Whitney U testi uygulanmıştır. Tablo III incelendiğinde açık bir şekilde SVM lehine 

istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık gözlenmektedir. Ayrıca KNN'nin de DT'ye göre 

istatistiksel açıdan üstün olduğu sonuçlardan gözlenmektedir. 

TABLO III: Mann-Whitney U testi sonuçları 

Karşılaştırma   Ört. Fark Z p A.F. 

SVM-KNN        4,200 

SVM-DT           6,314 

KNN-DT           2,114 

-9,327 -

9,093 -

6,870 

0,000 0,000 0,000 SVM SVM 

KNN 

A.F.: Anlamlı Fark (p<0,05) 

Ort. Fark: Ortalama Fark 

Bunun yanında veri setini yayınlayan çalışma grubunun 10 kat çapraz doğrulama 

tekniğiyle YSA kullanılarak elde etmiş olduğu %83,1'lik sınıflandırma performansından daha 

iyi sonuçlar elde edilmiştir. Bu çalışmada ise SVM kullanılarak simülasyonlardan elde edilen 

en iyi değer %84,29'dur. 

4. TARTISMA, SONUÇ VE ÖNERILER 

Bu çalışmada spesifik bir sınıflandırma uygulaması geleneksel sınıflandırıcılarla başarılı 

bir biçimde sınıflandırılmıştır. SVM'in sınıflandırma performansının KNN ve DT'den daha iyi 

olduğu istatistiksel olarak ispat edilmiştir. Veri setinde yer alan çok fazla özniteliğe karşılık 

çok az sayıda örnek olması sınıflandırma probleminin en önemli kısıtlarındandır. Bu tarz 

problemlerde özellikle fazla örneğe ihtiyaç duyan yapay sinir ağlarının daha başarısız olması 

sebebiyle geleneksel sınıflandırıcılar tercih edilmiştir. 

SVM'in örnek sayısının çok az olduğu durumlarda bile son derece iyi sonuçlar 

üretebilen bir sınıflandırıcı olduğu bu uygulamayla bir kez daha doğrulanmıştır. Bunun 

yanında DT ile kıyaslandığında KNN de SVM kadar olmasa da az örnek sayısı ile başarılı bir 

sınıflandırma yapılmasını sağlamıştır. DT'nin diğer algoritmalara göre başarısız olması 

parametrelerinin böylesi az örnekle optimize edilmesinin güç olmasından kaynaklanabilir. 

Üzerinde çok az çalışılmış yeni yayınlanan ve benchmark veri seti olması muhtemel 

olan bu veri setini kullanarak gelecekte yapılacak olan çalışmalarla kıyaslanma imkânı 

yakalayacağımızı düşünmekteyiz. Bunun yanında veri seti tıbbi olarak çocukların 

ihtiyaçlarının tam olarak belirlenmesi açısından kritik öneme sahip bir problemi ele almıştır. 
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Bu açıdan bakıldığında çocukların engellilik durumlarının belirlenmesi ve yorumlanması 

açısından uzman kişiye ciddi kolaylık sağlayabilme potansiyeline sahiptir. 
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TAMSAYILAR KÜMESİ ÜZERİNDE TOPOLOJİ ÜRETMEK 

PRODUCTING TOPOLOGY OVER THE SET OF INTEGERS 

 

Dr. Öğr. Üyesi Güzide ŞENEL 
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ÖZET 

Tamsayılar kümesinin herhangi bir alt küme ailesi üzerinde bir topoloji üretmek 

için, açık olmalarını istediğimiz alt kümelerin sonlu ara kesitlerinin, sonlu ya da sonsuz 

her türlü bileşimlerinin kümesine tamsayılar kümesi eklenirse, elde edilen kümeler kümesi 

tamsayılar üzerinde bir topoloji oluşturur. Bu çalışmada, tamsayılar kümesi üzerinde 

üretilebilen topoloji örneği [1] verilecek ve bu topoloji yardımıyla tamsayılar kümesinin 

bir çarpım kümesinin alt kümesi olabileceği gösterilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Topoloji, Tamsayılar,  Açık küme, Çarpım kümesi, Topolojik 

uzay, Metrik uzay. 

SUMMARY  

In order to produce a topology over any subset family of integer numbers, to the limited 

interval section of the subsets that we want to be open, if set of interval numbers will be added 

to any unions that are limited or limitless, the set of sets that will be obtained composes a 

topology over integers. In this study, an example [1] of a topology can be produced over the 

set of integers will be given and with the help of this topology it will be shown that a set of 

integers can be a subset of a product set. 

 Keywords: Topology, Integers, Open set, Product set, Topological space, Metric 

space. 

1. Giriş 

Topoloji, matematiğin ana dallarından biridir. Yunancada yer, yüzey veya uzay 

anlamına gelen “topos” ve bilim anlamına gelen “logos” sözcüklerinden türetilmiştir. Topoloji 

biliminin kuruluş aşamalarında yani 19. yüzyılın ortalarında, bu sözcük yerine Latince 

“analysis situs” ile adlandırılmıştır. Özellikle 19. yüzyılın sonlarına doğru Henri Poincaré’nin 

çalışmalarıyla temellerine oturtulmaya başlanılan topoloji, 20. yüzyıl boyunca gelişmiş ve 

çeşitli altdallara ayrılmıştır. En temel altdal olan nokta-küme topolojisi, topolojiyi kümeler 

teorisi düzeyinde inceler; tıkızlık, bağlantılılık, ayrılabilirlik, sayılabilirlik gibi temel 

kavramlarla ilgilenir. Cebirsel topoloji altdalı ise homotopi, homoloji gibi cebirsel-topolojik 

kuramlar aracılığıyla topolojik uzayları inceler.  

Topoloji sözcüğü bir topolojik uzayı tanımlamak için inşa edilen ve belli koşulları 

sağlayan kümeler ailesi için kullanılır. Aşağıdaki matematiksel tanımda bu koşullar 

sıralanmıştır. Topolojik yapı, geometri bağlamında bir kümenin üzerine konabilecek en basit 

yapı olarak görülebilir. Topoloji, geometri yapmak için atılan ilk adım olarak görülmektedir. 
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Matematiksel tanım: 

X herhangi bir küme,  ise X kümesinin altkümelerinin bir kısmından oluşan bir küme 

olsun. Eğer  aşağıdaki koşulları sağlıyorsa ’ya X’in üzerinde bir topoloji denir: 

Boşküme ve X, ’nun elemanları olmalıdır. 

’nun herhangi sayıda elemanının (X’in altkümesi olarak) birleşimi yine ’nun elemanı 

olmalıdır. 

’nun sonlu sayıda elemanının kesişimi yine ’nun elemanı olmalıdır. 

Bu koşulların sağlanması durumunda  ile donatılmış X kümesine bir topolojik uzay 

denir. 

’ya dahil olan her bir altkümeye açık (ya da X’te açık) denir. Tanım gereği, boşküme, 

X, herhangi sayıda altkümenin birleşimi, sonlu altkümenin kesişimi açık altkümelerdir. Bir 

altkümenin tümleyeni ’nun içindeyse o altkümeye kapalı denir. Dolayısıyla, boşküme ve X 

aynı zamanda kapalı altkümelerdir. Tüm bu tanımlardan yola çıkarak bir topolojik uzayda 

herhangi sayıda kapalı altkümenin kesişimi ve sonlu sayıda kapalı altkümenin birleşiminin 

kapalı olduğu kolaylıkla gösterilebilir. 

 topolojisine dahil olan altkümelere açık denmesi, çok daha eski bir geleneğe 

dayanmaktadır. Gerçel sayılar çizgisi, üzerindeki uzaklık (metrik) kavramıyla birlikte 

düşünüldüğünde standart bir topolojik uzay örneğidir: bu uzayda bir noktaya olan uzaklıkları 

belli bir sayıdan küçük olan noktaların kümesine geleneksel olarak açık aralık denir. Bu tür 

açık aralıklar (ve herhangi sayıda birleşimleri) gerçel sayılar çizgisinin standart topolojisinin 

içinde yer alır. Benzer biçimde, bir düzlemin üzerine açık yuvarlar aracılığıyla kurulacak 

topoloji, geleneksel Öklit düzlemini verecektir. ‘Gerçel sayılar topolojik uzayı’ndan kendisine 

herhangi bir fonksiyonun sürekli olması, analizdeki geleneksel süreklilik tanımıyla tamamen 

aynıdır. 

Üzerine topoloji konmuş iki küme arasındaki geçiş, üzerlerinde tanımlanan topolojileri 

önemseyen ve sürekli denen gönderimlerle olasıdır. İki topolojik uzayın denkliği, aralarında 

topolojiyi koruyan ve topolojik eşyapı ya da homeomorfizma denen sürekli bir gönderimin 

varlığıyla ortaya çıkar. Bu gönderimler topolojik nesneleri yırtmadan, koparmadan, eğip 

bükerek sürekli bir biçimde bir başka nesneye dönüştürerek inceler. Bir homeomorfizmaya 

örnek olarak, bir üçgenin (içi boş) bir çembere ya da bir çay bardağının, çay tabağına 

dönüşümü en çok verilen örnekler arasındadır. Benzer şekilde kulplu bardak ve simidin 

birbirlerine aynı yöntemle dönüştürülebileceği de etkili örnekler arasındadır. 

Alt kümeler üzerinde de topoloji tanımlanabilir. Bir topolojik uzayın (X) bir altkümesi 

(A) üzerinde, X uzayının topolojisi sayesinde bir topoloji kurulabilir. X’te açık herhangi bir 

kümenin A ile kesişimine A’da açık diyerek oluşturulan topolojiye altuzay topolojisi denir. 

Örneğin, Öklid düzleminde yatan bir üçgen, alt uzay topolojisinin tanımlanmasıyla topolojik 

uzay yapısına kavuşur: üçgenin üzerine çizilen açık bir aralık, üçgende açık olma sonucuna 

ulaşır. 

2. Yöntem 

Bu çalışmada farklı makale ve kaynaklardan istifade edilerek tamsayılar kümesi 

üzerinde değişik bir topoloji üretilebileceği ve bu topoloji  yardımıyla tamsayılar 
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kümesinin bir çarpım kümesinin alt kümesi olabileceği açıklanarak literatüre katkıda 

bulunmak amaçlanmıştır. 

3. Tamsayılar Kümesi Üzerinde Topoloji Üretmek 

Doğal sayılar kümesine, kümedeki sayıların ters işaretlilerin de eklenmesi ile elde edilen 

sayı kümesine, “tamsayılar” kümesi denir. Bu sayılarla günlük yaşantımızda, özellikle hava 

durumu raporlarında karşılaşırız. Tam sayılar kümesi, Almanca “zahlen” kelimesinin baş harfi 

kullanılarak Z ile ifade edilir. 

Z üzerine kuracağımız topolojimizin açık kümeleri, n ≠ 0 ve r tamsayıları icin, nZ + r 

biçiminde yazılan kümelerin herhangi bir birleşimi olsun. Boş küme açık küme olarak kabul 

edildiğinden, bu topolojinin, topoloji olma aksiyomlarını sağladığını göstermek 

gerekmektedir: 

T1) Boş küme, tanımdan dolayı açık bir kumedir. Z’nin açık olduğunu gormek icin de 

nZ + r ‘ de n = 1 ve r = 0 almak yeterlidir. 

T2) Açık kümenin tanımından dolayı, açık kümelerin birleşimi de açıktır. 

T3) Açık kümelerin sonlu kesişiminin açık olduğunu kanıtlamak icin, nZ + r biciminde 

yazılan sonlu sayıda kumenin kesişiminin de bu türden bir kume olduğunu kanıtlamak 

yeterlidir. 

İlk önce N’nin kapanışının Z olduğunu ispatlayalım: 

N’yi içeren kapalı bir F kümesi alalım. O zaman F’nin tümleyeni Fc, N’yle kesişmeyen 

açık bir kümedir. n ≠ 0 ve r tamsayıları için nZ + r ⊆ Fc ise (nZ + r) ∩ N = Ø. Ama bu 

imkânsızdır. Buradan Fc= Ø çıkar, yani F = Z. Dolayısıyla N’yi içeren tek kapalı küme Z’dir 

ve N’nin kapanışı Z’dir. P, pozitif asal sayılar kümesi olsun. P = P ∪ {1, −1} eşilitliğini 

kanıtlamamız icin, P’yi içeren her kapalı kumenin 1 ve −1’i de icerdiğini kanıtlamalıyız, yani 

pozitif asal sayı barındırmayan hicbir U açık kumesinin 1 ya da −1’i de icermediğini 

kanıtlamalıyız. U yerine, n ≠ 0 ve r tamsayıları icin nZ + r biciminde yazılan bir kume 

alabiliriz. n ≠ 0 ve r tamsayıları nZ + r hic pozitif asal sayı barındırmasın. Ne 1’in ne de −1’in 

nZ + r kümesinde olduğunu kanıtlamamız gerekir. Bu noktada Dirichlet teoremini 

hatırlamakta fayda vardır: 

Teorem [Dirichlet]. n ve r birbirine asal iki sayı olsun. O zaman nx + r biçiminde 

yazılan sonsuz sayıda asal vardır. 

Dirichlet’nin teoremine göre, eğer n ve r birbirine asalsa, o zaman nZ + r kümesinde 

sonsuz sayıda asal vardır; bu olamayacağından, n ve r sayılarının her ikisi birden 1’den büyük 

bir d sayısına bölünür ve nZ + r ⊆ dZ olur, dolayısyla nZ + r ne 1’i ne de −1’i içerir. Şimdi 

oldukça şaşırtıcı bir sonuç olan “Bu topolojiyle Z metrik bir uzaydır.” sonucunun ispatını 

verelim: 

Urysohn’un bilinen denklemi kullanılırsa: 

Teorem [Urysohn]: X, aşağıdaki özellikleri sağlayan bir topolojik uzay olsun: 

i) Her x ≠ y için, x’i içeren ama y’yi içermeyen ve y’yi içeren ama x’i içermeyen açık 

kümeler vardır. 

ii) Her C kapal› kümesi ve her x ∉ C için, x ∈ U, C ⊆ V ve U ∩ V = ∅ 

koşullarını sağlayan U ve V açık kümeleri vardır. 
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iii) Öyle sayılabilir sonsuzlukta açık küme vardır ki, her açıkk küme bu sayılabilir 

sonsuzluktaki açık kümelerin bir birleşimidir. O zaman, X’in topolojisini veren bir metrik 

vardır. 

Urysohn Teoremi’nin sonuncu koşulu tanımdan dolayı sağlanıyor: Her açık küme nZ+ r 

kümelerinin birleşimidir (n ≠ 0) ve bunlardan sayılabilir sonsuzlukta vardır. x, y ∈ Z olsun. 

Eğer x = y ise, d(x, y) = 0 olsun. Eğer x ≠ y ise, x y (mod n) denkliğini sağlayan en küçük    

n ≥ 1 tamsaysı vardır. O zaman d(x, y) = 1/2n olsun. d, Z üzerine bir metriktir, hatta 

ultrametriktir, yani d(x, y) ≤ d(x, z) + d(z, y) üçgen eflitsizliğinden daha keskin bir eşitsizlik 

olan d(x, y) ≤ max(d(x, z), d(z, y)) eşitsizliğini sağlar. Bunu göstermek için, d(x, y) ≥ 0,      

d(x, y) = d(y, x) ve “d(x, y) = 0 ancak ve ancak x = y ise” önermelerinin doğruluğu d’nin 

tanımından doğrudan çıkar. d(x, y) ≤ max(d(x, z), d(z, y)) eşitsizliğini kanıtlayalım: d(x, z) ≤ 

d(z, y) ≤ 1/2n  eşitsizliğini varsayıp, d(x, y) ≤ 1/2n eşitsizliğini kanıtlamak yeterlidir. Demek 

ki, I = 1, 2, ..., n−1 için, z ≡ y (mod I) ve x ≡ z (mod I), dolayısıyla x ≡ y( mod i).  Yani d(x, y) 

≤ 1/2n. d’nin Z üzerine verdiği topoloji Z’nin yazının başında tanımlanan topolojisi olduğunu 

göstermek gerekmektedir. Önce d metriği tarafından tanımlanan her açık kümenin yazının 

başında tanımladığımız topolojide açık olduğunu kanıtlamak gerekmektedir. Her x ∈ Z ve r ∈ 

R için, x merkezli ve r yarıçaplı, 

B(x, r) := {y ∈ Z : d(x, y) < r} yuvarlarının yazının başında tanımlanan topolojide açık 

olduğunu kanıtlamak yeterlidir. r’nin pozitif olduğunu varsayabiliriz. n, 1/2n < r eflitsizliğini 

sağlayan en küçük tamsayı olsun. O zaman, 

B(x, r) : = {y ∈ Z : d(x, y) < r} 

= {y ∈ Z : d(x, y) ≤ 1/2n} 

= {y ∈ Z : ekok(1, 2, ..., n−1), x − y’yi böler} 

= ekok(1, 2, ..., n−1)Z + x. 

Bu metrik asl›nda çok bilinen bir baflka metrikten kaynaklanmaktadır. Z/nZ 

kümelerinin çarpımı olan X = Π(n ≥ 2) Z/nZ kümesine bakalım. X kümesi, n-inci terimi 

Z/(n+1)Z kümesinde olan dizilerden oluşmaktadır.  

Z/nZ’yi her altkümenin açık olduğuu ayrık (discrete) topolojiyle, X’i de çarpım 

topolojisiyle (product topology) görelim. Tychonoff Teoremi’ne göre X kompakttır. X’in 

topolojisinin verildiği metrik : Eğer (xn)n ≠ (yn)n, X’in iki elemanıysa ve n, xn ≠ yn 

eşitsizliğini sağlayan en küçük endisse, d((xn)n, (yn)n) = 1/2n olarak tanımlansın. d((xn)n, 

(xn)n) = 0 olsun. X’in konumuzla ilgisi,  Z’yi X’e gömebilmektir.  

Nitekim, ƒ(x) = (x mod n) n ≥ 2 formülüyle tanımlanan fonksiyon Z’yi X’in içine 

gömer. Dolayısıyla Z’yi X’in bir altkümesi olarak görebiliriz.  

Böylece Z, X’ten aldığı topoloji ve metriğe sahip olur. Yukarda Z üzerine tanımlanan 

metrik (dolayısıyla topoloji de) bununla aynısı olduğu sonucunu elde ederiz. 

4. SONUÇ 

Bundan sonra yapılacak çalışmalara mesela Z’nin X’teki kapanışının kompakt bir halka 

olmasının incelenmesi gibi çalışmalara bir ön hazırlık niteliğinde olan bu çalışmanın 

gelecekte yapılacak çalışmalara ışık tutacağına inanılmaktadır. 

Bilgilendirme: Katkılarından dolayı Sayın Prof. Dr. Doğan Bilge hocamıza teşekkürü 

bir borç bilirim. 
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CETVEL VE PERGEL ÇİZİMLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 

A STUDY ON DRAWINGS OF RULER AND COMPASS 

 

Dr. Öğr. Üyesi Güzide ŞENEL 

Amasya Üniversitesi, g.senel@amasya.edu.tr 

 

ÖZET 

Matematikçiler yıllarca cetvel ve pergel çizimleri ile uğraşmışlar, yaptıkları 

çalışmalarla her çokgenin cetvel ve pergel çizimleri ile elde edilemeyeceğini, yalnızca 

belirli çokgenlerin çizilebileceğini göstermişlerdir. Son yıllarda cetvel ve pergel ile elde 

edilebilen her noktanın yalnız cetvel veya yalnız pergel kullanılarak da elde edilebileceği 

gösterilmiştir. Bu çalışmada, cetvel ve pergel ile gerçekleştirilebilen bazı temel 

operasyonlar, cetvel ve pergel ile çözülemeyen bazı problemler ve yalnız cetvel veya 

yalnız pergel kullanarak nokta elde etme yöntemleri üzerine yapılan bazı araştırmalar 

sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Cetvel, Pergel, Nokta, Çember, Çokgen. 

SUMMARY  

Mathematicians have been dealt with drawing rulers and compasses for years; in their 

studies they showed that evry polygon cannot be obtained by using rulers and compasses, 

except for only the particular ones. Over the last few years, it has been showed that every 

point that can be obtained both by a ruler and a compass can also be obtained by either a ruler 

or a compass only. In this study, some researchers on certain basic operations using a ruler 

and a compass will be shown as well as the problems that cannot be solved by using a ruler or 

a compass and methods of obtaining points by using a ruler or a compass only. 

Keywords: Ruler, Compass, Point, Circle, Polygon. 

1. GIRIŞ 

Matematiğin iki temel olgu üzerine oturduğu varsayılmaktadır; sentaks ve semantic. 

Sentaks, matematiğin alfabesi ve grameridir. Semantik sentaksın kurduğu cümlelere anlam 

kazandırır. Buradan, semantiğin sentaksın emrinde olduğu anlamı çıkmaktadır fakat tam tersi 

doğrudur. Çünkü matematiksel araştırmanın ilk adımı “doğru” ve anlamlı soruyu sormaktır. 

Daha sonra soru sentaksa dönüştürülerek matematiksel dile çevrilir. 

Matematiksel ispat, elimizdeki tanım ve varsayımları masaya yatırmakla ve kanıtlamak 

istediğimizi bunların altına yazmakla başlar. Araştırma, elimizdekiyle, elde etmek istediğimiz 

arasında sürekli bir gelgit durumudur (Tanyer, 2008). Nokta elde etme araştırması da, 

elimizde bulunan cetvelle ayrı; elimizde bulunan pergelle ayrı olarak, birbirlerinin 

yokluğunda olabilecek araştırmalarla yapılmıştır. Bu konuda yapılan önemli araştırmalara 

2007 yılında E., Kıral’ın ve 2008 yılında, A., Özdemir’in yaptığı araştırmalar örnek olarak 

gösterilebilir. 2007 yılında E., Kıral’ın yaptığı çalışmada, pergel ve cetvelle elde edilen her 

noktanın yalnız pergel kullanılarak elde edilebileceğini gösterilmiş; 2008 yılında A., Özdemir 
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ise noktaları sadece cetvel kullanarak elde etme yöntemlerini ispatladı. Düzlemde bir noktayı 

cetvel ve pergel çizimleri ile yapmanın 3 yolu bulunmaktadır. Bu yollar: 

1) İki doğruyu kesiştirmek, 

2) Bir doğru ile bir çemberi kesiştirmek, 

3) İki çemberi kesiştirmek. 

olarak gösterilir. Son yapılan çalışmalardan yola çıkarak, sadece cetvel kullanarak nokta elde 

edebilmek için, elimizde mutlaka önceden çizilmiş merkezi ve yarıçapı sabitlenmiş, çakılı bir 

çember olmalı sonucuna ulaşabiliriz. Bu çemberin varlığı ile 2. ve 3. işlemdeki çember 

kesişimlerini yapmak mümkün olmaktadır. Bu çalışmada genel olarak nokta elde etmek için 

cetvel ve pergel yardımıyla yapılan 3 işlemden, çember kesiştirme ile ilgili olan ikinci ve 

üçüncü işlemlerin sadece cetvel ile nasıl yapılacağı açıklanmaya çalışılacaktır. 

2. Yöntem 

Bu çalışmada farklı makale ve kaynaklardan istifade edilerek nokta elde etme çalışması 

yapılmış ve cetvelle ayrı, pergelle ayrı olarak, birbirlerinin yokluğunda olabilecek durumlar 

açıklanarak literatüre katkıda bulunmak amaçlanmıştır. 

3. Nokta Elde Etme Çalışmaları 

Pergel ve çizgilik çizimi, belli uzunlukta doğrular, belli büyüklükte açılar ve diğer 

geometrik şekilleri çizmek için sadece ideal bir çizgilik, yani işaretsiz cetvel, veya cetvel 

tahtası, ve pergel kullanılmasıdır. Kullanılacak cetvelin sonsuz uzunlukta olduğu, üzerinde 

işaretleri olmadığı ve tek bir kenara sahip olduğu varsayılır, bu araç çizgilik olarak 

adlandırılır. Pergelin ise, sayfadan kaldırıldığı zaman kapandığı, yanı uzaklıkları doğrudan 

taşımak için kullanılamayacağı varsayılır. Çizgilik ve pergel kullanılarak çizilebilcek her 

nokta, sadece pergel kullanılarak da elde edilebilir. Yunan matematikçilerinin ana 

amaçlarından biri belli uzunluklara karşılık gelen hatasız çizim yöntemleri bulmaktı; örneğin, 

verilen bir çemberin içine teğet bir beşgenin bir kenarı gibi. Yunanlar üç problem için çizim 

yöntemi bulamamışlardır: 

Çemberi karelemek: Verilen bir çember ile aynı alana sahip bir kare çizimi. 

Küpü iki katına çıkarma: Verilen bir küpün iki katı hacime sahip bir küpün kenar 

uzunluğunun çizimi. 

Açıyı üçe bölme: Verilen bir açıyı birbirine eşit üç küçük açıya bölme. 

2000 yıl boyunca, yukarıda belirtilen kuralların dahilinde bu problemleri çözecek 

çizimleri bulmak için çeşitli kişiler uğraş verdiler. Her üç problemin de genel olarak imkansız 

olduğu artık kanıtlanmıştır. Tüm pergel ve çizgilik çizimleri, daha evvel çizilmiş olan nokta, 

çizgi ve çemberler kullanılarak yapılan beş temel çizim yönteminin gerektikçe 

uygulanmasıyla elde edilir. Bunlar: 

İki nokta kullanarak bir çizgi elde edilmesi. 

Bir noktadan geçen ve başka bir noktayı merkez alan bir çember çizilmesi. 

Mevcut, paralel olmayan, iki doğrunun kesişimi olan bir noktanın bulunması. 

Eğer kesişiyorlarsa, bir doğru ve bir çemberin kesiştiği bir veya iki kesişim noktasının 

bulunması  

Eğer kesişiyorlarsa, iki çemberin kesişim noktalarının bulunması. 
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Bu çalışmada genel olarak elimizde mutlaka önceden çizilmiş merkezi ve yarıçapı 

sabitlenmiş, çakılı bir çember olmak üzere, sadece cetvel kullanarak nokta elde etme 

aşamalarına yer verilecektir (A., Özdemir, 2008). 

Verilen bir çemberin verilen bir doğru ile kesişim noktalarını elde etme işlemi yapılacak 

ilk işlemdir. Bunun için,  

 
Verilmiş bir çember, yarıçapı, verilen iki nokta arasındaki uzaklık olan ve merkezi 

verilen bir nokta olarak belirlenmiştir. Verilen doğrunun verilen çemberi kestiği noktalara A 

ve B olarak isimlendirilmiştir. AB kirişinin orta noktası M, AB uzaklığı da 2k olarak 

belirlensin. Çalışmanın başında söz edilen sıradaki 3. işlemde ise, verilen iki çemberin 

kesişim noktalarını elde etmek amaçlanır. Bunun için, noktaları isimlendirmek gerekirse; 

Verilen çemberlerin merkezleri O ve O’, yarıçapları da a ve b olsun. Aradığımız 

noktaları A ve B, AB kirişinin OO’ doğrusunu kestiği noktayı da M diye isimlendirirsek 

aşağıdaki çizimi elde edebiliriz: 
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Bu çizimdeki amaç, verilen iki çemberin kesişim noktalarını elde etmektir. Bu amaçla, 

O noktasının m uzaklığı ötesindeki M noktası işaretlenir. Ardından M noktasından OO’ 

doğrusuna dik olan doğru çizilir. Sonuç olarak M noktasından n kadar uzaklıktaki çemberlerin 

kesişim noktaları A ve B noktaları elde edilir. Bu çizimlerin genel olarak amacı, pergel 

kullanmadan sadece cetvelle, nokta elde etme yöntemlerini göstermektir. Burada dikkat 

edilmesi gereken nokta, sadece cetvel kullanarak nokta elde etmek için mutlaka elimizde 

önceden çizilmiş bir çemberin olması gerektiğidir. Bu çember yardımıyla sadece doğruları 

kesiştirmekten ve en fazla birinci dereceden denklem çözmenin ötesinde, ikinci dereceden 

denklem çözümleri de yapılabilmiştir.  

Bu çizimlerin yanı sıra bazı imkansız çizimler de vardır. Bunlar: 

Çemberin karesinin bulunması, 

Küpün iki katına çıkarılması, 

Açının üçe bölünmesidir. 

Pergel ve çizgilikle çizimi çok karmaşık veya imkansız olan şekiller için yaklaşık çizim 

yolları mevcuttur. Bu çizimler, amaçlanan çizimin yaklaştırımlarıdır. Bu tür çizimlerin 

örnekleri arasında, pi sayısının yaklaşık çizimi, çemberin yaklaşık karelenmesi, düzgün 

yedigenin yaklaşık çizimi ve düzgün dokuzgenin yaklaşık çizimi sayilabilir [10]. 

Bilgilendirme: Katkılarından dolayı Sayın E. Kıral ve Sayın A. Özdemir’e teşekkür 

ederim. 
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ABSTRACT 

Owning a new ship has turned out to be highly important and critical for a shipowner. 

Herein determine shipowners the ship type, then necessarily choose the shipyard to build 

according to this purpose. Many criteria are required to be taken into account in the selection 

of a ship type and shipowners thus have a preference for accordingly. Certain criteria, plus 

costs, load conditions, work experience, economic strength, are essential.  

This study determines effective criteria and alternatives for shipowners. The 

relationship between the criteria and alternatives was evaluated by expert opinions. According 

to this evaluation, an optimum ship type for shipowners was proposed by using Fuzzy 

Analytic Hierarchy Process (AHP) approach. 

Keywords: Fuzzy AHP, Ship Type Selection, Shipowner 

1. INTRODUCTION 

Operations of maritime industry are interdependent and each of these activities must be 

performed in place and on time. Thus business activities can continue in an efficient way. In 

particular, selecting optimum ship type for shipowners involves a significant evaluation stage. 

The construction process of a new ship or the process of getting a currently working ship goes 

on with great investment. Therefore, when the type of ship to be operated is operated by the 

shipowner, it is required to evaluate many criteria and make the selection appropriately. In 

this regard, economic conditions, shipyard choice, load cases and many other criteria should 

be considered and the optimum result should be acquired. Kakamoukas (1979) suggested a 

model for ship investment and operation. Hansink (1998) questioned the maintenance 

activities and abrasive selection for shipyards. Ma'ruf et al. (2006) proposed comprehensive 

strategy and environment-based model for medium-sized shipyards. Xie et al.(2001) assessed 

the ship types to China for transportation of crude oil. Ozyigit (2006) analyzed the shipyard 

selection criteria and focused on employment in the shipyard selection process. Xie et al. 

(2008) offered an approach for multiple-criteria decision analysis under uncertainty for ship 

selection. Guneri et al. (2009) exercised Analytical network process (ANP) for shipyard 

location selection. Celik et al. (2009) decided the critical processes for the selection problem 

of suitable shipyards. Saracoglu et al. (2009) examined the location selection criteria of new 

building shipyards. Kafalı and Ozkok (2015) utilized Fuzzy AHP for shipyard selection 

criteria and showed the criteria weights for shipowners. Vlachakis et al. (2016) determined the 
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processes on shipyard supply chains and rated the risks. This study aims to make contribution 

to the ship type decision making process as per the determined criteria for the shipowner who 

will build a new ship. The Fuzzy Analytic Hierarchy Process (AHP) approach is put forward 

for the selection of ship type. 

2. ANALYTIC HIERARCHY PROCESS  

Suggested by Saaty [12,13], Analytic Hierarchy Process (AHP) is is identified as 

traditionally a powerful decision-making methodology with a view to determining the 

priorities among different criteria, which enable to make comparison of compare alternatives 

for each criterion and to determining an overall ranking of the alternatives. The final outcome 

of the AHP is as the best choice among decision alternatives.  

The conventional AHP is often deficient to overcome the imprecise or vague nature of 

linguistic assessment. Possible to be represented by the triangular fuzzy numbers (TFNs) [14] 

in fuzzy AHP, common sense linguistic statements have been used in the pair-wise 

comparison. Then, the step of combining the pair-wise comparison and the synthesis of the 

priorities to determine the overall priorities of the decision alternatives will be done [15]. 

The reason of TFNs being utilized to capture the vagueness of the linguistic assessments 

is that TFN is permitted to use both in intuitive and easy way. The TFNs in the pair-wise 

comparison are open to define with the help of three real numbers expressed as a triple (l, m, 

u) respectively, represents the smallest possible value, the most promising value, and the 

largest possible value that depicts a fuzzy event, where have been suggested in 

literature, the one that appears to better match the preferences scale of the crisp AHP is 

reviewed in Table I.  

Table 1: Triangular Fuzzy Conversion Scale 

Linguistic Scale TFNs/ Reciprocal TFNs 

AS-Absolutelly Strong (3.50, 4.00, 4.50) 

VS-Very strong (2.50, 3.00, 3.50) 

FS-Fairly Strong (1.50, 2.00, 2.50) 

SS-Slightly strong (0.50, 1.00, 1.50) 

E-Equal (1.00, 1.00, 1.00) 

SW-Slightly weak (0.67, 1.00, 2.00) 

FW-Fairly weak (0.40, 0.50, 0.67) 

VW-Very weak (0.29, 0.33, 0.40) 

AW-Absolutelly weak (0.22, 0.25, 0.29) 

 

Step 1: Construct the Fuzzy Pair-Wise Comparison Matrix: With a view to constructing 

the fuzzy judgment matrix 
ijA a of n, criteria or alternatives via pair-wise comparison by 

asking which has more importance of each two criteria, the TFNs are enjoyed as below. 

l m u
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 (1) 

where ija is a fuzzy triangular number,  ,  ,   ij ij ij ijã l m u , and   1 /ji ijã ã . For each TFN, 

ijã or M = (l, m, u), its membership function ( )ã x or ( )M x  is a continuous mapping from 

real number x to the closed interval [0, 1]. 

( ) / ( ),

( ) ( ) / ( ),

0 ,

ã

x l m l l x m

x u x u m m x u

otherwise

       (2) 

Step 2: Aggregate the Group Decisions: Following the collection of the fuzzy judgment 

matrices from all decision makers, these matrices asre open to be assembled by use of the 

fuzzy geometric mean method of Buckley [16,17]. The total TFN of n decision makers’ 

judgment in a certain case is: 

1/

ij

1

u ( ) n

ijk

n

i

ã          

 (3) 

where ijkã is relatively important in form of TFN of the thk  decision maker’s view, and n is the 

total number of decision makers. 

Step 3: Compute the Value of Fuzzy Synthetic Extent: (Weight) Based on the 

aggregated pair-wise comparison matrix, 
ijU u , the value of fuzzy synthetic extent Si 

with regard to the ith criterion can be computed by dint of the algebraic operations on TFNs. 
1

ij ij

1 1 1

u u
m n m

i

j i j

W         

 (4) 

Where ij j j j ij j j j

1 1 1 1 1 1 1 1 1

u , , u u , , u
m m m m n m n n n

j j j j i j i i i

l m and l m  

Step 4. Calculate best nonfuzzy performance (BNP) value: Use center of area (COA) 

method to find out the BNP value of each criterion. 

[( ) ( )] / 3BNPw uw lw mw lw lwi i i i i i= − + − +       

 (5) 

As per the value of the derived BNP for each of the alternatives, the ranking of the each 

alternative can be proceeded then. 

Step 5: Consistency Test of the Comparison Matrix 

With the aim of ensuring a certain quality level of a decision, we compulsorily need to 

analyze the consistency of an evaluation. So as to test the value of consistency of the 

ij ij ij iju  = (l , m , u )
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comparison matrix dependent on n, the consistency rate (CR) is required to compute. The CR 

is a ration between the consistency of a consistency index (CI) and the consistency of a 

random consistency index (RI). Its value should not exceed 0.1 for a matrix larger than 4x4. 

For pair-wise comparison matrix being compatible, upper-bound of CR should be as given in 

Table 2 [12,13]. 

CR = CI / RI           

 (6) 

Table 2: Upper Bound For Pair-Wise Comparison Matrix To Be Compatible 

n 3x3 4x4 n>4 

CR  0.58 0.90 1.12 

The CI is utilized to measure the inconsistency pair-wise comparison where the 

eigenvalue λmax are possibly computed by averaging all eigenvalues of the pair-wise 

comparison matrix. Values of RI in different values of n are shown in Table 3. 

maxCI ( ) / ( 1)n n         

 (7) 

max

1

, 1,2,...,
n

j

ij

j i

W
a n i j n

W
      

 (8) 

Table 3: Values of Random Consistency Index (Ri) Per Different Number Of Criteria 

[18] 

n RI n RI 

3 0.58 10 1.49 

4 0.90 11 1.51 

5 1.12 12 1.48 

6 1.24 13 1.56 

7 1.32 14 1.57 

8 1.41 15 1.59 

9 1.45   

Then, the process advances to the phase where relative weights are derived from various 

decision criteria. The composite weights of the decision alternatives are then determined by 

aggregation of the weights through the hierarchy. 

3. A REAL CASE STUDY FOR SHIP TYPE SELECTION  

Designed in compliance with Fuzzy AHP Method, which includes criteria and 

alternatives affecting ship type, Figure 2 gives hierarchical structure. The created 

hierarchical structure was designed for Buckly's Fuzzy AHP. Table 4 and Table 5show all 

criteria and alternatives respectively. 

Table 4: Criteria for Ship Type Selection 
C1: Construction Cost 

C2: Operating Cost 

C3: The risk of shipping goods 

C4: The need for technical staff 

C5: The freight rates 
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C6: The ease of stevedoring 

C7: The shipowner's work experience 

C8: The ease of finding a fixed route 

C9: The maintenance and repair costs 

C10: The accident statistics 

C11: The charge carrier density 

C12: The ease of finding a fixed load 

C13: The ease of finding shipyard 

C14: The second-hand value 

Table 5: Alternative Ship Types 

A1: Container ship 

A2: Ro-ro Ship 

A3: Lpg Ship 

A4: Lng Ship 

A5: Dry Cargo Ship 

A6: Tanker 

 

Ship Type Selection

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

A4

A3

A2

A1

C10

C14

C13

C12

C11
A6

A5

 
Figure 2 Hierarchical structure for Ship Type Selection 

As can be seen on the hierarchical structure created, all views of subject-matter-

experts have been subjected to evaluation similarly. A common view has been acquired 

by taking the geometric average of all pairwise comparisons. The results, which were 

obtained from the common view owing to geometric average and Table 6 presents 

general evaluation with Buckly Fuzzy AHP below.  

Table 6: Criterion-Criterion Pairwise Comparison.  

  C1 C2   …   C13 C14 

C1 1.00 1.00 1.00 0.63 1.00 1.31 2.11 … 1.00 1.23 1.82 2.36 2.11 2.62 3.13 

C2 0.76 1.00 1.59 1.00 1.00 1.00 0.72 … 1.10 1.14 1.26 1.36 0.91 1.26 1.55 
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C3 0.32 0.38 0.47 0.56 0.79 1.39 1.00 … 0.68 0.61 1.00 1.82 0.87 1.00 1.26 

C4 0.36 0.44 0.56 0.58 0.69 0.93 0.55 … 0.56 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

C5 1.00 1.00 1.00 0.63 1.00 1.31 2.11 … 1.00 1.04 1.59 2.11 1.23 1.82 2.36 

… … … … … … … … … … … … … … … … 

C10 0.26 0.30 0.36 0.36 0.44 0.56 0.87 … 0.40 0.54 0.63 0.76 0.56 0.79 1.39 

C11 1.00 1.00 1.00 0.63 1.00 1.31 1.46 … 1.00 0.72 1.26 1.78 1.50 2.00 2.50 

C12 1.00 1.00 1.00 0.91 1.26 1.55 1.46 … 1.00 0.72 1.26 1.78 1.04 1.59 2.11 

C13 0.42 0.55 0.81 0.74 0.79 0.87 0.55 … 1.39 1.00 1.00 1.00 1.14 1.26 1.36 

C14 0.32 0.38 0.47 0.64 0.79 1.10 0.79 … 0.96 0.74 0.79 0.87 1.00 1.00 1.00 

Table 7 indicates, according to the evaluations of subject-matter-experts, that 

criterion C1 (0.103), C5 (0.097), C12 (0.093) and C11 (0.092) visibly affect the ship type 

selection. 

The C10, C6, C3, C4 and C14 criteria fall into the last place with (0.038), (0.044), 

(0.048), (0.051) and (0.052) respectively. In this case, it is apparent that C1 and C5 

criteria can be identified as the most important factors influential on the selection of the 

the Ship Type for a shipowner. Besides, that the C10, C6, C3, C4 and C14 criteria are less 

effective in the selection of the ship types than the other criteria is observable. 

Table 7: Criteria Evaluation Solution Results 

 W   BNP   

C1 ( 0.106 0.105 0.098 ) ( 0.103 ) 

C2 ( 0.079 0.080 0.082 ) ( 0.080 ) 

C3 ( 0.046 0.047 0.052 ) ( 0.048 ) 

C4 ( 0.050 0.050 0.052 ) ( 0.051 ) 

C5 ( 0.099 0.099 0.093 ) ( 0.097 ) 

C6 ( 0.046 0.043 0.044 ) ( 0.044 ) 

C7 ( 0.083 0.081 0.079 ) ( 0.081 ) 

C8 ( 0.084 0.087 0.084 ) ( 0.085 ) 

C9 ( 0.065 0.072 0.084 ) ( 0.074 ) 

C10 ( 0.039 0.037 0.038 ) ( 0.038 ) 

C11 ( 0.094 0.093 0.088 ) ( 0.092 ) 

C12 ( 0.096 0.095 0.089 ) ( 0.093 ) 

C13 ( 0.062 0.061 0.065 ) ( 0.063 ) 

C14 ( 0.052 0.051 0.052 ) ( 0.052 ) 

Table 8 displays that among the Ship Type Selection for a shipowner, A4: LNG Ship 

has been chosen as the most appropriate option with the 7.023 BNP value as a result of 

the common opinion of all subject-matter-experts. A2: Ro-ro Ship has been determined 

as the last option to be selected with the 5.515 BNP value among four selected 

alternatives. The other alternatives have been respectively given precedence; the LPG 

Ship with 7.023 BNP value, Container ship with 6.309 BNP value, Tanker with 6.305 BNP 

value, Dry Cargo Ship  with 6.309 BNP value. 
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Table 8: BNP Values Accoridng to Fuzzy AHP Method  

 Alternative BNP 

A1: Container ship 6.309 

A2: Ro-ro Ship 5.515 

A3: LPG Ship 6.850 

A4: LNG Ship 7.023 

A4: Dry Cargo Ship 5.541 

A4: Tanker 6.305 

Table 8 obviously shows that although A4 and A3 were clearly differentiated from 

others and the first and second ship type to select, BNP values, which point out the order 

of the selection for other four alternatives, are very close to each other.  

4. CONCLUSION 

We have applied Fuzzy AHP methods - multi criteria decision-making methods to 

determine suitable ship type in this study. To achive our goal by considering views of 

subject-matter-experts, we have discussed fourteen alternatives for six ship type.  

In table 7, it is obvious that C1, C5, C12 and C11 criteria can be identified as the most 

important factors, which affect the selection of the ship type. Besides, the C10, C6, C3, C4 

and C14 criterion were less effective in selecting of ship type than the other criteria. Taking 

into account the impact of the criteria on the alternatives of weight ratings, we have 

determined the ship type alternative of LNG Ship as the most appropriate alternative as 

a result of the common opinion of all subject-matter-experts. The Ro-ro Ship has been 

taken as the final choice to be chosen among six selected options. These assessments 

may result in variation if the weight of the criteria is changed or if the evaluating experts 

change, which should be kept in mind. 

In intended studies, the selection of ship type to be invested by shipowner 

operating in different national or international spheres may be decided by similar 

methods thanks to raising or reducing additional criteria, 

5. REFERENCES 

[1] Kakamoukas CV (1979) A model for the realistic evaluation of ship investment 

and operation. In: Kuo C, MacCallum KJ, Williams TJ (eds) Proceedings of the conference on 

computer applications in the automation of shipyard operation and ship design III. North-

Holland, Amsterdam, pp37–44 

[2] Hansink, J. D. (1998). Economics of abrasive selection for shipyard use. 

Protective Coatings Europe, 3. 

[3] Xie, X., Xu, D. L., Yang, J. B., Wang, J., Ren, J., & Yu, S. (2008). Ship 

selection using a multiple-criteria synthesis approach. Journal of Marine Science and 

Technology, 13(1), 50-62. 

[4] Xie, X., Teng, Y., & Gao, F. (2001). Ship type evaluation for transportation of 

importing crude oil into China. Navigation of China, 48, 77-83. 

[5] Ozyigit I. (2006). Planning and production stages in shipbuilding [MSc]. 

˙Istanbul: Yildiz Technical University. 

http://www.iksadkongre.org/
http://www.gapzirvesi.org/


1. ULUSLARARASI GAP MATEMATİK - MÜHENDİSLİK - FEN VE 
SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ 

 4-7 EKİM, 2018 

www.iksadkongre.org     KONGRE TAM METİN KİTABI   www.gapzirvesi.org       Sayfa 334 

 

[6] Ma'ruf, B., Okumoto, Y., & Widjaja, S. (2006). Environment-based strategic 

management model for indonesia's medium-sized shipyards. Journal of ship production, 

22(4), 195-202. 

[7] Celik, M., Kahraman, C., Cebi, S., & Er, I. D. (2009). Fuzzy axiomatic design-

based performance evaluation model for docking facilities in shipbuilding industry: The case 

of Turkish shipyards. Expert Systems with Applications, 36(1), 599-615. 

[8] Guneri, A. F., Cengiz, M., & Seker, S. (2009). A fuzzy ANP approach to 

shipyard location selection. Expert Systems with Applications, 36(4), 7992-7999. 

[9] Saracoglu, B. O., Insel, M., & Helvacioglu, I. H. (2009). Identification of 

location selection criteria for new building shipyards. Marine Technology, 46(1), 34-44. 

[10] Kafalı, M., & Özkök, M. (2015). Evaluation of shipyard selection criteria for 

shipowners using a fuzzy technique. Journal of Marine Engineering & Technology, 14(3), 

146-158. 

[11] Vlachakis, N., Mihiotis, A., Pappis, C. P., & Lagoudis, I. N. (2016). A 

methodology for analyzing shipyard supply chains and supplier selection. Benchmarking: An 

International Journal, 23(2), 443-455. 

[12] T. L. Saaty, the Analytic Hierarchy Process, Planning, Priority Setting, 

Resource Allocation, New York: McGraw-Hill, 1980. 

[13] T. L. Saaty, “How to Make a Decision: The Analytic Hierarchy Process,” 

Interfaces, vol. 24, no. 6, pp. 19-43, Nov.-Dec. 1994. 

[14] Y. C. Erensal, T. Öncan, and M. L. Dernircan, “Determining Key Capabilities 

in Technology Management using Fuzzy Analytic Hierarchy Process: A Case Study of 

Turkey,” Information Science, vol. 176, no. 18, pp. 2755-2770, Sep. 2006. 

[15] Srichetta, P., & Thurachon, W. (2012). Applying fuzzy analytic hierarchy 

process to evaluate and select product of notebook computers. International Journal of 

Modeling and Optimization, 2(2), 168. 

[16] J. J. Buckley, “Ranking Alternatives using Fuzzy Numbers,” Fuzzy Sets and 

Systems, vol. 15, no. 1, pp. 21-31, Feb. 1985. 

[17] J. J. Buckley, (1985 Dec.). “Fuzzy Hierarchical Analysis,” Fuzzy Sets and 

Systems, vol. 17, no. 3, pp. 233-247.  

[18] Yavuz, M. (2015). Equipment selection based on the AHP and Yager's method. 

Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy, 115(5), 425-433. 

 

 

http://www.iksadkongre.org/
http://www.gapzirvesi.org/


1. ULUSLARARASI GAP MATEMATİK - MÜHENDİSLİK - FEN VE 
SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ 

 4-7 EKİM, 2018 

www.iksadkongre.org     KONGRE TAM METİN KİTABI   www.gapzirvesi.org       Sayfa 335 

 

TARGETING MITOCHONDRIA IN CANCER THERAPY 

 

Assist. Prof. Aynur KARADAG GUREL 

Usak University, aynur.karadag@usak.edu.tr 

Assoc. Prof. Rahşan ILIKCI SAGKAN 

Usak University, rahsan.ilikci@usak.edu.tr 

 

ABSTRACT 

Intercellular communication between cancer cells and other cells in the tumor 

microenvironment plays a defining role in tumor development. Tumors contain infiltrates of 

stromal cells and immune cells that can either promote or inhibit tumor growth, depending on 

the cytokine/chemokine milieu of the tumor microenvironment and their effect on cell 

activation status. Intercellular communication between tumor cells and cells of the 

microenvironment with particular emphasis on intercellular mitochondrial transfer. 

Intercellular mitochondrial transfer is a new area in cancer biology allowing replacement of 

mutated or treatment damaged mitochondria in tumor and normal cells. Mitochondrial 

donating cause to reversible effect including various cancer, neurological and neuromuscular 

disorders, etc. However, mitochondrial transfer could be an anti-cancer treatment options. 

Highly aggressive cancer cells with mtDNA mutations resulting loss of mitochondrial 

functions. There are many effects of intercellular mitochondrial transfer in different scenarios. 

We can discuss in the benefits of mitochondrial transfer as a treatment option for cancer. 

Mesenchymal stem cells are the most widely used cell type to be used in mitochondrial 

transfer studies in vitro. Exploiting mitochondrial movement between cells for health could 

lead to the clinical studies about regenerative applications for medical sciences in the future. 

Key words: mitochondrial transfer, mesenchymal stem cells, tumor microenvironment 

Mitochondrial Transfer in Tumor Biology 

Mitochondria are organelles of cells play the main role in energy metabolism. There are 

different biochemical functions in the cell such as apoptosis, proliferation, homeostasis apart 

from the energy generator. This critical biochemical processes in the mitochondria also 

related to significant events of cancer, including apoptosis, invasion, metastasis, and oxidative 

stress. Burch et al. reported that  transcriptional profiling of mitochondria biogenesis and 

bioenergetics genes linked to initiation, malignant transformation, and disease progression in 

prostate cancer by PCR array using isogenic prostate cell lines derived from the same patient. 

Transcribed genes could be the potential targets for therapeutic interventions and are also the 

potential molecular markers to predict prostate cancer malignancy transformation (Burch et 

al., 2016). Hematopoietic stem cells (HSC) are primarily active on demand to reconstitute 

blood. Energy metabolism with hematopoietic stem cell homeostasis is little known. Rimmelé 

et al. studied that identfy the transcription factor FOXO3 as a new regulator of metabolic 

adaptation of HSC. This scientific group showed that Foxo3−/− HSC are impaired in 

mitochondrial metabolism independent of ROS levels (Rimmelé et al., 2015). The 

microenvironment of the tumor cells activated fibroblasts, infiltrated immune cells and 

vascular cells that contains growth factors, cytokines and chemokines, metabolites and 
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nutrients, electrolytes, oxygen. Infiltration of the tumor with stromal cells and immune cells 

can either activate or inhibit tumor growth, depending on the cytokine/chemokine milieu of 

the tumor microenvironment. Researchers have shown that stromal cells can donate healthy 

mitochondria to respiration-deficient tumor cells. When the mitochondria transfer, cause to 

restore the normal respiration as well as their ability to form tumors in mice. Intercellular 

communication between tumor cells and cells from the tumor microenvironment with 

particular emphasis on intercellular mitochondrial transfer (Herst et al., 2018). Various 

metabolic alterations related to cellular metabolism are required for malignant transformation. 

Despite the high incidence of chronic lymphocytic leukemia (CLL), metabolism of CLL cells 

remains a relatively uncleared mechanism. Mitochondrial metabolism as the source for 

abundant reactive oxygen species (ROS). Unlike in other malignant cells, we found increased 

oxidative phosphorylation in CLL cells but not increased aerobic glycolysis. (Jitschin et al., 

2014). 

Mesenchymal Stem Cells and Mitochondrial Transfer 

The mitochondrial donation is envisaged as a "magic bullet" for many genetic disorders 

along with the diseases involving harmful mtDNA mutations and mitochondrial dysfunction. 

Although the clinical application of MSCs goes beyond mitochondrial donors, the 

mitochondrial transfer appears to be one of the critical mechanisms mediating the therapeutic 

effect of MSCs (Mukherjee et al., 2016). The MSCs that are included in the tumor 

microenvironment also play an important role in tumor progression and resistance to 

treatment. MSCs have now become the focus of studies due to their capacities to create TNTs 

and their mitochondrial transfer capacity to the cells in normal physiological or pathological 

conditions leading to changes in the cell energy metabolism and functions. The fact that 

MSCs perform TNT-mediated mitochondrial transfer has been demonstrated in many cell 

types. These target cells are cardiomyocyte (Acquistapace et al., 2011), endothelial cells (Liu 

et al., 2014), pulmonary alveolar epithelial cells (Islam et al., 2012, Ahmad et al., 2014), renal 

tubular cells (Plotnikov et al., 2010), macrophages (Jackson et al., 2016) and acute 

myelogenous leukemia (AML) cells (Moschoi et al., 2016) and breast cancer (Pasquier et al., 

2013; Caicedo et al., 2015) cells. Interestingly, MSC mitochondrial transfer has been 

observed to be higher in leukemic CD34 + myeloblasts than in normal mononuclear CD34+ 

cells. As a result of the acquisition of exogenous mitochondria by AML cells, in response to 

ARA treatment, total mitochondria ensured the protection of membrane potential and an 

increase in survival rates. They demonstrated that leukemia-initiating cells (LICs) that play an 

important role in AML relapse increased the survival rate (Moschoi et al., 2016). 

The mitochondrial donation is an important part of the therapeutic effect of MSC and is 

positively regulated by the Miro1/Rhot1 mitochondrial transport proteins. MSCs have the 

ability to protect mitochondrial damaged cells. It has been found out that this protection takes 

place by MSCs damaged somatic cells transfer their mitochondria through thin membrane 

channels that are called "tunneling nanotubes" (TNT) (Acquistapace et al., 2011; Han et al., 

2016). The mitochondrial transfer has been demonstrated to be dependent on the level of 

mitochondrial Rho-GTPase, Miro1, which regulates intercellular mitochondrial movement. 

Miro1 is the first protein that has been demonstrated to accelerate mitochondrial transfer. The 
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strengthening of the mitochondrial transfer phenomenon will contribute to investigating the 

mechanisms that regulate it and to understanding the role of disease and aging. The number of 

diseases that are thought to contribute to the pathogenesis of impaired mitochondrial function 

is continuously increasing (Las and Shirihai, 2014).  

Intercellular mitochondrial transfer rescues injured cells with mitochondrial 

dysfunctions related to cellular viability. MSCs improved the cell damage and increased 

survival by transferring their mitochondria to an in-vitro ischemia-reperfusion model of 

endothelial cells or cardiomyocytes through TNTs (Liu et al., 2014; Han et al., 2016). 

Similarly, it has been demonstrated that the transfer of mitochondria to human umbilical vein 

endothelial cells (HUVEC) that were previously exposed to in vitro ischemia-reperfusion 

regained the aerobic respiration in endothelial cells independently of the cellular trans-

differentiation or the release of paracrine factors (Liu et al., 2014). Phosphatidylserine in 

damaged endothelial cells functions as a "find-me" signal that triggers the emergence of 

nanotubes and directs them from MSC to the injured HUVEC (Liu et al., 2014). It has been 

demonstrated that the mitochondrial transfer from the MSC to the lung epithelium decreases 

the pulmonary damage induced by cigarette smoke while the mitochondrial transfer between 

TNT and MSC through microfascicular secretion and congenital immune cells increased 

alveolar macrophages' bacterial swallowing capacity in the E.coli Pneumonia model (Liu et 

al., 2014 ; Jackson et al., 2016). The initiation of the intercellular transfer of functional 

mitochondria is associated with the degree of cell damage. The stimulation of stem cells by 

mitochondrial transfer performs the repair of damaged cells (Plotnikov et al., 2008 ; 

Hayakawa et al., 2016). The mitochondrial transfer from stem cells to lung epithelial cells and 

endothelial cells is an important mechanism through which MSC shows its protective effects 

(Islam et al., 2012). 

Cancer cells need mitochondria to optimize or repair their metabolic machinery. In this 

context, the horizontal transfer of mtDNA from host cells to tumor cells with an impaired 

respiratory function has been demonstrated (Tan et al., 2015). In a model in which mtDNA is 

excessively damaged, it has been demonstrated that tumor cells devoid of mtDNA repair the 

transcriptional and translational activity of the genes encoded by mtDNA by gaining mtDNA 

from the surrounding healthy donor cells and trigger tumor induction ability and metastasis 

capacity by triggering the recovery of mitochondrial respiration. The most important source 

for healthy mitochondria is stromal cells that can modulate the tumor phenotype by the direct 

mitochondrial transfer. It has been demonstrated that cancer cells and stromal cells 

communicate through TNTs, and mitochondrial and cytoplasmic transfers take place through 

TNTs from endothelial to cancer cells, and cancer cells increase doxorubicin chemoresistance 

in vitro (Pasquier et al., 2013; Tan et al., 2015).  

Moschoi et al. investigated whether AML derived cells took functional mitochondria 

from mouse or human bone marrow stromal cells in a niche-like co-culture system. They 

revealed that the mitochondrial mass of AML cells after co-culture using different molecular 

and imaging approaches increased up to 14%, showed a 1.5-fold increase in mitochondrial 

ATP production was less prone to mitochondrial depolarization after chemotherapy and 

showed a higher survival rate. The mitochondrial transfer from bone marrow mesenchymal 

cells to AML cells in vivo provides chemoresistance and survival advantage (Moschoi et al., 
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2016). These findings emphasize the need for mitochondrial respiration for tumor formation 

and metastasis and support mitochondrial transfer as a mechanism for an effective metabolic 

adaptation of tumor cells to the microenvironment. 

The molecular and signal mechanisms that non-functional mitochondrial cells receive 

from other cells, and how this process is organized are uncertain. The cells probably have the 

mechanisms that trigger organelle exchange in response to injury signals caused by the 

recipient cell. However, the molecular clues that initiate such cross-communication are still 

undefined. Tunnel nanotubes are considered as the main cellular structures that mediate the 

intercellular mitochondrial transfer. Other mechanisms, including membrane microvesicles, 

cell fusion, or mitochondrial ejection, have also been proposed in this transfer. Transfer 

through these various structures may lead to different functional consequences such as 

functional mitochondrial acquisition and immune activation for recipient cells (Rechavi et al., 

2009; Weinberg et al., 2015). For this reason, the findings on mechanisms that mediate 

mitochondrial transfer will shed light on how mitochondrial transfer is regulated and will be 

used for therapeutic purposes.  

Stem cells are most likely organelle donors, and adult stem cells, mesenchymal stromal 

cells, fibroblasts and hematopoietic stem cells emerge as potential mitochondrial donors. 

These cells can transfer mitochondria to the surrounding cells in their niches and thus 

influence cell differentiation, proliferation, tissue homeostasis, development and aging 

(Rechavi et al., 2009; Weinberg et al., 2015).  

Kaipparettu et al. created hybrid cells by the fusion of benign breast epithelial cell line 

MCF10A, moderate metastatic breast cancer cell line and an aggressive osteosarcoma cell line 

without mitochondrial DNA. They investigated whether non-cancerous mitochondria could 

reverse the oncogenic properties of an aggressive cancer cell. They demonstrated that normal 

mitochondrial cells formed despite the presence of the cancerous nuclear genome gained 

increased mitochondrial functional properties such as increased ATP synthesis, oxygen 

consumption, and respiratory chain activities, inhibited several oncogenic pathways, and 

could reverse the carcinogenic properties such as irregular cell growth, viability under 

hypoxia, anti-apoptotic properties, colony formation and in vivo tumor growth in mice. With 

this study, they emphasized the importance of mitochondria as an important cellular regulator, 

that it is a potential target for anticancer therapy, that normal mitochondria could suppress 

tumoral properties despite the continuation of the tumor-specific nucleus, and the important 

role of mitochondria in the origin and regulation of tumorigenesis (Kaipparettu et al. in 2013). 

In another study in which the effects of MSC mitochondria in breast cancer cells were 

evaluated, the “MitoCeption” protocol, which is a model system capable of transferring 

isolated mitochondria from donor cells to target cells, was formed. In addition to cytokine-

mediated communication and metabolite exchange, it was demonstrated that MSCs could 

transfer mitochondria to MDA-MB-231 breast cancer cells. They specifically measured 

mtDNA to demonstrate the mitochondrial transfer between MSCs and cancer cells and 

selected mitochondria by fluorescence cell separation (FACS) by staining with different 

colored mitotracker. They demonstrated that the MSC mitochondria transferred by the 

MitoCeption method had the capacity to increase the endogenous mitochondrial pool of 
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MDA-MB-231 cells and increased the oxidative phosphorylation, ATP production, cell 

proliferation and invasion (Caicedo et al., 2015).  

Pasquier et al. proposed that TnTs could mediate the cytoplasmic change and 

phenotypic transfer between stromal and cancer cells. They observed the TnTs established 

between different cancer cells (breast and ovarian cancer cell lines) and stromal cells (MSCs 

and endothelial cells) under culture conditions. They investigated the spontaneous change of 

cytoplasmic material between EHs or MSCs and cancer cell lines. They monitored the 

mitochondrial transfer by co-culturing ovarian cancer SKOV3 (HTB-77), OVCAR3 (HTB-

161) cell lines and breast cancer, MDA-MB231 and MCF7 cell lines with EH and MSCs. 

They emphasized that MCF cells developed resistance to doxorubicin after mitochondrial 

transfer from EH via TNT and that MDR1 gene expression was changed. They emphasized 

the importance of TnTs in cross-talk between cancer cells and stromal cells and highlighted 

the specificity of such a physiological process. They indicated that mitochondria were 

preferentially transferred from the endothelium to cancer cells and that they also acquired 

chemoresistance cells. They emphasized that the clarification of such mechanisms would lead 

to a better understanding of tumor dynamics and to the design of new therapeutic approaches 

(Pasquier et al. in 2013).  

CONCLUSION   

Tunnel-forming nanotubes constitute a common means of communication between 

nearby or distant cells. This communication process is used by many cell types and allows the 

transport of many different cargos between these cells. This TNT-mediated cell-cell exchange 

can contribute to cell homeostasis, spontaneous tissue repair, the spread of pathologies, and 

the increase in resistance to treatments. MSCs are particularly prone to establishing these 

TNT links with target cells, and numerous studies have demonstrated that mitochondrial 

transfer in these TNTs may be at metabolic or functional levels on target cells. In terms of 

treatment, at first glance, while these effects may be useful, for example, when they cause 

tissue repair, they may also be harmful when they contribute to the acquired resistance to 

treatment. There is a need for further studies to find the tools that prevent their harmful 

effects. With mitochondria to be automatically transferred between cells or the preparation of 

pre-isolated mitochondria, new paradigms will be clearly created for the options to be used in 

treating patients. 
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ÖZET 

Leishmaniasis vektör Phlebotomuslar tarafından bulaştırılan yirmiden fazla Leishmania 

türününün yol açtığı kendi kendine iyileşen deri lezyonlarından ölümcül iç organ tutulumuna 

varan değişik klinik tablolara yol açan 98 ülkede 4 kıtada görülen önemli bir paraziter 

enfeksiyon hastalığıdır. Dünyada 13 türün dermotropik olduğu bilinmektedir. Ülkemizde ise 

Kutanöz Leishmaniasis (KL) etkeni sıklıkla Leishmania tropica (L.tropica) olup Güneydoğu 

Anadolu Bölgesinde yılda ortalama 2000 civarında olgunun saptandığı bilinmekte ve hastalık 

her geçen gün daha fazla yayılmaktadır. Halk arasında “Şark çıbanı” adı ile bilinen KL, yüz, 

el, kol ve bacak gibi vücudun açıkta kalan bölgelerinde uzun süreli iyileşmeyen deri lezyonları 

ile karakterizedir. Kutanöz Leishmaniasis’in tedavisinde halen tüm KL lezyonlarında kabul 

edilmiş standart bir tedavi şeması bulunmamaktadır. Günümüzde uygulanan tedavi yöntemleri 

etken olan Leishmania türüne, hastadaki klinik tabloya, kişinin immün sistemine vb göre 

değişmektedir. KL’de yan etkileri az olan etkin bir tedavi şekli bulunmamaktadır ve tedavide 

yaşanan sıkıntılar nedeniyle her geçen gün yeni kimyasal ve bitkisel ajan uygulamaları ve 

fotodinamik tedavi (FDT) gibi yeni, ucuz, kolay uygulanabilen, yan etkisi az olan alternatif 

tedavi seçenekleri araştırılmaktadır. 

Dünya Sağlık Örgütü ve birçok araştırıcı, öncelikle halkın yöresel tedavide kullandığı 

bitkilerin araştırılması gerektiğini vurgulamış, bu sayede doğal bazı bileşiklerin sentetiklerinin 

de Leishmaniasis’e karşı kullanılabileceğini belirtmişlerdir. Tüm dünyada bu konuda 

çalışmalar yapılmaktadır ve başarılı sonuçlar alınmaktadır. 

Fotodinamik tedavi fotosensitif ajan ve görünür dalga boylarında ışığın birlikte 

kullanarak, moleküler oksijen varlığında başlıca singlet oksijen oluşturmasıyla hedef hücreleri 

(kanser ve kanser dışı) yok eden bir tedavi şeklidir. FDT uygulamasının paraziter 

hastalıklardaki kullanımı çok yeni olup, Leishmania türleri fotodinamik tedavi için primer 

hedef olmuştur. Son yıllarda fotodinamik tedavinin deneysel ve doğal kutanöz leishmaniasis 

üzerindeki etkinliği araştırılmaktadır. 

Hem bitki ekstraktları kullanılarak hem de FDT kulanarak in vitro, in vivo ve klinik 

olarak faz çalışmaları sonucunda elde edilen bilgilere göre ucuz, yan etkisi az, kolay 

uygulanabilen ve direnç gelişme olasılığı düşük olan non-invazif bir tedavi yöntemleri 

geliştirilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Leishmaniasis, alternatif ve destekleyici tıp, plant extract, 

photodynamic therapy 
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SUMMARY 

Leishmaniasis is transmitted by a vector called Phlebotomus and it is a common 

parasitic disease caused various clinical tables, from deadly internal organ involment to self-

healing skin lesion, in 98 countries on 4 continents. Thirteen Leishmania species are 

dermotropic in the World.  Leishmania tropica (L.tropica) is the most often agent of 

cutaneous leishmaniasis (CL) in Turkey and around 2000 cases per year has determinate in 

the Southeastern Anatolia Region. Among the people, CL is known as "Şark Çıbanı” which 

is characterized with long-term non-healing skin lesions on the uncovered parts of the body 

such as the face, hands, arms and legs. In the treatment of CL, there is no accepted a standard 

treatment regime in all lesions of cutaneous leishmaniasis. Currently applied treatments 

modalities are changing depend on factor of leishmania species, patient clinical symptoms, 

person's immune system and so on. CL don’t have any effective treatment with a little side 

effects and each passing day due to difficulties in treatment; new, inexpensive, easy to 

applied and less adverse effects methods such as new chemical or herbal agents’ applications 

and photodynamic therapy (PDT) are intensively examined. 

The World Health Organization and many researchers have emphasized the need for 

research on the plants used by the public in the field of local therapy, and on this basis they 

have reported that synthetic compounds of some natural compounds can also be used against 

Leishmaniasis. Studies are being conducted all over the world and successful results are 

being obtained. 

Photodynamic therapy is a form of treatment that destroys the target cells (cancer and 

non-cancer) with the formation of singlet oxygen in the presence of molecular oxygen by 

using the photosensitizer and the light in visible wavelengths together. PDT has been used 

newly for parasitic diseases, Leishmania species have been the primary target for PDT. The 

effectiveness of photodynamic therapy on experimental and natural cutaneous leishmaniasis 

has been investigated in recent years. 

In vitro, in vivo and clinical studies using both plant extracts and FDT have shown that 

non-invasive treatment modalities are developed that are inexpensive, less susceptible to side 

effects, and less likely to develop resistance than information obtained from phase studies. 

Keywords: Leishmaniasis, complementary and alternative medicine, plant extract, 

photodynamic therapy 

GİRİŞ 

Leishmaniasis, Leishmania türlerinin neden olduğu ve enfekte dişi tatarcıkların 

ısırması ile insanlara bulaşan bir hastalıktır. Hastalığın kutanöz, mukokutanöz ve visseral 

olmak üzere üç klinik formu bulunmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, bugün 

tüm dünyada toplam 98 ülkede yaklaşık 12 milyon insan leishmaniasise yakalanmış 

durumda olup, 350 milyon kişinin ise risk altında yaşadığı bildirilmektedir. Her yıl bu 

rakamlara 2 milyon yeni olgunun katıldığı, bu olguların yaklaşık dörtte üçünün kutanöz 

leishmaniasis olduğu tahmin edilmektedir. Leishmaniasis Türkiye’de önemli bir sağlık 

sorunudur. Dünyada 13 Leishmania türünün dermotropik olduğu bilinmektedir Ülkemizde 
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sıklıkla Kutanöz Leishmaniasis etkeni Leishmania tropica’dır. Leishmania türleri tedavide 

önem taşımaktadır. Çünkü kullanılan tedavi yöntemleri Leishmania türüne göre farklılık 

göstermektedir. Her Leishmania türü kendine özgü biyokimyasal ve moleküler özelliklere 

sahiptir. Dolayısıyla Leishmania türlerindeki bu farklılıkların ilaç duyarlılıklarına da 

yansımaktadır. Son yıllarda ilaç direnci Leishmaniasisli olgularda artmaktadır. Bundan 

dolayı farklı Leishmania türlerinin sebep olduğu Leishmaniasis tedavisinde yeni tedavi 

ajanlarının ve alternatif tedavi yöntemlerinin araştırılması ihtiyacını beraberinde getirmiştir. 

Leishmaniasis 

Dünyada 98 ülkede endemik olduğu bildirilen leishmaniasis etkeni olan Leishmania 

parazitleri insanların yanı sıra vahşi ve evcil karnivorlar ve küçük memelileri enfekte 

etmekte ve kum sinekleri (Phlebotomus, yakarca, tatarcık) ile bulaştırılmaktadır. Her yıl 

dünyada 350 milyon kişinin risk altında olduğu ve 2 milyon yeni olgunun görüldüğü 

bildirilmektedir. Leishmaniasis’in Dünya Sağlık Örgütü’nün analizlerine göre en ciddi 

enfeksiyon hastalıkları sıralamasında dokuzuncu sırada yer aldığı bildirilmektedir (Hotez 

vd., 2007; Leishmaniasis & Organization, 2010). Enfeksiyonun, Leishmania türüne, kişinin 

immün direncine göre değişmek üzere tedavi edilmediğinde ölümcül olabilen visseral 

tutulum olabileceği gibi kendi kendine iyileşen sadece derinin tutulduğu farklı klinik 

tablolara yol açtığı bilinmektedir. Türkiye’de Visseral (VL) ve Kutanöz leishmaniasis (KL) 

görülmektedir. Dünyada deri tutulumu yapan 13 dermotropik tür olduğu bilinmektedir. Bu 

türlerden L. tropica, L. major, L. aethiopica ve L. infantum Eski Dünya’da görülen KL 

etkenleridir. Eski Dünya Kutanöz Leishmaniasis’i halk arasında “Şark Çıbanı, Halep Çıbanı, 

Güzellik Çıbanı vs” deriyi bazen de mukozaları tutabilen lezyonlarla karakterize bir cilt 

hastalığı olup hastalık tedavi edilmediği takdirde genellikle kalıcı bir skar ve bağışıklık 

bırakarak iyileşmektedir. Enfekte phelebotomuslar tarafından kan emerken bulaştırıldıktan 1-

12 hafta sonra ısırılan bölgede ve ısırık sayısı kadar papül ile başlayıp 3-6 ay içerisinde 

yavaş yavaş ülserleşen ağrısız kabuklu deri lezyonu ile karakterizedir. Lezyonlar genellikle 

vücudun açıkta kalan bölümlerinde ve sıklıkla yüz, el, kol, bacaklarda görülmekte ve lezyon 

sayısı genellikle 1-20 arasında değişmektedir. KL olgularının büyük bir bölümünün 

Afganistan, İran, Suriye, Suudi Arabistan, Brezilya ve Peru gibi ülkelerde görüldüğü 

bildirilmektedir. Ayrıca hastalık Kuzey Avrupa ve Kuzey Amerika’da endemik bölgelere 

değişik amaçlarla gelen (turist, asker, işçi vb) kişilerde de görülebilmektedir. Dolayısı ile 

hastalık tüm halk kitlelerini tehdit edebilmektedir (Torres-Guerrero vd., 2017). 

Hastalık ülkemizde A grubu bildirimi zorunlu hastalıklar içinde olup tedavisi Sağlık 

Bakanlığı tarafından kurulan Şark Çıbanı Tanı ve Tedavi Merkezleri’nde ücretsiz olarak 

uygulanmaktadır. Sağlık Bakanlığı hastalığın ülkemizden eradikasyonu amacı ile çalışmalar 

başlatmıştır. Türkiye’de olguların çoğunluğu Güneydoğu Anadolu bölgesinden olmak üzere 

yılda 2000’in üzerinde KL’li olgu bildirilmektedir (Ok vd., 2002; Ozbel vd., 1995).  

KL de tedavi iyileşmeyi hızlandırmak, özellikle kozmetik açıdan istenmeyen skar 

gelişimini, mukozal olgularda özellikle etkenin disseminasyonunu azaltmak relapsları 

engellemek ve olgunun kaynaklık yapmasını önlemek amacı ile yapılmaktadır (Murray ve 

Saravia 2005). KL tedavisinde, leishmania türü, lezyonun yeri, şiddeti, sayısı ve kişinin 

immün durumuna bağlı olarak, intralezyoner tedavi, topikal tedavi, sistemik ilaç tedavisi 
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veya fiziksel yöntemlerden herhangi biri ya da birkaçı birlikte uygulanmaktadır (Hepburn, 

2000). KL tedavisinin seçiminde diğer önemli faktörler, lezyonun özellikleri ile ilgilidir. 

Tedavide çoklu, yaygın, dirençli, lenfanjitle birlikte seyreden veya mukozal tutulumun 

olduğu lezyonlarda sistemik ilaç tedavisi tercih edilmesi gerektiği bildirilmektedir (Alrajhi 

vd., 2002). KL’in topikal tedavisi için ise imidazol bileşikleri denenmiş ve diğer 

yöntemlerden daha az etkin olduğu gösterilmiştir (Hepburn, 2000). Fiziksel yöntemler 

içerisinde en yaygın kullanılanların küretaj, cerrahi eksizyon, kriyoterapi ve sıcak uygulama, 

radyoterapi ve lazer olduğu belirtilmekte ve bu yöntemlerle tedavi sonrasında relapsların 

görüldüğü belirtilmektedir (Alkhawajah, 1998). İntralezyoner tedavide son 50 yıldır 

pentavalan antimon bileşikleri olan Sodium Stibogluconate (Pentostam™) ve Meglumine 

Antimonate (Glucantime™) tedavide ilk seçenek olarak kullanılmaktadır. Bu ilaçların 

sistemik uygulanması gerektiğinde parenteral verilmesi gerekmekte, toksik etkiler de 

gösterdikleri gibi etkileri de değişken olabilmektedir. Ayrıca son yıllarda bu ilaçlara karşı 

dirençli olgularda artma saptandığı bildirilmektedir (Croft ve Yardley, 2002). Ülkemizde de 

ilk tercih olarak pentavalan antimon bileşikleri Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak 

uygulanmaktadır. KL tedavisinde özellikle endemik bölgelerde yapılan çalışmalarda değişik 

ilaçların denendiği (topikal paromomisin, oral miltefosin, ketokonazal, rifampin ve çinko 

gibi) ve değişik oranlarda tedaviye yanıt alındığı bildirilmektedir (Berman, 2003). 

Günümüzde alternatif tedavi arayışları devam etmekte ve bu amaçla pek çok araştırma 

yapılmaktadır. 

METODOLOJİ 

Sitotoksisite Testleri 

Sitotoksisite testi, hücre proliferasyonunu biyolojik olarak değerlendirmede in vitro 

kullanılan en önemli göstergelerden biridir. Modern hücre biyolojisinin ilerlemesi ile 

sitotoksisiteyi değerlendirmek için deneysel yöntemler de sürekli olarak geliştirilmektedir. 3- 

(4,5-dimetil-2-tiyazolil) -2,5-difenil-2H-tetrazolyum bromür (metil tiyazolil tetrazolyum; 

MTT) yöntemi olarak da bilinen mitokondriyal dehidrojenaz ölçümü ile hücre 

proliferasyonunun değerlendirmesinde ve hücre metabolizmasını veya işlevini ölçmek için 

kullanılan kolorimetrik bir sitotoksisite testidir (Fotakis vd., 2006). Canlı hücrelerin sitokrom 

b ve c bölgelerindeki mitokondriyal dehidrojenaz tetrazol halkasını parçalayabilir ve sarı, 

suda çözünebilen MTT mor bir kristalin formazan elde etmek için indirgenir. Bu madde 

dimetil sülfoksit ve diğer organik çözücüler içinde çözünür, ancak suda çözünmez. Oluşan 

kristallerin miktarı, hücre sayısı ve aktiviteleri ile pozitif bir korelasyona sahiptir ve 

absorbansı (optik yoğunluk) kolorimetrik değerin ölçülmesi, hayatta kalan hücrelerin ve 

metabolik aktivitenin sayısını yansıtır. MTT testi, hücre kültüründe hücre büyüme hızını ve 

toksisitesini test etmek için en yaygın kullanılan yöntemdir. MTT proliferasyon testinde çok 

sayıda adım olması, zaman alması, tekrarlanabilirliğinin düşük olması sonuçların 

güvenilirliğini etkilemektedir.  

 2,3-bis-(2-methoxy-4-nitro-5-sulfophenyl)-2H-tetrazolium-5-carboxanilide (XTT)-

assay. XTT Hücre Canlılık Testi, hücresel metabolik aktiviteleri tespit eden bir kolorimetrik 

testtir. Deney sırasında, sarı tetrazolyum tuzu XTT, metabolik olarak aktif hücrelerde 
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dehidrojenaz enzimleri tarafından oldukça renkli bir formazan boyaya indirgenmiştir. Bu 

dönüşüm, sadece canlı hücrelerde gerçekleşir ve bu nedenle üretilen formazan miktarı, 

kültürdeki canlı hücreler ile orantılıdır. Analizde oluşturulan formazan boyası, sulu çözelti 

içinde çözünür ve spektrofotometre kullanılarak dalga boyu 450 nm'de absorbansın 

ölçülmesiyle nicelleştirilebilir. PMS (N-Metilfenazonyum metil sülfat) gibi bir elektron 

birleştirme reaktifi, hücrelerde XTT'nin azalmasının etkinliğini önemli ölçüde artırabilir. 

Reaktif Oksijen Türleri 

Hücre ölümüne neden olan sitotoksisitenin iyi bilinen ana mekanizmalarından biri 

reaktif oksijen türlerinin (ROS) üretilmesidir. ROS, oksijen radikallerini (süperoksit ve 

hidroksil) ve hidrojen peroksit (H2O2) gibi moleküler oksijenin (O2) bazı radikal olmayan 

türevlerini içerir. Ayrıca, ROS, bir dış yörüngede tek bir eşlenmemiş elektrona sahip olan 

reaktif kimyasal türler olarak tanımlanabilen geniş bir serbest radikal grubunun sadece bir 

türüdür. Hücresel ROS oluşumu seviyesini ölçmek için kullanılan en popüler yöntem 2 ′, 7′-

dikloro dihidrofloresin diasetat (H2DCFDA) yöntemidir (Szychowski vd., 2016).  

Mitokondri Membran Potansiyeli 

JC-1 boyası mitokondride hasar olup olmadığını izlemek için apoptoz çalışmalarında 

yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem ile apoptozda meydana gelen 

mitokondriyal depolarizasyon saptanır. Mitokondriyal depolarizasyon kırmızı (~590nm) / 

yeşil (~529 nm) floresan yoğunluğu oranında bir azalma ile gösterilir. Böylece kültürdeki 

hücrelerde mitokondri membran potansiyeli (ΔΨm) değişiklikleri olup olmadığı tespit 

edilmektedir. 

Annexin V ile Apoptozis Belirlenmesi 

Apoptotik hücrelerde, membran fosfolipid fosfotidil serin (PS) plazma membranının iç 

yüzeyinden dış yüzeye doğru yer değiştirir. Annexin V, fosfolipid fosfotidil serine 

bağlanarak apoptozu saptamamızı sağlar.  Hücrelerin FITC gibi bir florokromla işaretlenmiş 

Annexin V ile işaretlenmesi sayesinde apoptoza gitmekte olan hücreler erken dönemlerinde 

tespit edilmektedirler. Propidyum iyodür ise geç apoptotik hücrelerin boyanmasını sağlar 

(Crowley vd., 2016) 

Hücre Döngüsü Analizi 

Hücrelerin hücre döngüsünün fazlarına göre dağılımını görmek amacıyla hücre 

döngüsü analizi yapılmaktadır. G0/G1 fazında bulunan hücreler 1 birim DNA taşırken S 

fazında bu miktar 2 katına kadar artar; G2/M fazında ise hücre 2 birim DNA taşımaktadır. 

Hücre içindeki DNA miktarının ölçülmesi ile hücre döngüsünün hangi fazında ne kadar 

hücre bulunduğu saptanır.  

TARTIŞMA 

Leishmaniasis Tedavisinde Bitki Ekstraktlarının Kullanımı 

İnsanların bitkileri tıbbi amaçlı olarak kullanmaları çok eski tarihlere dayanmaktadır. 

Bitki ve ağaç ekstraktlarından yüzlerce yıldır ilaç olarak faydalanılmaktadır. Dünya Sağlık 

Örgütü ve birçok araştırıcı, öncelikle halkın yöresel tedavide kullandığı bitkilerin 
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araştırılması gerektiğini vurgulamış, bu sayede doğal bazı bileşiklerin sentetiklerinin de hızla 

yapılıp Leishmaniasis’e karşı kullanılabileceğini belirtmişlerdir (Bhadra, 1993; Carvalho vd., 

2000; Weniger vd., 2001). Tüm dünyada bu konuda çalışmalar başlamış, hızla sürmekte ve 

başarılı sonuçlar alınmaktadır. 

Leishmaniasis için bir bitki taraması programı 1984 yılında Fransız Guyanası'nda yerel 

nüfusun geleneksel tıp bilgisine dayanılarak başlatılmıştır. Singha ve arkadaşları 1992 

yılında Hindistan’ın Madras bölgesinde bulunan beş bitkiden (Alstonia scholaris, Swertia 

chirata, Tibouchina semidecandra, Tinospora cordifolia ve Nyctanthes arbortristis) elde 

ettikleri ekstraktlarının L. donavani ile enfekte olmuş hamsterlarda anti-leishmanial etkinlik 

gösterdiğini, bu bitkilerinin parazitlerin çoğalmasının inhibe ettiğini bildirmişlerdir (Singha 

vd., 1992). Çeşitli bitki ekstraktlarının anti-leishmanial aktivitesi, in vitro olarak, Leishmania 

amazonensis'in amastigot aşamaları üzerinde test edilmiş, farelerde ise kutanöz L. 

amazonensis lezyonları kullanılarak in vivo olarak değerlendirilmiştir. Bunun sonucunda 

Faramea guianensis bitkisinin oldukça iyi bir anti-leishmanial aktivite gösterdiği  

bildirilmiştir  (Sauvain vd., 1994). Bolivya’da sömürge bölgesinde yer alan beş bitkiden 

Bocconia integrifolia ve B. Pearcei in vitro olarak anti-lesihmaniyal etki ve Ampelocera 

edentula, Galipea longiflora ve Pera benensis ise L. amazonensis ile enfekte olmuş farelerde 

etkili olduğu gösterilmiştir (Fournet vd., 1994). Sudan’da L.majör promastigotlar üzerinde 

Azadirachta indica, Maytenus senegalensis ve Eucalyptus globulus bitkilerinin in vitro 

olarak anti-leishmanial etki gösterdiği bildirilmiştir (Tahir vd., 1998). İspanya'nın farklı 

bölgelerinden toplanan ham özler Inula montana, Bupleurum rigidum ve Scrophularia 

scorodonia, L. infantum'a karşı antiparazitik aktivite açısından etkinlik göstermiştir  (Martin 

vd., 1998). Yucca filamentosa'nın etanolik ekstraktları, L. amazonensis'e karşı güçlü aktivite 

göstermiştir (Plock vd., 2001). Khaya senegalensis ve Antijenema senegalense gibi diğer 

bitkilerin L. donovani'ye karşı belirgin etki gösterdiği bildirilmiştir (Abreu vd., 1999). 

Kolombiya'da L. braziliensis ve L. panamenis'e karşı Annona muricata ile yapılan 

araştırmalar, aktivitesinin meglumin antimoniat (Glucantime) 'den daha büyük olduğunu 

göstermiştir (Jaramillo vd., 2000). Meksika’da yapılan bir çalışmada; Aphelandra scabra, 

Byrsonima bucidaefolia, Byrsonima crassifolia, Clusia flava, Cupania dentata, Diphysa 

carthagenensis, Dorstenia contrajerva, Milleria quinqueflora, Tridax procumbens ve Vitex 

gaumeri türlerinin L. mexicana’ya karşı oldukça kuvvetli anti-leishmanial etki gösterdiği 

saptanmıştır (Peraza-Sánchez vd., 2007). Brezilya’da yapılan bir araştırmada da 

L.amazonensis’e karşı Portulaca werdermannii ve P. hirsutissima’in anti-leishmanial etkiye 

sahip aktif madde içerdiği saptanmıştır (J. F. O. Costa vd., 2007).  Mali’de halk arasında 

geleneksel tedavide kullanılan bitki türleri arasında yapılan taramada Sarcocephalus 

latifolius, Zanthoxylum zanthoxyloides, Entada africana, Bobgunnia madagascarensis, 

Pseudocedrela kotschyi ve Psorospermum guineense türlerinin anti-leishmanial oldukça 

kuvvetli aktif moleküller içerdiği bulunmuştur (Ahua vd., 2007). Ostan ve arkdaşları 2007 

yılında Haplophyllum myrtifolium  ekstresinin L.tropica üzerinde hem in vivo hem de in 

vitro aktiviteye sahip olduklarını bildirilmişlerdir (Ostan vd., 2007). Tinospora sinensis’in 

ethanol ekstraktlarının Leishmania donovani promastigotlarına in vitro olarak kuvvetli bir 

anti-leishmanial etki gösterdiği saptanmıştır (Singh vd., 2008). Al-Jubouri ve arkadaşları in 
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vitro yaptıkları bir çalışmada M. azedarach ve N. oleander'in meyvelerinin özlerinin L. 

tropica promastigotları üzerinde sırasıyla % 97 ve% 81.5 inhibisyon gösterdiğini 

saptamışlardır (Al-Jubouri vd., 2009). Kıvcak ve arkadaşlarının 2009 yılında yaptıkları bir 

çalışmada Arbutus unedo'nun yapraklarından elde edilen etanol, su ve n-hekzan özlerinin L. 

tropica promastigotlarına karşı in vitro test edilmiş ve A. unedo yapraklarının etanol 

ekstresinin diğer ekstrelerden daha etkili bulunmuştur (Kivçak vd., 2009). P.halepensis’in de 

içinde bulunduğu Tunus endemik bitkilerinin L.majör ve L.infantum’a karşı anti-leishmanial 

etkileri araştırıldığında sitotoksik etkiye sahip bazı esensiyal yağların anti-leishmanial 

aktiviteleri düşük bulunmuştur. Bu bulguya dayanarak sitotoksik etki ve anti-leishmanial 

aktivitenin genellikle korelasyon göstermediği düşünülmektedir. Tüm test edilen bitki 

ekstraktlarında L. infantum’ların L.majör’den daha hassas olduğu bildirilmiştir (Ahmed vd., 

2011). Ozbilgin ve arkadaşlarının 2014 yılında Türkiye’nin belirli bölgelerinden topladıkları 

bitki ekstraktları ile yaptıkları bir çalışmada Eryngium thorifolium ve Centaureae calolepis 

ekstraktlarının L. tropica üzerinde hem in vitro hem de in vivo etki gösterdiğini 

bildirmişlerdir (Ozbilgin vd., 2014). Veiga ve arkadaşlarının L.amanozensis ve L.chagasi 

promastigotları ile yaptıkları çalışmada  hekzanda çözdükleri Virola surinamensis yaprak 

ekstraktının etkili olduğunu göstermişlerdir (Veiga vd., 2017). Domeneggeti ve arkadaşları 

2018 yılında L.amanozensis promastigotları ile yaptıkları çalışmada C. brasiliense’sin anti-

leishmanial ve anti-inflamatuvar etkisinin Leishmaniasis için alternatif bir tedavi olarak 

potansiyelini olabileceğini bildirmişlerdir (Domeneghetti vd., 2018). Ohashi ve arkadaşları 

2018 yılında en etkilisi Annona senegalensis ve Cassia alata yaprak ekstraktı olmak üzere 

dokuz yaprak ektraktının anti-leishmanial etki gösterdiğini saptamışlardır (Ohashi vd., 

2018). 

Bunların dışında Baccharis (Asteraceae) (Tempone vd., 2008), Annona (Annonaceae) 

(E. V. Costa vd., 2006), Calophyllum (Clusiaceae) (Brenzan vd., 2007), Copaifera cinsinden 

diğer bazı bitki ekstraktları ve saflaştırılmış moleküller, (Fabaceae) (Santos vd., 2008), 

Cassia (Fabaceae) (Sartorelli vd., 2007), Lippia (Verbenaceae) (Tempone vd., 2008), Croton 

(Euphorbiaceae) (do Socorro S Rosa vd., 2003), Jacaranda (Bignoniaceae) (Passero vd., 

2007), Piper (Piperaceae) (Nakamura vd., 2006), Stachytarpheta (Verbenaceae) (Moreira vd., 

2007), Guatteria (Annonaceae) (Correa vd., 2006), Plectranthus (Lamiaceae) (Tempone vd., 

2008) ve Pourouma (Moraceae) (Torres‐Santos vd., 2003) gibi bitkilerin ikincil metabolitleri 

etkili anti-leishmanial aktivite gösterdiği bildirilmiştir. Bitki ekstraktlarının anti-leishmanial 

etkisi üzerine yapılan çalışmaların bazıları yukarıda bahsedilmiştir.  

Fotodinamik Tedavi 

Fotodinamik tedavi, selektif olarak lokalize hedef doku tarafından alınan fotosensitif 

ajanın ortamda moleküler oksijen varlığında, uygun dalga boyunda görünür ışığa maruz 

bırakılmasıyla, başlıca singlet oksijen oluşumuna neden olan fotokimyasal reaksiyonları 

başlatılmasıyla sonucunda direkt ve dolaylı mekanizmalarla hücrelerde ölüme kadar giden 

reaksiyonlara neden olan alternatif bir tedavi yöntemidir (Grossweiner vd.,  2005). 

Fotosensitizasyon reaksiyonlarında; ışığın fotosensitif bir ajan tarafından soğrulması 

ile daha yüksek enerji seviyesine çıkan fotosensitif ajan, bu enerjisini sistemdeki başka bir 

moleküle vererek o molekülde kimyasal değişime yol açar ve tekrar temel enerji seviyesine 
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döner. FDT seçici olarak hedef dokuda biriken fotosensitif ajanın soğrulma spektrumu ile 

uyuşan, uygun dalga boyundaki görünür ışığa maruz bırakılması prensibine dayanır. 

Fotodinamik tedavinin bu etki mekanizması: 

(1) FDT ajanının alınımını takiben hedef dokuda ışına maruz bırakılmasıyla bu ajan 

triplet enerji duruma geçmesi,  

(2) Triplet durumdaki FDT ajanı elektron uyarma enerjisini yakınındaki moleküler 

oksijene aktarması sonucu singlet moleküler oksijen (1O2) oluşması,   

(3) 1O2 hedef doku ile reaksiyonuna girmesiyle hedef dokudaki patolojik durumu 

(kanser, vb)  ortadan kaldıracak olayları başlatılması şeklindedir (Bilgin, 1999).   

Fotodinamik terapide bu ajanlar uygun dalga boyundaki ışıkla uyarıldığında yüksek 

reaktif hidroksil radikal türlerini (Tip-1) veya singlet oksijen üretirler (Tip-2). Tip I 

reaksiyonda, uyarılmış fotosensitif ajan ve substrat arasında elektron transferi veya hidrojen 

atomunun ayrılmasıyla gerçekleşmekte, bu da serbest radikal ve radikal iyonları ile 

sonlanmaktadır. Bu serbest radikaller moleküler oksijen ile etkileşime girerek reaktif oksijen 

türleri oluşumuna (süperoksit anyonu (O2−) veya hidroksil radikali (OH−) gibi) ya da 

biyokimyasal olayları başlatarak biyolojik hasar meydana gelmesine sebep olmaktadır 

(Salvador, 2008). Tip II reaksiyonda ise enerjisini temel düzeyde triplet oksijene (3O2) 

aktararak radikal olmayan fakat yüksek oranda reaktif uyarılmış düzeyde singlet oksijen 

(1O2) oluşmaktadır. 

Fotodinamik tedavi sonrası parazit inhibasyonu ile ilişkili 2 tip mekanizma 

bulunmaktadır. Tip 1 mekanizması hidroksil radikallerin ve diğer aktif oksijen türlerinin 

üretimi ile in situ biyomoleküleri ile reaksiyona girmesinin ardından sitotoksik sonuçların 

ortaya çıkmasıdır. Tip 2 mekanizmasının sebebi ise singet oksijen ile hücre membranında 

bulunan fosfolipidler, peptidler ve steroller gibi yapıların korunmasında rol oynayan 

moleküller arasındaki reaksiyonlardır. Leishmania promastigotlarınında reaktif oksijen 

türlerine karşı çok hassas olduğu bilinmektedir (Murray, 1981; Channon ve Blackwell, 1985; 

Gantt vd., 2001). 

Leishmania Tedavisinde Fotodinamik Tedavi Çalışmaları 

Kutanöz leishmaniasis tedavisinde FDT ilk kez Enk vd., tarafından İsrail’de L. 

major’un etken olduğu kutanöz leishmaniasis tedavisinde amino-levulinic asit (ALA) 

kullanarak 32 lezyonda uygulanmıştır. Bu çalışmada fotodinamik tedavinin iyi tolere 

edildiğini, 1-2 dozdan sonra lezyon çapında anlamlı azalma görüldüğünü, tedavi sonunda 

yan etki saptanmadığını ve sadece bir lezyonda tedaviye yanıt alınamadığını bildirilmişlerdir 

(Enk vd., 2003). Bundan sonra çalışmalar farklı Leishmania türlerinde farklı fotosensitif 

ajanlar ile denenmiş ve başarılı sonuçlar bildirilmiştir (Tablo 1). 

Tablo 1. Leishmania spp.li olgularda fotodinamik tedavi çalışmaları 

Çalışma Parazit Fotosensitif ajan Hasta 

Sayısı 

Lezyon 

sayısı 

Başarı yüzdesi 

Gardlo vd. 2003 L.donavani MAL 1 5 %100 

Enk vd.  2003 L.major ALA 11 32 %96.9 

Gardlo vd. 2004 Bilinmiyor MAL 1 1 %100 

Asilian vd. 2006 L.major ALA 20 31 %93.5 

Ghaffarifar vd.  2006 L.major ALA 5 7 %100 
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Sohl vd. 2007 L.tropica MAL 1 1 %100 

Evangelou vd.  2011 L.donavani ALA 1 1 %100 

Song vd.  2011 Leishmania 

amazonensis 

Methylene 

mavisi 

1 1 Açık yara 

kapandı 

Poepple vd.  2013 L.major Bilinmiyor 1 1 %100 

Calzavara-Pinton vd.  

2013 

Bilinmiyor MAL 1 1 %100 

Enk vd.  2015 L.major ve L.tropica - 31 - %89 

Fink vd. 2016 L.tropica ALA 1 4 CL belirtisi 

yok 

İlk in vitro çalışma ise Sujoy Dutta ve ark tarafından L. amazonensis ile 2005 yılında 

başladı. Alüminyum ftalosiyonin aracılı FDT’nin promastigotları hızla öldürdüğü ve 

parazitinin morfolojik özelliklerini kaybettiği bildirilmiştir (Dutta vd. 2005).  

Escobar vd. 2006 yılında Leishmania chagasi and L. panamensis promastigotlarında 

çinko ve kloralüminyum ftalosiyonin aracılı FDT etkisini inceledikleri bir çalışmada L. 

chagasi promastigotları kloralüminyum ftalosiyonin tedavisinden sonra L. panamensis 

promastigotlarından 30-50 kat daha fotosensitif olduğu gösterilmiştir (Escobar vd., 2006).  

Morgenthaler vd. 2008 yılında yaptıkları çalışmada L. tarentolae promastigotları 

üzerinde dimetil ve dietil carbaporphyrin ketallerinin büyümeyi baskılayıcı etkisinin 

olduğunu ve bu bileşiklerin fotodinamik tedavide kullanılabilecek umut vaat eden moleküller 

olduğunu MTT testi ve konfokal mikroskop ile süperoksit tespiti ile göstermişlerdir 

(Morgenthaler vd., 2008). 

Valdivieso vd. 2008 yılında L.amozonensis promastigotlarında kloralüminyum 

ftalosiyonin aracılı FDT uyguladıkları çalışmada doza bağımlı olarak büyümenin inhibe 

olduğunu, mitokondriyal aktivitenin azaldığını JC-1 probu ile tespit etmişlerdir (Valdivieso 

vd., 2008). 

Song vd. 2011 yılında yapığı çalışmada, L. amazonensis promastigotlarına metilen 

mavisi aracılı FDT sonucu MTT testi ile hücre toksititesinin metilen mavisi 

konsantrasyonunun artması ile arttığını ve metilen mavisinin yalnız kullanılması ile metilen 

mavisi aracılı FDT uygulaması karşılaştırıldığında birlikte kullanıldığında daha etkili 

olduğunu bildirmişlerdir (Song vd., 2011). 

Barbosa vd. 2012 yılında yaptıkları çalışmada hem toludin mavisi hem de metilen 

mavisi aracılı FDT ‘nin L.braziliensis promastigotlarında birbirlerine benzeyen toksisite 

gösterdiklerini, konsantrasyon arttıkça hücre canlılığının azaldığını bildirmişlerdir (Barbosa 

vd., 2012). 

Dutta vd. 2012 yılında yaptıkları bir çalışmada hedef bölgesi ayrı olan iki 

fotosensensitif ajanı (uroporfirin ve alüminyum ftalosiyanin) birlikte kullandıklarını ve 

promastigot ve amastigotlarda başarılı olduğunu sonuçlar aldıklarını bildirmişlerdir. Bundan 

yola çıkarak düşük dozlarda birden fazla kullanılan sinerjik etkili fotosensitif ajanların 

fotodinamik tedavinin etkinliğini arttırabileceğini göstermişleridir (Dutta vd., 2012) .  

Mateus vd. tarafından 2014 yılında Leishmania (Viannia) panamensis ve Leishmania  

infantum’un intraselüler amastigotlarına karşı ALA aracılı FDT’in vitro antileishmanial 

etkinliğini, Montayo vd. 2015 yılında L.panamensis promastigotlarının intraselüler 

amastigotlarına uyguladıkları hypericin aracılı FDT uygulamasının  parazit sayısında 

http://www.iksadkongre.org/
http://www.gapzirvesi.org/


1. ULUSLARARASI GAP MATEMATİK - MÜHENDİSLİK - FEN VE 
SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ 

 4-7 EKİM, 2018 

www.iksadkongre.org     KONGRE TAM METİN KİTABI   www.gapzirvesi.org       Sayfa 351 

 

azalmaya neden olduğunu ve Pinto ve arkadaşları Leishmania majör ve L. braziliaensis 

promastigotlarına karşı e6-Chlorin aracılı FDT uygulamasının tedavi gruplarındaki parazit 

sayısını azalttığını ve bu grupların morfolojik olarakta değişime uğradıklarını göstermişlerdir 

(Pinto vd., 2016). 

Bunlar dışında Leishmaniasis ile enfekte hayvanlar ile yapılmış FDT çalışmaları 

bulunmakla birlikte Tablo 2’de gösterildiği gibi başarılı sonuçlar bildirilmiştir. 

Tablo 2. Lesihmania spp. ile enfekte edilen hayvanlarda fotodinamik tedavi 

çalışmaları 

Leishmaniasis ile enfekte hayvanlar ile Fotodinamik Tedavi Çalışmaları 

Akilov vd. 2007 Fare kulaklarında L.major ile oluşturulan deneysel lezyonlarda ALA aracılı FDT 

uygulaması sonucunda parazit yükünde ve doku hasarında anlamlı azalma 

Latorre-Esteves vd. 

2010 

gfp geni ile transfekte L. major ile farelerin kulaklarında geliştirilen deneysel 

kutanöz leishmaniasis lezyonlarında PPA-904 (3,7-Bis(N,N-dibutylamino) 

phenothiazinium bromide) aracılı FDT sonucu parazit yükünde %80 azalma 

Peloi vd.  2011 Hamsterların arka sağ ayağına L. amazonensis kullanılarak oluşturulan deneysel 

kutanöz leishmaniasis enfeksiyonu metilen mavisi aracılı FDT uygulamasının 

tedaviye anlamlı yanıt alma 

Sbeghen vd. 2015 Hamsterlarda dört farklı tedavi prosedürü uyguladıkları L. braziliensis ile 

oluşturdukları lezyonlarda metilen mavisi aracılı FDT’nin parazit yükünde azalma 

Montaya vd. 2015 Hamsterlerda L.panamensis ile oluşturulan lezyonlarda hypericum aracılı FDT’de 

iyileşme 

Souza vd.  2017 L. braziliensis ile enfekte etttikleri Balb/c farelerde FDT uygulaması sonrasında 

parazit yükünde azalma 

SONUÇ  

Bütün bu literatür araştırmalarına bakıldığında, Leishmaniasis tedavisinde tedavi 

potansiyeli olan bitkilerin ve FDT’nin araştırılmasının önemi vurgulanmaktadır. Dünyada 13 

Leishmania türünün dermotropik olduğu bilinmektedir ve kullanılan tedavi yöntemleri etken 

olan Leishmania türüne, hastadaki klinik tabloya, kişinin immün sistemine göre 

değişmektedir. Aynı zamanda Leishmania her türüne özgü karakteristik biyokimyasal ve 

moleküler özelliklere sahiptir. Dolayısıyla Leishmania türlerindeki bu farklılıkların ilaç 

duyarlılıklarına da yansıdığı bildirilmektedir (Grogl vd., 1992). Bu temel bilgiye bağlı olarak 

farklı Leishmania türlerinin sebep olduğu Leishmaniasis tedavisinde yeni terapötik tedavi 

ajanlarının araştırılması ihtiyacını beraberinde getirmiştir.  

Leishmaniasis tedavisinde araştırılan bitkilerle ilgili özelliklere bakıldığında bu 

bitkilerin flavonoid, tanin içeriğinde kateşin/epikateşin, gallokateşin/epigallokateşin, kateşin-

gallokateşin esterleri, glikosidler ve kateşin ferulat gibi maddeler bulunmaktadır. Bu 

maddelerin anti-leishmanial etkisi yapılan çalışmalarda gösterilmiştir (Reis vd., 2013; 

Simoben vd., 2018).  

Bu çalışma ile Türkiye’de başta Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde önemli bir sağlık 

tehditi oluşturan Leishmaniasis hastalığı için tamamlayıcı ve destekleyici tedavide 

kullanılabilecek ülkemize has yeni bitki kökenli etken maddelerin anti-leishmanial 

aktivitelerinin araştırılması ayrıca önem taşımaktadır. 

FDT ise kanser tedavisinde son 20 yıldır alternatif ve destekleyici tedavi seçeneği 

olarak kullanılmasına karşın mikroorganizma ve parazitlere karşı fotodinamik tedavi 

nispeten yeni bir araştırma alanıdır. Leishmania da bu yeni keşif alanlarından bir tanesidir. 
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Yapılan çalışmalar dikkate alındığında konunun güncel ve üzerinde yoğunlaşılmış olduğu ve 

her geçen gün yeni çalışmaların eklendiği görülmektedir. Kutanöz leishmaniasis’in 

eradikasyonu ülkemiz açısından da çok önem arz etmektedir. Sağlık Bakanlığı Kutanöz 

leishmaniasis’in bulaşının ve yayılımının önlenmesine yönelik özel bir çalışma başlatmıştır. 

Dolayısı ile Fotodinamik tedavi seçeneği lezyonların kolay, non-invaziv bir yöntem ile 

tedavisi tedaviye uyumunu kolaylaştıracak ve hastalığın yayılımının azaltılmasında faydalı 

bir yöntem olmaya aday olacaktır. 
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OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA AND OBESITY 
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ÖZET 

Uyku, organizmayı ruhsal ve bedensel olarak dinlendiren, geçici olarak çevreyle 

iletişiminin, çeşitli uyaranlarla geri döndürülebilir şekilde kesilmesi durumudur. Öğrenilen 

bilgilerin işlenmesi, sağlıklı yaşam ve günlük aktivitelerin devamının sağlanması için gerekli 

fizyolojik bir süreçtir. Uyku sırasında solunum şeklinde patolojik düzeydeki değişikliklere 

bağlı olarak gelişen, morbidite ve mortalitenin artmasına neden olan klinik tablolar “Uykuda 

Solunum Bozuklukları” (USB) olarak tanımlanmıştır. Obstrüktif uyku apnesi de bunlar 

arasında yer alır. Obstrüktif uyku apnesi (OSAS), üst solunum yolunun uyku esnasında tekrar 

tekrar çökmesi ile oluşan yaygın bir uyku bozukluğudur. 

Üst solunum yolu yumuşak dokularının ve çevreleyen kraniyofasiyel iskeletin anatomik 

anormallikleri, üst hava yolu katlanabilme özelliğine katkıda bulunarak OSAS' a yatkınlık 

oluşturur. 

Yumuşak dokulardaki değişim çoğunlukla obezite ile ilişkilendirilmiştir. Obezite 

obstrüktif uyku apnesi (OSAS) için en önemli risk faktörünü oluşturur ve OSAS'lı  hastaların 

en az % 70'i obezdir. OSAS, artmış kardiyovasküler morbidite ve mortalite ile bağlantılıdır 

ayrıca OSAS hastaları sıklıkla metabolik sendrom gösterir. Bu ilişkilerin ardındaki temel 

mekanizmalar karmaşıktır ve tam olarak anlaşılmamıştır. Obez bireylerde, kilonun azalması 

ve fiziksel aktivitenin artması metabolik sendromun önlenmesi ve tedavisi için temel taşları 

oluşturur. OSAS tedavisinde kilo kaybının önemi ve etkinliği, 20 yıldan uzun süredir 

bilinmektedir. OSAS hastalarında kilo azaltma ile ilgili önceki çalışmaların büyük çoğunluğu, 

ya aşırı kilolu hastalarda düşük ve çok düşük kalorili diyet programlarının etkilerini ya da ağır 

obez hastalarda bariatrik cerrahinin kilo ve eşzamanlı OSAS üzerindeki etkilerini 

değerlendirdi. Son kontrollü müdahale çalışmaları, sağlıklı bir diyetle birlikte kilo kaybının ve 

fiziksel aktivitenin artmasının OSAS semptomlarını düzeltebileceğini veya en azından 

iyileştire bileceğini güçlü bir şekilde göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Obstrüktif Uyku Apnesi, Obezite, Yumuşak Doku 

ABSTRACT 

Sleep is a state of spiritual and physical resting of the organism and the temporarily 

interrupted communication of the environment with a variety of stimuli and reversibly. The 

processing of the informations that are learned is a necessary physiological process for 

providing continuance in healthy life and daily activities. Clinical manifestations due to 

pathological changes in the respiratory tract during sleep and increased morbidity and 

mortality have been defined as idite Sleep Respiratory Disorders deki (USB). Obstructive 

sleep apnea is among these. Obstructive sleep apnea (OSAS) is a common sleep disorder that 

occurs when the upper airway collapses repeatedly during sleep. Anatomical abnormalities of 
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upper airway soft tissues and surrounding craniofacial skeleton contribute to OSAS by 

contributing to upper airway folding. 

The change in soft tissues has been mostly associated with obesity. Obesity is the most 

important risk factor for obstructive sleep apnea (OSAS), and at least 70% of OSAS patients 

are obese. OSAS is associated with increased cardiovascular morbidity and mortality, and 

also OSAS patients often show metabolic syndrome. The basic mechanisms behind these 

relationships are complex and not fully understood. In obese individuals, weight reduction 

and increased physical activity are the cornerstones for the prevention and treatment of 

metabolic syndrome. The importance and effectiveness of weight loss in the treatment of 

OSAS has been known for more than 20 years. The majority of previous studies on weight 

reduction in OSAS patients have evaluated the effects of low and very low calorie diet 

programs in overweight patients or the effects of bariatric surgery on weight and concurrent 

OSAS in severely obese patients. Recently controlled intervention studies strongly suggest 

that a healthy diet may improve OSAS symptoms by increasing weight loss and physical 

activity or at least heal them. 

Key words: Obstructive Sleep Apnea, Obesity, Soft tissue 

GİRİŞ 

Obstrüktif uyku apne sendromu (OSAS), uyku sırasında üst hava yolunun kısmi veya 

tam çökmesi ile ortaya çıkan, uyku ile ilişkili en yaygın solunum bozukluğudur. Uyku 

sırasında üst hava yolu obstrüksiyonunun tekrarlayan atakları ile karakterize bir hastalıktır. 

Obstrüktif uyku apnesi (OSAS) orta yaşlı erkeklerin % 2-4'ünü etkileyen aralıklı, kısmi veya 

tam üst hava yolu obstrüksiyonu ve uyku fragmantasyonu ile karakterizedir. Orta ve şiddetli 

OSAS ile ilgili çalışmalarda artmış mortalite riski bildirilmiştir. Bu nedenle tedavi edilmeyen 

obstrüktif uyku apnesinin sekelini önlemek için erken tanı ve tedavi önemlidir. 

Gündüz aşırı uyku hali ve bilişsel bozulmalar ile kendini gösteren OSAS aynı zamanda 

oksijen desaturasyonu, kardiyovasküler ve metabolik hastalıklar ile de ilişkilendirilmiştir. 

Klinik seyir, horlamadan apnea ataklarına, artan sürelerle ilerlemektedir. Progresif 

doğası ve potansiyel sistemik komplikasyonları tanı ve tedavide özel dikkat gerektirir. Uyku 

sırasında yumuşak damak ve bitişik dokuların titreşiminden kaynaklanan alışılmadık horlama 

her gece tekrarlanır. Kranyofasiyal anormalliklerin yanı sıra uyku sırasında gelişen faringeal 

kollaps OSAS' ın ilerlemesinde altta yatan etiyolojik ve patofizyolojik faktörler olduğunu 

düşündürmektedir. Gece polisomnografisi (PSG) tanıda altın standart olarak kabul edilir, 

ancak obstrüksiyon alanını tanımlamaz. Hastanın tedavisini yönlendirebilmek için 

obstrüksiyon alanının değerlendirilmesi önemlidir. Statik (sefalometri, CT, MRI) ve dinamik 

(floroskopi ultrafast CT, cine MR radyolojik) görüntüleme ve dinamik çalışmalar (uyku 

endoskopi, kritik kapanma basıncı değerlendirmesi) veya intraoral cihazlar ve sonuçların 

takibi obstrüksiyon alanının tanımlanması, cerrahi girişimlerin tipi ve kapsamının planlanması 

için kullanılmaktadır. Son zamanlarda sedasyon altında uyku endoskopisi ve sinüs MRG' si 

üst hava yolunu, çökme ve tıkanıklık alanlarını değerlendiren dinamik çalışmalardır. Sözü 

edilen tüm tekniklerin hasta yönetimi ve sonuçların iyileştirilmesi üzerindeki etkisi, 

standardizasyon ve yorumlama zorlukları nedeniyle hala belirsizdir. 
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Önceki çalışmalarda OSAS' ın obez insanlar arasında daha yaygın olduğu ve OSAS 

insidansının yaşla arttığı gösterilmiştir.  

Obezite ise son yıllarda ciddi bir sağlık sorunu haline gelmiştir ve bu da özellikle 

kardiyovasküler hastalıklardan kaynaklanan morbidite ve mortaliteyi artırmaktadır. Obstrüktif 

uyku apnesi (OSAS) ve çoğu OSAS hastası için de en önemli risk faktörüdür (Hastaların 

%70’i obezdir).  

Obez bireylerde, kaslardaki yağ birikimine bağlı olarak üst solunum yollarında kas gücü 

kaybı, kitle etkisi sonucu hava yolu çapını azaltır. 

Artan OSAS riski için trakeal traksiyon gibi mekanizmalar sorumlu tutulur. Obezite, 

göğüs duvarı uyumu ve akciğer uyumunu azaltarak toplam solunum uyumunu azaltır. 

Sonuç olarak, fonksiyonel rezidüel kapasite, vital kapasite ve toplam akciğer kapasitesi 

azalırken, hava yolu direnci artar. Kilo alımına ek olarak, vücutta yağ dağılımı OSAS 

gelişmesinde önemli bir rol oynar. Bu nedenle, OSAS hastalarının takibinde BMI, boyun 

çevresi, bel ve bel-kalça oranı gibi çeşitli antropometrik ölçümler kullanılmaktadır. 

OSAS tedavisinde kilo kaybının önemi ve etkinliği, 20 yıldan uzun süredir iyi 

bilinmektedir. OSAS hastalarında kilo azaltma ile ilgili önceki çalışmaların büyük çoğunluğu, 

ya aşırı kilolu hastalarda düşük ve çok düşük kalorili diyet programlarının etkilerini ya da ağır 

obez hastalarda bariatrik cerrahinin kilo ve eşzamanlı OSAS üzerindeki etkilerini 

değerlendirdi. Bu çalışmalar kilo kaybı OSAS' ın şiddetini azaltabilir şeklinde sonuçlara yol 

açmıştır. Ancak çoğu hasta için kilo kaybı iyileştirici bir tedavi olmamıştır. Bununla birlikte, 

tüm klinik kılavuzlarda kilo azaltma önerilmesine rağmen, yakın zamana kadar, kilo 

verilmesinin OSAS a etkisi üzerinde iyi yürütülen randomize müdahale çalışmaları 

bulunmamaktadır. 

METOD 

Bu derlemede kullanılan yayınlara PubMed ve Google Akademik sitelerinden 

ulaşılmıştır.  

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Obezite, obstrüktif uyku apne sendromu (OSAS) için bilinen risk faktörleri arasındadır. 

Unal Y. ve arkadaşaları bu konu ile ilgili yaptıkları çalışmada OSAS 'ın varlığı ve şiddeti ile, 

merkezi obezitenin bir göstergesi olan belden yükseklik için bel çevresi ve vücut kitle 

indeksini (VKİ) karşılaştırarak  bu oranı OSAS değerleri ile kolere etmişlerdir. Çalışma 427 

hasta ve 72 kontrol grubu üzerinde yapılmıştır. Çalışma sonunda her iki cinsiyette de bel 

çevresi, bel-boy oranı ve VKİ' nin yüksek derecede OSAS ile ilişkili olduğu sonucuna 

varılmıştır. 

Banabilh A.M. ve arkadaşlarının 80 kişi üzerinde yaptığı çalışmada 40 kişilik grup 

OSAS lı iken geri kalan 40 kişi kontrol grubunu oluşturmaktadır. 3D stereophotogrammetri 

ile yapılan çalışmada OSAS lı hastalarda vücut kitle indeksinin oldukça büyük olduğu tespid 

edilmiştir. Aynı zamanda submandibular bölgede ki yağlanma OSAS ile ilişkilendirilmiştir. 

Pissulin F.D.M ve arkadaşlarının yaptığı başka bir çalışmada obezite, KOAH ve OSAS 

üçlüsü değerlendirilmiştir. Çalışma öncesinde hastalara gündüz uykululuğunu değerlendirmek 

ve OSAS için tarama yapmak amacı ile çeşitli anketler uygulanmıştır. Hastalar hastalıklarına 
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göre çeşitli gruplara ayrılmış ve bu gruplar birbirleri ile tek tek karşılaştırılmıştır. Çalışma 

sonunda OUAS, KOAH ve obezite üçlüsünde bulunan karıştırıcı faktörler, artan gündüz uyku 

hali ve OSAS için yüksek risk oluşturmanın yanı sıra dispne ya da yaşam kalitesinin 

kötüleşmesine de zemin hazırlamakta olduğu sonucuna varılmıştır. 

Yapılan çalışmalar Obezite ve obstrüktif uyku apnesi arasında kuvvetli bir bağ olduğu 

sinyalini vermektedir ancak çalışmalar obezite ve obstrüktif uyku apnesi arasındaki ilişkiyi 

tam olarak ortaya koyacak derecede yeterli değildir. 
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ÖZET 

Ergonomi ürünleri insanlara ve kullanıcılara uygun hale getirme bilimidir. Antropometri 

ise ürünlerin kullanıcı özelliklerine uydurulması sorununu ele alan ergonomik çalışmaların 

temel bir unsurudur. Ancak antropometrik veriler ile ergonomik ürünler ve ortamlar tasarlama 

uygulamaları arasında bir boşluk vardır. 

Her ne kadar farklı kullanıcılar için ürünlerin  ve ortamların tasarımını geliştirmek 

amacı ile bir dizi antropometrik araştırma yapılmışsa da, özellikle çocuklar, yaşlılar ve 

engelliler için daha fazla araştırma yapılması gerekli görünmektedir. 

Kullanıcıların büyüklüğü ve şekli birçok ürün ve ortam için önemli bir husustur. Birçok 

disiplinde tasarımcılar ve mühendisler, genellikle uyum ve güvenlik gibi hedefleri karşılamak 

için bu özellikleri barındırmalıdır. Birçok ürün, ortam ve sistemin tasarımcıları, hedef 

kullanıcıların fiziksel boyutunu ve şeklini dikkate almalıdır. 

Bu görevi tamamlamak için vücut büyüklüğü verileri (ve ya antropometri) yanı sıra 

verilerin uygulanmasında bilgi veya deneyim ve uygun analiz araçları gereklidir. Sınırlı 

antropometrik verilerin durumu diğer küresel popülasyonlar için benzerdir. Dünyadaki bazı 

kullanıcı popülasyonları için detaylı veriler mevcuttur ancak bu verilerin genellikle modası 

geçmiş ve gerekli önlemlere sahip değillerdir. 

Tasarımcılar için çok değişkenli problemlerin tuzaklarının farkına varmaları ve 

hatalardan kaçınmaları özellikle önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Antropometri, Fiziksel Ergonomi, Antropometrik Veriler, Tasarım 

ABSTRACT 

Ergonomics is the science of making products fit for people and users. Anthropometry 

is a key element of ergonomic studies for addressing the problem of fitting the products to 

user characteristics. But there is a gap between anthropometric data and the applications for 

designing ergonomic products and environments. Although a number of anthropometric 

investigations have been conducted to improve the design of products/ environments for 

different users, further research seems to be necessary, particularly for special groups, such as 

children, the elderly and people with disabilities. 

The size and shape of the users is an important consideration for many products and 

environments. Designers and engineers in many disciplines should generally accommodate 

these features to meet objectives such as compliance and security. Many product, media, and 

system designers should take into account the physical size and shape of the target users. 

In order to complete this task, information on body size data (or anthropometry), as well 

as the application of data or experience and appropriate analysis tools are required. The 

condition of limited anthropometric data is similar for other global populations. Detailed data 
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is available for some user populations in the world, but the yare often outdated and do not 

have the necessary measures. 

For designers, it is particularly important to become aware of the multi variation 

problem traps avoiderrors. 

KeyWords: Anthropometry, PhysicalErgonomics, Anthropometric Data, Design 

GİRİŞ 

Antropometri, insan vücudunun boyutları ile ilgilenen özel bir bilim dalıdır. Yunanca 

anthropo (insan) ve metrikos (ölçme) sözcüklerinden türetilmiştir. Antropometrik çalışmalarla 

elde edilen bilgiler günümüzde tasarım, ilaç, beslenme, mühendislik gibi bir çok alanda temel 

verileri oluşturur. Ergonomi ise günümüzde üzerinde fazlaca durulması gereken bir 

kavramdır. Yunanca, ergon=iş, çalışma, nomos=yasa anlamına gelen sözcüklerin  

birleştirilmesiyle “Ergonomi” sözcüğü elde edilmiştir.  

Ergonomi ürünleri kullanıcılara uydurma bilimidir. Antropometri ise ürünlerin kullanıcı 

özelliklerine uydurulması sorununu ele alan ergonomik çalışmaların temel unsurudur. 

Ergonomide antropometrinin uygulama örnekleri genellikle insanların yaşadığı alanların 

tasarımını ve yerleşimini içerir. Kapı kollarına, anahtar deliklerine erişim, fiziksel kuvvet 

gerektiren aletlerin uygulama kolaylığı, iş yerlerinde çalışma alanlarının boyutu, giysilerin 

tasarlanması gibi örnekler ergonominin kullanıldığı alanlardan sadece birkaçıdır. 

Günümüzde birçok farklı alan için, çok sayıda antropometrik çalışma yapılmış olsa da 

etnik köken, cinsiyet, yaş ve hastalık-sağlık durumu göz önünde bulundurulduğunda 

çalışmaların hala yeterli düzeyde olmadığı gündeme gelmektedir. Her ne kadar antropometri 

ve ergonomi birbirinden ayrılmaz iki unsur olsa da günümüzde hala antropometrik veriler ile 

bunların ergonomik ürünler ve ortamlar tasarlama uygulamaları arasında bir boşluk vardır. 

Oysa ki Birçok ürün, ortam ve sistemin tasarımcıları, hedef kullanıcıların fiziksel boyutunu ve 

şeklini dikkate almalıdır. Kullanıcıların büyüklüğü ve şekli birçok ürün ve ortam için önemli 

bir husustur. Birçok disiplinde tasarımcılar ve mühendisler, genellikle uyum ve güvenlik gibi 

hedefleri karşılamak için bu özellikleri barındırmalıdır. 

Ergonomistler çalışma ve yaşama ortamındaki stresi ve insanın bu stresle baş edebilme 

çabalarını yada uyumunu sağlayacak önlemleri araştırır. Kısacası hayatın insan üzerindeki 

zorlayıcı ve olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması ya da sınırlandırılmasına yönelik bütün 

çabalar ergonomi alanına girer. Chapanis tarafından yapılan tanıma göre insan faktörleri 

verimli, güvenli, rahat ve etkili bir insan kullanımı sağlamak amacıyla araç, gereç, makine, 

sistem, iş, çalışma akışı ve düzeni ve çevreler tasarımlamak amacıyla insan davranışı, 

yetenekleri, kısıtlılıkları ve diğer karakteristikleri ile ilgili bilgileri araştırır ve uygular.  

Kişiler erkek, kadın, çocuk ya da yaşlı, üretici ya da tüketici, sakat ya da sağlam, 

oluşlarına göre değişik özelliklere sahiptirler. Doğumlarından başlayarak çevre koşulları ve 

dış dünyadaki bir çok durum ve araçla etkileşim ve ilişki içerisine girerler. Ortamın 

aydınlanması, ısısı, gürültüsü, çalışma ortamının boyutları, tasarımı, yerleşimi, kullanılan araç 

gereç ve avadanlıkların özelliği, mobilyalar, dinlenme etkinliklerinde kullanılan araç ve 

gereçler, günlük yaşamın birer parçası olan tüm araç gereç, makinalar kişinin sürekli etkileşim 

içerisinde bulunduğu ve onu çeşitli şekillerde etkileyen çevre unsurlarıdır. 
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GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu derleme PubMed ve Google Akademik de yayınlanan konu ile ilgili makaleler 

taranarak oluşturulmuştur. 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Ergonomi ve antropometri her ne kadar birbirinden ayrı düşünülemese de günlük 

hayatta kullandığımız bazı ekipmanların tasarımı sırasında kullanıcıların fiziksel özellikleri 

göz ardı edilebiliyor. Halder ve arkadaşları yaşları 30 ila 60 arasında değişen 120 sağlıklı 

kamyon sürücüsünün antropometrik ölçümleri ile kullandıkları kamyonlara ait sürücü 

koltuklarının ölçülerini karşılaştırmışlardır. Çalışmada Tata, Ashok Leyland ve Isuzu 

markalarından kamyonlar kullanılmıştır. 

 

 
Bu karşılaştırmada, sürücülere ait; PH: Popliteal yükseklik, TC: Uyluk boşluğu, BPL: 

Kalça-popliteal uzunluk, HB: Kalça genişliği, SSH: Oturma omuz yüksekliği, AD: 

Abdominal derinlik, AL: Kol uzunluğu, S: boy, 

Sürücü koltuğuna ait; SH= Koltuk yüksekliği, BH= Sırt yüksekliği, SW= Koltuk 

genişliği, SD= Koltuk derinliği, SWC=direksiyon boşluğu ölçümleri alınmıştır. 

Çalışma sonucunda her marka için olması gereken ölçümler ile mevcut ölçümler 

kıyaslanmıştır. Ancak hiç bir sürücü koltuğu kullanıcılara uygun olması beklenen ölçüleri 

sağlayamamıştır. 

Toh Yen Pang ve arkadaşlarının yaptığı başka bir çalışma ise bisiklet kaskları 

üzerinedir. Günümüzde kullanılan küçük, orta ve büyük ölçülerde sınıflandırılarak piyasa da 

satılan kaskların baş antropometrisi ile uyumlu olmadığı ve çarpışma anında çıkarak bisiklet 

sürücülerinin güvenliğini tehdit ettiği savunulmaktadır. Kaskların uyumunu daha iyi hale 

getirmek ve çarpışma anında kaskın kafadan çıkmasını önlemek amacıyla 3D yöntemi ile 

yeniden ölçümlendirme yapılmış ve daha ergonomik ürünler elde edilmiştir.  

Sonuç olarak yapılan birçok çalışma göstermektedir ki, üretilen ergonomik ürünlerin 

yapımı aşamasında, ürünü kullanacak toplumun antropometrik ölçümleri göz önünde 

bulundurulmalı ve yüz yılda bir bu ölçümler güncellenmelidir.  

Günümüzde antropometrik ölçümlerle ilgili mevcut bir çok çalışma bulunsa da, 

ergonomik değerlendirme ile ilgili çalışmalarda göstermektedir ki elde edilen veriler 

yetersizdir ve toplumun ihtiyaçlarına tam anlamıyla cevap verememektedir.  
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ÖZET 

Kanıta dayalı uygulama (KDU), bakım ortamlarında hastalara en iyi bakımı sunabilmek 

için sistematik araştırma ile elde edilen araştırma kanıtının kişisel deneyim, klinik pratikle 

elde edilen klinik karar verme yeteneği ve hastanın değer ve tercihleriyle bütünleştirilmesidir. 

Hemşirelik uygulamalarının kanıta dayalı olması bakım kalitesini ve bakım sonuçlarını 

iyileştirmek, klinik uygulamalarda ve hasta bakım sonuçlarında fark yaratmak, bakımı 

standardize etmek ve hemşire memnuniyetini arttırmak gibi sonuçları açısından önemlidir. 

Kanıta dayalı hemşirelik araştırma kanıtları ile uygulanan hasta bakımı arasında oluşan büyük 

boşluktan ortaya çıkmıştır. Hemşirelerin araştırma sonuçlarını kullanmasını engelleyen en 

önemli etmenler; araştırma sonuçlarının uygulamaya geçirilmesinde olanakların yetersiz 

olması, hemşirelik alanına özgü bilgilerin toplandığı merkezi bir birimin bulunmaması, 

hemşirelerin araştırma okuyacak zamanlarının olmaması, hekimlerin araştırma sonuçlarının 

uygulamaya geçirilmesinde hemşirelerle işbirliği yapmamasıdır. Ayrıca hemşirelik 

uygulamalarının değiştirilmesinin gereğini ortaya koyan yazılı bir belgenin olmaması, 

hemşirelerin araştırma sonuçlarını çalışma ortamında kullanabileceklerine inanmamaları, yeni 

fikirleri uygulama açısından zaman azlığı, araştırma bulgularını anlamakta güçlük çekme de 

araştırma sonuçlarının kullanılmasını engelleyen durumlardır. Kanıta dayalı hemşireliğin 

hayata geçirilmesinde hemşirelerde araştırma ve araştırma sürecine yönelik farkındalığın 

geliştirilmesi, bilgisayar ve internet kullanabilmeleri, makalelere eleştirel değerlendirme 

yapabilmek için biyoistatistik bilgisine sahip olmaları ve bunlara dayanarak karar 

verebilmeleri gibi faktörlere ihtiyaç vardır. Bunun içinde gerekli alt yapı oluşturulmalı, lisans 

ve lisansüstü hemşirelik eğitim müfredatlarında var olan araştırma derslerinde araştırma 

kanıtlarının eleştirilmesi ve uygulanmasına yönelik konulara ayrıntılı olarak yer verilmeli ve 

hizmet içi eğitim programlarında da konunun önemi sık sık vurgulanmalıdır. Ayrıca 

akademisyen hemşirelerin uygulama alanındaki hemşirelerle iş birliği yaparak klinik 

sorunlara yönelik araştırmalar yapmaları ve araştırma sonuçlarını klinisyen hemşirelerle 

paylaşmaları ve eleştirel olarak değerlendirmeleri son derece önemlidir. KDU için araştırma 

sonuçlarına ulaşma ve dil engeli de göz önünde bulundurulduğunda, ülkemiz için kanıt 

merkezlerinin yapılandırılması önemli bir zorunluluk haline gelmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kanıta dayalı uygulama, hemşirelik, kanıt. 
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ABSTRACT 

The evidence-based practice (EBP) is to integrate the research evidence, obtained with 

the systematic research to provide the best service for the patients in the healthcare settings, 

with the personal experience, the clinical decision-making skills acquired with clinical 

practice, and the values and preferences of the patients. The fact that the nursing practices are 

evidence-based is important to improve the care quality and care results, to make a difference 

in the clinical practices and patient care results, to standardize the care, and increase the nurse 

satisfaction.  The evidence-based nursing has arisen due to the great gap between the research 

evidence and the applied patient care. The most important factors that prevent the nurses to 

use the research results are that the opportunities in putting the research results into practice 

are not sufficient, there is no central unit collecting information specific to the nursing field, 

the nurses do not have time to read the researches, the physicians do not cooperate with the 

nurses in putting the research results into practice.   In addition, the fact that there is no 

written document indicating the necessity to make changes in the nursing practices, the nurses 

do not believe that they can use the research results in the working environment, there is a 

short time to put the new ideas into practice and that the nurses have difficulties in 

understanding the research findings are situations that prevent the use of the research results.  

In putting the evidence-based nursing into practice, there is a need for the factors such as 

improving the awareness of the nurses on the research and the research process, having the 

ability to use computer and internet, having biostatistics knowledge to make critical 

evaluations for the articles, and making decisions by taking these as a basis. The required 

infrastructure should be prepared, the subjects about criticizing and practicing the research 

evidence should be included in detail in the undergraduate and graduate nursing curricula, and 

the importance of the subject should be frequently emphasized in the in-service training 

programs. Also, it is highly important that the academician nurses conduct research on the 

clinical problems by cooperating the nurses in the practice and they share the research results 

with the clinical nurses and evaluate them critically. When accessing the research results and 

the language barriers for EBP are taken into consideration, structuring the evidence centers 

for Turkey becomes an important requirement.  

Key Words: Evidence-based practice, nursing, evidence. 

KANITA DAYALI UYGULAMA NEDİR? 

Kanıta dayalı uygulama (KDU) , bakım ortamlarında hastalara en iyi bakımı sunabilmek 

için sistematik araştırma ile elde edilen en iyi araştırma kanıtının kişisel deneyim, klinik 

pratikle elde edilen klinik karar verme yeteneği ve hastanın değer ve tercihleriyle 

bütünleştirilmesidir (1,3). Bu tanım, en iyi kanıtın klinik kararla birleştirilmesinin ve hasta 

merkezli bakımın önemini vurgular. Araştırmalara dayalı olarak konuyla ilişkili ulaşılabilen 

en iyi kanıtlar, hangi girişimin daha iyi olduğunu ve nerede daha etkili olduğunu gösterirler. 

Böylelikle, hastalara mevcut kaynaklarla etkili sağlık bakımı vermek mümkün olabilmektedir 

(5,8,12). Sağlık bakım uygulamalarının kanıta dayandırılması gereklilikleri olarak bakım 

maliyetinde artış, bakımın sadece %20’sinin kanıta dayalı olması, hastaların hatalı uygulama 

kaygısı, hastaların bilgi taleplerinde artış ve sağlık personeline güvenin azalması, sağlık 
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bakımında tutarsızlıklar, alışılmış ve geleneksel bakım yaklaşımları konularına dikkat 

çekilmektedir (4,5,6,14). Hasta bakımında kanıta dayalı uygulamayı kullanma, uygun 

araştırma kanıtlarını bulmayı, araştırmayı yorumlarken istatistiğe ilişkin bir anlayış 

geliştirmeyi ve girişimin hastaya etkisini değerlendirmeyi gerektirir (12). KDU hastalara 

farklı tedavi seçenekleri ile bu seçeneklerin yararları ve riskleri ile ilgili kanıta dayalı açık 

bilgi verilerek hastaların bu yolla uygun bir seçim yapmalarına olanak sağlar. KDU’nun 

özünde hastalara insiyatif vermek ve otonomilerini artırmak yer alır (7,13). Hasta ve 

yakınlarının istek, ihtiyaçları ve durumları göz önüne alınmadan kanıta dayalı uygulamalar 

hasta bakım sonuçlarının iyileşmesini etkilemez (11). 

KDU klinik etkililiğin temel taşlarındandır (11). KDU’nun bakım kalitesini arttırdığı, 

hasta sonuçlarını iyileştirdiği ve bakım maliyetlerini azalttığı konusunda göstergeler 

mevcuttur (9). 

KANITA DAYALI HEMŞİRELİK NEDİR? 

Kanıta dayalı hemşirelik (KDH), kaynakların elde edilebildiği bakım ortamlarında, 

hemşirelerin klinik uzmanlıklarını, hasta tercihlerini ve eldeki en iyi kanıtları kullanarak karar 

almaları sürecidir (2,15). Hemşirelik uygulamalarının kanıta dayalı olması bakım kalitesini ve 

bakım sonuçlarını iyileştirmek, klinik uygulamalarda ve hasta bakım sonuçlarında fark 

yaratmak, bakımı standardize etmek ve hasta/hemşire memnuniyetini artırmak gibi sonuçları 

açısından önemlidir (6,10,11). Günümüzde KDU hemşirelik bakımının altın standardı haline 

gelmeye başlamıştır (10).  

KDU’nun amacı bireye yönelik kaliteli ve etkin olan en iyi bakımı uygulamaktır. Bu 

bakımı verecek olan kişiler ise hemşirelerdir. Hemşire KDU ile sağlık hizmetlerinde klinik 

bakım ve tedavinin etkinliğini artırarak yüksek kaliteli bakım sağlar (5,6).  

Hemşirelik bakımının kanıtlara temellendirilmesi, hemşirelik biliminin gelişmesine, 

yeni politika ve prosedürlerin kullanılmasına da olanak sağlamaktadır. Hemşirelik mesleğinin 

profesyonelleşmesinde en belirleyici unsur bilgi ve karar verme arasındaki ilişki olup, 

otonomi sahibi hemşirelerin karar verme sürecinde güvenilir bilgiyi hangi hastada 

kullanabileceğini bilmesi ve her bir kararını konuyla ilgili ulaşılabilen en iyi kanıta 

dayandırması gerekir (3,4). Hemşirelikte klinik karar verme sürecinde kanıt kullanımı 

yetersizdir. Hemşireler hasta bakımında kanıt temelli bilgiler yerine daha çok rutin, diğer 

hemşirelerden ve okuldan edindikleri bilgileri kullanma eğilimdedirler (9). Hemşirelerin 

kanıtları değerlendirebilmeleri ve güvenilir tavsiyelerde bulunabilmeleri için araştırma 

sonuçlarına yönelik daha fazla bilgi edinmeye ihtiyaçları vardır (6).  

Kanıta dayalı hemşirelik uygulaması, hemşirenin sürekli olarak kendini geliştirmesini, 

literatürdeki bilgilere ulaşmasını, araştırma ve uygulama arasındaki boşlukları azaltmasını 

içerir. Kanıta dayalı uygulama, araştırmanın uygulamaya anlamlı bir şekilde aktarılması için 

araştırmacı ve klinikteki hemşirenin birlikte çalışmalarına temel sağlayarak hemşirelerin 

otonomilerini arttırır (6,12).  

Kanıta dayalı uygulamaların oluşması için uygulayıcılar daha nitelikli hemşirelik 

araştırmalarının yapılmasına ihtiyaç duymaktadır (4). Kanıta dayalı hemşireliğin ve 

hemşirelik araştırmalarının geleceği; hemşirelerin sağlık bakım sistemindeki katkılarına ve 

bunları ortaya çıkarma yeteneklerine bağlıdır. Sağlık bakım organizasyonlarında çalışan en 
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büyük grup olarak hemşirelerin, en iyi kanıtı tanımlamak, değerlendirmek ve uygulamalarına 

entegre etmek için kanıta dayalı uygulamaları anlamaları gerekmektedir (11). 

KANITA DAYALI UYGULAMALARIN HEMŞİRELİK BAKIMINDA 

KULLANILMASINDAKİ ENGELLER NELERDİR? 

Kanıta dayalı hemşireliğin önemi yıllarca savunulmasına rağmen, uygulamaya 

geçirilmesinde bazı problemler yaşanmıştır. Kanıta dayalı uygulamaların kliniğe aktarılması 

için sağlık bakım profesyonellerinin bilgi ve becerilerini sürekli değiştirmeleri gerekmekte ve 

sağlık profesyonelleri bu değişime direnç göstermektedir (11). 

Hemşirelik bakımında kanıta dayalı uygulamaların kullanılmasına ilişkin engellerden 

bazıları şunlardır: 

-Kanıta dayalı bakıma ilişkin bilgi eksikliği,  

-Hemşirelerin araştırmaları okuyacak yeterli zamanının olmaması,  

-Klinikte yeni bilgileri uygulayacak yeterli zamanın olmaması,  

-Araştırma raporlarına kolayca ulaşılamaması/ilgili literatüre ulaşma güçlüğü,  

-Hemşirenin kendisini hasta bakımında değişiklik yapabilecek yeterlilikte hissetmemesi,  

-Araştırma bulgularını değerlendirme ve istatistiksel analizleri anlama konusunda bilgi 

eksikliği,  

-Yöneticilerin uygulamada araştırmaların kullanımı konusunda destek olmaması, 

-Araştırma yapan hemşirelerin (genellikle akademisyen hemşireler) çoğunlukla klinik 

gerçeklerden uzak, teorik çalıştıkları ve uygulama alanlarında uygulanamayacak araştırmalar 

yapmaları, 

-Birçok hemşirenin klinik uygulama için araştırmayı gerekli görmemesi,  

- Kanıta dayalı uygulamayı destekleyen kurumsal desteğin olmaması, 

-Araştırma sonuçlarının uygulamaya geçirilmesinde olanakların yetersiz olması,  

-Hemşirelik alanına özgü bilgilerin toplandığı merkezi bir birimin bulunmaması,  

-Hekimlerin araştırma sonuçlarının uygulamaya geçirilmesinde hemşirelerle işbirliği 

yapmaması, 

-Hemşirelik uygulamalarının değiştirilmesinin gereğini ortaya koyan yazılı bir belgenin 

olmaması,  

-Araştırma raporlarını okumak için isteksiz olmaları ve birçok hemşirenin değişimi 

tehdit olarak görmesi nedeni ile klinik alanda sürekli yaptıkları şeyleri (rutinleri) değiştirmeyi 

istememeleri ya da farkında olmamaları  

-Klinikte çalışan hemşirelerin araştırma sonuçlarının tartışıldığı bilimsel toplantılara 

katılmaması nedeni ile araştırma sonuçlarından haberdar olmamaları ve araştırmada kullanılan 

dili anlamamalarıdır (4,7,9,12).  

KANITA DAYALI UYGULAMALARDAN HEMŞİRELİK BAKIMINDA ETKİN 

BİR ŞEKİLDE YARARLANMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR? 

Kanıta dayalı sağlık bakım yaklaşımının geliştirilebilmesi için, kliniklerde uygulamaya 

geçirilerek, araştırmaların yapılması ve araştırma kanıtlarının değerlendirilerek, sonuçlarının 

hemşirelere ulaştırılabilmesine yönelik gerekli mekanizmaların oluşturulması ve klinik ortama 

uygun kanıtı kullanmak gerekmektedir (8,9). Araştırmaların bir kanıta dayandırılması ve 

http://www.iksadkongre.org/
http://www.gapzirvesi.org/


1. ULUSLARARASI GAP MATEMATİK - MÜHENDİSLİK - FEN VE 
SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ 

 4-7 EKİM, 2018 

www.iksadkongre.org     KONGRE TAM METİN KİTABI   www.gapzirvesi.org       Sayfa 371 

 

sonuçlarının hemşirelik uygulamalarında kullanılması hemşirelik mesleği ve uygulamaların 

geçerliliği açısından önem taşımaktadır (1). Kanıta dayalı hemşireliğin hayata geçirilmesinde 

hemşirelerde araştırma ve araştırma sürecine yönelik farkındalığın geliştirilmesi, bilgisayar ve 

internet kullanabilmeleri, makalelere eleştirel değerlendirme yapabilmek için biyoistatistik 

bilgisine sahip olmaları ve bunlara dayanarak karar verebilmeleri gerekir. Bunun içinde 

gerekli alt yapı oluşturulmalı, lisans ve lisansüstü hemşirelik eğitim müfredatlarında var olan 

araştırma derslerinde araştırma kanıtlarının eleştirilmesi ve uygulanmasına yönelik konulara 

ayrıntılı olarak yer verilmeli ve hizmet içi eğitim programlarında da konunun önemi sık sık 

vurgulanmalıdır. Bunun yanında akademisyen hemşirelerin uygulama alanındaki hemşirelerle 

iş birliği yaparak klinik sorunlara yönelik araştırmalar yapmaları ve araştırma sonuçlarını 

klinisyen hemşirelerle paylaşmaları ve eleştirel olarak değerlendirmeleri, dergiler ve internet 

erişim kaynakları hakkında bilgilendirmenin yapılması son derece önemlidir. Kanıta dayalı 

uygulamada araştırma sonuçlarına ulaşma ve dil engeli de göz önünde bulundurulduğunda, 

ülkemiz için kanıt merkezlerinin yapılandırılması önemli bir zorunluluk haline gelmektedir 

(3,4,12). 

Araştırmacılar, hastane yöneticileri ve klinikte çalışan hemşirelerle araştırma 

sonuçlarının uygulamaya aktarılmasında en etkili stratejileri belirlemek için birlikte 

çalışılmasına gereksinim vardır (12). Sonuç olarak, kanıta dayalı uygulama hastalara maliyet 

etkili ve kaliteli sağlık bakım hizmetinin verilmesi için önemlidir. Bu hizmetin sağlanabilmesi 

için kanıta dayalı uygulamayı engelleyen nedenlerin ortadan kaldırılması ve hemşirelerde 

araştırma kültürünün oluşturulması gerekir. Hemşirelerde araştırmaya katılma ve araştırma 

kanıtının kullanılmasını içeren olumlu araştırma kültürünün oluşturulması için araştırmaya 

yönelik anlayış, değer ve tutumlarında ideolojik bir değişim gerekmektedir. Bu da ancak 

inançları, değerleri ve algıları etkileyen bir eğitim ile gerçekleştirilebilir (7). Hemşirelik lisans 

ve lisansüstü eğitim programlarında KDH uygulamalarının öğretimi ve projeler 

geliştirilmesine fırsat sağlayacak biçimde düzenlemeler yapılmasına gereksinim vardır. 

Bilgiyi üreten grupların ise bilginin bilimsel değeri ve kullanımı konusunda daha fazla 

sorumluluk alması gerekmektedir. 

KDH uygulamalarının yaşama geçirilebilmesi için hemşirelerin araştırmaları eleştirel 

olarak değerlendirme becerilerinin geliştirilmesine ve uygulamalarını bilimsel bilgiye 

dayandırma kültürünün oluşturulmasına gereksinim vardır. Araştırıcılar, hizmet alan ve veren 

grupların gereksinimlerine uygun araştırmalar yapmalı ve sonuçlarını yayma yöntemleri 

geliştirmelidir. Hizmet sunumu için en iyi kanıtların oluşturmak üzere uygulayıcı ve 

araştırıcıların etkili işbirliği yollarının bulmaları gerekmektedir. Bakımın daha etkili sunumu 

ortak amaç olmalıdır. Bu amaçla hemşirelerin kanıta dayalı bakım sürecinde yerlerini almaları 

ve karar mekanizmalarına katılmaları da kolaylaşacaktır (5). 
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ÖZET 

Kültür,  tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yer alan bütün maddi ve manevi 

değerler ile insan tarafından öğrenilen, paylaşılan, sonraki nesillere aktarılan değerler, 

inançlar, tutum ve davranışlar ile insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin 

ölçüsünü gösteren örf ve adetlerin bütünüdür. Toplumlardan toplumlara farklılık gösteren 

kültür olgusu, bireylerin sağlık, hastalık, mutluluk, hüzün gibi durumlarda algılama ve yaşama 

bakışlarını etkilemektedir. Dünyanın hemen hemen tüm bölgelerinde küreselleşme ile birlikte 

savaşlar, etnik çatışmalar, baskılayıcı rejimler, çevresel ve ekonomik krizler nedeniyle pek 

çok insan başka ülkelere göçmen sığınmacı olarak göç etmektedir. Bunun sonucunda dünyada 

farklı kültürler ve alt kültürlerden bireylerin, ailelerin ve grupların oluşturduğu çok kültürlü 

nüfus yapıları ortaya çıkmaktadır. Bireylerin sağlık gereksinimleri de kültürel yapılarına göre 

farklılık gösterir. Farklı kültürel özelliği olan bireylerin hastalığı ve sağlığı algılamaları, inanç 

ve geleneklerinden etkilenir. 

Hemşirelik mesleğinde farklı kültürdeki bireylere bakım verme gereksiniminden ortaya 

çıkan transkültürel hemşirelik, hemşirelik bakımında kültürel evrensellik ve kültüre özgülük 

sağlayan, farklı kültürlerin karşılaştırmalı araştırma ve analizi üzerine temellenen, sağlık-

hastalık, bakım, inanç ve değerlere saygılı bir şekilde, dünyada alt kültür ve kültürlerindeki 

farklılıkları analiz eden ve karşılaştırmalı çalışma üzerine odaklanan hemşireliğin bir kolu 

veya alt dalı olarak tanımlamıştır.  Bu yüzden hemşirelerin, çok kültürlü toplumlarda kültürel 

olarak uygun, etkili ve doğru bir hemşirelik bakımı verilebilmesi için transkültürel hemşirelik 

yeterliliğine sahip olması, kültürel farklılıklar ve benzerlikler hakkında bilgi sahibi olması ve 

kültürel bilgisini hemşirelik bakım ve uygulamalarına entegre etmesi gerekmektedir. Kültürel 

yeterliliğe sahip hemşireler kültürel dayatma, kültürel ağrı, kültürel çatışma gibi birçok 

negatif ve tahrip edici sonucun yanı sıra kültürel şok ve kültürel boşluk deneyimlemekten de 

korunmuş olur. Hemşireler kültürlere duyarlı yaklaşımda hizmet verdiği topluma ilişkin bilgi 

sahibi olmalı, kültürler arasında köprü olabilecek öğeleri tanımalı ve hizmet verdiği toplumun 

sosyal birliktelik ortamlarını tanımalı ve toplum liderleriyle görüşmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Kültür, Transkültürel hemşirelik, Hemşirelik, Bakım. 

ABSTRACT 

Culture is the whole of all the moral and material values included in the historical and 

social development process as well as the values, beliefs, attitudes, and behaviors people 

learn, share, and hand down to the next generations and customs indicating the dominance of 

the human to their natural and social environment.The culture phenomenon, that varies from 
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societies to societies, affects the perceptions and view of the life of the individuals in 

situations such as health, illness, happiness, and sadness.  In almost all parts of the world, 

many people migrate to other countries as refugees due to wars, ethnic conflicts, oppressive 

regimes, and environmental and economic crises together with the globalization.  As a result, 

multicultural population structures composed of the individuals, families, and groups from 

different cultures and subcultures appear in the world. The health needs of the individuals also 

differ according to their cultural structures. How individuals with different cultural 

characteristics perceive health and illness is affected by their beliefs and traditions .  

The transcultural nursing, that has arisen from the needs to provide healthcare for 

individuals from different cultures in the nursing profession, has been identified as a branch or 

sub-branch of nursing that provides cultural universalism and being culture-specific in the 

nursing care, is based on comparative research and analysis of different cultures, analyzes the 

differences in the subcultures and cultures in the world by being respectful to health-illness, 

care, belief and values, and focuses on comparative study. Therefore, in order to provide an 

appropriate, effective and accurate nursing care in multicultural societies, nurses should have 

transcultural nursing competence, have knowledge of the cultural differences and similarities, 

and integrate his/her cultural knowledge into the nursing care and practices. The nurses who 

have cultural competency are protected from many negative and subversive results such as 

cultural imposition, cultural pain, cultural conflict as well as experiencing culture shock and 

cultural lag. In the cultural awareness approach, the nurses should have knowledge of the 

society, for which they provide service, know the elements that can be a bridge between the 

cultures and know the social unity environments of the society, which they provide service 

for, and they should meet with the leaders of the society.   

Keywords: Culture, Transcultural nursing, Nursing, Care. 

HEMŞİRELİK BAKIMINDA KÜLTÜR 

Kültür, tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yer alan bütün maddi ve manevi 

değerler ile insan tarafından öğrenilen, paylaşılan, sonraki nesillere aktarılan değerler, 

inançlar, tutum ve davranışlar ile insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin 

ölçüsünü gösteren örf ve adetlerin bütünüdür (1,2). Kültür toplumdaki bireyler arasında bir 

bağ kuran yazılı olmayan bir olgudur. Toplumlardan toplumlara farklılıklar gösteren kültür 

olgusu, bireylerin sağlık, hastalık, mutluluk, hüzün gibi durumlarda algılama ve yaşama 

bakışlarını etkilemektedir (3). Dünyanın hemen hemen tüm bölgelerinde küreselleşme ile 

birlikte savaşlar, etnik çatışmalar, baskılayıcı rejimler, çevresel ve ekonomik krizler pek çok 

insanın, ülkesi içinde ya da başka ülkelere göçmen sığınmacı olarak göç etmesine neden 

olmaktadır. Bunun sonucunda dünyada farklı kültürler ve alt kültürlerden bireylerin, ailelerin 

ve grupların oluşturduğu çok kültürlü nüfus yapıları ortaya çıkmaktadır (4). Farklı dilleri 

konuşan, kültürel etkileşimler yaşayan ve farklı sosyoekonomik zeminlerden gelen birçok 

kültürden gün geçtikçe artan sayıda hasta ile karşı karşıya kalınmaktadır. Bu hastalar, hastalık 

ve sağlıkla ilgili kendilerine özgü inanışlara sahiptirler ve bu inanışlar temelinde farklı sağlık 

davranışları geliştirmektedir. Kültürel farklılıklar kişilerin sağlık gereksinimlerini de 

farklılaşmaktadır. Bu yüzden farklı kültürlere sahip olan hastalar kültürlerine uygun bakım 
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alma hakkına sahiptir (5,6,7). Bu nedenle çok kültürlü nüfus yapılarına daha iyi sağlık hizmeti 

verebilmek için bakım verilen grubun hastalık ve sağlığı nasıl algıladıkları ve buna nasıl tepki 

verdiklerini anlamak gerekir. Toplumun sağlıkla ilgili davranışlarını geliştirebilmek için 

sağlık personellerinin bu tür davranışların arkasında hangi kültürel etmenlerin yer aldığını 

bilmesi, en azından anlamaya çalışması gerekmektedir. Sağlık hizmetlerinin, çağdaş tıp 

anlayışına uygun olduğu ölçüde kültürlere de uygun olması gereklidir (8,2). Sağlık bakımının 

önemli unsuru olan hemşirelik mesleği temelinde kültürel bir olgudur ve küreselleşen 

dünyada artık tüm topluma ve etnik gruplara birey merkezli bakım vermenin gerekliliğini ve 

sorumluluğunu benimsemiştir. Bu nedenle, toplumun kültürel gereksinimlerine yanıt verecek 

kültürel bilgi ve becerilere sahip hemşirelerin yetiştirilmesi giderek önem kazanmaktadır (9). 

TRANSKÜLTÜREL HEMŞİRELİK  

Hemşirelik mesleğinde farklı kültürdeki bireylere bakım verme gereksiniminden ortaya 

çıkan Transkültürel Hemşirelik; hemşirelik bakımında kültürel evrensellik ve kültüre 

özgülük sağlayan, farklı kültürlerin karşılaştırmalı araştırma ve analizi üzerine temellenen, 

sağlık-hastalık, bakım, inanç ve değerlere saygılı bir şekilde, dünyada alt kültür ve 

kültürlerindeki farklılıkları analiz eden ve karşılaştırmalı çalışma üzerine odaklanan 

hemşireliğin bir kolu veya alt dalı olarak tanımlamıştır. Transkültürel hemşirelik bakımının 

amacı; birey, aile ve grupların kültürel gereksinimlerini karşılamada duyarlı ve etkili bir 

hemşirelik bakımı sunmak, hemşirelik bilgi ve uygulamalarını kültürlerarası kavram, kuram 

ve uygulamaları ile araştırma ve klinik uygulamalarla bütünleştirmeyi sağlamaktır (9,7). 

Kültürlerarası hemşirelik bir uzmanlık alanı olarak 1950’li yıllarda Jean Paul Sartre’den 

etkilenen Madeleine Leininger tarafından ilk kez ele alınmıştır (9,10). 

Türkiye’de ise son yıllarda kültürel bakımın ve kültürel veri toplamanın önemine 

yönelik farkındalık artmıştır. Ancak bu amaçla Türkiye’de geliştirilmiş bir model veya rehber 

bulunmamaktadır. Bununla birlikte yurt dışında başta Leininger olmak üzere Spector, Giger, 

Davidhizar, Purnell, Campinha-Bacote gibi birçok uzman hemşire kültürel model ve rehber 

geliştirmişlerdir (8). Geliştirilen modellerden bazıları hemşirelikte kültürel yeterliliğe 

odaklanan modellerdir. Bu alanda Leininger tarafından geliştirilmiş  ilk model olan “Kültürel 

bakımda farklılık ve benzerlikler“ teorisi ile bireyin kültürüne uygun bakımı keşfetmesi 

amaçlamıştır ve  Leininger 1980’li yılların ortalarında teorisini görünür kılmak için 

Gündoğumu Modeliyle resmetmiştir (11). Leininger’ın yanı sıra Giger ve Davidhazar, 

kültürel olarak yetkin bakımı sağlamak için sağlık ve hastalıkla ilgili çeşitli değişkenleri 

değerlendirmek ve hemşireliğe pratik bir tanılama aracı kazandırmak amacıyla 1988 yılında 

“Kültürlerarası Tanılama Modelini” geliştirmişlerdir. Giger and Davidhizar tarafından 

geliştirilen model iletişim, zaman, sosyal organizasyon, çevresel kontrol ve biyolojik çeşitlilik 

olmak üzere altı kültürel faktörü içerir. Campinha Bacote ise kültürel yeterlilik modelini 

açıklamıştır. Bu modelde kültürel yeterliliği; kültürel bilgi, kültürel farkındalık, kültürel 

bakım, kültürel istek ve kültürel karşılaştırma olmak üzere beş unsur oluşturur. Kültürel 

yeterlilik,  kültürel ve etnik yapı olarak farklılık gösteren hastalara etkili kültürel bakımın 

sunulmasını sağlar.  
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Modeller, hemşireliğin yaşam, sağlık, hastalık ve toplumla ilgili kavram ve kuramlarla 

ilişkisini analiz eder, düşüncelerini organize etmeyi kolaylaştırır, meslek üyeleri arasında 

ortak dil konuşmayı sağlar  (4,12,13).   

HEMŞİRELİK UYGULAMALARINDA TRANSKÜLTÜREL YAKLAŞIM 

Uluslararası Hemşireler Birliği (ICN) hemşireliğe gereksinimin evrensel olduğunu, 

hemşireliğin özünde; insan yaşamına ve insan haklarına ulus, dil, din, cins, inanç, yaş, politik 

görüş ve sosyal statü farkı gözetmeksizin değer ve saygı olduğunu belirtir (9). 

Günümüzde hemşirelik, sürekli olarak gelişen, profesyonel kimliğini topluma en iyi 

göstermek ve sağlık sistemi içinde görünür olmak için ortak dil oluşturma çabası içindedir. 

Hemşirelerin birey, aile ve topluma istendik düzeyde bakım verebilmeleri için sağlık ve 

hastalık davranışlarının arkasında yatan kültürel özellikleri tanımaları önemlidir. Bu amaçla 

hemşirelikte modellerin, sınıflandırma sistemlerinin ve rehberlerin kullanımı giderek 

yaygınlaşmaktadır Sosyal kurallar ve beklentilerdeki değişmeler, yeni tıbbi tedavilerin keşfi, 

teknik sistemlerdeki gelişmeler çağdaş hemşirelik uygulamalarının şekillenmesinde yardımcı 

olmaktadır (14,13,15). Hemşirelerin farklı kültürlerde çalışırken kendi profesyonel bilgisi ile 

hastanın kültürel bilgisini anlamlı, güvenilir ve yanıt alınabilir bir bakım için birleştirmesi 

beklenir. Birey ve aile merkezli kültürel yeterli bakım sağlamak hemşireler için etik bir 

zorunluluk ve profesyonel bir görevdir. Kültürel yeterlilik, etnik yapı ve ırktan çok daha fazla 

şeyi ifade ettiği gibi aynı zamanda bir sorumluluktur (16). 

Son 50 yılda, hemşirelikte kültürlerarası bakım kavramı ile yeni bir disiplin ortaya 

çıkmıştır. Kültürlerarası hemşirelik bakımı giderek yaygınlaşarak ilgi görmektedir. Farklı 

kültürel özelliği olan bireylerin hastalığı ve sağlığı algılamaları, inanç ve geleneklerinden 

etkilenir. Hemşirelerin ve hastaların kültürel özellikleri örtüşmeyebilir. Hemşirenin de 

kültürel değerleri, inançları hasta bakımı ile ilgili kararlarını, tutumunu ve uygulamalarını 

etkiler. Bu gerçek göz önüne alınarak, hemşirelik bakımının kültüre uygun verilip verilmediği 

sorgulanmalıdır. Bu yüzden de hemşirelerin, çok kültürlü toplumlarda kültürel olarak uygun, 

etkili ve doğru bir hemşirelik bakımı verilebilmesi için transkültürel hemşirelik yeterliliğine 

sahip olması, kültürel farklılıklar ve benzerlikler hakkında bilgi sahibi olması ve kültürel 

bilgisini hemşirelik bakım ve uygulamalarına entegre etmesi gerekmektedir (9,6,11,7).  

Hemşire eğer farklı kültürleri tanımazsa kendi kültüründen olmayan davranışları yanlış 

algılayabilir ve bunun sonucunda hasta ya da kendisi kültür şoku yaşayabilir. Leininger’e göre 

hemşire, farklı kültürlere ait bilgisini artırarak, hastalara kendi kültürlerine uygun ve ön 

yargıdan uzak bir bakım vererek kültürel şoku engelleyebilir. Kültürel yeterliliğe sahip 

hemşireler kültürel dayatma, kültürel ağrı, kültürel çatışma gibi birçok negatif ve tahrip edici 

sonucun yanı sıra kültürel şok ve kültürel boşluk gibi olumsuz durumlardan da korunmuş olur 

(7,16). 

Hemşirelerin hastalara kültürel açıdan uygun ve kaliteli bakım vermeleri yasal ve ahlaki 

sorumluluklarındandır. Bireyin kültürü ve inançları bakımda hemşire tarafından göz önüne 

alınmadığı sürece, hemşirelik uygulamalarının etik olabileceği de kabul edilemez. Hemşireler 

kültürlere duyarlı yaklaşımda hizmet verdiği topluma ilişkin bilgi sahibi olmalı ve kültürler 

arasında köprü olabilecek öğeleri tanımalıdır. Hizmet verdiği toplumun okul, hastane, 

ibadethane gibi sosyal birliktelik ortamlarını tanımalı, mümkünse ziyaret etmeli ve  toplum 
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liderleriyle görüşmelidir. Hemşireler çok kültürlü toplumlarda kültürel içerikli bakımı 

sağlayan yeni yollar araştırmalı, kültürün hastalık-sağlık tanımlarını nasıl etkilediklerini 

anlamalı ve biomedikal sistem ile farklı kültürdeki bireylere yönelik verilen bakım arasında 

bir köprü görevi oluşturmalıdırlar (9,2,8). 
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 ÖZET 

Amaç: 2017 yılında İstanbul’ da meydana gelen günlük ortalama ölüm sayısı 202.98 

dir. Bunların %23.59 u evde gerçekleşen ölümlerdir. İstanbul’ da bulunan 39 ilçenin 2017 

yılına ait verileri incelendiğinde evde ölümlerin en çok gerçekleştiği ilçelerin Anadolu 

yakasında  Çekmeköy, Avrupa yakasında Beyoğlu ilçeleri olduğu görülmüştür. Bu çalışmada 

Çekmeköy ve Beyoğlu ilçelerinde ölüm nedenlerine ve demografik verilerine bakılarak evde 

ölümlerin neden çok olduğunun araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırma kesitsel bir 

araştırmadır. Araştırma çalışması 2017 yılında evde ölüm oranının toplam ölüm sayısına göre 

en çok olan Çekmeköy ve Beyoğlu ilçeleri verileri üzerinden yapılmıştır. Bu ilçelerde 2017 

yılında evde gerçekleşen ölümlerin nedenleri Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 

Ölüm Bildirim Sistemi üzerinden 2017 yılına ait retrospektif veri olarak uzman eşliğinde elde 

edilmiş ve tamamlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi olarak 0.05 değeri esas 

alınmıştır. Bulgular: Çekmeköy ilçesinde meydana gelen evde ölümlerin nedenleri; %30.41 i 

Kanserler, % 26.26 sı Kalp Hastalıkları, % 20.73 ü Serebrovasküler Hastalıklar, %13.82 si 

Kronik Hastalıklar olarak tespit edilmiştir. % 79.72 sinin 65 yaş ve üstü,  % 38.24 okur yazar 

olmadığı,  % 50.23 ünün erkek olduğu , en çok evde ölümlerin ocak-şubat-mart aylarında 

meydana geldiği (% 30.88 ) görülmüştür. Beyoğlu ilçesinde meydana gelen evde ölümlerin 

nedenleri; % 28.47 Kanserler, % 21.85 Kalp Hastalıkları, % 13.24 ü Serebrovasküler 

Hastalıklar,% 11.24  Kronik Hastalıklar olduğu görülmüştür. % 79.08 inin 65 yaş ve üstü, %  

32.7 sinin okuryazar olmadığı, % 55.63 ünün erkek olduğu, en çok evde ölümlerin ocak- 

şubat-mart aylarında meydana geldiği  ( % 29.28 ) görülmüştür. Sonuç: 2017 yılında İstanbul’ 

da gerçekleşen toplam ölümlerin birinci nedeni Kalp Hastalıkları iken evde gerçekleşen ölüm 

nedenlerinin başında Kanserler, ikinci olarak Kalp Hastalıkları yer almaktadır. Evde 

gerçekleşen ölümlerin en çok  65 yaş üstü ölümler olduğu dikkate alındığında daha çok 

terminal dönemdeki hastaların evde bakımları esnasında gerçekleşen ölümler olduğu 

anlaşılmaktadır. Eğitim düzeyleri değerlendirildiğinde daha çok okuryazar olmayan ya da 

ilkokul mezunu oldukları görülmektedir. Halkımızın Kanserler konusunda Sağlık 
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Okuryazarlık seviyesinin yükseltilmesi, Kanserden korunma konusunda daha fazla önlemlerin 

alınması, erken tanı ve tedavi yöntemlerinin daha fazla genişletilmesi ve halka ulaşılabilir hale 

getirilmesi, evde bakım hizmetlerinin terminal dönem kanser hastalarına yönelik daha 

profesyonel hale getirilmesi ve hasta yakınlarının da yetiştirilmesine ihtiyaç duyulduğu 

anlaşılmaktadır.  

Anahtar kelimeler: Evde Ölüm, Kanser, Terminal Dönem  

ABSTRACT 

Objective: The average daily number of deaths in Istanbul in 2017 is 202.98. 23.59% of 

them are deaths at home. When the data of the 39 cities in İstanbul are examined, it is seen 

that the districts where the deaths occurred most at home are Çekmeköy  and Beyoğlu. In this 

study, it is aimed to investigate the causes of death at home in Çekmeköy and Beyoğlu 

districts. Method: Research is a cross-sectional study. The research study was carried out in 

2017 on the data of Çekmeköy and Beyoğlu districts, which have the highest death rate at 

home according to the total number of deaths. Retrospective data for the year 2017 through 

the Death Notification System were obtained in the presence of experts. The level of 

significance is based on a value of %0.05. Results: Causes of deaths in the village of 

Cekmeköy township; 30.41% were found to be cancer, 26.26% to Heart Disease, 20.73% to 

Cerebrovascular Disease and 13.82% to Chronic Disease. 79.72% of them were 65 years of 

age or older, 38.24% were not literate, 50.23% were male, and most home deaths occurred in 

January-February-March (30.88%). The reasons for the deaths in the house, which has taken 

place in the district of Beyoglu; 28.47% Cancers, 21.85% Cardiac Diseases, 13.24% 

Cerebrovascular Diseases and 11.24% Chronic Diseases. 79.08% of the patients were 65 

years old or older, 32.7% were not illiterate, 55.63% were males, and most home deaths 

occurred in February-February (29.28%). Conclusion: The first causes of death in Istanbul in 

2017 are Heart Diseases, Cancer and Heart Diseases are the main causes of death at home. 

Considering that deaths at home are the highest deaths above 65 years of age, it is understood 

that deaths occur mainly during home care of terminally ill patients. When the level of 

education is evaluated, it is seen that they are mostly non-literate or primary school graduates. 

The promotion of our people's level of health literacy on cancer, Taking more 

precautions on cancer prevention, further expansion of early diagnosis and treatment methods 

and making them accessible to the public, making home care services more professional for 

terminal cancer patients and it is understood that the relatives of the patients should also be 

grown. 

Key Words: Death at home, Canser, Terminal 

1.GİRİŞ: 

 Ölüm, biyolojik fonksiyonların geri dönüşü olmaksızın işlevini kaybetmesi anlamına 

gelir. Ölüm insanoğlu için çaresizliktir. O büyük isyanlar, ağlamak, dövünmek;  ölüm 

karşısındaki güçsüzlüğün dışa yansımasıdır. Sıra dışı filozof Osho ''Yaşamda kesin olan tek 

şey ölümdür'' diyerek ölümün kaçınılmazlığına işaret etmektedir. Victor Hugo ise, “ Ölüm ne 

hükümdar tanır ne soytarı, herkesi aynı iştahla yutar ” diyerek Renan’ın “Ölüm, insanı 

http://www.iksadkongre.org/
http://www.gapzirvesi.org/


1. ULUSLARARASI GAP MATEMATİK - MÜHENDİSLİK - FEN VE 
SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ 

 4-7 EKİM, 2018 

www.iksadkongre.org     KONGRE TAM METİN KİTABI   www.gapzirvesi.org       Sayfa 381 

 

kızdıracak ölçüde eşitlikçidir ” sözünü perçinliyor. Aslında, insanoğlu yaşamın içindeyken 

ölümün de içindedir, çünkü yaşamdan ayrılınca ölümden de ayrılmış olur. “Her ölüm acısı; 

insan oğlunun güçlü duyguları karşısında zamanla sessizleşip dinginleşmeye mahkumdur. ” 

diyen Bacon söylenen her şeye rağmen yine de haklıdır. 

Yaşama başlandığı ilk günlerden itibaren hep birilerine bağlanmaya başlar insanlar. 

Anne,  baba,  kardeş, öğretmen, arkadaş, sevgili, eş, çocuk vb. Gün gelir, onları kaybetme 

tehlikesiyle karşı karşıya kalınır. Bu öfke, korku, üzüntü duygularını oluşturur. Herkesin, her 

toplumun ölüm karşısındaki tavrı şekil ve içerik olarak diğer toplumlardan farklıdır. 

Kaybetmek acıdır ve acı her toplumda farklı yaşanır.  

2. GENEL BİLGİLER 

2.1.Ölüm Nedenleri: 

20. Dünya Sağlık Asamblesi, ölüm raporunda belirtilecek ölüm nedenlerini şöyle 

tanımlamıştır ‘’ Ölüme doğruca ya da yardımcı olarak neden olan bütün  

Hastalıklar, travmalar ya da travmaları oluşturan kaza-şiddet durumları ’’ 

Bu tanımın amacı, ölüm raporuna ölüm nedenleriyle ilgili bütün hastalık ya da 

durumların yazılmasını sağlamaktır. 

Hastanede olan ölümlerde ölüm nedenlerini saptamak evde olan ölümlere göre daha 

kolaydır. Evde olan ölümlerde, hekim ölüm nedenini  saptayabilmek için büyük çaba 

göstermelidir. Ölen kişinin herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurup başvurmadığını, 

başvurmuş ise hangi sağlık kuruluşunda muayene ve tedavi olduğunu, konulan tanının ne 

olduğunu sormalı, ölen kişi ile ilgili herhangi bir kayıt (sağlık karnesi, tetkik raporu, reçete 

vb.) varsa bunları incelemeli, gerekiyorsa ölenin başvurduğu sağlık kuruluşunun kayıtlarını 

incelemelidir. Ölen kişi herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurmamış ise hekim ailenin verdiği 

bilgi ile yetinmemeli, ölüm nedenini doğru olarak bulabilmek için bir dizi sorular 

yöneltmelidir. Böyle bir durumda bazı semptomları  sorarak tanı koymaya çalışmak çözüm 

yollarından birisi olabilir. Elbette hekim burada önerilenlerin dışında çok daha iyi çözümler 

bulabilir. Burada vurgulanmaya çalışılan nokta, özellikle evlerde olan ölümlerde ailenin 

vereceği yetersiz bilgi durumunda (örneğin semptomlar; iyi tanımlanamayan durumlar; kalp 

yetmezliği, solunum yetmezliği gibi ölüm şekilleri; hiçbir şeyi yoktu, akşam yattı sabah öldü 

gibi) hekimin bu bilgi ile yetinmeyip mutlaka uygun bir ölüm nedeni bulmak için çaba 

harcamasının gerekli olduğudur. ( 10 )   

2.2.Ölüm Yeri: 

Ölüm nedenlerine göre ölümlerin nerede olduğu farklılıklar gösterir. Hastalık sebebiyle 

gerçekleşen ölümler genellikle Sağlık Kuruluşlarında olmaktadır. Trafik kazaları, dışarda 

meydana gelen saldırı , kavga gibi olaylarda, doğal afetlerde sokaklarda, hasta transferi 

sırasında ambulanslarda ya da hastane acil servislerinde ölümler meydana gelmektedir. 

Kronik hastalığı olan ya da terminal dönemde olup evlerine gönderilen hastalar, ani ölümler, 

doğal  ölümler, yaşlılar, ev kazaları sonucu gerçekleşen ölümler vb. daha çok evde, otellerde 

ve huzur evlerinde gerçekleşmektedir. 
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2.3. Ölüm Verileri: 

Bir bölgenin ya da ülkenin sağlık düzeyini değerlendirebilmek için geliştirilmiş bazı 

ölçüler vardır. Sağlık düzeyi göstergeleri de denilen bu ölçüler yardımıyla bölgeler ya da 

ülkelerarası karşılaştırmalar yapılabileceği gibi, bir bölgenin ya da ülkenin değişik zaman 

dilimlerindeki durumları da karşılaştırabilir. Bu ölçülerin en önemlileri kuşkusuz ölümlerle 

ilgili olanlarıdır. 

Örneğin; bebek ölüm hızı, ana ölüm hızı, 50 ve yukarı yaşlarda ölenlerin tüm ölenlere 

oranı, en çok öldüren hastalıklar listesi, doğuşta beklenen yaşam süresi, 5 yaşta beklenen 

yaşam süresi, yaşa, cinsiyete ve nedene özel ölüm hızları gibi. 

Önemli sağlık göstergeleri olan ölüm istatistikleri aynı zamanda sağlık hizmetlerinin 

planlanmasında ve yeniden düzenlenmesinde kullanılan verilerin de en önemlisidir. Bu 

önemli özellikleri nedeniyle  bir bölgede olan ölümler hakkında zamanında, doğru, tam ve 

kapsamlı veri elde etmek zorunluluğu vardır. Bölgesinde olan ölümleri sayı ve nitelik 

yönünden çok iyi bilen bir sağlık yöneticisinin yapacağı planlama ve yürütme hizmetlerinde 

başarılı olma şansı yüksek olacaktır. 

2.4. Ölüm Bildirim Sistemi: 

Ülkemizde 01.01.2013 tarihinde yayınlanan Genelge ile ölüm istatistiklerinin eksiksiz, 

hızlı ve daha kaliteli şekilde derlenmesi için; Sağlık Bakanlığı,  Nüfus ve Vatandaşlık işleri 

Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu ile veri alış verişi sağlayabilen, genişlemeye 

müsait, tek veri tabanında ve kurumsal hiyerarşik yapıda yönetilebilen bir yazılıma ihtiyaç 

duyulmuştur. Bu amaçla ülkemizde ölen kişilere ait bilgilerin elektronik ortama aktarılmasını 

sağlayacak " Ölüm Bildirim Sistemi ‘’ (ÖBS )  yazılım programına geçilmiştir. ( 12 ) 

İstanbul ilinde her hekime İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sisteme giriş yapabilmesi için 

şifre tanımlanır. Şifreler kişiye özeldir ve başka kişilerin kullanmasına izin verilmez. Belgeyi 

düzenleyen hekim sisteme giriş yaptıktan sonra İlçe Sağlık Müdürlüklerinde görevli 

Kontrolör hekimler belgeyi kontrol ederek uygun ise onaylar. Uygun değilse neden uygun 

olmadığını açıklayarak tekrar belgeyi düzenleyen hekime iade eder. Belge üzerinde gerekli 

düzenleme yapıldıktan sonra Kontrolör Hekim belgeyi onaylar. İl Sağlık Müdürlüğünde 

görevli il koordinatör hekimi de bu işleyişi koordine eder. 

3.AMAÇ:  

01.01.2013 tarihinden itibaren ölen kişilerin bilgileri Ölüm Bildirim Sistemine 

kaydedilmektedir. Bu kayıtlar incelendiğinde İstanbul ili 2017 yılı  günlük ortalama ölüm 

sayısı 202.98 dir. Bunların % 23.59 u evde gerçekleşen ölümlerdir. İstanbul’ da bulunan 39 

ilçenin 2017 yılına ait verileri incelendiğinde evde ölümlerin en çok gerçekleştiği ilçelerin  

Anadolu yakasında Çekmeköy, Avrupa yakasında Beyoğlu ilçeleri olduğu görülmüştür. Bu 

çalışmada Çekmeköy ve Beyoğlu ilçelerinde gerçekleşen evde ölümlerin nedenleri ve 

demografik verileri incelenerek evde ölümlerin neden bu ilçelerde daha çok gerçekleştiğinin 

araştırılması amaçlanmıştır. 

4.YÖNTEM:  

Araştırma kesitsel bir araştırmadır. Araştırma çalışması 2017 yılında  evde ölümlerin 

toplam ölüm sayısına göre oranı en çok olan Çekmeköy ve Beyoğlu ilçelerinde olmak üzere 2 
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ilçede yapılmıştır. Bu ilçelerde 2017 yılında evde gerçekleşen ölümlerin nedenleri Ölüm 

Bildirim Sisteminden elde edilerek evde ölümlerin ölüm nedenleri sıralanmıştır.Bu veriler 

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ölüm Bildirim Sistemi üzerinden 2017 yılına 

ait retrospektif veri olarak uzman eşliğinde elde edilmiş ve tamamlayıcı istatistikler 

kullanılmıştır. 

5. BULGULAR:   

Ölüm Bildirim Sistemindeki kayıtlardan elde edilen verilere göre İstanbul ilinde 2017 

yılında toplam vefat eden kişi sayısı 74.089 dır. Bu vefatların 17.476 ‘ sı evde gerçekleşen 

ölümlerdir. Evde ölümlerin toplam ölümlere oranı % 23.59 olarak tespit edilmiştir. 

İstanbul ilinde bulunan 39 ilçenin 2017 yılı ölüm verileri incelendiğinde yıllık ölüm 

sayısı en yüksek olan ilçeler Fatih, Şişli, Gaziosmanpaşa, Bağcılar ve Kadıköy ilçeleri olduğu 

ve hastanede olan ölümler olduğu görülmektedir. Yıllık evde ölüm sayısı toplam ölüm 

sayısına oranla en yüksek olan ilçeler Anadolu yakasında Çekmeköy, Avrupa yakasında 

Beyoğlu’dur. 

2017 yılında Çekmeköy ilçesinde toplam 239 vefat olmuş ve 217 si  evde 

gerçekleşmiştir. Bu durumda Çekmeköy ilçesinin evde ölüm oranı % 90.7 dir. Beyoğlu 

ilçesinin 2017 toplam ölüm sayısı 338 dir. 302 ü evde gerçekleşmiştir. Beyoğlu ilçesinin evde 

ölüm oranı % 89.3 dür. ( 13 ) 

Bu iki ilçede evde gerçekleşen ölümlerin nedenlerine bakıldığında; Çekmeköy ilçesinde 

evde ölüm nedenlerinde 1. sırada kanserler görülmektedir.  Evde gerçekleşen 2017 ölümlerin   

66 sının yani % 30.41 inin  ölüm nedeninin kanser olduğu görülmüştür. Bunlardan Bronş ve 

Akciğer Neoplazmı 25, Kolon kanseri 8, Mide Kanseri 6, Pankreas Kanseri 4, Mesane 

Kanseri 3 ve Lenfoma 3, Prostat Kanseri 2, Hepatoselüler Karsinom 2  Safra Kesesi Kanseri 2 

ve Nöroendokrin Karsinom 1 ,Larinks Kanseri, Karaciğer Sekonder Malign  Neoplazmı, 

Kemik Malign Neoplazmı, Mezotelyoma, Beyin, Meme, Lösemi, Bağ Dokusu ve yumuşak 

doku kanseri,Kemik ve Eklem Kıkırdakları Malign Neoplazmı ve Troid Kanserleri 1 olarak  

tespit edilmiştir. ( 13 ) 2. sırada Kalp Hastalıkları yer almaktadır. 2017 yılında evde ölümlerin 

57  tanesinin yani % 26.26 sının nedeni Kalp Hastalıklarıdır.  Bunlar Kalp Yetmezliği 46, 

İskemik Kalp Hastalığı 5, Endokardit 1, Aterosklerotik Kardiyovasküler Hastalık 2, Mitral 

Kapak Hastalığı 1, Romatizmal Kalp Hastalığı 2 olarak belirtilmiştir. 3. sırada 

Serebrovasküler Hastalıklar yer almaktadır. Evde ölüm nedeni olarak 45 adet yani %20.73 ü 

Serebsovasküler Hastalık olarak belirtilmiştir. Parkinson-Alzheimer 27,Serebral Enfaktüs 1, 

Sinir Sisteminin diğer bozuklukları 1, Serebral Ateroskleroz 1, Beyin Kanaması 1 Hemipleji 

13, ve Epilepsi 2 olarak ölüm nedeni belirlenmiştir. 4. sırada Kronik Hastalıklar yer 

almaktadır. 2017 de ölümlerin 30 unun yani  % 13,82 sinin evde ölüm nedeninin kronik 

hastalıklar olduğu belirtilmiştir. KOAH 17, Astım 3 ve Hipertansiyon 4, diyabet 3 olarak 

belirtilmiştir. Bunların dışında 3 tanesi adli olay, 7 tanesi nedeni bilinmeyen ölümlerdir.  

Pnömoni 3  Septisemi 2, intihar 1, siroz 1,  Anaflaktik Şok 1, Dispne  1 ve 1 Gangren de evde 

ölüm nedeni olarak kayıtlara girmiştir. ( 13 ) 
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Tablo 1. Çekmeköy İlçesi Yaş Gruplarına Göre Evde Ölüm Sayıları* 

ÇEKMEKÖY İLÇESİ 

ÖLÜMLERDE YAŞ 

ARALIKLARI 

SAYI % 

20 Yaş Altı 2 0,92 

20-34 Yaş 2 0,92 

35-49 Yaş 7 3,23 

50-64 Yaş 30 13,82 

65 Yaş Üstü 176 79,72 

*2017 ÖBS Verisi 

Tablo 2. Çekmeköy İlçesi Yaş Gruplarına Göre Evde Ölüm Nedenleri* 

ÇEKMEKÖY İLÇESİ 2017 ÖLÜM SAYILARI 

Yaş 

Aralığı 

Kişi 

Sayısı 

Vaka 

Sayısı 
Hastalık 

20 Yaş 

Altı 
2 

1 Epilepsi 

1 
Sinir Sistemi 

Hastalığı 

20-34 Yaş 2 
1 Hodgkin Lenfoma 

1 Adli neden 

 

35-49 Yaş 
7 

7 Kanser 

1 Epilepsi 

1 Astım 

1 İntihar 

50-64 Yaş 30 

20 Kanser 

6 
Kalp ve Damar 

hastalıkları 

2 KOAH 

1 Beyin Kanaması 

1 Adli Olay 

1 Anaflaktik Şok 

65 Yaş 

Üzeri 
176 

50 
Kalp ve Damar 

hastalıkları 

25 Alzheımer 

39 Kanser 

4 Pnömoni 

20 KOAH 

3 Hipertansiyon 

1 dispne 

1 
Serebral 

Ateroskleroz 

1 Serebral Enfarktüs 

13 Hemipleji 

3 Nedeni Bilinmeyen 

2 Sepsis 

4 Diyabet 

3 Lenfoma,Lösemi 

1 Gangren 

1 Endokardit 

1 Adli Olay 

1 Siroz 

1 Böbrek yetmezliği 

2 Parkinson 

*2017 yılı ÖBS Verisi 
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Çekmeköy ilçesinde 2017 yılında evde ölen kişilerin demografik verilerine 

bakıldığında; 

217 kişiden 108 ’ i nin kadın  109 unun  erkek buna göre   % 49,76 sının  kadın,  % 

50.23 ünün erkek olduğu tespit edilmiştir. Yaş aralıklarına göre incelendiğinde  ölümlerin en 

çok 65 yaş üstü grupta gerçekleştiği görülmüştür. Tablo 3. de evde ölümlerin Eğitim ve 

Okuryazarlık durumları gösterilmiştir. 83 kişinin yani % 38,24 ünün  okur yazar olmadığı 

tespit edilmiştir. Okuryazar olmayan kişilerden 17 tanesi  %20.48 i Alzheimer nedeniyle 

hayatını kaybetmiştir. 

Tablo 3. Çekmeköy İlçesi Evde Ölümlerin Eğitim ve Okuryazarlık Durumları* 

ÇEKMEKÖY İLÇESİ  

EĞİTİM DURUMU 
SAYI % 

Okuryazar 22 10,13 

Okuryazar Değil 83 38,24 

İlkokul 64 29,49 

Ortaokul 8 3,6 

Lise 25 11,52 

Ön Lisans 0 0 

Lisans Ve Üzeri 9 4,14 

Bilinmiyor 6 2,76 

*2017 ÖBS Verisi 

217 kişiden 51 kişinin Emekli olduğu ve emeklilerin  18 inin kalp hastalığı nedeniyle, 3 

ünün  Alzheımer, 6 sının KOAH, 14 ünün  Kanser, 1 inin  sepsis,  1inin  Gangren, 1 inin 

Siroz,  2  sinin Serebrovasküler hastalık , 1 inin  DM,  2 sinin Börek Hatalığı, 1 inin 

Hipertansiyon, 1 inin  Adli olay nedeniyle haytalarını kaybettikleri, 59 kişinin ev hanımı 

olduğu, 20 sinin  Kalp Hastalığı, 7 sinin Kanser, 8 inin  KOAH,  10 unun  Alzheımer, 9 unun 

Serbrovasküler hastalık, 2 sinin Diyabet, 1 inin  Parkinson, 1 inin Pnömoni, 1 inin 

Hipertansiyon nedeniyle haytalarını kaybettikleri, Nüfusa kayıtlı olduğu yer İstanbul olan 48 

kişiden 14 ü % 29 u Kanser nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Ölümlerin en fazla kış aylarında 

gerçekleştiği tespit edilmiştir. ( 13 ) 

 Tablo 4.  Çekmeköy İlçesi Evde Ölümlerin Aylara Göre Dağılımı* 

ÇEKMEKÖY İLÇESİ  

ÖLÜMÜN GERÇEKLEŞTİĞİ 

AYLAR 

SAYI YÜZDE 

Ocak-Şubat-Mart 67 30,88 

Nisan-Mayıs-Haziran 50 23,04 

Temmuz-Ağustos-Eylül 39 17,97 

Ekim-Kasım-Aralık 61 28,11 

*2017 ÖBS Verisi 

Beyoğlu ilçesinde evde ölüm nedenlerinde 1. sırada kanserler görülmektedir. Evde 

gerçekleşen 302 ölümün 86 sının yani % 28.47 sinin  ölüm nedeninin kanser olduğu 

görülmüştür. Bronş ve Akciğer Neoplazmı 25,  Beyin Kanseri 1 ,Böbrek Kanseri 2, Dil 

kanseri 2, Duodenum Kanseri 1, Karaciğer Malign Neoplazmı 4,Safra Yolları Malign 
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Neolazmı 2, Kolon Malign Neoplazmı 12, Larenks Malign Neoplazmı 3, Meme Kanseri 4,  

Mide Kanseri 8, Özofagus Kanseri 3, Pankreas Kanseri 4, Prostat Kanseri 9,Serviks Uteus 

Malign Neoplazmı 2, Trakea Kanseri 1, Uterus Malign Neoplazmı 1,  Yumuşak Doku Kanseri 

1 ,Mesane Kanseri 1 ,  2. sırada Kalp Hastalıkları yer almaktadır. 2017 yılında evde ölümlerin 

66 tanesinin yani % 21,85 inin nedeni Kalp Hastalıklarıdır.  İskemik Kalp Hastalığı 27, Kalp 

Yetmezliği 31, Atrial Fibrilasyon 1,Kalp Kapak Hastalığı 1, Burger Hastalığı 1, 3. sırada  

Serebrovasküler Hastalıklar yer almaktadır. Evde ölüm nedeni olarak 40  adet yani %13,24 

ünün  Serebsovasküler Hastalık olarak belirtilmiştir. Alzheimer 15, Serebrovasküler Hastalık 

21, Parkinson 1, Amyotrofik Lateral Skleroz 1, İntraserebral Hemoraji 1, Vertibuler 

Schwannoma 1 olarak tespit edilmiştir. ( 13 )  4. sırada Kronik Hastalıklar yer almaktadır. 34 

tanesinin yani %11,24 ünün evde ölüm nedeni olarak kronik hastalıklar belirtilmiştir. KOAH 

18, Kronik Böbrek Yetmezliği 6, Hipertansiyon 8, , Astım 1, ve  Diyabet 1,Pnömoni 6, 

Osteomyelit 1, Akut Kolesistit 2, Kaşeksi 5, Dispne 2, Karaciğer Sirozu  5,Pulmoner Emboli 

3,Kolanjit 1,  Femur Fraktürü 2, Senil Osteomalazi 1, Deri Derialtı Dokunun Enfeksiyonları 

1,Hiperosmolarite ve Hipernatremi 1,İleus 1,İdrar Yolu Enfeksiyonu 1, Akciğer Tüberkülozu 

1,Kolanjit 1, Akut Kolesistit 1, Nedeni bilinmeyen 37,Mide Kanaması 1, Akciğer Ödemi 1, 

ölüm nedenleri olarak kayıtlara girmiştir. ( 13 ) 

Tablo 5. Beyoğlu İlçesi Yaş Gruplarına Göre Evde Ölüm Sayıları* 

BEYOĞLU  İLÇESİ 

ÖLÜMLERDE YAŞ 

ARALIKLARI 

Sayı % 

20 Yaş Altı 1 0,3 

20-34 Yaş 1 0,3 

35-49 Yaş 10 3,3 

50-64 Yaş 50 16,5 

65 Yaş Üstü 241 79,8 

*2017 ÖBS Verisi 

Tablo 6. Beyoğlu  İlçesi Yaş Gruplarına Göre Evde  Ölüm Nedenleri* 

BEYOĞLU İLÇESİ 2017 YILI  ÖLÜM SAYILARI 

Yaş 

Aralığı 

Kişi 

Sayısı 
Vaka Sayısı Hastalık 

20 Yaş 

Altı 
1 1 Kanser 

20-34 Yaş 1 1 Kalp ve Damar hastalıkları 

35-49yaş 11 

6 Kanser 

1 Osteomyelit 

1 Pnömoni 

1 Böbrek Yetmezliği 

2 Nedeni Bilinmeyen 

50-64 Yaş 51 

24 Kanser 

10 Kalp ve Damar hastalıkları 

3 Hipertansiyon 

1 KOAH 

1 Akut Kolesistit 

2 Karaciğer Sirozu 

1 Akciğer Tüberkülozu 

1 Kronik Böbrek Yetmezliği 
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1 Alzheımer 

1 Parkinson 

2 Serebrovasküler Hastalık 

3 Sebebi Bilinmeyen 

65 Yaş 

Üzeri 
238 

54 Kalp ve Damar hastalıkları 

55 Kanser 

14 Alzheımer 

20 Serebrovasküler Hastalık 

1 ALS 

1 Vestibuler Schwannoma 

17 KOAH 

5 Kaşeksi 

5 Hipertansiyon 

2 dispne 

1 Astım 

33 Nedeni Bilinmeyen 

4 Kronik Böbrek Yetmezliği 

1 Diyabet 

3 Pulmoner Emboli 

1 Burger Hastalığı 

1 İleus 

1 İdra Yolu Enfeksiyonu 

3 Siroz 

1 Kolanjit 

1 Mide Kanaması 

1 Akciğer Ödemi 

5 Pnömoni 

2 Femur Fraktürü 

1 Akut Kolesistit 

1 Senil Osteomalazi 

3 Pulmoner Emboli 

1 Deri Derialtı Dokunun Enfeksiyonları 

1 Hiperosmolarite Ve Hipernatremi 

*2017 ÖBS Verisi 

Beyoğlu ilçesinde 2017 yılında evde ölen kişilerin demografik verilerine 

bakıldığında; 

302 kişiden 134 ünün  yani % 44,37 sinin kadın 168 inin yani yani 55,63 ünün  inin   

erkek, olduğu tespit edilmiştir. Yaş aralıklarına göre incelendiğinde  ölümlerin en çok 65 yaş 

üstü grupta gerçekleştiği görülmüştür. 99 kişinin yani %32,7 sinin  ünün   okuryazar olmadığı 

tespit edilmiştir. Okuryazar olmayan kişilerden 8 tanesi  yani %8.08 i Alzheımer nedeniyle 

hayatını kaybetmiştir. 

Tablo 7. Beyoğlu İlçesi Evde Ölümlerin Eğitim ve Okuryazarlık Durumları* 

BEYOĞLU İLÇESİ 

2017 YILI EĞİTİM 

DURUMU 

SAYI % 

Okuryazar 43 14,23 

Okuryazar Değil 99 32,7 

İlkokul 103 34,1 

Ortaokul 13 4,3 

Lise 12 3,9 
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Ön Lisans 1 0,3 

Bilinmiyor 31 10,26 

*2017 ÖBS Verisi 

Tablo 7. Beyoğlu İlçesi Evde Ölümlerin Eğitim ve Okuryazarlık Durumları* 

BEYOĞLU İLÇESİ 

2017 YILI EĞİTİM 

DURUMU 

SAYI % 

Okuryazar 43 14,23 

Okuryazar Değil 99 32,7 

İlkokul 103 34,1 

Ortaokul 13 4,3 

Lise 12 3,9 

Ön Lisans 1 0,3 

Bilinmiyor 31 10,26 

*2017 ÖBS Verisi 

302 kişiden 9 tanesinin emekli olduğu, emeklilerin 5 inin   Kalp Hastalığı nedeniyle, 1 

inin  Kanser, 1 inin Hipertansiyon, 1 inin Serebrovasküler  hastalık , 1 inin  Nedeni 

Bilinmeyen  sebeplerle hayatlarını kaybettikleri 302 kişiden 14 ünün ev  hanımı olduğu, 3 

ünün Alzheımer, 3 ünün  Kalp Hastalığı, 3 ünün  Kanser, 1 inin KOAH, 1 inin  Böbrek 

Yetmezliği,  1 inin Hipertansiyon , 1 inin Serbrovasküler  hastalık nedeniyle hayatlarını 

kaybettikleri, Nüfusa kayıtlı olduğu yer İstanbul olan 80 kişiden 25 i yani  ü % 31,25 inin  

Kanser nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Ölümlerin en fazla kış aylarında gerçekleştiği tespit 

edilmiştir. ( 13 ) 

Tablo 8. Beyoğlu İlçesi Evde Ölümlerin Aylara Göre Dağılımı* 

BEYOĞLU İLÇESİ 2017 

YILI ÖLÜMÜN 

GERÇEKLEŞTİĞİ 

AYLAR 

ÖLÜM SAYISI % 

Ocak-Şubat-Mart 94 29,28 

Nisan-Mayıs-Haziran 61 19 

Temmuz-Ağustos-Eylül 61 19 

Ekim-Kasım-Aralık 86 26,79 

*2017 ÖBS Verisi 

Her iki ilçede Ölüm yaş aralıkları incelendiğinde en çok ölümün  65 yaş ve üstü olduğu 

ve  ilçelerin  ölüm sayılarına göre 65 yaş ve üzeri ölümlerin oranının birbirine çok yakın 

olduğu,  50-64 yaş aralığında Çekmeköy ilçesinde evde ölüm sayısının 30  yani %13,82,  

Beyoğlu ilçesinde  evde ölüm sayısının  51 yani %16,5 i olduğu,  Çekmeköy  ilçesinde 50-64 

yaş aralığındaki evde ölümlerin 19 unun yani %63,33 ünün Kanser nedeniyle , Beyoğlu 

ilçesindeki  50-64 yaş aralığındaki evde ölümlerin 51 inin yani  % 47,05 inin Kanser 

nedeniyle yaşamlarını kaybettikleri,  Kanserin en önemli ölüm nedeni olduğu tespit edilmiştir. 

 

 

 

 

http://www.iksadkongre.org/
http://www.gapzirvesi.org/


1. ULUSLARARASI GAP MATEMATİK - MÜHENDİSLİK - FEN VE 
SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ 

 4-7 EKİM, 2018 

www.iksadkongre.org     KONGRE TAM METİN KİTABI   www.gapzirvesi.org       Sayfa 389 

 

Tablo 9. Ölüm Nedenleri Dağılımı  

ÖLÜM NEDENLERİ 
GENEL 

% 

ÇEKMEKÖY 

% 

BEYOĞLU 

% 

Kanserler 19.4 30,41 24,47 

Dolaşım Sistemi Hastalıkları 

( İKH,SVH, Hipertansif Hast. ) 
39.5 26,26 21,85 

Solunum Sistemi Hastalıkları 14.5 20,73 13,24 

Endokrin, Beslenme ve 

Metabolizmayla İlgili Hastalıklar 
21.7 13,82 11,45 

*2017 TUİK, ÖBS Verisi 

 

 
*2017 TUİK,ÖBS Verisi 

 

 

 

 

Tablo 10 . Yaş Gruplarına Göre Ölüm Oranları* 

YAŞ ARALIĞI 

İSTANBUL İLİ GENEL 

ÖLÜMLER 

% 

ÇEKMEKÖY İLÇESİ 

EVDE ÖLÜMLER 

% 

BEYOĞLU  İLÇESİ 

EVDE ÖLÜMLER 

% 

20 Yaş Altı 9.2 0,92 0,30 

20-34 Yaş 2.5 0,92 0,30 

35-49 Yaş 6.1 3,23 3,30 

50-64 Yaş 17.9 13,82 16,50 

65 Yaş Üstü 64.2 79,72 79,80 

*2017 TUİK,ÖBS Verisi 
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Grafik 2. Yaş Gruplarına Göre Ölüm Oranları* 

*2017 TUİK,ÖBS Verisi 

Tablo 11. Eğitim ve Okuryazarlık Durumları* 

EĞİTİM DÜZEYİ 

İSTANBUL İLİ  

GENEL ÖLÜMLER 

EĞİTİM DÜZEYİ 

% 

ÇEKMEKÖY İLÇESİ 

EVDE ÖLÜMLER 

EĞİTİM DURUMU 

% 

BEYOĞLU İLÇESİ  

EVDE ÖLÜMLER 

EĞİTİM DURUMU 

% 

Okuryazar 10.2 10,13 14,23 

Okuryazar Değil 18.8 38,24 32,7 

İlkokul 55.1 29,49 34,1 

Ortaokul 4.4 3,6 4,3 

Lise 6.5 11,52 3,9 

Ön Lisans 0.6 0 0,3 

Lisans Ve Üzeri 4.1 4,14 10,26 

Bilinmiyor 3.1 2,76 0 

*2017 ÖBS Verisi 
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Grafik 3. Eğitim ve Okuryazarlık Durumları* 

*2017 ÖBS Verisi 

 

Tablo.12.  Ölümlerin Cinsiyete Göre Dağılımı* 

CİNSİYET 

İSTANBUL İLİ 

GENEL  

% 

ÇEKMEKÖY  

% 

BEYOĞLU  

% 

Kadın 45.1 49,76 44,37 

Erkek %54.9 50,23 55,63 

*2017 ÖBS Verisi 

 

Tablo 13. Ölümlerin Gerçekleştiği Aylar* 

ÖLÜMÜN GERÇEKLEŞTİĞİ 

AYLAR 

ÇEKMEKÖY 

% 

BEYOĞLU İLÇESİ 

% 

Ocak-Şubat-Mart 30,88 29,28 

Nisan-Mayıs-Haziran 23,04 19 

Temmuz-Ağustos-Eylül 17,97 19 

Ekim-Kasım-Aralık 28,11 26,79 

*2017 ÖBS Verisi 
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6.SONUÇ-TAŞTIRMA 

2017 yılında İstanbul’ da gerçekleşen toplam ölümlerin birinci nedeni Kalp Hastalıkları 

iken evde gerçekleşen ölüm nedenlerinin başında Kanserler, ikinci olarak Kalp Hastalıkları 

yer almaktadır. Evde gerçekleşen ölümlerin en çok  65 yaş üstü ölümler olduğu dikkate 

alındığında daha çok terminal dönemdeki hastaların evde bakımları esnasında gerçekleşen 

ölümler olduğu anlaşılmaktadır. Eğitim düzeyleri değerlendirildiğinde daha çok okuryazar 

olmayan ya da ilkokul mezunu oldukları görülmektedir. Eğitim düzeyi yükseldikçe bireylerin 

yaşam kalitelerinin de yükseldiği, hastalıklardan korunma ile ilgili daha dikkatli oldukları ve 

hastalandıkları takdirde tedavi ve bakım sürecini daha başarılı yönettikleri bilinen bir 

gerçektir. Genel ölüm sıralamasında 2. evde ölüm sıralamasında 1. olan Kanserler ile ilgili 

hala çok çalışılması gerektiği anlaşılmaktadır. Halkımızın Kanserler konusunda Sağlık 

Okuryazarlık seviyesinin yükseltilmesi, Kanserden korunma konusunda daha fazla önlemlerin 

alınması, erken tanı ve tedavi yöntemlerinin daha fazla genişletilmesi ve halk için ulaşılabilir 

hale getirilmesi ve bu konuda sağlık politikaları geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Yaş gruplarına 

göre evde ölüm nedenlerine bakıldığında 20 yaş altında da kanserlerin ilk sıralarda yer aldığı , 

orta yaş grubunda yine kanserlerin öne çıktığı, 65 yaş üstü evde ölümlerde kanser ile beraber 

dolaşım sistemi hastalıklarının da etkili olduğu görülmektedir. Evde ölenlerin yaş grupları 

daha çok 65 yaş ve üstü bireylerdir. Hastalık nedenlerinin daha çok kanserler olduğu 

düşünüldüğünde evde bakım hizmetlerinin terminal dönem kanser hastalarına yönelik daha 

profesyonel hale getirilmesi ve hasta yakınlarının da yetiştirilmesine ihtiyaç duyulduğu 

anlaşılmaktadır. Cinsiyet verilerinde erkeklerin oranı kadınların oranından yüksektir. Bu 

TUİK Türkiye genel ölümler verileri ile örtüşmektedir. Evde gerçekleşen ölümlerde de 

erkeklerin oranı yüksektir. Ölümlerin gerçekleştiği aylar incelendiğinde genel ölümlerin de 

aynı aylarda olduğu görülmektedir. Evde ölümler için bu aylarda olmasının özel bir anlamı 

olmadığı şeklinde değerlendirilmiştir. 
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ÖZET 

Ayrımcılık toplumdaki birey ya da grupların diğerlerini damga ya da önyargı sebebiyle 

çeşitli hak ve menfaatlerden mahrum bırakmasıdır. Ruhsal hastalıklar süreğen olmaları 

nedeniyle bireylerin işlevselliğini bozararak yaşam kalitesini düşürür. Hasta bireyler eskiden 

yapabildikleri, başarabildikleri şeyleri artık eskisi gibi gerçekleştiremez. Eski becerileri 

azalmış sonuçta yeti yitimi gerçekleşmiştir. Yeti yitimi nedeniyle bireyin rol performansında 

ortaya çıkan kısıtlılıklar kişiyi özürlü hale getirir. Kişi bir öğrenci, bir aile üyesi, bir arkadaş, 

bir vatandaş olarak yapması gereken roller başarıyla yapamaz. Hastalık onu dezavantajlı 

kılmıştır. Sonuç olarak ağır ruhsal hastalıklar işlevselliği bozarak bireyleri engelli hale getirir. 

Bedensel engelli insanların çeşitli düzeylerde yardıma gereksinmeleri olduğu gibi; ruhsal 

engelli bireylerin de işlevselliğini ve yaşam kalitesini artırmak için yardıma; toplumsal 

desteğe fazlasıyla gereksinimi vardır. Ancak literatür incelendiğinde toplumda fiziksel bir 

hastalığa sahip olanlara göre, en fazla ön yargıyla karşılanan, ayrımcılığa maruz kalan hastalık 

grubunun ruhsal hastalıklar olduğu görülmektedir. Ruhsal bozukluğu olan bireylerin damga 

ve ayrımcılığa maruz kalmasının bireysel, toplumsal ve politik birçok nedeni vardır. Ülkelerin 

sahip olduğu anayasal yaptırımlardaki boşluklar ve politikalar, iletişim/ medya araçlarının 

hastalıklara ilişkin yorumları, toplumun hastalıklara ilişkin bilgi düzeyi, yaş, cinsiyet, eğitim, 

meslek, medeni durum, sosyal sınıf, kültür, dini inançlar ruhsal bozukluğu olan bireylerin 

damgalanarak ayrımcılığa uğramasına etki eden etmenler arasındadır. Hemşirelik insanı çok 

yönlü ele alan, bireye, aileye ve gruplara bakım hizmetini sunan, kişilerin yaşadıkları ve 

çalıştıkları ortamda fiziksel, ruhsal ve sosyal yeterliliklerini geliştirmesine yardımcı olan, 

eğitim rolünü kullanarak toplumsal farkındalık oluşturabilecek güce sahip bir meslektir. 

Ruhsal hastalıklara karşı ayrımcılıkla yapılan mücadelede, hemşireler ruh sağlığı ekibi 

içerisinde psikoeğitim, bakım, danışmanlık, araştırma yapma, politika oluşturma gibi rollerini 

kullanarak ruhsal hastalığa sahip bireylerin toplumla yeniden kaynaşmasına ve toplumun 

ruhsal hastalıklara ilişkin genel tutumlarının değişmesine neden olabilir. 

Anahtar kelimeler: Ruhsal Hastalık, Ayrımcılık, Hemşirelik 

Ayrımcılığa ilişkin temel kavramlar 

Ayrımcılık en yalın haliyle; eşit olmama ve bazı bireylere diğerlerinden farklı 

davranmayı içerir. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu ve Avrupa Birliğinin 

ayrımcılığa ilişkin yönergelerine göre; ayrımcılık terimi, ayırma, dışlama, kısıtlama veya ırk, 

renk, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, dil, din, etnik, ulusal ya da toplumsal köken, 

mülkiyet, doğum, siyasi veya diğer görüşlere dayalı olarak gerçekleştirilen ve bütün hak ve 

hürriyetlerin herkes tarafından tanınmasını ve kullanılmasını engelleyecek ayrımcılığı kast 

etmektedir. ("United Nations, Human Rights Committee, General Comment 18, Non-
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discrimination, 10/11/89, CCPR/C/37, [7]."). Başka bir tanıma göre de ayrımcılık toplumdaki 

birey ya da grupların diğerlerini damga ya da önyargı sebebiyle çeşitli hak ve menfaatlerden 

mahrum bırakması şeklinde açıklanabilir (Üçok, 2003).  

Ayrımcılığa psikolojik açıdan bakıldığında; temelinde önyargı, kalıp yargı ve güçlü 

duygulanım yer almaktadır. Kuramcı Allport’un tanımına göre, ön yargı “hatalı ya da esnek 

olmayan bir genellemeye dayalı antipati” şeklinde tanımlanmıştır. Genel anlamda ön yargı 

hatalı bir yargılama sonucunda oluşmuş, bir insan grubuna ya da o grubun üyelerine yönelik 

olumsuz bir tutum olarak tanımlanır. Ön yargıdaki duygulanım çoğunlukla olumsuzdur ancak 

olumlu duygular eşliğinde açığa çıkan ön yargılarda mevcuttur (Fiske, 1998; Jones, 1997; 

Nelson, 2002; Paker, 2012). Ön yargının oluşabilmesi için iki temel bileşene ihtiyaç vardır. 

Bunlardan ilki bir insan grubuna ilişkin temeli olmayan genel geçer inançlar olarak 

tanımlayabileceğimiz kalıp yargılar, ikincisi ise güçlü duygulanımdır. Bir kalıp yargıya güçlü 

bir duygulanım eşlik ederse tutum olarak ön yargı açığa çıkmış olur.  Ön yargıların günlük 

yaşam içerisinde somutlaşarak davranışa döküldüğü, hayat bulduğu zemin ise ayrımcılık 

olarak karşımıza çıkar (Paker, 2012; Quillian, 2006). Örneklersek; bir insan grubu 

(şizofrenler) bir sıfatla (tehlikelidir) tanımlanarak, aşırı genellemeye bağlı temelsiz bir kalıp 

yargı oluşturabiliriz. Bu kalıp yargıya olumsuz duygular eşlik ettiğinde (korku, hoşlanmama, 

nefret vb.) ön yargı açığa çıkar (şizofrenler tehlikelidir, onlardan uzak durmalıyım). 

“Şizofrenler tehlikelidir, onlardan uzak durmalıyım” ön yargısına sahip bir bireyin sırf 

şizofren olduğu için o kişiyle iletişime geçmemesi, arkadaş ya da komşu olmaması ayrımcı 

davranışa verilebilecek örneklerdendir. Ayrımcılığa dayalı davranış türleri basit tacizden 

başlayarak, katliama kadar uzanabilir (Paker, 2006, 2012). Ayrımcılık genel anlamda maruz 

bırakılan kişiyi dezavantajlı kılacak şekilde uygulanmasına rağmen; bazı durumlarda 

ayrımcılığa uğratılanı avantajlı kılacak şekilde de (pozitif ayrımcılık) yaşamda var olmaktadır. 

Engellilik, Ruhsal Hastalıklar ve Ayrımcılık 

Engellilik hali kişinin sağlık durumu ve çevresiyle etkileşimi sonucu açığa çıkan, 

günlük yaşam aktivitelerini sınırlandıran çok yönlü bir kavramdır. Birleşmiş Miletler Engelli 

hakları sözleşmesine göre; “Engelli kavramı diğer bireylerle eşit koşullar altında topluma 

tam ve etkin bir şekilde katılımlarının önünde engel teşkil eden uzun süreli fiziksel, zihinsel, 

düşünsel ya da algısal bozukluğu bulunan kişileri içermektedir.” (Engellilerin Haklarına 

İlişkin Sözleşme). 

WHO - Dünya Sağlık Örgütünün tanımına bakıldığında engellilik kavramının; 

noksanlık, özürlülük ve maluliyet başlıkları altında tanımlandığı görülmektedir. 

• Noksanlık (Impairment): “Sağlık bakımından “noksanlık” psikolojik, anatomik veya 

fiziksel yapı ve fonksiyonlardaki bir noksanlığı veya dengesizliği ifade eder.” 

• Özürlülük (Disability): “Sağlık alanında özürlülük‟ bir noksanlık sonucu meydana 

gelen ve normal sayılabilecek bir insana oranla bir işi yapabilme yeteneğinin kaybedilmesi ve 

kısıtlanması durumunu ifade eder.”  

• Maluliyet (Handicap): “Sağlık alanında “maluliyet” bir noksanlık veya özürlülük 

sonucunda, belirli bir kişide meydana gelen ve o kişinin yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel 

durumuna göre normal sayılabilecek faaliyette bulunma yeteneğini önleyen ve sınırlayan 

dezavantajlı bir durumu ifade eder.” (World report on disability).  
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Ülkemizdeki 5378 Sayılı Özürlüler (Engelliler) Kanununa göre; doğuştan veya 

sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini 

çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük 

gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık 

ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi “özürlü” olarak tanımlanmaktadır (Engelliler 

Hakkında Kanun). 

Yukarıdaki tanımların tamamı incelendiğinde; engelliliğin sadece fiziksel değil ruhsal 

boyutu da içeren, bireyin yaşamında güçlüklere yol açan çok yönlü bir fenomen olduğu 

görülmektedir. Günümüzde engelliler barınmadan tutunda, eğitim, istihdam, ulaşım gibi 

toplumsal yaşam içinde birçok zorluk yaşamaktadır. Ülkemizde engellilerin yaşadığı 

güçlükleri azaltmaya dönük verilen hizmetler şu başlıklar altında toplanır: 

1. Engellilere verilen maaşlar ve düzenli yardımlar 

2. Engelliler için vergi indirimleri ve muafiyetler 

3. Engelliler için kamu kurumları tarafından sağlanan indirim ve haklar  

4. Engelliler için özel şirketler tarafından sağlanan indirim ve haklar 

5. Engellilerin istihdamına yönelik haklar 

6. Engellilerin eğitimine yönelik haklar (Engelli bakım hizmetleri) 

Ruhsal hastalıkların toplumda görülme sıklığı göz ardı edilemeyecek kadar fazladır. 

Ülkemizde gerçekleştirilmiş olan “Türkiye Ruh Sağlığı Profili Çalışması”nda Türkiye’de 

nüfusun %18’inin yaşam boyu bir ruhsal hastalık geçirdiği bildirilmektedir (Erol, Kılıç, 

Ulusoy, Keçeci, & Şimşek, 1998). Ruhsal hastalıklar sık görülmelerine ek olarak ciddi yeti 

yitimine (işten güçten kalmaya) sebep olurlar; birçok bedensel hastalığın aksine genç yaşta 

ortaya çıkar, üstelik çoğu ömür boyu sürebilir. Ulusal hastalık yükü çalışması incelendiğinde; 

yeti yitimi içinde geçen yılların önde gelen nedenleri sıralamasında, ilk sırada yer alan 20 

sağlık durumunun 5 tanesi (unipolar depresif bozukluk, alkol kullanım bozuklukları, şizofreni, 

bipolar afektif bozukluk ve Alzheimer ve diğer demanslar) ruhsal hastalıklardır ("Hacettepe 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Ulusal Hastalık Yükü Çalışması Sonuçları ve Çözüm Önerileri,"). 

Tunstall-Pedoe’nın 2005 yılında kronik hastalıkları konu alan çalışmasında, diabet, 

kardiyovasküler hastalıklar ve ruhsal hastalıkların yıllar içinde giderek artan oranlarda 

engelliliğe neden olduğu tespit edilmiştir (Tunstall-Pedoe, 2006).  Ülkemizde 2010 yılında 

Türkiye İstatistik Kurumunun yaptığı araştırmada engellilik hali olan kişilerde ruhsal 

özürlülük oranı %3.9 olarak belirtilmiştir ("TUİK Özürlülerin Sorun ve Beklentileri 

Araştırması,"). Ülkemizde Aslan ve Şimşek tarafından 2017 yılında yapılan bir çalışmaya 

göre de sırasıyla duygudurum bozuklukları, zeka geriliği, şizofreni ve psikozla giden 

bozukluklar psikiyatride en sık engellilik haline sebep olan bozukluklar olarak tespit edilmiş 

olup, engellilik halinin en sık üretken çağ olarak tanımlanabilecek orta erişkinlikte açığa 

çıktığı belirtilmiştir (Aslan & Şimşek, 2017). 

Ruhsal hastalıklar süreğen olmaları nedeniyle bireylerin işlevselliğini bozararak yaşam 

kalitesini düşürür. Hasta bireyler eskiden yapabildikleri, başarabildikleri şeyleri artık eskisi 

gibi gerçekleştiremez. Eski becerileri azalmış sonuçta yeti yitimi gerçekleşmiştir. Yeti yitimi 

nedeniyle bireyin rol performansında ortaya çıkan kısıtlılıklar kişiyi özürlü hale getirir. Kişi 

bir öğrenci, bir aile üyesi, bir arkadaş, bir vatandaş olarak yapması gereken rolleri başarıyla 

yapamaz. Hastalık onu dezavantajlı kılmıştır. Sonuç olarak ağır ruhsal hastalıklar işlevselliği 
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bozarak bireyleri engelli hale getirir. Bedensel engelli insanların çeşitli düzeylerde yardıma 

gereksinmeleri olduğu gibi;  ruhsal engelli bireylerin de işlevselliğini ve yaşam kalitesini 

artırmak için yardıma; toplumsal desteğe fazlasıyla gereksinimi vardır (Yıldız, 2003). Ancak 

literatür incelendiğinde toplumda fiziksel bir hastalığa sahip olanlara göre, en fazla ön 

yargıyla karşılanan, ayrımcılığa maruz kalan hastalık grubunun ruhsal hastalıklar olduğu 

görülmektedir (Bilge & Çam, 2010; Üçok, 2003). Bu bireyler toplum tarafından tehlikeli, 

korkutucu, dengesiz, sorumsuz, hareketleri önceden kestirilemeyen ve iletişim sorunu olan 

kişiler olarak görülmektedir (Angermeyer & Dietrich, 2006; Angermeyer, Schulze, & 

Dietrich, 2003; Crisp, Gelder, Rix, Meltzer, & Rowlands, 2000; M. O. Çam et al., 2014; Ozer, 

Varlik, Ceri, Ince, & Delice, 2017; Rüsch, Angermeyer, & Corrigan, 2005). Özellikle ruhsal 

bozukluğu olan bireylerin “tehlikeli ve ne yapacağı kestirilemez” olarak algılanması toplum 

içinde endişe yaratmaktadır. Birey ya da toplum kendisini rahatsız eden bir durumla 

karşılaştığında onu yabancılaştırma, uzaklaştırma yoluna gider. Bu da ayrımcılığın başlangıcı 

kabul edilir (O. Çam & Çuhadar, 2011; Taşkın, 2007). 

Ayrımcılığın sonuçları ve bu konuda yapılan çalışmalar  

Ayrımcılığın temelinde olumsuz inançlar ve damgalama vardır. Damgalama bir kişi ya 

da grubun sahip olduğu özellikler nedeniyle gözden düşürülmesi, olumsuz olarak 

değerlendirilmesidir (O. Çam & Çuhadar, 2011; King et al., 2007). Geçmişten günümüze 

cüzzam, lepra, sifiliz, AIDS gibi birçok fiziksel hastalık insanlar tarafından damgalanarak, 

toplum dışına itilmiştir. Ancak fiziksel hastalıklardan farklı olarak ruhsal hastalıkların tümü 

insanlar tarafından damgalanmaktadır. Ruhsal hastalıklar ve ayrımcılığa yönelik çalışmalar 

incelendiğinde şizofreninin ilk sıralarda yer aldığı, bu hastalık üyelerinin toplum tarafından 

ciddi anlamda dışlandığı görülmektedir (Bilge & Çam, 2010; Üçok, 2003). Aynı zamanda 

ruhsal bozukluklara yönelik damgalanmadan önemli ölçüde payını alan diğer hastalık grupları 

ise madde kullanım bozukluğu, bipolar bozukluk ve anksiyete bozukluğudur (Engin E, 2008; 

Gümüş, 2008; Yıldırım S, 2008). 

Ayrımcılık ruhsal hastalıklara sahip bireyler üzerinde çok yönlü olumsuz sonuçlara 

neden olmaktadır. Etiketlenen hastalar sosyal açıdan reddedilerek toplum dışına itilmektedir. 

Yapılan çalışmalarda ruhsal hastalığı olanlara karşı toplumda belirgin olarak sosyal açıdan 

reddedici tutumların varlığı gösterilmiştir (Taşkın, 2007). Toplum dışına itilen hastalarda 

zamanla değersizlik, içe kapanma, utanç ve umutsuzluk gibi birçok olumsuz duygu açığa 

çıkmaktadır. Bu durum aile içi ilişkilerinden tutunda mesleki ilişkilerine kadar uzanmakta ve 

bireylerin toplumsal uyumunu, kişiler arası ve mesleki işlevselliğini bozmaktadır. Ayrımcılık 

ve damgalanmaya ilişkin tutumların hastaların tedavi ve bakım süreçleri üzerine de olumsuz 

etkileri vardır. Hastalığını gizleme, tedaviye başlamaktan kaçınma, tedavi aldığını gizleme, 

tedaviye uyum becerilerinde bozulma bunlar arasında yer alır. Tüm bu olumsuz etkiler 

hastanın ve ailesinin fiziksel ve duygusal yükünü artırırken, yaşam kalitesini de ciddi anlamda 

bozar (Ozer et al., 2017; Taşkın, 2007). 

Literatür ruhsal hastalıklara ilişkin ayrımcılık yönünden incelendiğinde; ayrımcılığın 

ruhsal bozukluğa sahip bireyler üzerindeki etkileri açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ye ve 

arkadaşlarının (2016) Avustralya’da ağır ruhsal hastalığa sahip bireylerle yaptıkları 

çalışmada; araştırmaya katılan hastaların %80’inin yaşamlarının en azından bir alanında 
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ayrımcılığa maruz kaldıkları belirtilmiştir. Bu çalışmada olumsuz yönde ayrımcılığın uzak 

durma ve kaçınma şeklinde, ağırlıklı olarak aile üyeleri (%46) ve komşuları (%48)   

tarafından yapıldığı tespit edilmiştir. Aynı çalışmada hastaların %50’si sahip oldukları ruhsal 

hastalık tanısını gizleme ihtiyacı duyduklarını bildirmiştir (Ye et al., 2016). Switaj ve 

arkadaşlarının (2012) Polonya ‘da yaptıkları çalışma da da benzer olarak araştırmaya 

katılanların yarısından çoğu iş, ev, okul veya her türden lisans için yazılı başvurularında 

sıklıkla psikiyatrik tedavi aldıklarını belirtmekten kaçındıklarını ifade etmiştir. Ayrıca bu 

araştırmaya katılanların yaklaşık dörtte biri, çalışma ortamında ruhsal hastalığa sahip 

olduğunu bilen meslektaşlarının ve amirlerinin destekleyici tutum içinde olmadığını 

belirtmiştir (Świtaj et al., 2012). Avusturalya’da ruhsal bozukluğa sahip bireylere karşı 

yapılan ayrımcılığı konu alan çalışma sonucuna göre de, araştırmaya katılanların %36’sının 

bu kişilerin semptomlarını ya da davranışlarını tolere etmek de zorlandığı, %17’sinin ruhsal 

problemi olan bireyleri tehlikeli bulduğu, % 12’sinin onlarla başa çıkmanın çok zor olduğunu 

düşündüğü için ruhsal hastalığı olan bireylerden kaçındığı bildirilmiştir. Aynı araştırmada 

katılımcıların %36’sının ruhsal hastalığı olan kişilerle bağlantısını/iletişimini azalttığı,  

%25’inin bu kişilere karşı sinirli ve sabırsız olduğu, %12’sinin kişinin hasta olduğunu 

bilmesine rağmen uygun veya gerekli desteği sağlamadığı, % 11’inin kişinin hastalığını 

anlamadığı ya da ruhsal sağlık sorunlarının farkında olmadığı belirtilmiştir (Reavley, Morgan, 

Rossetto, & Jorm, 2018). Yine yukarıdaki araştırma sonuçlarıyla paralel olarak; Londra’da 

Toplum Ruh Sağlığı merkezinde yapılan çalışma sonucuna göre; katılımcıların %88’inin 

yaşamının en az bir alanında ayrımcılığa maruz kaldığı ve ayrımcılığın en yaygın olarak ruh 

sağlığı bakımı (% 44), komşular (% 42), polis (% 33), istihdam (% 31) ve genel tıbbi bakım 

(% 31) alanlarında yapıldığı bildirilmiştir (Gabbidon et al., 2014).  Ruhsal bozukluğu olan 

hastalar sağlık çalışanları tarafında da ayrımcı muamelelere maruz kalmaktadır. Morgan ve 

arkadaşlarının ağır ruhsal bozukluğu olan bireylerle yaptıkları araştırmada; katılımcıların % 

11.8'i son 12 ayda bir sağlık çalışanından ayrımcı muameleye maruz kaldıklarını belirtmiştir. 

Bu çalışmaya göre sağlık personeli tarafından en yaygın yapılan ayrımcılık şekli, özellikle 

kişisel öykü ve tedavi ihtiyaçları ile ilgili olarak, göz ardı edilme, yargılanma ve 

dinlenmemeyi içermektedir (Morgan, Reavley, Jorm, & Beatson, 2016). 

Ruhsal hastalığı olan insanlara karşı yapılan ayrımcılıkla mücadelede hemşirenin 

rolü. 

Ayrımcılık damga ve önyargı gibi zihinsel süreçlerden beslenen çok yönlü bir 

kavramdır. Ruhsal bozukluğu olan bireylerin damga ve ayrımcılığa maruz kalmasının 

bireysel, toplumsal ve politik birçok nedeni vardır.  Ülkelerin sahip olduğu anayasal 

yaptırımlardaki boşluklar ve politikalar, iletişim/ medya araçlarının hastalıklara ilişkin 

yorumları, toplumun hastalıklara ilişkin bilgi düzeyi, yaş, cinsiyet, eğitim, meslek, medeni 

durum, sosyal sınıf, kültür, dini inançlar ruhsal bozukluğu olan bireylerin damgalanarak 

ayrımcılığa uğramasına etki eden etmenler arasındadır(Taşkın, 2007; Üçok, 2003). 

Hemşirelik insanı çok yönlü ele alan, bireye, aileye ve gruplara bakım hizmetini sunan, 

kişilerin yaşadıkları ve çalıştıkları ortamda fiziksel, ruhsal ve sosyal yeterliliklerini 

geliştirmesine yardımcı olan, eğitim rolünü kullanarak toplumsal farkındalık oluşturabilecek 

güce sahip bir meslektir (Korkmaz, 2011).  Ruhsal hastalıklara karşı ayrımcılıkla yapılan 

mücadelede, hemşireler ruh sağlığı ekibi içerisinde psikoeğitim, bakım, danışmanlık, 
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araştırma yapma, politika oluşturma gibi rollerini kullanarak ruhsal hastalığa sahip bireylerin 

toplumla yeniden kaynaşmasına ve toplumun ruhsal hastalıklara ilişkin genel tutumlarının 

değişmesine neden olabilir (Baysal, 2013). 

Ayrımcılıkla mücadelede hemşireler için öneriler: 

Öncelikle hemşirelerin ayrımcılık kavramını hem teorik hem de toplumsal yaşam 

pratiğinde tanımaları, fark etmeleri, bu konuya ilişkin bilgi ve deneyimlerinin artırılması 

gerekmektedir.  

Hemşireler ruhsal hastalıklara ilişkin kendi bakış açılarını gözden geçirmeli, 

geliştirmeli; bu konuda ki tutum ve inançlarının farkında olmalıdır. 

Hemşirelerin ayrımcılığa ilişkin hem ulusal hem de uluslararası hukuki mevzuatı iyi 

bilmesi gerekir. 

Hemşireler tarafından ruhsal özürlü bireylerin yasal hakları bilinmeli, bu konuda hasta 

ve ailesine gereken danışmanlık verilmelidir. 

Hemşireler güncel olarak ruhsal özürlü bireylere ilişkin yasal düzenlemeleri takip 

etmeli, aktif olarak yasal düzenlemelerin oluşturulmasına katkı sağlamalıdır. 

Ruhsal özürlü bireylerin haklarının savunulmasında bu konuda yapılan organizasyonlara 

katılmalı, meslektaşlarını, hasta ve ailesini de bu kaynaklara yönlendirmelidir. 

Hemşireler basın yayın organlarındaki ruhsal hastalıklara ilişkin yanlış yorumları 

protesto edip, bu alanda doğru kampanyalar yürüterek, ruhsal hastalıklara dönük toplumsal 

algıyı değiştirebilir. 

Hemşireler toplumda kilit rolü olan basın mensubu, öğretmen, muhtar, polis memuru, 

politikacı, sağlık görevlisi, din adamı gibi kişileri ruhsal hastalıklar konusunda eğitip, 

etkileşime geçerek toplumsal bilinci artırabilir. 

Hemşireler ayrımcılıkla mücadelede ruhsal bozukluklara ilişkin oluşturulmuş 

derneklerde aktif rol alarak; hem hastaları destekleyebilir hem de topluma ruhsal hastalıkları 

doğru tanıtma fırsatı bulabilir. 

Hemşireler okul, işyeri, birinci basamak muayene merkezleri gibi toplu alanlarda; halkı 

ruhsal hastalıklara ilişkin bilgilendirerek, toplumsal değişimi tetikleyebilir. 

Hemşireler ruhsal hastalıklara ilişkin politikaların ve yasal düzenlemelerin 

oluşturulmasında söz sahibi olarak, ayrımcılığa karşı adım atabilir.   

Ülkemizde hemşirelik eğitimi gözden geçirilerek, psikiyatri hemşireliği müfredatına 

ayrımcılık ve damgalanmaya ilişkin bilgi, tutum ve inançları değiştirmeye dönük eğitim 

programları eklenebilir (Bilge & Çam, 2010; O. Çam & Çuhadar, 2011; Pinto-Foltz & 

Logsdon, 2009).  
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MADDE KULLANIM BOZUKLUKLARINDA PSİKİYATRİ HEMŞİRESİNİN ROLÜ 

 

Arş. Gör. Gülsen KILINÇ 

İnönü Üniversitesi, gulsen.bektas@inonu.edu.tr 

 

ÖZET 

Türkiye’de 2011 yılında yayınlanan hemşirelik yönetmeliğine göre psikiyatri 

hemşirelerinin görev ve yetkileri kapsamında alkol ve madde bağımlılığı merkezi çalışanı 

hemşirelerin görev tanımlanmaları yapılmıştır. Buna göre bağımlılık merkezlerinde çalışan 

hemşirelere tedavi süreci ve sonraki rehabilitasyon dönemlerinde profesyonel ekibin etkin 

üyesi olarak görevlerini yerine getirmek, bağımlı birey ve aile üyelerine psikososyal yönden 

destek sağlamak, toplumda görülen madde kullanım sıklığı ve şiddetini azaltmaya yönelik 

farkındalık oluşturmak ve konuyla ilgili eğitimler vermek, madde bağımlılığıyla ilgili 

konularda araştırmalar yapmak, meslek gelişimine katkıda bulunmak ve diğer hemşireler ile 

paylaşımda bulunmak olarak sıralanabilir.  

Madde kullanım bozukluğunun tedavi süreci ve önlenmesinde ekip işbirliği oldukça 

önemli olup bu ekipte hemşirenin rolü büyüktür. Bu alanda çalışan hemşirelerin, bağımlılık 

tedavisinin temel ilkelerini, maddelerin etkilerini, entoksikasyon ve yoksunluk belirtilerini iyi 

bilmeleri ayrıca iyi birer gözlemci olmaları gerekmektedir. Hemşireler, riskli grupların tespit 

edilmesi, bakımda sürekliliğin sağlanması, madde kullanım bozukluğu olan kişilerin bütüncül 

değerlendirilmesinde tedavi ekibi içerisinde etkin roldedir.  

Anahtar kelimeler: Psikiyatri hemşireliği, Madde bağımlılığı, Madde kullanım 

bozukluğu 

Alkol ve madde kullanım bozuklukları, kişide fiziksel, ruhsal ve toplumsal sorunlara yol 

açabilen süreğen bir rahatsızlık durumudur. Vücudun hemen her organını etkileyerek önemli 

sağlık problemlerine neden olabilir. Çalışmalar önceki yıllarda ülkemiz için daha az tehditkar 

olan alkol ve madde kullanım bozukluklarının toplumun birçok kesimini içine alacak 

boyutlarda yaygınlaştığını göstermektedir. Türkiye'de son yıllarda alkol ve madde kullanımı 

bir sorun olarak algılanmaya başlanmakla birlikte, ilgili çalışmaların yetersiz olduğu 

söylenebilir. Bu alanda daha fazla bilgi edinmek için kapsamlı araştırmalara gereksinim 

olduğu açıktır. Alkol ve madde kullanım yaygınlığı hakkında daha kapsamlı bilgiler edinmek, 

koruyucu çalışmalar için gerekli ve önemli bir adımdır [1, 2].  

Madde ve alkol kullanımındaki artışa paralel olarak, madde kullanımına bağlı bireysel 

ve toplumsal sorunlarda da artış olmakta, maddenin etkilerine bağlı olarak bireylerin beden ve 

ruh sağlıklarının bozulmasının yanında, kötüye kullanım ya da bağımlılıkla ilişkili olarak 

kişilerarası ilişkiler bozulmakta, okul başarısı düşmekte, ailede ve iş yerinde çatışmalar ortaya 

çıkmakta, maddenin yarattığı etkiye bağlı olarak, riskli davranışlar artmakta, intihar, adam 

yaralama, öldürme, iş ve trafik kazalarında artış, sosyal geri çekilme, sosyal etkinliklerde 

azalma, kendi başına yaşamını sürdürememe ve iş alanında işlevselliğin yitirilmesi ile ilgili 

becerilerin kaybı gibi belirtiler hastalığın ilk başından itibaren ortaya çıkmaktadır (3-5). 

Türkiye’de 2011 yılında yayınlanan hemşirelik yönetmeliğine göre psikiyatri 

hemşirelerinin görev ve yetkileri kapsamında alkol ve madde bağımlılığı merkezi çalışanı 
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hemşirelerin görev tanımlanmaları yapılmıştır. Buna göre bağımlılık merkezlerinde çalışan 

hemşirelere tedavi süreci ve sonraki rehabilitasyon dönemlerinde profesyonel ekibin etkin 

üyesi olarak görevlerini yerine getirmek, bağımlı birey ve aile üyelerine psikososyal yönden 

destek sağlamak, toplumda görülen madde kullanım sıklığı ve şiddetini azaltmaya yönelik 

farkındalık oluşturmak ve konuyla ilgili eğitimler vermek, madde bağımlılığıyla ilgili 

konularda araştırmalar yapmak, meslek gelişimine katkıda bulunmak ve diğer hemşireler ile 

paylaşımda bulunmak olarak sıralanabilir (4-8).  

Madde kullanım bozukluğunun tedavi süreci ve önlenmesinde ekip işbirliği oldukça 

önemli olup bu ekipte hemşirenin rolü büyüktür. Bu alanda çalışan hemşirelerin, bağımlılık 

tedavisinin temel ilkelerini, maddelerin etkilerini, entoksikasyon ve yoksunluk belirtilerini iyi 

bilmeleri ayrıca iyi birer gözlemci olmaları gerekmektedir. Hemşireler, riskli grupların tespit 

edilmesi, bakımda sürekliliğin sağlanması, madde kullanım bozukluğu olan kişilerin bütüncül 

değerlendirilmesinde tedavi ekibi içerisinde etkin roldedir (8-10).  

Alkol ve madde bağımlılığı merkezi hemşiresi, madde kullanım bozukluğu olan hastayı 

değerlendirirken, öncelikle hastanın kullandığı maddenin türünü, hangi yolla aldığı, miktarı, 

sıklığı, ne kadar süredir ve en son ne zaman kullandığı, madde kullanımını sonlandırma 

konusundaki düşüncelerini, madde kullanımının sonucunda neler olduğu (iş, arkadaş, aile, 

yasal sorunlar, sağlık problemleri vb. konularda) ve ailede başka alkol ya da ilaç/madde 

kullananın olup olmadığı gibi direkt maddeye yönelik verileri değerlendirmelidir (1).  

Hemşireler, problemin inkarı, madde kullanıyor olmayı önemsememe, başka kişileri 

suçlama ya da öfke, mantığa bürüme, suçluluk, yargılamada zayıflık, impulsivite, benlik 

saygısında azalma, etkisiz başetme yöntemleri kullanma, rollerini (iş, aile, okul yaşamındaki 

roller) yerine getirmede yetersizlik, uyku ve beslenme bozuklukları, ilişkilerde samimi 

olmama gibi madde kullanımı göstericilerini titizlikle değerlendirmelidir.  

Hemşirelik yönetmeliğinde belirtilen AMATEM Biriminde çalışan hemşirenin diğer 

yetki, görev ve sorumlulukları; 

• Terapötik grup çalışmalarını “uğraşı, spor, günaydın toplantısı, sinema, kitap, işe 

yönlendirme, gezi vb.” düzenler, hastaların katılımını sağlar ve gözlemler. 

• Düzenli olarak idrar örnekleri alarak ve alkol metre ölçümü yaparak madde kullanılıp 

kullanılmadığını takip eder.  

• Hemşire ilaçların (özellikle narkotikler) güvenliğini sağlamalı, kilit altında tutmalı ve 

sayarak devretmelidir.  

• Serviste aramalar yaptırır, güvenliği sağlar ve servise madde girişini engellemeye 

yönelik tedbirler alır.  

• Taburculuk sonrasında relapsları önlemek için bireysel veya grup danışmanlığı yapar 

ve relapsa sebep olan düşünce ve davranışlarını tanımasını sağlar.  

• Hastaların kendine yardım gruplarına katılmasını sağlar (adsız narkotik (NA), 

ailelerinin (Al-Anon), adsız alkolik (AA), çocukların (ACA)) gibi. 

• AMATEM’de çalışan personellerin bağımlılık konusunda eğitimini planlar ve 

organize eder. 

• Toplumu bilgilendirme konusundaki aktivitelerde rol alır, eğitim ve danışmanlık 

hizmetleri verir. 
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• Tedavi motivasyonu değişkenlik gösterir, motivasyonu düşen hasta öteki hastaları 

madde kullanmaya itebilir; firar, içeriye madde koymaya çalışma, toplu taburculuk gibi 

davranışlar görülebilir. Hemşire, motivasyonu düşen hastanın diğerlerini etkilemesini 

engellemeli, hastalarla motivasyonel görüşmeler yaparak daima gözlemler ve madde kullanım 

bozukluğu olan hastanın tedaviye motivasyonunu artırmaya çalışır.  

• Yaşamsal problemleriyle baş etmede yetersiz kalması nedeniyle madde kullanımına 

başvurduğunun farkına varması sağlanır ve hastaya daha etkili problem çözme yöntemleri 

kazandırır. 

• Hastaya yaşadığı sorun ve bağımlılığın fiziksel zararları hakkında bilgi vererek 

değişmesine yardımcı olur. 

• Madde almaması için cesaretlendirir ve temiz kalmasını sağlar. 

• Tedavi sürecinde diğer tıbbi durumlar hakkında hasta ve yakınlarını bilgilendirir. 

• Hastayı yargılamayan, değer veren, yaşadığı sorunları samimiyetle dinleyen tutumlar 

sergiler (4). 
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ÖZET 

Ruh sağlığı  ekibinde  yer  alan  hemşirelerin  hastaların  tedaviye  uyumları 

konusundaki  görev  ve  sorumlulukları  oldukça  fazladır.  Hastanın  tedaviye  uyumunda 

hemşirelerin  sorumluluğu  büyük  önem  taşımaktadır.  Tedavi  ekibi  içinde  bulunan 

hemşirelerin  ilaç  tedavileri  ile  ilgili  sorumlulukları  incelendiğinde,  hastaların  tedaviye 

uyumları  konusunda  da  sorumluluk  alanları  oldukça  geniştir.  Amerikan  Hemşireler 

Birliği’  nin  psikiyatri  hemşireleri  için  psikofarmakoloji  rehberinde;  tedavilerde 

hemşirenin  ilaç  sınıflandırmalarını  bilme,  ilacın  beklenen  ve  beklenmeyen  etkilerini 

bilme, ilacın endikasyon, kontrandikasyon, toksisite semptomlarını bilme, gözlemleme, hasta 

ve ailesini tedavi planına dahil etme, hastanın  geçmişteki ilaç kullanımıyla ilgili veri toplama, 

tedavinin fayda  ve zararlarını bilme gibi sorumlulukları olduğu belirtilmiştir. 

Hastanın tedaviye uyumunu sağlamak için, hastaya hastalık belirtileri ile nasıl baş 

edeceği, yaşamını  hastalığı ile nasıl devam ettireceği,  etkili ve kişiye özel yöntemlerle 

hastaya öğretilmelidir. Hastaya  ve ailesine tedavinin uzun süreceği ile bilgiler  verilmeli bu  

konuda  olumsuz  düşüncelere  düşmemeleri  konusunda  destek  olunmalıdır.  Sonuç olarak 

hastanın tedavisi konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye  sahip hemşirenin tedaviye uyumsuz  

olan  hastaları  belirleyip,  konuyla  ilgili  planlama  yaparak  hedeflenen  uyum davranışını 

değerlendirmesi, hastanın tedaviye uyumunu arttıracaktır. 

Anahtar kelimeler: Tedaviye uyum, Hemşirelik yaklaşımları, Psikiyatri hemşireliği 

İnsanlar her türlü sorunda olduğu gibi, psikiyatrik sorunları olduğu zamanlarda da 

sorunlarına çözüm aramak için çeşitli tutum ve davranışlarda bulunurlar. Bu çözüm arayışları, 

içinde bulunduğu dünya ve onu anlama biçimi, yaşam koşulları, kültürü, teknolojisi ve kişiler 

arası ilişkilerinin durumuna göre değişiklik gösterir. Ruhsal hastalık ve rahatsızlıkların 

tedavisinde kullanılan yöntem ve teknikler önemli oranda çeşitlilik gösterirken günümüzde 

öncelikle ilaç tedavisi olmak üzere bazı tedavi ve tekniklerin psikiyatride ayrı bir önem 

kazandığını söyleyebiliriz. Hızlı bir çağdaşlaşma ve şehirlileşmenin yaşandığı ülkemizde 

ruhsal yardım almak isteyenlerin tedavi talep ve beklentilerinde yavaş yavaş Batı 

ülkelerindekine benzer bir çeşitlilik ortaya çıkmaktadır (1-2).  

Ruhsal hastalıkların tedavisinde kullanılan başlıca yöntemler; ilaç tedavisi, 

elektrokonvülsif tedavi ve psikoterapilerdir (3).  

İlaç Tedavisi   

İnsan davranışlarını etkilemek için çeşitli maddelerin kullanılması insanlık tarihi kadar 

eskilere dayanır. Çok eski çağlardan bu yana çeşitli bitki ve maddelerden elde edilen 

karışımlar hastalıklara karşı ilaç olarak kullanıldığı gibi, alkol, tütün, afyon, esrar, kokain, 

peyote gibi bugün psikoaktif ilaç olarak bilinen maddeler de insan psikolojisini çeşitli 
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amaçlarla etkilemek, acıyı dindirmek ya da keyif vermek amacıyla günümüze kadar 

kullanılagelmiştir (4).  

İlaç tedavisinde göz önünde bulundurulması gereken temel ve genel ilkelerin başlıcaları 

şunlardır: yakınmanın planlanması ve değerlendirilmesi, ilacın seçimi hastanın bedensel ve 

ruhsal olarak tam bir değerlendirilmesine dayanmalıdır. İlaçların etki alanları, hedef belirtilere 

etki güçleri, başka ilaçlarla etkileşimleri, riskleri, zehirlenme belirtileri ve zehirlenmeye karşı 

alınacak önlemler iyi bilinmelidir. En etkili ve en az etkili yan etkili ilaç, en etkili ve en düşük 

dozda, gereken sürede verilmeye çalışılmalıdır. Kısa sürede sık ilaç kullanmaktan 

kaçınılmalıdır (1, 3).  

İlaç başladıktan sonra kısa bir süre içinde hasta iyileşirse, bu iyileşmenin ilaç etkisine 

bağlı olduğu kesin değildir. Erken düzelen hastalarda, düzelmenin ilaca mı yoksa başka bir 

etkene mi bağlı olduğu incelenmeli, tedavi buna göre yürütülmelidir. İlaca uyumu attırmak ve 

olası intoksikasyonları önlemek için tedavi rejimi hasta ve ailesine açıklanmalıdır  (5, 3).  

 Elektrokonvülsif Tedavi (EKT)  

Halk arasında şok tedavisi diye bilinen bu sağaltım üzerinde yıllardan beri tartışmalar 

sürmesine karşın, günümüzde öncelikle ağır çökkünlüklerde kısa sürede olumlu sonuç 

sağlayan, az yan etkili bir sağaltım olarak kabul edilmiştir (3). EKT sırasında bireye önce 

kaslarını gevşetici ilaç verilir, daha sonra elektrik şoku düşük amperli yüksek voltajlı bir 

akım, birkaç saniye bireyin her iki alın şakağına uygulanarak gerçekleştirilir. Bu tür şok 

özellikle derin duygusal çöküntü içinde bulunan kişilerde kısa süreli iyi neticeler vermektedir. 

Derin çöküntü içinde hastaneye gelen ve özellikle intihar riski yüksek olan kişi, birkaç hafta 

süreyle elektrik şok tedavisi gördükten sonra depresyondan kurtulup psikolojik tedaviye 

uyumlu hale gelebilmektedir (6).  

Geçmiş yıllarda bazı kontrendikasyonları ve yan etkileri olduğu söylenmesine karşın 

günümüzde anestezi eşliğinde kas gevşeticili olarak yapılan uygulamalarda bu durumlar 

ortadan kalkmıştır. Ancak görece kontrendikasyonlardan ve önlenebilecek yan etkilerden söz 

edilebilir. Günümüzde anestezi eşliğinde ve kas gevşeticili uygulanan EKT' nin yan 

etkilerinin çoğu zararsız ve geçicidir (7). Hemşirenin EKT uygulamalarında; hastanın ve 

ailesinin bilgilendirilmesi, EKT malzemelerinin ve ilaçların kontrolünün sağlanması, hastanın 

medikal tedavisinin yapılması, bakım ihtiyaçlarının giderilmesi, havayolu açıklığının 

sağlanması gibi EKT öncesi ve sonrasına ilişkin görevleri vardır (5).  

 Psikoterapiler   

Psikoterapi, çok geniş anlamda, düşünce, duygu ve davranışları, konuşma, ilişki kurma 

yolları ile etkileyerek değiştirme ve iyileştirme, sıkıntıların kökeni hakkında iç görü kazanma 

ve bunlara uygun çözüm yolları bulmak için öneriler getiren her türlü yöntem olarak 

tanımlanır. Bu tanıma göre bütün telkin, ikna, rehberlik, eğitim ile kişiyi değiştirme yolları 

psikoterapinin kapsamına girer (5, 3). Psikoterapi türleri, hekimin hastaya yanaşma biçimi ve 

tutumuna göre, ruhsal bozukluk anlayışı ve kuramsal çıkış noktasına göre ve hastalığın 

sağaltım durumunun biçimi ve yapısına göre değişiklik gösterir.  

Psikoterapi sürecinde terapist ile danışan arasında kurulan ilişki temel alınarak 

danışanın yaşadığı sorunlar üzerinde çalışılır. Sadece psikolojik rahatsızlık yaşayan kişiler 
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değil, hayatının herhangi bir alanında tıkanıklık yaşadığını hisseden ve yaşamını daha anlamlı 

bir şekilde sürdürmek isteyen herkes psikoterapi sürecine girebilir.  

Psikoterapi, terapistin danışan adına neyin doğru olduğuna karar vermesi ya da nasıl 

değişeceğini söylemesi değildir. Psikoterapist kendi kuramsal bilgilerini ve uygulama 

becerilerini kullanarak; danışanın kendisini tanıması, hayatına dair farkındalıklar yaşaması, 

daha sağlıklı ilişkiler kurması ve yeni çözüm yolları geliştirebilmesi için danışana ışık tutar 

(8).  

Tedaviye Uyum ve Uyumsuzluk   

Uyum, sözcük anlamı olarak bir olay ya da durum karşısında gösterilen olumlu tavır, 

kabullenme ve beklenen şekilde davranışı ifade etmektedir. Amaçlanan yönde davranış 

değişikliğinin kişide gözlenmesi uyumun göstergesidir. Hemşire kuramcılardan Roy, bir 

sistem olarak insanı, çevredeki değişiklikleri etkili şekilde düzenleme kapasitesine sahip 

olduğu seklinde açıklar. Bu sayede kişi karşılaştığı duruma uyum gösterme yeteneğine 

sahiptir (9). Genel olarak tıbbın her alanında, beklenen bir davranış olarak düşünülen uyum, 

sağlık personelinin önerileri ile hastanın davranışı arasındaki birlikteliğin bir boyutudur. 

Hastalıkların tedavisinde, hastanın ilaçlarını düzenli olarak kullanması ve tıbbi önerilere 

uyması, tedavinin başarısı için birinci derecede önem taşımakta olmasının yanı sıra; hasta 

açısından büyük ölçüde önemlidir(10, 11, 12).   

WHO’ nun 2003 yılı verilerine göre kronik hastalıklarda uzun dönem ilaç tedavisine 

uyum yaklaşık %50’ dir. Gelişmekte olan ülkelerde bu oran daha da düşüktür. Bu da uzamış 

ek hastalıklara neden olur. ABD’de 32 milyon kişi günde 3 ve üzeri ilaç almakta olup günlük 

alınan ilaç sayısı arttıkça buna karşılık tedaviye bağlılık azalır. ABD’ de 2002 verilerine göre 

uyumsuzluk ölüm sebepleri arasında 4.sırayı almaktadır. Uyumsuzluğun sağlık harcamalarına 

yaklaşık 100 bilion dolar/yıl ek yük getirdiği tahmin edilmektedir (13).  

Tedaviye uyum konusunda farklı birçok tanımlama yapılmıştır. Cameron’ un 

çalışmasında belirttiği gibi; Haynes ve arkadaşları uyumu “bireyin tıbbi veya sağlık 

tavsiyeleri ile uyumlu olarak ilaç alımı, diyet takibi veya yasam tarzı değişiklikleri gibi 

davranışlarını kapsayan bir süreç” olarak tanımlamışlardır. Cameron ise uyumu, verilen 

tedaviyi takip etmek için hasta tarafından gönüllü bir tutum sergilemek ve bu konuda verilen 

tedavi planının hasta tarafından davranış olarak tam anlamıyla başarılmasıyla 

ilişkilendirmiştir. (14). Uyum, vücudu etkileyen biyolojik bir etken değildir; fakat uyum 

sağlanamazsa tedavinin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olan önemli bir faktör 

olduğundan, hastanın tedaviye uyumu, doğru tanı konması, tedavinin doğru ve zamanında 

başlanması kadar önemlidir (15). Tedaviye uyumsuzluk tanımı konusunda da farklı fikirler 

vardır. Cameron‘ un çalışmasında belirttiğine göre; Gordon uyumsuzluğu “başlangıçta uyum 

niyeti gösterdikten sonra, bakım planının yürütülmesinde başarısızlık“ olarak tanımlar (14).  

Uyumsuzluğun Nedenleri  

• Hastalığa bağlı etkenler: Tedaviye uyumsuzluk, çeşitli psikiyatrik hastalık durumları, 

organik mental durumlar ve özelliklede sanrıların konusuyla ilgilidir. Perseküsyon, büyüklük 

ve kontrol edilme sansılarının ön sırada olduğu pozitif belirtiler, ilaç uyumunu önemli ölçüde 

olumsuz etkilemektedir. Özellikle hastalık süresinin uzunluğu ve sık yatışlar, hastalarda 
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hastalıklarının hiç düzelmeyeceği ve tedavi girişimlerinin etkili olamayacağı şeklindeki 

düşüncelerin gelişmesine neden olarak tedavi uyumlarını bozmaktadır (5, 16).  

• İçgörü eksikliği: İçgörü eksikliği ve tedavi uyumsuzluğu yaygın bir şekilde birliktelik 

gösterir ve sıklıkla hastalığın kötü sonuçlanmasına neden olur. Lacro ve arkadaşları ilaç 

uyumsuzluğu ve riskleri ile ilgili yazdıkları bir gözden geçirmede ilaç uyumsuzluğunun en 

fazla içgörü eksikliği ile ilişkili olduğunu ileri sürmüşlerdir (10). Şizofrenik bozukluğu olan 

bireylerin hastalık belirtilerini algılayışları, bu algılayışı nasıl tanımladıkları, hastalıklarının 

gidişatından ve tedaviden beklentilerinin araştırılarak içgörü durumları belirlenebilir (17).  

• Psikoaktif madde kullanımı: Psikotik belirtiler psikoaktif maddelerle tedavi edilirler 

fakat bu ilaçların yan etkileri özellikle de motor sistemle ilgili olanları hastaları önemli 

derecede etkilemekte ve tedaviye uyumu olumsuz etkilemektedir (18) .  

• İlaçla ilgili etkenler: İlaçla ilgili faktörler, tedavi rejiminin karmaşıklığı, olumlu 

etkilerin geç ortaya çıkması, ilacı kesmenin ardından uzunca bir süre sonra ortaya çıkan 

olumsuz etkiler ve istenmeyen yan etkiler şeklinde sayılabilir. Farklı formlarda birçok ilacın 

aynı anda kullanılması veya ilacı bölerek verme zorunluluğu gibi etkenler tedavi rejimini 

karmaşıklaştırabilir (5,19).  

• Tedavi ekibi: Tedavi ekibinin hastalığa karşı olan inanç ve tutumu, hastalığın tekrarı 

ve tardiv diskinezi konusundaki bilgi ve tutumları hastanın tedaviye uyumunu etkileyebilir 

(10). Hastanın tedaviye uyumunda, tedavinin sürekliliğinin önemli olduğu gibi tedavi ekibinin 

devamlılığı da önemlidir. Tüm kronik hastalıklarda olduğu gibi psikiyatrik hastalıklarda da 

tedavinin başarısı, tedavi ve tedavi ekibinin sürekliliği ile ilgilidir. Hastaların aynı ekiple 

tedaviyi sürdürmesi, hem ekip için hem de hastalar için önemli yararlar sağlar (20).  

• Hastaya ilişkin etkenler: Yaş, cinsiyet, karakter özellikleri, sosyo-ekonomik düzey ve 

mental kapasitenin tedaviye uyumu etkilediği bilinmektedir. Tedaviye daha önceden uyum 

göstermemiş olmak, sonraki uyumsuzluğun en önemli göstergelerindendir. Bireyin hastalık ve 

ilaçla ilgili inançları ve verilen önerilere uyumu kişilik özelliklerine göre değişmektedir. 

Psikiyatri hastalarında görülen narsistik ve paranoid kişilik özellikleri tedaviyi olumsuz olarak 

etkilemektedir. (20, 5).  

• Aileye ilişkin etkenler: Psikiyatri hastalarının tedavi uyumunu birçok faktör 

etkilemektedir fakat bu etkenler arasında ailenin rolü konusunda çok az durulmuştur. Ailenin 

ilaca ve hastalığa bakış şekli ve tutumu ile duygu dışavurumunun yüksekliği tedaviye uyumu 

etkileyen nedenlerdir (10).  

• Çevresel etkenler ve sosyal destek eksikliği:  Sağlık sisteminin yapısı, sağlık 

merkezlerine olan uzaklık, randevuları bekleme zamanı, sosyal güvence ve ilaç maliyeti 

uyumu etkileyen başlıca nedenler arasındadır. Hastalığın kronik seyri nedeniyle bakım 

verenlerin ilgilerinin azalmasının yanı sıra, bakım verenlerin anne-baba olduğu durumlarda, 

bakım verenlerin zamanla fiziksel engellerinin artması ve ölmeleri durumunda hastaların 

sosyal ve çevresel desteklerinin çok azalacağı bir gerçektir. Tedaviye uyum için önemli olan 

düzenli kontroller, sosyal ve çevresel desteğin zamanla azalmasıyla aksayabilir ve bu da 

hastalığın hem prognozunu hem de şiddetini olumsuz yönde etkileyebilir (21).  
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Psikiyatri Hastalarında Tedaviye Uyum ve Hemşirelik Yaklaşımları  

Ruh sağlığı ekibinde yer alan hemşirelerin hastaların tedaviye uyumları konusundaki 

görev ve sorumlulukları oldukça fazladır. Hastanın tedaviye uyumunda hemşirelerin 

sorumluluğu büyük önem taşımaktadır. Tedavi ekibi içinde bulunan hemşirelerin ilaç 

tedavileri ile ilgili sorumlulukları incelendiğinde, hastaların tedaviye uyumları konusunda da 

sorumluluk alanları oldukça geniştir. Amerikan Hemşireler Birliği’ nin psikiyatri hemşireleri 

için psikofarmakoloji rehberinde; tedavilerde hemşirenin ilaç sınıflandırmalarını bilme, ilacın 

beklenen ve beklenmeyen etkilerini bilme, ilacın endikasyon, kontrandikasyon, toksisite 

semptomlarını bilme, gözlemleme, hasta ve ailesini tedavi planına dahil etme, hastanın 

geçmişteki ilaç kullanımıyla ilgili veri toplama, tedavinin fayda ve zararlarını bilme gibi 

sorumlulukları olduğu belirtilmiştir (10, 9, 22).  

Hemşire öncelikle hastanın tedaviye uyumunu etkileyebilecek durumları belirlemeye 

çalışmalı, bunları hastanın tedaviye uyumunu arttıracak yönde kullanmalı ve uyumsuzluğa 

neden olabilecek olumsuz etkileri ortadan kaldırmaya çalışmalıdır. Hemşire, hastaya 

yaklaşımında, hastasını tanımak, isteklerini anlamak ve karşılamak yönündeki bilinçli 

çabalarıyla, hastayla arasındaki iletişimi arttırır. Hastalarla sözel ya da sözel olmayan 

iletişimlerinde duyarlı davranarak, hastanın duygularını anlamaya yönelik çalışmalı ve 

bakımda memnuniyeti sağlamak kadar uyumu da sağlamalıdır. Ailenin hastalık ve tedavi 

hakkında bilgi düzeyi arttırılarak, hastanın ilaçlarını düzenli kullanması ve desteklemesi 

konusundaki etkisi arttırılmaya çalışılmalıdır.  

Hastanın tedaviye uyumunu sağlamak için, hastaya hastalık belirtileri ile nasıl baş 

edeceği, yaşamını hastalığı ile nasıl devam ettireceği, etkili ve kişiye özel yöntemlerle hastaya 

öğretilmelidir. Hastaya ve ailesine tedavinin uzun süreceği ile bilgiler verilmeli bu konuda 

olumsuz düşüncelere düşmemeleri konusunda destek olunmalıdır. Sonuç olarak hastanın 

tedavisi konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip hemşirenin tedaviye uyumsuz olan 

hastaları belirleyip, konuyla ilgili planlama yaparak hedeflenen uyum davranışını 

değerlendirmesi, hastanın tedaviye uyumunu arttıracaktır. (9, 22, 23). 
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ABSTRACT 

In this study, inspiring from earlier recent works on binomial sums and matrices, we 

introduce and compute new finite binomial sums including the terms of sequence  with 

binomial sums , where k is any integer and c is any real number. For 

example, for , 

 

and  

 

where  and  are the generalized Fibonacci and Lucas numbers, respectively. 

Keywords: Binomial sums, generalized Fibonacci numbers, recurrence relation. 

 

 

 

1. INTRODUCTION 

   The generalized second order sequences  and , is defined for  and nonzero integer 

number p, by 

                  and         

in which  and   respectively. When ,  (the nth Fibonacci 

number) and  (the nth Lucas number). 

   The Binet formulae of the sequences  and  are  

                                                 and   , 

where  and β are the roots of . 

From , it is known that  and , 
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               and     

where the initial conditions of  the sequences  and  are , and , respectively. 

   In , the authors obtained some new identities for the sequence . For example, for , 

 

and  

 

In  Komatsu obtained several sequences of binomial sums of generalized Fibonacci numbers. For 

example, 

 

satisfies the recurrence relation 

 

with , , where c is nonzero real number. 

In  the authors found some binomial summation identities of sequences : 

 

 

In  N. Ömür et all. defined sequences  and  with binomial sums  

and  satisfied recurrence relations as follows: 

 

and  
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in which and   respectively. The Binet formulae of  the 

sequences  and  are 

 

and 

 

respectively. They showed that  

 

and 

 

Define the matrix A as follows 

 

The authors obtained new results for  by its generating matrix. For example, 

 

and 

 

 

Here we recall a well known formula for later use: Let M and N be two matrices with the same order. 

The Waring’s formula is 
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2. SOME RESULTS 

In this section, we present some finite binomial sums. Define  matrices H and  in terms of the 

matrices A,  and their nth powers as follows: 

 

 

 

and  

 

Here clearly   If we sum the equations (1.1) and (1.2), we get 

 

Now, we will give some new results for the sequences  and by using matrix methods. 

Theorem 2.1: For  we have 

 

 

Proof: From the equality 

 

and Binomial Theorem, we write 

 

From here, for even n, 

 

and for odd n, 
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which, by equating the corresponding entries and using (1.1), (2.1) and (2.3), gives the claimed 

result.▄ 

Theorem 2.2: For  we have 

 

Proof: By (2.2), we get 

 

From (2.1), we have  and so 

 

 

Thus, equating (2,1)-entries of (2.4) gives the conclusion. ▄ 

For example, if we take  in Theorem 2.2, we have 

 

Theorem 2.3: For  we have 

 

 

Proof: By (1.3) and (2.1), we write that  
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By equating (1,1)-entries of (2.5) and by (2.1) and (2.3), the claim is proven.                                                  

▄ 

Theorem 2.4: For  we have 

 

 

Proof: From (2.3), we write 

 

and, by Binomial Theorem, 

 

 
which, by equating (2,1)-entries, give us the claimed results.                                                                 ▄ 

 

Theorem 2.5: For  we have 

 

and 

 

Proof: Since 

 

we have  
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which, by equating the corresponding entries, gives us the claimed results.                                         ▄ 

For example, if we take  in Theorem 2.5, we have 

 

Theorem 2.6: For  we have 

 

and  

 

Proof: Since 

 

we get  

 

Equating (1.1) and (2.1)-entries of (2.7) give the desired conclusion.                                                   ▄ 

The equation  

 

is valid if  and n is odd. 

Theorem 2.6: For odd integer n and any integer k, we have 

 

Proof: By (2.8), we write 
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From (2.3), we have that for odd n 

 

 

The proof follows by equating (1,1)-entries of (2.9).                                                                                  

▄ 
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ABSTRACT 

In this study, we calculate some interesting sums. Also, we give congruences involving 

Catalan numbers. For example, for an odd prime p , 

( )

( )

( )( ) ( )
1 /2

1 /2
0

2|

2 2 mod

2 2

−

+
=


 −
p

k

pk
k

k

C
Q p , 

            
( )

( )

( )
1 /2

1

0

5
1 mod

4

−

+

=

 
 +  

−  

p

k k

k
k

C F
p

p
, for 

5
1

 
= 

 p
, 

where nC , nF  and nQ  are the nth Catalan number, the nth Fibonacci number and the nth 

Pell-Lucas number, respectively. 
. 

 
 p

denotes the Legendre symbol. 

Keywords: Congruences, Catalan numbers, Fibonacci numbers. 

1. INTRODUCTION 

The Fibonacci sequence  nF  and the Lucas sequence  nL  are defined by the 

following recursions: 

1 1+ −= +n n nF F F  and 1 1+ −= +n n nL L L , 0n , 

where 0 0=F , 1 1=F  and 0 2=L , 1 1=L , respectively. If   and   are the roots of 

equation 2 - -1 0=x x , the Binet formulas of the sequences  nF  and  nL  have the forms 

-

-

 

 
=

n n

nF  and  = +n n

nL , 

respectively. 

The Pell sequence  nP  and the Pell-Lucas sequence  nQ  are defined recursively by 

1 12+ −= +n n nP P P  and 1 12+ −= +n n nQ Q Q , 0n , 
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in which 0 0=P , 1 1=P  and 0 1 2= =Q Q , respectively. If   and   are the roots of 

equation 2 - 2 -1 0=x x , the Binet formulas of the sequences  nP  and  nQ  have the forms 

 

 

−
=

−

n n

nP  and  = +n n

nQ , 

respectively. 

The harmonic numbers have interesting applications in many fields of mathematics, 

such as number theory, combinatorics, analysis and computer science. Harmonic numbers nH  

are defined as for 0n   

1

1

=

=
n

n

k

H
k

, 

where 0 0=H . The first few harmonic numbers are 
3 11 25

1, , , ,
2 6 12

 . 

Some elementary combinatorial properties of the Catalan numbers are given in [2,7,9]. 

The Catalan numbers are given by 

2 2 21

11

     
= = −     

++      
n

n n n
C

n n nn
, n N . 

For a prime p  and an integer a  with |p a , we write the Fermat quotient 

( ) ( )p-1

pq a = a -1 /p . For an odd prime p and an integer a , 
 
 
 

a

p
 denotes the Legendre symbol 

defined by 

0 if | ,

1 if is a quadratic residue modulo ,

1 if is a quadratic nonresidue modulo .


  

=  
  −

p a
a

a p
p

a p

 

In [12], J. Wolstenholme discovered that for any prime 3p , 

( )2

1 0 mod− pH p . 

In [3], E. Lehmer given that for any prime 3p , 

( ) ( ) ( ) ( )2 2

1 /2
2 2 2 mod

2
−

 
 − − 

 
p pp

p
H q q p .        (1.1) 

In [10], Z.W. Sun obtained that 

( ) ( )
( )

1 /2

0

2

4
mod

−

=

 
 

−     
 


p

k
k

k

m mk
p

m p
, 
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and 

( )

( ) ( )
( )

1 /2

0

2

44
mod

1 2 2

−

=

 
 

− −   −  
+  


p

k
k

k

m mk m m
p

m k p
,   (1.2) 

where p  is an odd prime and m  is any integer not divisible by p . 

Let p  be a fixed prime >3. Define 

( )
( )1 1− − −

=

ppx x
q x

p
 and ( )

1

1

−

=

=
kp

n n
k

x
G x

k
, 

where x  is a variable. 

In [1], A. Granville showed that 

( ) ( )( )1 mod −q x G x p , 

( ) ( ) ( )( )2 2 21 1 1/ mod − + −pG x G x x G x p , 

( )( ) ( ) ( ) ( )( )
2

2 22 2 1 1 mod − − − −p pq x x G x x G x p . 

The author gave that for any integer 1n  

( ) ( ) ( ) ( )1 1

2 2
1 1

1 1 1 1 11
.

1

− −

= =

− − − − − − − − 
= + 

− 
 

k k n n
n n

k k

n x x x x

k k n k n
   (1.3) 

In [8], Z.H. Sun obtained the following congruences: for an odd prime p  and 

( ) [ ]n pG x Z x , 

( )
( ) ( )

( )
1 1 1

2

2 2
1 2 1

1 1 1 11 1
mod

− − −

= = =

 + − − − −
 − + 

 
 

  
p ip rp p r

i r s

x x x x
G x p p

p p i r s
, 

and for a prime 3p  and n N , 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )2

1 1 1/ mod+  − −
n p

n n nnpG x x G x G x p . 

In [11], Z.W. Sun showed that for a prime 3p , 
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1

1

0 mod
−

=


p

k k
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H L
p

k
 and ( )

1 1

1 1

2
mod

− −

= =

 
p p

k k k

k k

H F F
p

k p k
. 

In [5], H. Pan and Z.W. Sun obtained that for a prime 5p , 

( )
1

2
1

0 mod
−

=


p

k

k

L
p

k
, 
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and for a prime 2,5p , 

( ) ( )
1

3

0
5

2
1 1 2 mod ,

5

−

 
− =  
 

 
    −  −  

    
 


a

a
a

ap
k

p
pk

k p
F p

k
 

where a  is a positive integer. 

In [6], K.H. Pilehrood et all gave that for a prime 2,5p , 

( )
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1 /2 2
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In [4], S. Mattarei and R. Tauraso showed that for a prime 3p , 

( ) ( )( ) ( )
1

2 22
1

2
2 mod 

−

=

 
 + 

 


kp

k

k x
G G p

k k
, 

where ( )
1

1 1 4
2

 = + − x  and ( )
1

1 1 4
2

 = − − x . 

2. ON CONGRUENCES WITH CATALAN NUMBERS 

In this section, we will give the congruences involving some special numbers such as 

Catalan numbers. Now, we start with the following useful Lemma. 

Theorem 1. Let n  is any positive integer. Then 
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Proof: The proof is obtained by induction method on n . 

For example, when x =  and x =  in Theorem 1, respectively, we have 
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1
1

1 1

2
1 1
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For  \ 0x R , we define 
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x k
. 

Now, alternatively, we will give an another proof of the congruence in (1.2). 

Theorem 2. Let p  be an odd prime. For any rational number x  such that 

( )1 0 mod− x p , 

( ) ( ) ( )1 mods x S x p .     (2.1) 

Proof: Taking derivative with respect to x  of ( )s x , from the congruence 
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 for 1 1  −k p  and binomial theorem, we write 
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By the congruence 
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Since degrees of ( )s x  and ( )1S x  are smaller than p , we write 

( ) ( ) ( )1 0 mod− s x S x c p      (2.2) 

for some constant 0c . Substituting 1=x  in (2.2), we obtain ( ) ( ) ( )1 01 1 mod− s S c p . 

Since ( )
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S C , we write ( )00 mod c p . Thus, the desired 

result is obtained. 

Applying Theorem 2, we can easily deduce the congruences in Corollary 1 and 

Corollary 2. 

Corollary 1. Let p  be an odd prime. Then 
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Proof: Taking Binet formulae of the sequences  nP  and  nQ , the desired results are 

given. 

Corollary 2. Let p  be an odd prime. Then for 
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Proof: For the proof of (2.3), taking 
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= −x  in (2.1), we write 
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Similarly, 
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C
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Combining the congruences (2.4) and (2.5), we have the proof. 

Similarly, by properties of Pell, Pell-Lucas, Fibonacci and Lucas numbers, the other 

results are obtained. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, Aydın ili Merkez/Efeler ilçesinde yaşayan bireylerin gıda tüketim 

alışkanlıklarını incelemektir. Tanımlayıcı olarak planlanan bu çalışmada, veriler 60 kişiden 

yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Çalışmada yüzde, ortalama ve standart 

sapma gibi temel istatistiksel hesaplamalardan yararlanılmıştır. Çalışmaya katılan kişilerin 

%50’si kadın, yaş ortalaması 40,76±10,28, aylık ortalama geliri 4868TL ve aylık ortalama 

gıda harcaması 1411 TL’dir. Çalışmaya katılanların öğünleri genellikle hangi mekanlarda 

tükettiği incelendiğinde %68,3’ü sabah kahvaltısını evde, %31,7’si dışarda yapmaktadır. Öğle 

yemeğini %31,7’si evde, %68,3’ü dışarda yapmaktadır. Akşam yemeğini ise %95’i evde, 

%5’i dışarda yapmaktadır. Çalışmaya katılanların öğünlerinde genellikle ne tükettiği 

incelendiğinde sabah kahvaltısında %65’inin çay, peynir, zeytin yumurta vb. besinler, 

%28,3’ünün çay, poğaça, tost, simit vb. besinler, %3,3’ünün süt ile birlikte tahıl gevreği ve 

%3,3’ünün ise çikolata ekmek tükettiği ifade edilebilir. Öğle yemeklerinde %21,7’si kırmızı 

et içeren yemekler, %56,7’si tabldot türü (baklagiller, nohut, mercimek, bezelye vb.) 

yemekler, %15’i ayaküstü (hamburger, pizza, ekmek arası döner, ekmek arası köfte vb.) 

yemekler ve %6,7’si salata türü yemekler tercih etmektedir. Akşam yemeğinde ise %45’i et 

türü, %3,3’ü ayaküstü, %48,3’ü sebze ağırlıklı, %3,3’ü hamur işi yiyecekler tercih etmektedir. 

Ankete katılanların %48,3’ü sütü ara sıra, %43,3’ü ayranı haftada 1-2 defa, %53,3’ü kahveyi 

her gün, %68,3’ü peyniri her gün, %41,7’si balığı ara sıra, %66,7’si simit poğaça kek bisküvi 

gibi ürünleri ve %52,4’ü çikolata ve şekerli tatlıları haftada en az 1-2 defa tüketmektedir. 

Ankete katılanların %3,3’ü kendi yetiştirdiği ürünleri %13,3 konvansiyonel-geleneksel 

ürünleri, %18,3’ü organik ve iyi tarım uygulamalı ürünleri, %20’si köylünün yetiştirdiği 

ürünleri satın almayı tercih eder iken, %45’i ürün alırken ayrım yapmamaktadır. Ankete 

katılanların %30’u gıda ürünü satın alırken sağlıklı olmasına, %26,7’si lezzetli olmasına, 

%21,7’si besleyici olmasına, %8,3’ü fiyatının uygun olmasına ve kalanlar görünüm, kolay 

hazırlama ve ürüne ulaşma kolaylığına öncelik vermektedir. Bulgular bireyleri sağlıklı 

yaşama yönlendirme konusunda ipuçları sunabilir.  

Anahtar kelimeler: Gıda, Tüketici, Tercih, Sağlık 
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GİRİŞ 

Vücudun büyümesi, yenilenmesi ve çalışması için gerekli olan besin öğelerinin her 

birinin, yeterli miktarda alınması ve vücutta uygun biçimde kullanılması yeterli ve dengeli 

beslenme olarak tanımlanmaktadır (Demirezen ve Coşansu, 2005). Yeterli ve dengeli 

beslenme ile sağlık birbiriyle yakın ilişki içerisinde olan iki kavramdır (Onurlubaş vd., 2015). 

Sağlıksız ve dengesiz beslenme alışkanlığı ve buna bağlı olarak gelişen hastalıklar biyolojik 

ve psiko sosyal pek çok sağlık sorununun temel nedenidir (Turan vd.,2009). Gelişen 

toplumlarda ev dışında beslenme, özellikle ayak üstü gıdalara yönelik besin tüketimi artmakta 

(Arslan vd., 2016) iken, gelişmemiş toplumlarda insanların yeterince besin maddesi 

bulamamasına bağlı olarak açlık sorunları (Sümbül, 2009) görülmekte ve her iki durumda da 

yetersiz ve dengesiz beslenme sorununu ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla yetersiz ve dengesiz 

beslenme sorunu başta yüksek nüfuslu az gelişmiş ülkeler olmak üzere yüksek gelirli gelişmiş 

ülkeler ve gelişmekte olan ülkelerde farklı derecelerde de olsa önemli refah ve sağlık 

sorunudur (Dölekoğlu ve Yurdakul, 2004). Bu durum hem psikolojik hem beden sağlığını 

olumsuz etkileyerek, sağlık konusundaki harcamalarının artmasına neden olmaktadır. Bu 

yüzden sağlıklı beslenme konusunda yapılan çalışmalar oldukça önemlidir. Bu açıklanan 

bilgilere atfen bu çalışmanın temel amacını, bireylerin beslenme alışkanlıklarının ve gıda satın 

alma davranışlarındaki önceliklerinin belirlenmesi oluşturmaktadır. Bu çalışma bireyleri 

sağlıklı yaşama yönlendirme konusunda ipuçları sunabilir.  

MATERYAL ve YÖNTEM 

Bu çalışma zaman ve maliyet kısıtı nedeniyle tanımlayıcı tipte planlanmış ve evren 

Aydın İli Efeler/Merkez ilçesinde yaşamını sürdüren bireyler ile sınırlandırılmıştır. 

Çalışmanın ana materyali ise anketlerden elde edilen birincil verilerdir. Yüz yüze yapılacak 

anket sayısının belirlenmesinde kullanılan örnekleme formülü aşağıdaki gibidir. 
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2 ppN
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P
−+−
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burada, n örnek hacmini, N popülasyon hacmini (287 bin 518), p tahmin oranını 

(maksimum örnek hacmi için 0,5), olasılık düzeyi güven aralığını (%95 güven aralığı, 0,13 

hata payı için 1,96 σp: 0,05 eşitliğinden σp: 0,066) ifade etmektedir (Newbold, 1995). Yapılan 

hesaplama sonucu bu çalışma için örnek hacmi 57 olarak belirlenmiş, 30 kadın ve 30 erkek ile 

anketler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca çalışmada bireylerin tutumu beşli ve dörtlü likert ölçeği 

(Davis, 1971) yüzde, ortalama ve standart sapma gibi temel istatistiksel hesaplamalardan 

yararlanılarak analiz edilmiştir. 

BULGULAR 

Çizelge 1’de araştırmaya katılanların sosyo-demografik özellikleri sunulmuştur. Buna 

göre katılanların %50’si kadın ve %50’si erkektir. Ayrıca katılanların %3,3’ü köyde; %1,7’si 

ilçede %95’i ise yaşamının büyük çoğunluğunu ilde geçirmiştir. Hanedeki kişi sayısı 

ortalaması yaklaşık 4’tür. Bireylerin eğitim durumunu incelendiğinde %8,3’ünün ilköğretim, 

%28,3’ünün lise ve %63,3’ünün üniversite mezunu olduğu gözlemlenmektedir. Araştırmaya 
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katılanların %23,3’ü çalışmamakta, %76,7’si ise çalışmaktadır. En küçük bireyin yaşı 21, en 

büyüğünün 56 ve yaş ortalaması yaklaşık 41’dir. Ayrıca katılımcıların %23,3’ü bekar, 

%76,7’si evli, aylık geliri 1500TL ile 10000TL arasında değişmekte ve ortalama geliri 5868 

TL’dir. Hanedeki aylık gıda harcaması ise ortalaması 1411 TL’dir.  

Çizelge 1. Bireylerin demografik özellikleri 
Değişken Grup Sayı % Değişken Grup Sayı % 

Cinsiyet Kadın 30 50,0 Eğitim 

durumunuz 

İlkokul 5 8,3 

Erkek 30 50,0 Ortaokul 0 0,0 

Yaşamınızın 

büyük 

çoğunluğunu 

geçirdiğiniz 

bölge 

Köy 2 3,3 Lise 17 28,3 

İlçe 1 1,7 Üniversite 38 63,3 

İl 57 95,0 Çalışıyorum Hayır 14 23,3 

Hanedeki kişi 

sayısı  

1 kişi 1 1,7 Evet 46 76,7 

2 kişi 9 15,0 Ailede 

çalışan kişi 

sayısı 

1 kişi 27 45,0 

3 kişi 15 25,0 2 kişi 29 48,3 

4 kişi 29 48,3 3 kişi 4 6,7 

5 kişi 5 8,3 Medeni 

durum 

Bekar 14 23,3 

6 kişi 1 1,7 Evli 46 76,7 

Değişken Ortalama Minimum Maksimum 
   

Yaşınız (yıl) 40 21 56 
   

Ailenizin aylık geliri (TL) 5868 1500 10000 
   

Ailenizin aylık gıda 

harcaması (TL) 

1411 600 3500 
   

Çizelge 2’de çalışmaya katılanların öğünlerine göre gıda tüketim alışkanlıkları verilmiştir. 

Buna göre sabah kahvaltısında %65’inin çay, peynir, zeytin yumurta vb. besinler, %28,3’ünün 

çay, poğaça, tost, simit vb. besinler, %3,3’ünün süt ile birlikte tahıl gevreği ve %3,3’ünün 

çikolata ekmek tükettiği ifade edilebilir. Öğle yemeklerinde %21,7’si kırmızı et içeren 

yemekler, %56,7’si tabldot türü (baklagiller, nohut, mercimek bezelye v.b.) yemekler, %15’i 

ayaküstü (hamburger, pizza, ekmek arası döner, ekmek arası köfte vb.) yemekler ve %6,7’si 

salata türü yemekler tercih etmektedir. Akşam yemeğinde ise %45’i et türü, %3,3’ü ayaküstü, 

%48,3’ü sebze ağırlıklı, %3,3’ü hamur işi yiyecekler tercih etmektedir. 

Çizelge 2. Katılanların öğünlerine göre gıda tüketim alışkanlıkları 
Değişken Grup Sayı % 

Sabah Çay, peynir, zeytin yumurta vb. besinler 39 65 

Çay, poğaça, tost, simit vb. besinler 17 28,3 

Süt ile birlikte tahıl gevreği 2 3,3 

Çay çikolata vb. 2 3,3 

Öğlen Kırmızı et içeren yemekler 13 21,7 

Tabldot türü (baklagiller, nohut, mercimek, bezelye vb.) 34 56,7 

Ayaküstü (hamburger, pizza, ekmek arası döner, ekmek arası köfte vb.) 9 15 

Salata türü 4 6,7 

Akşam Et türü yemekler (haşlama, sote, ızgara vb.) 27 45 

Ayaküstü (hamburger, patates kızartması vb.) 2 3,3 
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Sebze ağırlıklı yemekler 29 48,3 

Hamur işleri 2 3,3 

Çizelge 3’de katılımcıların öğünleri tükettikleri mekanlara göre dağılımı sunulmuştur. Buna 

göre %68,3’ü sabah kahvaltısını evde, %31,7’si dışarda yapmaktadır. Öğle yemeğini %31,7’si 

evde, %68.3’ü dışarda yapmaktadır. Akşam yemeğini ise %95’i evde, %5’i dışarda 

yapmaktadır. 

Çizelge 3. Katılımcıların öğünleri tükettikleri mekanlara göre dağılımı 
 Değişken Grup Sayı  % 

Sabah Ev 41 68,3 

Dışarıda 19 31,7 

Öğle Ev 19 31,7 

Dışarıda 41 68,3 

Akşam Ev 57 95 

Dışarıda 3 5 

Çizelge 4’te katılımcıların bazı yiyecek ve içecek tüketme sıklığı verilmiştir. Buna göre 

çalışmaya katılan bireylerin %73,3'ü her gün çay, %48,3'ü ara sıra süt, %43,3'ü haftada 1-2 

ayran, %45’i ara sıra bitki çayı, %53,3'ü her gün kahve, %45’i her gün yoğurt, %68,3'ü her 

gün peynir, %38,3'ü haftada 1-2 kırmızı et, %48,3'ü haftada 1-2 tavuk, %41,7'si ara sıra balık, 

%43,3 'ü her gün yumurta, %35'i haftada 1-2 pirinç pilavı, %36,7’si haftada 1-2 makarna, 

%31,7’si her gün simit, poğaça,  kek, bisküvi, %35’i her gün reçel, %38,3’ü haftada 1-2 

tereyağı margarin, %31,7 ise her gün çikolata tüketmektedir. 

Çizelge 4. Katılımcıların yiyecek ve içecek tüketme sıklığı 
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Çay 
n 44 2 4 10 

Yumurta 
n 26 20 7 7 

% 73,3 3,3 6,7 16,7 % 43,3 33,3 11,7 11,7 

Süt 
n 10 11 29 10 Fasulye, nohut, kuru 

baklagiller 

n 12 18 22 8 

% 16,7 18,3 48,3 16,7 % 20 30 36,7 13,3 

Ayran 
n 11 26 21 2 

Her türlü sebze 
n 25 20 9 6 

% 18,3 43,3 35 3,3 % 41,7 33,3 15 10 

Bitki çayı 
n 15 4 27 14 

Taze ve kuru meyve 
n 27 15 14 4 

% 25 6,7 45 23,3 % 45 25 23,3 6,7 

Meyve suyu 
n 7 15 29 9 Fındık fıstık 

kuruyemiş 

n 17 24 15 4 

% 11,7 25 48,3 15 % 28,3 40 25 6,7 

Kahve 
n 32 12 7 9 

Pirinç pilavı 
n 16 21 19 4 

% 53,3 20 11,7 15 % 26,7 35 31,7 6,7 

Kola 
n 8 14 18 20 

Bulgur pilavı 
n 15 24 17 4 

% 13,3 23,3 30 33,3 % 25 40 28,3 6,7 
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Çizelge 4. Katılımcıların yiyecek ve içecek tüketme sıklığı (devamı) 

Alkollü içecek 
n 7 11 21 21 

Makarna 
n 14 22 18 6 

% 11,7 18,3 35 35 % 23,3 36,7 30 10 

Maden suyu 
n 6 15 32 7 Simit, poğaça,  kek, 

bisküvi vb. 

n 19 18 17 6 

% 10 25 53,3 11,7 % 31,7 30 28,3 10 

Yoğurt 
n 27 17 16 0 

Bal 
n 28 14 13 5 

% 45 28,3 26,7 0 % 46,7 23,3 21,7 8,3 

Peynir 
n 41 5 12 2 

Reçel 
n 21 19 14 6 

% 68,3 8,3 20 3,3 % 35 31,7 23,3 10 

Kırmızı et 
n 13 23 19 5 

Tatlı çeşitleri 
n 13 18 23 6 

% 21,7 38,3 31,7 8,3 % 21,7 30 38,3 10 

Tavuk 
n 11 29 14 6 

Çikolata 
n 19 13 21 7 

% 18,3 48,3 23,3 10 % 31,7 21,7 35 11,7 

Balık 
n 7 22 25 6 

Margarin 
n 21 23 8 7 

% 11,7 36,7 41,7 10 % 35 38,3 13,3 11,7 

Sucuk, sosis, 

salam vb. 

n 7 12 23 18 
Zeytinyağı 

n 40 7 3 10 

% 11,7 20 38,3 30 % 66,7 11,7 5 16,7 

Çizelge 5’de katılımcıların satın aldığı gıda ürünlerine ait bazı özellikler sunulmuştur. Buna 

göre ankete katılanların %3,3’ü kendi yetiştirdiği ürünleri %13,3 konvansiyonel-geleneksel 

ürünleri, %18,3’ü organik ve iyi tarım uygulamalı ürünleri, %20’si köylünün yetiştirdiği 

ürünleri satın almayı tercih eder iken, %45’i ürün alırken ayrım yapmamaktadır. Ayrıca 

ankete katılanların %30’u gıda ürünü satın alırken sağlıklı olmasına, %26,7’si lezzetli 

olmasına, %21,7’si besleyici olmasına, %8,3’ü fiyatının uygun olmasına ve kalanlar görünüm, 

kolay hazırlama ve ürüne ulaşma kolaylığına öncelik vermektedir. 

Çizelge 5. Katılımcıların satın aldığı gıda ürünlerine ait bazı özellikler 

Genellikle hangi tip gıda ürünü tüketiyorsunuz Gıda ürünü alırken genellikle nelere dikkat edersiniz 
 

Sayı % 
 

Sayı % 

Konvansiyonel-geleneksel 8 13,3 Lezzetli (tadını seviyorum) 16 26,7 

Organik ve iyi tarım uygulamaları 11 18,3 Besleyici (besin değerleri 

açısından zengin.) 

13 21,7 

Köylünün ürettiği 12 20 Sağlıklı 18 30 

Kendi yetiştirdiğim 2 3,3 Fiyatının uygun olmasına 5 8,3 

Ayırt etmem 27 45 Hazırlaması kolay, görünüm 8 13,3 

SONUÇ 

Bu çalışma ile Aydın’da yaşayan bireylerin tüketim alışkanlıkları belirlenmeye 

çalışılmıştır. Elde edilen bulgular gene olarak değerlendirildiğinde bireylerin daha çok öğle 

yemeklerini dışarda tükettiği ve ayaküstü tüketiminden ziyade tabldot türü  (baklagiller, 
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nohut, mercimek, bezelye vb.) tükettiği gözlemlenmektedir. Ayrıca katılımcıların taze ve kuru 

meyve, sebze zeytinyağı, et, yumurta ve baklagil tüketiminin yeterli düzeyde olduğu ifade 

edilebilir. Bu bilgiler beslenme değeri açısından olumludur. Ancak bireylerin özellikle süt, 

ayran ve balık tüketimi düşüktür. Ayrıca kahve, çay, margarin yağı, poğaça, kek, çikolatalı 

ürünler ve tatlı çeşitleri tüketimi oldukça yüksektir. Dahası katılımcıların önemli bir kısmı 

ürün alırken sağlıklı olmasını istemekte buna karşın, organik ve iyi tarım uygulamalı ürünleri 

satın alma eğilimi göstermemektedirler. Bu bilgiler ışığında sağlıklı beslenme ile ilgili kamu 

spotu uygulamaları ve bilgilendirme programları tüketici bilincini sağlanmak açısından 

faydalı olabilir. 
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ABSTRACT 

The ornamental plants sector has gained importance at the beginning of the 20th century 

and is important today in terms of contributing to the economy for most countries. Tooth and 

ornamental plants are used in landscape architecture in parks and gardens. In addition, the 

effectiveness of erosion is reduced by maintaining land and water in agricultural activities. 

Ornamental plants are used both as floor coverings and visually. Plants are used in many ways 

to prevent erosion. 

In this study, the use of outdoor ornamental plants in erosion and the use of outdoor 

ornamental plants to reduce the effect of erosion are given. 

Introduction 

In the century we are in, humanity has faced with the environmental problems brought 

about by urbanization, industrialization and population increase. It has to live apart from the 

nature, between the masses of multi-storey concrete, which are human parts. This necessity 

has led to the necessity of creating artificial spaces compatible with nature in the surrounding 

environment. 

Thanks to these developments, production and breeding of indoor and outdoor 

ornamental plants have gained importance. 

Outside ornamental plants are known as park and garden plants. These plants are 

divided in themselves into branches, such as broad-leaved trees and shrubs, shrubs, seasonal 

flowers, ground-cover plants, water plants, reeds and bamboo species, vines and grass. 

Outdoor plants are often used in parks, gardens, roads, sloped terrains to prevent erosion, 

active and passive green areas. Exterior plants are mostly concentrated in the Marmara region 

and the Aegean region as private sector, followed by the Mediterranean region. 

In this work, social, economic and technological development has accelerated in these 

days, bringing some problems together. These problems include population increase, 

agricultural land, settlement, nutrition and environmental problems (Aydın alp, 1997). One of 

the problems in the beginning of environmental problems is erosion. The destruction of the 

vegetation cover over the forest areas from the natural landscape areas causes the erosion 

problem. The forest areas that are in the erosion cause the forests to lose ground which is an 

important layer for the living things. The effect of using outdoor ornamental plants is revealed 

in order to remove the problem of erosion.  
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Materıals and Methods 

The use of outdoor ornamental plants used in the semi-arid climate region has been 

examined in the erosion and data have been collected by using theses, articles and prepared 

reports about the problems of erosion, causes and usage fields of ornamental plants. As a 

result of reviewing and evaluating these data, the data obtained are interpreted and interpreted 

in the findings. 

Research Methods and Recommendatıons 

It is known that the destruction caused by human beings is caused by ignorance and 

unconsciousness in these days when serious war is given with environmental problems in our 

country. One of these environmental problems is erosion. The first thing that needs to be done 

in order to avoid this is education (Nazlıoğlu, 1996). Training on erosion should be given to 

make people more conscious. Erosion is defined as meaning that "plants that cover the earth, 

such as forests, shrubs and pastures, are destroyed by the influence of the dental forces." One 

of the reasons for the decrease of forest areas in our country is opening. That is to say, 

breaking down the land by burning, damaging, drowning, cutting, removing roots and logs to 

obtain fields, vineyards, gardens and meadows is called trenching and these lands are subject 

to 5th, 6th and 7th grade lands. The use of forests and meadows in these lands is the result of 

severe erosion. 

 Besides, it causes the soil to lift the fertile soil cover, which brings the humus to the 

field. This situation leads to the formation of heavy soils by soil compaction and the loosening 

of loose soil, causing washing and wind erosion in these areas (Onur, 2007). Erosion is the 

transport of soil cover, which is devoid of protective cover, under the influence of water and 

wind. Land slope, soil structure, annual precipitation, climate factors, vegetation cover, soil 

and vegetation interventions affect the severity of erosion (Anonymous 2010). Erosion 

increases flood and avalanche disaster. Those who live on agricultural land can not feed; it 

causes economic and social problems. The fertile lands that are transported to Erozion fill the 

dam lakes and shorten their economic life. Natural water resources can not be fed regularly 

and continuously because a surface without plant cover and soil does not absorb snow and 

rain water (Anonim 2010). 

The amount of water falling by rainfall in the world is about 100 thousand km3 and 40 

thousand km3 flows through the rivers and reaches to the sea and the ponds by flowing water 

(Kutan, 2006). This is one of the greatest factors that constitute soil erosion, erosions that 

have been caused by flowing streams. Soil erosion emerges as a compulsory condition in 

sloping land, which is passed over to superficial flow, excess water, usually agricultural 

activities. But the loss of land does not mean that erosion can not be prevented (Derpsch, 

2004). Outdoor ornamental plants should be used to repair erosion areas and to reduce the 

pressure on sensitive and sloping terrain. Exterior ornamental plants prevent water and air 

movement by covering them up to a certain level on the soil surface. The plants enter into the 

cracks of the rock blocks by grabbing the soil with their roots and preventing the earth's 

masses from reaching deep into the soil and moving to the ground. In addition, plants cover 

the soil cover, prevent erosion and protect soil moisture. 
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There are steep slopes in erosion areas. In the erosion areas where these slopes are 

located, the drainage method is used to stop the landslides and prevent them from coming 

back again. Excessive grazing should be prevented in areas exposed to erosion, and farmers 

and people should be educated about the method of preventing erosion by cultivation of 

outdoor ornamental plants to solve the problem and people are conscious about this issue. 

Result 

Soil will be as important as it is today. It takes about a thousand years to form 1cm soil. 

For this purpose, prevention of soil erosion and erosion is very important. To prevent erosion; 

erosion can be controlled by all these measures, with the causes of erosion being determined, 

erosion areas should be planted, erosion areas should be planted with outdoor ornamental 

plants, grassland areas should be prevented from overgrazing, speed of rainwater passing 

through the surface shall be cut off and erosion education should be given to farmers. 
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ABSTRACT 

The experiment was carried out with three replications based on the parcel trial design 

divided into random blocks with the phosphorus doses as the main plot and the nitrogen doses 

as the subparses. The blending rate for the vinegar was planned to be 10 kg / da for vetch and 

20 kg / da, 60% vetch and 40% triticale for triticale. As fertilizer material 0-3-6-9-12 kg pure 

N future Ammonium Sulphate fertilizer and decolor 0-3-6-9-12 kg pure P Future Triplesüper 

phosphate (TSP) fertilizer was used. When the two year average values of triticale plant 

height were examined, it was observed that the plant height values of the average triticale 

varied between 88.13 cm and 136.40 cm. The highest triticale plant height values were also 

obtained from the N6P6 plot with 136.40 cm in the second year of the test. When the two-year 

average values of vetch plant size were examined, it was seen that the average vet plant height 

values varied between 60.31 cm and 90.90 cm. It was determined that different doses of 

nitrogen and phosphorus applied to the mixture affected the green yield of the greenhouse at a 

statistically significant level and the green grass values varied between 1763.8-2947.5 kg / da. 

The highest green yield was obtained from N9P6 application at 3064.3 kg / da. It is observed 

that the difference in the ratio of wetland to tritical age is statistically significant at 0.01 level 

with nitrogen applications. It is observed that the average wetland triticale ratio is highest at 

89.79% with N12P12 and the lowest value is from N12P0 with 87.17%. It was determined 

that the difference between the values of age vetch vetch ratio in the mixture was statistically 

significant at 0.01 level in terms of years and nitrogen applications and other variance 

elements were not statistically significant. The highest rate was taken from N9P3 parcels with 

13.28%, while the lowest rate was taken from N12P12 parcels. 

Key Words: Vetch, Triticale, Nitrogen, Phosphor, Yield component. 

Introduction 

One of the most important criteria when determining the level of development of 

countries is the amount of consumption of animal products per capita. Because our country 

has not developed as much as its breeding capacity in animal husbandry, the animals are fed 

on meadow-pasture basis or the quality of animal products is low because the concentrated 

feeds used for the feeding of animals are not in sufficient quality. For this reason, the 

nutritional value must be done in order to obtain high and quality yield from our animals 

which are fed in a balanced manner with high feed plants. Because one of the main elements 

of sustainable agricultural production is the cultivation of forage crops, it has become 

compulsory to increase the production of feed crops in field agriculture in order to produce 

quality feed for animals and to prevent early and excessive grazing of grasses and meadows. 

Wheatgrass and leguminous forage crops can be grown pure in agriculture for feed crops, and 
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higher yields and quality crops can be obtained by cultivating these crops as a mixture. The 

triticale and vetch in different agricultural systems are an ideal mixture of feed plants to 

provide rough and concentrated feed to animals and at the same time to increase the yield of 

the soil. In addition, the protein content is also very high green and dry weeds, tasty and 

nutritious for animals. The mixture of cereals such as triticale and barley in vetch can 

contribute to the improvement of the physical and chemical structure of the soil, while it can 

be used as green fertilizer with the ot and the grain. Hatipoğlu et al. (1999), in their studies on 

the effects of mixture ratio on weed and weed quality in vix + tritikale mixture in Diyarbakir 

conditions; found that the yield of pure planting was lower than the yield of grass according to 

the blends. The highest yields of wet and dry hay were obtained from 40% vetch + 60% 

triticale mixture and the lowest yields of wet and dry hay from pure vetch sowing. Legumes 

can meet organically formed azotens by evaluating free nitrogen in the air with rhizobium 

bacteria if they are in the soil they are growing. However, bacteria must meet nitrogen 

requirements from soil until the active stage. 

In order to meet the need of high quality feed for the region and to obtain the optimum 

fertilization and yield of high green weed yield to differently grown fodder plants, the 

obtained yield was carried out in order to determine the relation with the ratio of age to vetch 

and triticale and plant height.  

Material and methods 

Özveren Adi vetch and Tacettinbey triticale varieties were used as a plant material in 

the experiment. Ammonium sulphate which contains 21% Nitrogen with physiological acid 

character and triple superphosphate which contains 42% P2O5 as phosphorous fertilizer were 

used in consideration of regional soil. Sanliurfa is under the influence of the Mediterranean 

climate, including in the Southeast Anatolia climate region. Usually, summers are hot and the 

arid winters are a mild climate. The experiment was carried out on 25 parcels with three 

replications according to the parcel trial design which is divided into random blocks.  

Phosphorus doses are used as the main parcel while the nitrogen doses are used as the sub 

parcels. For the lower parcels studies, the parcel  is set to 4 m size, 2 m width and the distance 

between the blocks is set to 2,5 m. Fertilizer doses are set as following; Ammonium sulphate 

fertilizer at 0-3-6-9-12 kg/da pure N and TSP fertilizer at 0-3-6-9-12 kg / da pure P were used 

in the future. The whole amount of P which is contained by the fertilizer and half  amount of 

N were planted together during this study, while the other half of N was given in early 

seedling stage after emergence. The sides of the parcels were removed from the sides and the 

sides by 20 cm, and the remaining area which has 5.6 m2 size was harvested during the full 

flowering period of the vetch. 

Table 1. Average Climate Values of Şanlıurfa Province (2010-2012) (DMİ, 2013) 

  OCTB  NOVEM DECEMB JANUA FEBRUA MARCH APRIL MAY 

2
0

1
0

-2
0

1
1

 Ort. Temperature (° C) 21.0 16.5 10.4 7.3 7.6 12.3 15.4 21.3 
Top Load. Temperature (° C) 32.1 28.5 26.0 14.6 17.8 25.2 28.5 34.9 
Most Dream. Warm. (° C) 9.8 8.5 3.0 0.3 -0.9 2.3 4.3 11.3 
Lowest Humidity (%) 10.0 10.0 21.0 41.0 30.0 26.0 28.0 24.0 
Precipitation Topl.Kg / m² 2.3 0.0 72.1 58.0 28.2 42.0 133.7 39.2 

2
0

1
1 - 2
0

1
2

 

Ort. Temperature (° C) 19.3 9.4 7.4 5.5 5.8 9.7 19.3 22.4 
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Top Load. Temperature (° C) 32.7 21.4 16.0 14.8 16.2 21.3 32.6 33.2 
Most Worst (° C) 8.8 -0.4 0.8 -4.3 -1.9 -1.7 6.6 13.0 
Lowest Humidity (%) 25.0 25.0 29.0 54.0 35.0 25.0 11.0 10.0 
Precipitation Topl.Kg / m² 12.3 62.1 47.1 170.9 95.8 35.8 23.3 42.3 

The vertical distance between the soil surface and the extreme point were measured and 

the averages were taken in 10 vetch. Tritikale plants were randomly selected before 

planting(cm) in each plot (Anlarsal and Gülcan, 1988). After the edge effects were removed 

in each plot, the remaining plants were weighed and weighed, and the obtained values were 

converted to green yields (Hatipoğlu et al., 1990). The results which are obtained from the 

experiments were subjected to analysis of variance according to the split plot design of 

random blocks and the differences between the experimental subjects were checked by F and 

LSD tests. 

 

Figure 4.1. Mixed planting of triticale and vein in the pre-harvest period. 

Results and discussion 

1.Triticale plant height  

In the first year of the experiment, the lowest triticale plant height value was measured by 

using 2 plots (N0P0 and N6P0). The height is calculated 88.13 cm by N0P0, while it is 

calculated 97.58 cm by N6P0. The highest triticale plant height values were obtained 136.40 

cm in the second year of experiment by N6P6 plot, while they were obtained in N9P6 plots 

with 132.64 cm in the first year, depending on years and fertilizer applications. 

Çizelge 4.2. Tritikale Bitki Boyuna İlişkin Ortalama Değerler ve Oluşan Gruplar 

1
.Y

ıl
 

Uygulamalar P0 P3 P6 P9 P12 Ort. 

N0 88.13 m 112.53 e-j 119.77 c-f 96.33 lm 100.37 kl 103.43 

N3 94.81 lm 115.96 d-h 129.72 ab 106.45 h-k 100.87 kl 109.56 

N6 103.20 j-l 120.27 b-f 124.80 a-d 118.62 d-g 121.50 b-e 117.68 

N9 104.27 ı-l 128.55 a-c 132.64 a 111.43 f-j 116.97 d-g 118.77 

N12 108.95 g-k 125.60 a-d 111.93 e-j 112.64 e-j 113.01 e-ı 114.43 

Ort 99.87 120.58 123.77 109.09 110.54 112.77 
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2
.Y

ıl
 

N0 104.81 j-m 118.31 c-g 114.03 e-ı 107.89 ı-m 100.83 k-m 109.17 

N3 100.03 lm 117.33 c-g 128.31 a-d 116.44 d-h 121.17 b-f 116.66 

N6 97.58 m 129.30 a-c 136.40 a 128.51 a-d 113.66 e-j 121.09 

N9 109.29 g-l 131.98 ab 123.05 b-f 123.42 b-e 107.16 ı-m 118.98 

N12 111.11 e-ı 126.96 a-d 121.69 b-f 108.55 h-m 110.36 f-l 115.73 

Ort 104.56 124.78 124.70 116.96 110.64 116.33 

1) The averages indicated by similar letters are not statistically different within the 5% error 

limits according to the F and LSD test. 

According to the results of F and LSD tests, it was determined that the height of plant 

which is controllet by N0P0 control plot in the planting of 40% tritical to 60% vetch mixture 

was found to be statistically significantly lower than the plant height in 5 different nitrogen 

and phosphorus applied fractions Alp (2009); in his work on different triticale varieties he 

reported that the plant length changed between 98.12-116.35 cm and the production of 

Tacettinbey variety for this region would be suitable. The findings are in parallel with our 

plant height values. 

2.Vetch Plant height   

Nitrogen and phosphorus fertilizers were used to determine the total vetch plant height values 

between 50.93 cm and 99.45 cm for two years. The highest vet plant height value was 

obtained from 3 kg / da nitrogen and 3 kg / da phosphorous fertilizer application. It was 

observed that the higher N and P fertilization applications, the shorter of the vetch neck. 

Table 4.4. Vetch Plant Boyu Related Average Values and the resulting Groups 

1
.Y

ıl
 

 

Uygulamalar P0 P3 P6 P9 P12 Ort. 

N0 67.47 e-g 71.09 d-f 50.93 h 54.53 h 57.52 gh 60.31 

N3 59.97 f-h 95.08 a 83.19 a-c 91.36 ab 56.81 gh 77.28 

N6 80.27 b-d 86.09 ab 83.99 a-c 91.91 ab 60.33 e-h 80.52 

N9 57.11 gh 87.94 ab 86.72 ab 84.67 ab 81.60 b-d 79.61 

N12 60.60 e-h 81.73 b-d 58.97 gh 58.93 gh 72.13 c-e 66.47 

Ort 65.08 84.39 72.76 76.28 65.68 72.84 

2
.Y

ıl
 

 

N0 76.45 d-g 77.21 d-f 62.00 hı 59.68 ı 73.53 e-h 69.77 

N3 68.10 f-ı 99.45 a 64.80 g-ı 67.20 f-ı 67.76 f-ı 73.46 

N6 89.47 a-c 95.10 ab 64.07 hı 92.79 ab 77.68 c-f 83.82 

N9 67.47 f-ı 96.50 ab 85.34 b-e 77.96 c-f 84.90 b-e 82.43 

N12 68.12 f-ı 86.23 b-d 63.60 hı 63.20 hı 70.07 f-ı 70.24 

Ort 73.92 90.90 67.96 72.17 74.79 75.95 

1)Benzer harf ile gösterilen ortalamalar F ve LSD testine göre % 5 hata sınırları içerisinde istatistiksel olarak 

farklı değildir. 

Karaca and Çimrin (2002); It is reported that phosphorous fertilizer which is applied at 

increasing doses did not have a significant effect on the plant height of Adi vetch plant. On 

the other hand, nitrogen fertilizer increased significantly the length of the common vetch plant 

statistically. It was reported that the average length of the common vetch plant was 23.50 cm 

in the parcel without nitrogen fertilizer (N0) and 28.48 cm in the 6 kg nitrogen application 

(N6), and this value was statistically significant (P <0.01). Arslan and Gülcan (l996) reported 

that they obtained the longest vetch plant with 75% vetch + 25% barley mixture in vetch + 

barley mixtures to be grown as winter crops in Southeastern Anatolia Region. Lithourgidis 

and Dordas (2010); they were found to be higher when compared to the pure planting of 

legumes in mixed sowing. Tan (1991); found that the nitrogenous fertilizer increased the plant 

height significantly. Keskin et al. (1996) reported that nitrogen tolerance and phosphorous 

fertilizer effect the plant length positively depending on the vineyard conditions and varieties 
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for three years. 4 kg N and 8 kg P2O5 were applied in the experiment and they reported that 

the average length of the plant was 30.8 cm for the Adi vet D-120 line used in the experiment. 

3. Green Weed Yield (kg / da) 

Table 4.5. Results of Variance Analysis on Green Grass Yield 

Varyasyon Kaynağı 
Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Ortalaması 
F Değeri Olasılık 

Blok 4 201544.2 1.55 0.235 

Yıl 1 470288.0 3.62 0.075 

Fosfor 4 651619.9 5.02     0.008** 

Yıl*Fosfor 4 136927.9 1.06 0.410 

Hata 1 16 129753.3   

Azot 4 3103062.7 90.06     0.000** 

Yıl*Azot 4 28115.7 0.82 0.519 

Azot*Fosfor 16 44738.8 1.30 0.219 

Yıl*Azot*Fosfor 16 51692.8 1.50 0.120 

Hata 2 80 34454.1   

** %1 hata sınırları içinde istatistiksel olarak önemli; * %5 hata sınırları içinde istatistiksel olarak önemli.  

 When the results of the variance analysis of the green grass yield values are given in 

Table 4.5, it is observed that the difference between green vine production values of 60% 

vetch + 40% triticale applied with different doses of nitrogen and phosphorus is statistically 

significant at 0.01 level in nitrogen and phosphorus applications. 

Çizelge 4.6. Yeşil Ot Verimine İlişkin Ortalama Değerler ve Oluşan Gruplar 

1
.Y

ıl 

Uygulamalar P0 P3 P6 P9 P12 Ort. 

N0 1686.8 1866.0 1992.8 1818.8 1705.5 1814.0 

N3 2161.3 2553.6 2698.2 2507.6 1978.2 2379.8 

N6 2406.6 2697.0 2739.5 2727.6 2395.8 2593.3 

N9 2589.2 2748.0 2830.7 2678.0 2458.0 2660.7 

N12 2253.2 2475.0 2380.2 1981.5 2090.8 2236.1 

Ort 2219.4 2467.9 2528.2 2342.7 2125.6 2336.8 

2
.Y

ıl 

N0 1840.8 1907.2 2086.0 1918.6 1953.3 1941.2 

N3 2356.0 2594.3 2521.6 2203.6 2700.8 2475.3 

N6 2546.0 2867.8 2853.8 2564.8 2636.2 2693.7 

N9 2511.2 2899.8 3064.3 2466.2 2556.3 2699.5 

N12 2511.2 2593.5 2670.8 2146.2 2273.5 2439.0 

Ort 2353.0 2572.5 2639.3 2259.9 2424.0 2449.7 

1)Benzer harf ile gösterilen ortalamalar F ve LSD testine göre % 5 hata sınırları içerisinde istatistiksel olarak 

farklı değildir. 

When the nitrogen and phosphorus values from Table 4.6 are compared, the total green 

yield obtained from nitrogen and phosphorus fertilization is 1877.6 to 2680.2 kg / da in 

nitrogen applications and 2274.8 to 2583.8 kg in phosphorus applications, / da. According to 
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the results of F and LSD tests, it was determined that total green yield in N0P0 control plot 

was significantly lower than total green yield in all other nitrogen and phosphorus applied 

plots at the rate of 60% vet + 40% triticale mixture. Our findings on green grass yield values 

were obtained from Taşyürek et al., Which was grown in Sivas and similar ecological 

conditions and proposed 10 kg / da nitrogenous and 8 kg / da phosphorous fertilizer for the 

mixture of Hungarius + triticale. (2003) with the findings of Assefa and Ledin (2003) that 

fertilizer increased total herbage yield by 15%. Similarly, Girenko et al. (1986) reported that 8 

kg of nitrogen and 8 kg of phosphorus could be given to Adi fiag in a study conducted by Adi 

fi ve to determine the need for fertilizer. The results show that the yield of green herb is lower 

in phosphorus doses higher than 9 kg / da, and this result is similar to the findings of 

Yagodina and Trepachev (1989), which report that yields and nitrogen binding capacity 

decrease in high phosphorus application to vetch + oat mixture. 

4.Yaş Otta Tritikale Oranı (%)  

Çizelge 4.9. Yaş Otta Tritikale Oranına İlişkin Varyans Analizi Sonuçları 

Varyasyon Kaynağı 
Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Ortalaması 
F Değeri Olasılık 

Blok 4 8.47 1.77 0.184 

Yıl 1 177.47 37.05      0.000 ** 

Fosfor 4 12.06 2.52 0.082 

Yıl*Fosfor 4 0.28 0.06 0.992 

Hata 1 16 4.79   

Azot 4 7.82 8.88      0.000 ** 

Yıl*Azot 4 0.06 0.07 0.991 

Azot*Fosfor 16 1.36 1.54 0.104 

Yıl*Azot*Fosfor 16 0.60 0.69 0.799 

Hata 2 80 0.88   

** %1 hata sınırları içinde istatistiksel olarak önemli; * %5 hata sınırları içinde istatistiksel olarak önemli.  

When the result of the variance analysis is examined, it is determined that the difference 

in the ratio of age to tritical ratio in vet + triticale mixture applied with different nitrogen and 

phosphorus diets in Table 4.9 is statistically significant at 0.01 level from years with nitrogen 

applications. 

Çizelge 4.10. Yaş Otta Tritikale Oranına İlişkin Ortalama Değerler ve Oluşan Gruplar  

2
 Y

ıl
 O

rt
a

la
m

a
 

D
eğ

er
le

r
 

N0  89.02 87.63 89.68 88.70 89.38 88.88 a 

N3 88.91 88.24 89.33 88.31 88.65 88.69 ab 

N6 87.80 87.71 88.74 87.76 88.16 88.03 ab 

N9 87.66 86.73 88.29 87.23 88.62 87.70 b 

N12 87.17 87.74 89.57 88.61 89.79 88.58 ab 

Ort. 88.11 87.61 89.12 88.12 88.92 88.37 

1)Benzer harf ile gösterilen ortalamalar F ve LSD testine göre % 5 hata sınırları içerisinde istatistiksel olarak 

farklı değildir. 

 Uygulamalar P0 P3 P6 P9 P12 Ort. 
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Nitrogen and phosphorus fertilizer were applied to the plot. N12P12, which has the 

highest ratio of average age to triticale, was applied with 90.91% N12P12 and 12 kg / da 

nitrogen fertilizer and 12 kg / da phosphorus fertilizer. It is observed that it is obtained from 

N9P3 parcels applied with 3 kg / da phosphorus fertilizer. 

5. Green Weed  vetch Rate (%) 

The results of the variance analysis applied to the values of the wet vetch rate, measured 

from the vetch + triticale mixture parcels applied with different doses of nitrogen and 

phosphorus, are given in Table 4.11, the two-year mean values according to years and the 

groups related to them are given in Table 4.12 

Çizelge 4.11. Yaş Otta Fiğ Oranına İlişkin Varyans Analizi Sonuçları 

Varyasyon Kaynağı 
Serbestlik 

Derecesi 
Kareler Ortalaması F Değeri Olasılık 

Blok 4 8.47 1.77 0.184 

Yıl 1 177.47 37.05      0.000 ** 

Fosfor 4 12.06 2.52 0.082 

Yıl*Fosfor 4 0.28 0.06 0.992 

Hata 1 16 4.79   

Azot 4 7.82 8.88      0.000 ** 

Yıl*Azot 4 0.06 0.07 0.991 

Azot*Fosfor 16 1.36 1.54 0.104 

Yıl*Azot*Fosfor 16 0.60 0.69 0.799 

Hata 2 80 0.88   

** %1 hata sınırları içinde istatistiksel olarak önemli; * %5 hata sınırları içinde istatistiksel olarak önemli.   

When the results of analysis of variance for age vet vetch values in Table 4.11 are 

examined, it can be seen that the difference between the values of age vetch vetch values in 

vet + triticale mixed with different doses of nitrogen and phosphorus is statistically significant 

at 0.01 level in terms of years and nitrogen applications, seems to be unimportant. 

Çizelge 4.12. Yaş Otta Fiğ Oranına İlişkin Ortalama Değerler  

2
 Y

ıl 
O

rt
al

la
m

a 
D

e
ğe

rl
er

 

Uygulamalar P0 P3 P6 P9 P12 Ort. 

N0 10.99 12.38 10.33 11.31 10.63 11.12 b 

N3 11.10 11.76 10.68 11.69 11.35 11.31 ab 

N6 12.21 12.29 11.27 12.24 11.85 11.97 ab 

N9 12.35 13.28 11.71 12.78 11.39 12.30 a 

N12 12.84 12.26 10.43 11.39 10.21 11.43 ab 

Ort. 11.89 12.39 10.88 11.88 11.08 11.63 

1)Benzer harf ile gösterilen ortalamalar F ve LSD testine göre % 5 hata sınırları içerisinde istatistiksel olarak 

farklı değildir. 

In Table 4.12, the mean age of two-year averages and the age-group of two-year-old 

vetch vetch were found to vary between 11.12-12.30% as a result of nitrogen applications. 

According to the two year average values, the highest rate was taken from the N9P3 parcels 

with 13.28% nitrogen and 3 kg / da phosphorus at the rate of 13.28% while the lowest rate 
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was taken from the N12P12 parcels with 10.21%, 12 kg / da nitrogen and 12 kg / It was 

obtained. 

Result 

In order to obtain the highest yield and quality of feed with the amount of mixture and 

fertilizer, the nitrogen and phosphorus fertilizer doses applied to the mixture of 60% vetch and 

40% triticale according to the result of the work we have done, the triticale and vet plant 

weights, aged triticale and vetch were statistically significant. It was determined that the 

nitrogen doses applied to the plants involved in the mixing increased to 9 kg / da and the 

phosphor doses increased to 6 kg / da and the highest yield was obtained from the N9P6 plot 

at 2947.5 kg / da. The yields of the second year were higher than those of the first one. For 

this reason, it can be said that due to the favorable climatic conditions, the abundant fall of 

rainfall in the growing season caused the increase of herb yield. It has been found that, in spite 

of the fertilizer doses of plants weighing 9 kg nitrogen and increasing fertilizer after 6 kg 

fertilizer, the yields are not affected and even the yields decrease as the amount of doses 

increases. According to the results of the research, it is determined that the most suitable 

fertilizer combination is 9 kg / da nitrogen (N) and 6 kg / da phosphorus (P) provided that at 

least 10 kg / da phosphorus is found in the mixed cultivation system to be made. It is 

considered that the total amount of phosphorus to be applied and half of the amount of 

nitrogen should be given together with planting, while the other half of nitrogen is given in 

the early seedling stage of the plant after the emergence. 
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ÖZET 

Konversiyon bozukluğu, çocukların sosyal, duygusal, aile ve akademik işleyişi ile 

sağlık hizmeti kullanımında önemli bir morbidite ve yüksek maliyeti olan karmaşık bir 

biyopsikososyal bozukluktur. 8 yaşında erkek hasta bir haftadır sürekli olan iç çekme 

şikayetiyle çocuk psikiyatrisi polikliniğine başvurdu. Alınan anamnezde korkularının olduğu, 

gece babayla birlikte uyuduğu, ailesi tarafından her istediğinin yapıldığı, son 1 haftadır iç 

çekme şeklinde şikayetinin olduğu, bu şikayetinin gece ve sabah saatlerinde olmadığı 

sonrasında başladığı, kendini durduramadığı öğrenildi. Özgeçmiş ve soygeçmişinde özellik 

olmayan hastada konversiyon bozukluğu tanısı düşünülerek hastaya fluoksetin 5 mg/gün ve 

alprozolan 0,25 mg/gün tedavisi başlandı. Tedaviden 3 gün sonra şikayetlerinde belirgin 

düzelme olan hastanın takipleri devam etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: çocukluk çağı, konversiyon bozukluğu, iç çekme 

GİRİŞ 

Konversiyon bozukluğu, çocukların sosyal, duygusal, aile ve akademik işleyişi ile 

sağlık hizmeti kullanımında önemli bir morbidite ve yüksek maliyeti olan karmaşık bir 

biyopsikososyal bozukluktur. Psikolojik etkenlerin neden olduğu ve fiziksel bir bozukluğu 

düşündürecek biçimde bedensel işlevsellikte değişme veya kayıplarla giden bir bozukluk 

olarak tanımlanan  konversiyon bozukluğu (KB) batı ülkelerinde giderek azalma gösterdiğinin 

bildirilmesine rağmen ülkemizde hala sık karşılaşılmaktadır. Konversiyon bozukluğu, erken 

çocukluktan 90 yaşına kadar her yaşta görülebilmesine karşın en sık 15-35 yaşları arasında 

görüldüğü belirtilmektedir. Ülkemizde yapılan bir çalışmada konversiyon bozukluğu oranları 

%4.5-32 olarak tespit edilmiştir. Konversiyon bozukluğu ergenlikten önce kız-erkek arasında 

eşit oranda görülürken ergenlikten sonra kızlarda 2-19 kat daha fazla görülmektedir.  

Araştırmalarda düşük sosyoekonomik düzey, kırsalda yaşama, yetersiz iç görü, düşük eğitim 

düzeyi ve düşük zeka düzeyi konversiyon bozukluğu görülme riskini arttırır. Klinik olarak; 

duyularda azalma, uyuşma gibi çeşitli duyu belirtileri katılmalar ya da konvülsiyonlar, astazi, 

abazi gibi motor belirtiler, globus histerikus, aerofaji gibi nörovejetatif belirtiler varsanı, sanrı 

gibi diğer belirtiler görülebilir. Özen ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada (2000) 

konversiyon bozukluğu tanısı konan 86 olgunun %52.3’ünde bayılma olduğu, %22.1’inde 

nefes darlığı, %18.6’sında da paralizi belirtileri olduğu gösterilmiştir.  

Çocuklarda konversiyon bozukluğunun erken tanı konması ve uygun psikolojik 

müdahalenin olması şartıyla iyi bir prognoza sahiptir.Ayrıntılı nöropsikiyatrik değerlendirme, 

eşlik eden psikopatolojiyi tanımlamak için yararlı olabilir. En sık görülen psikososyal 

stresörler; okulla ilgili problemler, kişiler arası sorunlar, aile sorunları ve fiziksel ya da cinsel 

istismar öyküsüdür. Konversiyon bozukluğu olan çocuklarda depresyon ve anksiyete 
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belirtileri yaygındır. Yazımızda bir haftadır sürekli olan iç çekme şikayetiyle gelen 8 yaşında 

erkek olgu tartışılacaktır. 

OLGU 

8 yaşında erkek hasta bir haftadır sürekli olan iç çekme şikayetiyle çocuk psikiyatrisi 

polikliniğine başvuran 8 yaşında erkek hastadan alınan anamnezde korkularının olduğu, gece 

babayla birlikte uyuduğu, ailesi tarafından her istediğinin yapıldığı, son 1 haftadır iç çekme 

şeklinde şikayetinin olduğu, bu şikayetinin gece ve sabah saatlerinde olmadığı sonrasında 

başladığı, kendini durduramadığı öğrenildi. Yapılan ruhsal durum muayenesinde bilinci açık, 

koopere ve oryante olan hastanın algılaması ve yargılaması doğal, affekti anksiyözdü, 

konuşmaya daldığında iç çekmelerinin azaldığı, aralarda iç çekme şiddetinin arttığı dikkat 

çekti. Göğüs hastalıklarında yapılan tetkikleri normal gelen ve özgeçmiş ve soygeçmişinde 

özellik olmayan hastada konversiyon bozukluğu tanısı düşünülerek hastaya fluoksetin 5 

mg/gün ve alprozolan 0,25 mg/gün tedavisi başlandı. Tedaviden 3 gün sonra şikayetlerinde 

belirgin düzelme olan hastanın takipleri devam etmektedir. 

TARTIŞMA 

Olgumuz 8 yaşında bir haftadır sürekli olan iç çekme şikayetiyle gelen ve alınan 

anamnez ve yapılan ruhsal durum muayenesi sonucunda konversiyon bozukluğu tanısı alan 

tedaviye çabuk ve iyi yanıt veren erkek hastadır. Konversiyon bozukluğunun bilinç dışı 

çatışmaların ortaya çıkardığı kaygıyı çözücü özellik zaman içinde azalır ve başka ruhsal 

bozuklukların ortaya çıkma olasılığı artmaya başlar. Bu nedenle konversiyon bozukluğu tanısı 

konduktan sonra tedavi yaklaşımlarının hemen ve özenle yapılması gerekmektedir. 

Konversiyonun etiyolojisinde çeşitli psikodinamik görüşler, nörobiyolojik ve genetik 

etmenler, sosyo-kültürel görüşler üzerinde durulmuş; ancak çalışmalar sonucunda genellikle 

çok etkenli bir bozukluk olduğu bildirilmiştir. Yanlış tanı konmasının olası olumsuz etkilerine 

rağmen, çocuklarda ve ergenlerde konversiyon bozukluğunun klinik özellikleri, tedavisi ve 

sonuçları konusunda literatürde yetersiz bilgi bulunmaktadır. Çok erken yaşta başlaması, 

normalde gördüğümüz konversiyon paternlerine göre farklı bir şekilde görülmesi ve tedaviye 

hızlı ve iyi yanıt vermesi açısından olgumuz önemlidir. 
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