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4-6 EKİM 2019
Ankara
KONGRE PROGRAMI/CONFERENCE PROGRAM

KONGRE GENEL KURALLARI
Kongrenin ilk günü̈ gelerek kayıt yaptırmanız GEREKMEMEKTEDİR.
Kayıt masası kongre süresince 08:20-18:00 saatleri arasında hizmet verecektir. Kayıt masasında yoğunluk ve sıkışıklık
yaşanmaması için sunum gününüzde oturumunuzdan yarım saat öncesinden gelerek kayıt yaptırabilirsiniz.
Sunum sıralamasının belirlenmesi, ara verilmesi ve oturuma ilişkin tüm hususlarda düzenleme kurulunu temsilen
OTURUM BAŞKANLARI tam yetkilidir

Katılım belgeleri oturum sonunda, oturum Başkanı tarafından verilecektir Her bir sunum için 15 dk. ayrılmıştır.
Oturumlar programda belirtilen saatte başlayacaktır. Katılımcıların gecikmeksizin oturuma katılmaları gerekmektedir
Sunumlarınızda kitabi teorik bilgi ve tanımlardan kaçınarak, çalışmanızın özüne odaklanmanızı öneririz.
Sunumlarınızı (versiyon değişikliklerinden kaynaklanacak olumsuzluklardan etkilenmemeniz için) hem Power Point
hem PDF olarak kaydederek yanınızda bulundurunuz.
Sunum bilgisayarlarına çok sayıda katılımcıya ait flaş̧ bellekler takılacağı için Flaş̧ Belleğinize virüs bulaşması
ihtimali yüksektir. Bu sebeple içerisinde özel dosyalarınızın, tüm akademik çalışmalarınız, fotoğraflarınız vs. gibi
bilgilerin olduğu Flaş̧ Belleğiniz yerine başka bir flaş̧ bellek kullanmanızı öneririz
Kongrelerde bazı flaş̧ bellekler zaman zaman sunum bilgisayarları tarafından okunmayabilmektedir. Bu sebeple PPT
ve PDF seklinde hazırladığınız sunumlarınızı aynı zamanda MAİL adresinizde de bulundurmanızı öneririz
Bu programda sunumunuzun bulunduğu sayfanın çıktısını yanınızda bulundurunuz
KATILIMCI ÜLKELER: TÜRKİYE, KKTC, AZERBEYCAN, KAZAKİSTAN, IRAK, ÖZBEKİSTAN

Saat: 09.00-12.00/ CUMA
Bu oturumda Moderatör ara verebilir

Salon: 1, Oturum-1

Oturum Başkanı: Dr. Nermin ŞARLAK

M.Alper SOFUOĞLU
Sezan ORAK
M.Cemal KUŞHAN
Zeynep Nur KÖSTEPEN
Prof. Dr. Hasan SELİM
M.Alper SOFUOĞLU
Ekin EVCİL
Dr. Öğretim Üyesi F. Yeşim
KALENDER
Dr. Omar M.A. MAHMOOD
Dr. Nermin ŞARLAK
Minel AYDIN
Merve Öykü ÖZTÜRK
Dr. Öğretim Üyesi F. Yeşim
KALENDER
Uğur MERTOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi, Burkay GENÇ
Prof. Dr. Hayri SEVER
Dr. Öğr. Üyesi Fatih SAĞLAM
Murat ERCAN
Dr. Öğretim Üyesi Gamze TETİK
Dr. Öğretim Üyesi Erkan TETİK
Murat ERCAN
Dr. Öğretim Üyesi Erkan TETİK
Dr. Öğretim Üyesi Gamze TETİK
Prof. Dr. Sebahattin BEKTAŞ
Prof. Dr. Faik Ahmet SESLİ
Prof. Dr. Sebahattin BEKTAŞ
Prof. Dr. Faik Ahmet SESLİ
Doç. Dr., Sakine UGURLU
KARAAĞAÇ
Doç. Dr., Sakine UGURLU
KARAAĞAÇ

DAMAGE DETECTION OF A STEEL PLATE USING EMI METHOD
FİRMALARDAKİ RİSKLERİN DİNAMİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ VE
YÖNETİLMESİNE YÖNELİK BİR KARAR MODELİ
A NOVEL CRITERIA WEIGHTING APPROACH FOR DECISION-MAKING
VARDİYA ÇİZELGELEME PROBLEMİ: HEDEF PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI VE BİR
UYGULAMA
KUZEY ATLANTİK SALINIM İNDİSİNİN IRAK İKLİM FAKTÖRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
MEZANİN DEPO SİSTEMİNE MALZEME ATAMASI

TÜRKÇE HABERLER İÇİN OTOMATİK HABER ETİKETLEME MODELİ

WLAN BANT ARALIĞINDA ELEKTROMANYETİK ENERJİ TOPLAMA İÇİN ÇİFT-BANT
SİNYAL EMİCİ METAMALZEME TASARIMI
TERAHERTZ FREKANS ARALIĞINDA MÜKEMMEL EMİLİME SAHİP ESNEK
METAMALZEME TASARIMI
EĞİK UZUNLUKLARLA UZAY GERİDEN KESTİRME
KÜRE YÜZEYİNDE DİREKT COĞRAFİ KOORDİNATLARLA AZİMUT BELİRLEME
MADENCİLİK FAALİYETLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ
DOĞAL AFETLER SIRASINDA KİMYASAL RİSKLER

Saat: 09.00-12.00/CUMA
BU OTURUMDA MODERATÖR ARA VEREBİLİR

Salon: 2, Oturum-1

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Ü. Neslihan KOÇ

Dr. Öğr. Ü. Neslihan KOÇ

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA ÇEVRE VERGİLERİ: AB-TÜRKİYE
KARŞILAŞTIRMASI
TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARINDA PROMOSYONUN ETKİSİNİN
GELİR DÜZEYİNE GÖRE FARKLILAŞMASI
İŞLETMELERİN NAKİT AKIŞ VOLATİLİTESİNİN KAR PAYI DAĞITIMI ÜZERİNE
ETKİLERİ
REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ İLE TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ ARASINDAKİ
DİNAMİK İLİŞKİLER
TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE FAİZ DIŞI GELİRLERİN BANKA
PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ
DÖVİZ KURU İLE TÜKETİCİ VE REEL KESİM GÜVEN ENDEKSLERİ
ARASINDAKİ ASİMETRİK İLİŞKİLER

Doç.Dr Fikret YAMAN
Gurbet TINAS
Dr.Öğr.Ü.Serdar KUZU
Dr.Özgür ÖZKAN
Öğr. Gör. Hamza CORUT
Prof. Dr. Nebiye YAMAK
Dr.Öğr.Ü.Serdar KUZU
Dr.Özgür ÖZKAN
Öğr. Gör. Hamza CORUT
Prof. Dr. Nebiye YAMAK

Saat: 09.00-12.00/ CUMA
BU OTURUMDA MODERATÖR ARA VEREBİLİR

Salon: 3, Oturum-1

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Nevra ALKANLI

Hamda Mohamed MOUHOUMED
Başak KILIÇ
Dilek TUNÇ UĞUR
Assoc. Prof. Dilek ÖZTAŞ
Prof. Salih MOLLAHALILOĞLU
Op. Dr. Faika Ceylan ÇİFTÇİ
Prof. Dr. Nevin SAĞSÖZ

HIV/AIDS AS A PUBLIC HEALTH ISSUE AND THE ROLE OF HEALTH EDUCATION

Op. Dr. Faika Ceylan ÇİFTÇİ
Prof. Dr. Nevin SAĞSÖZ
Uzman Doktor Yıldız HAYRAN
Т.А. ГАДЖИБЕЙЛИ
Ömer Vefik ÖZOZAN
Dr. Tuna BİLECİK
Arş. Gör. Dr. Arzu AY
Dr. Öğr. Üyesi Nevra ALKANLI
Dr. Öğr. Üyesi Nevra ALKANLI
Arş. Gör. Dr. Arzu AY
Dr. Öğr. Üyesi İnayet GÜNTÜRK
Dr. Öğr. Üyesi Gönül Şeyda SEYDEL
Dr. Öğr. Üyesi Serpil ERŞAN
Uzm. Dr. Emre ERSOY
Uzm. Dt. Esra ULUSOY MUTLUOL
Doç. Dr. Zehra ILERI
Uzm. Dt. Esra ULUSOY MUTLUOL
Doç. Dr. Zehra ILERI
Doç. Dr. Mehmet AKIN
Парвин НАБИЕВА
Dr. Öğr. Üyesi Ayhan ÇETİNKAYA
Bihter Gökçe BOZAT
Dr. Öğr. Üyesi Emine ÖZSARI
Dr. Öğr. Üyesi Osman YAKŞİ
Uzm. Dr. Mehmet ÜNAL
Uzm. Dt. Zekiye EFE
Uzm. Dt. Zekiye EFE

POLİKİSTİK OVER SENDROMUNDA(PKOS)
METİLENTETRAHİDROFOLATREDÜKTAZ POLİMORFİZMİ VE ORAL
KONTRASEPTİF KULLANIMININ ETKİSİ
POLİKİSTİK OVER SENDROMUNDA(PKOS)
METİLENTETRAHİDROFOLATREDÜKTAZ POLİMORFİZMİ VE ORAL
KONTRASEPTİF KULLANIMININ PAI-1 SEVİYELERİ ÜZERİNE ETKİSİ
ZONA ZOSTER TANISIYLA TAKİP EDİLEN HASTALARIN DEMOGRAFİK, KLİNİK VE
LABORATUVAR ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ
РОДА VICIA L. В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
LİTERATÜRDE İLK; SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI İNTRAABDOMİNAL ABSE
ETKENİ: ROTHİAMUCİLAGİNOSA
KOLOREKTAL KANSER TANISI ALMIŞ HASTALARDA GSTM1 (rs12068997) GEN
VARYASYONU VE SERUM BAKIR, ÇİNKO, SELENYUM DÜZEYLERİ İLE
BAKIR/ÇİNKO ORANI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ
ANJİYOTENSİN II TİP 1 RESEPTÖR A1166C VE METİLENTETRAHİDROFOLAT
REDÜKTAZ GEN VARYASYONLARININ PREEKLAMPSİ GELİŞİMİNDEKİ
ROLLERİNİN ARAŞTIRILMASI
ANKİLOZAN SPONDİLİT HASTALARINDA MİYELOPEROKSİDAZ AKTİVİTESİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
ÇEKİM ÖNGÖRÜLEN BİR HASTANIN DAMON SİSTEM İLE ÇEKİMSİZ SABİT
TEDAVİSİ: VAKA RAPORU
TWİN-BLOK SONRASINDA YAPILAN ÇEKİMLİ VE ÇEKİMSİZ TEDAVİLERLE
OLUŞAN DEĞİŞİMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТФОРМИНА У ПАЦИЕНТОК С АНДРОГЕНЗАВИСМОЙ
ДЕРМОПАТИЕЙ.
SİGARA DUMANINA MARUZ KALAN SIÇANLARIN ANKSİYETE, DEPRESYON VE
ÖĞRENME DAVRANIŞLARI ÜZERİNE NIGELLA SATIVA’NIN ETKİSİ

DİŞ HEKİMLİĞİNDE NANOTEKNOLOJİ
SÜT DİŞLERİNDE FARKLI YAPIŞTIRMA SİMANLARI İLE SİMANTE EDİLEN
ZİRKONYA ÖRNEKLERİN KOPMA YÜZEYLERİNİN BAĞLANMA DAYANIMINA
ETKİSİNİN İN VİTRO İNCELENMESİ

Saat: 12.30-14.00 /CUMA

Salon: 1, Oturum-1
Prof. Dr. Hüseyin KALKAN
Erkan AKDEMİR
M. Güzin SEMERCİOĞLU
Prof. Dr. Hüseyin KALKAN
Erkan AKDEMİR
M. Güzin SEMERCİOĞLU
Doç. Dr. Fethi KAYALAR
Dr. Öğr. Gör. Murat Tolga
KAYALAR
Doç. Dr. İhsan Seyit ERTEM
Doç. Dr. İhsan Seyit ERTEM
Dr. Öğr. Üyesi Serpil ÖZKURT
SİVRİKAYA
Doç. Dr. Veli BATDI
Dr. Öğr. Üyesi Aydın ASLAN
Dr. Öğr. Üyesi Aydın ASLAN
Dr. Öğr. Üyesi Kamil YILDIRIM

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Fethi KAYALAR
TÜBİTAK TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJE KAPSAMINDA MODELLERLE
ASTRONOMİ EĞİTİMİ
ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YERÇEKİMİ HAKKINDAKİ ZİHİNSEL
MODELLERİ
ÇEVRİMİÇİ OKULLARIN VERİMLİLİĞİNDE EBEVEYNLERE DÜŞEN GÖREVLERİN
BELİRLENMESİ
İLKOKUL TÜRKÇE DERS PROGRAMINDA ÇOCUK EDEBİYATININ KULLANIMI
UZAKTAN EĞİTİM YOLUYLA ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMLARININ
İNCELENMESİ: TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
KÖY ENSTİTÜLERİ VE FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ
İKİ DİLLİ EĞİTİM UYGULAMALARININ META-ANALİZİ
DİJİTAL ÇAĞDA YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRETİMİN YÖNETİMİ

Pervin ALİYEVA

ERGENLERDE MİLLİ KARAKTERİN OLUŞUMUNA SANAL İLETIŞİMİN PSİKOLOJİK
ETKİSİ

Saat: 12.30-14.00 /CUMA
BU OTURUMDA MODERATÖR ARA VEREBİLİR

Salon: 2, Oturum-2

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Aynur İBRAHİMOVA

Arş. Gör. Sevda KILIÇ
Doç. Dr. Banu ALTUNAY
ARSLANTEKİN
Arş. Gör. Sevda KILIÇ
Doç. Dr. Banu ALTUNAY
ARSLANTEKİN
Bedri EMİNSOY
Doç. Dr. Şaban ÇETİN
Dr. Öğr.Üyesi Belgin UZUN
Dr. Öğr.Üyesi Hanife İRİS

2012 ve 2018 YILI OYUN, FİZİKİ ETKİNLİKLER ve BAĞIMSIZ HAREKET DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
2013 ve 2018 YILI BEDEN EĞİTİMİ, SPOR VE BAĞIMSIZ HAREKET DERSİ ÖĞRETİM
PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
BİLİMİN MASUMİYETİ ÜZERİNE BİR TARTIŞMA
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNİN İŞLENİŞİ: UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Ve SÜRECE İLİŞKİN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARI GÖRÜŞLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU
ÖRNEĞİ
ÖĞRENME SÜRECINDE ÖĞRETMENIN ORGANİZASYON ETKİNLİKLERİ
ÖĞRETMEN ADAYLARININ TOPLUMSAL FARKLILIKLARI ALGILAMALARI ÜZERİNE
BİR ÇALIŞMA

Doç. Dr. Esmet İSMAYİLHANOVA
Prof. Dr. Nurten BİRLİK
Prof. Dr. Arda ARIKAN
Öğr. Gör. Dr. Gökçe SERT
Özge ERDEM
Prof. Dr. Nurten BİRLİK
Özge ERDEM
Merve GÜNDAY
Öğr. Gör. Dr. Gökçe SERT
Zehra ER
Prof. Dr. Emine Rüya ÖZMEN

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MASALLARDAKİ İKİLİ ZITLIKLARIN KÜLTÜRÜ
KODLAYICI ÖZELLİKLERİ HAKKINDAKİ FARKINDALIKLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
EDMARK OKUMA PROGRAMININ ORTA-AĞIR DÜZEYDE ZİHİNSEL YETERSİZLİĞE
SAHİP ÖĞRENCİLER İÇİN UYARLANMASI

Saat: 12.30-14.00/ CUMA
BU OTURUMDA MODERATÖR ARA VEREBİLİR

Salon: 3, Oturum-2

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ümran TÜRKYILMAZ

Doç. Dr. Ümran TÜRKYILMAZ

AYLA ÇINAROĞLU’NUN “KİM DEMİŞ NİYE DEMİŞ BU NANEYİ KİM YEMİŞ” ADLI
YAPITINDA GÖÇ OLGUSUNA YAKLAŞIMI
MARGUERITE DURAS’NIN CEBELİTARIK DENİZCİSİ’NDE VAROLUŞÇULUĞUN
YANSIMALARI
XX YÜZYILDA VE XXI YÜZYILIN BAŞLARINDA AZERBAYCAN'DA DIL POLITIKASI
VE NAHÇIVAN BÖLGESI
DİL ÜZERİNE GÖRÜŞLERİNİN ÖMER SEYFETTİN’İN ŞİİRLERİNE YANSIMASI
"KİŞİ" SEÇİMİ BAKIMINDAN İZZET MELİH DEVRİM’İN ÖYKÜLERİ ÜZERİNE BİR
DEĞERLENDİRME
MECMU'A-İ MU'AMMEYÂT VE ARAP-ZÂDE MEHMED EFENDİ'NİN MU'ÂMMA
RİSALESİ

Doç. Dr. Ümran TÜRKYILMAZ
Öğretim ve Arş. Gör. Elvan CAFAROV
Doç. Dr. Erdoğan KUL
Doç. Dr. Erdoğan KUL
Gül ŞİMŞEK

Saat: 14.00-16.00/ CUMA
BU OTURUMDA MODERATÖR ARA VEREBİLİR

Salon: 1, Oturum-3

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi İzzet ARI

Arş. Gör. Serkan SAMUT
Prof. Dr. Rahmi YAMAK
Arş. Gör. Serkan SAMUT
Prof. Dr. Rahmi YAMAK
Dr. Öğr. Üyesi Fatih ŞANTAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Gülcan ŞANTAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Gülcan ŞANTAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Fatih ŞANTAŞ
Dr. Öğretim Üyesi Filiz ASLAN
ÇETİN
Dr. Öğretim Üyesi Seyhan
ÖZTÜRK
Prof. Dr. Levent AYDIN
Dr. Öğr. Üyesi İzzet ARI
Dr. Öğr. Üyesi İzzet ARI
Prof. Dr. Levent AYDIN
Dr. Öğr. Üyesi Melik ERTUĞRUL

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ İLE BİST 100 ENDEKSİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK
İLİŞKİSİ: ROLLİNG WİNDOW NEDENSELLİK
KRİPTO PARALARDA FİYAT İLE İŞLEM HACMİ ARASINDAKİ ASİMETRİK NEDENSELLİK
İLİŞKİSİ
CEPTEN VE KATASTROFİK SAĞLIK HARCAMASI: TÜRKİYE’DE 2002-2017 DÖNEMİNİN
KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ
SAĞLIK SEKTÖRÜNDE AFET YÖNETİMİ UYGULAMALARI: KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMA

Dr. Furkan ÇELEBİ

PAZARLAMA VE MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİ İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA: PAZARLAMA
MUHASEBESİ
TÜRKIYE'NIN POTANSIYEL EMISYON AZALTMALARININ TAHMINI IÇIN SISTEM
DINAMIK YAKLAŞIMI
PARIS ANLAŞMASI SÜREÇLERI VE KÜRESEL İKLIM DEĞIŞIKLIĞI MÜCADELESINE YENI
BIR YAKLAŞIMLA SÜRDÜRÜLEBILIRLIKLERI
GRI BAZLI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASININ SERMAYE PİYASALARINDAKİ
ETKİSİ: DEĞER İLİŞKİSİ ANALİZİ
DAĞITIMSAL ADALETİN PRESENTEİZM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Dr. Furkan ÇELEBİ

İŞTEN AYRILMA NİYETİ VE ÖRGÜTSEL SAĞLIK ARASINDAKİ İLİŞKİ

Saat: 14.00-16.30/CUMA
BU OTURUMDA MODERATÖR ARA VEREBİLİR

Salon: 2, Oturum-3

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Ramadan ÖZMANEVRA

Prof. Dr. Zekai ÖZTÜRK
Uzm. Fzt. Nurullah BERBEROĞLU
Uzm. Fzt. Nurullah BERBEROĞLU

KLİNİK ECZACILIK UZMANLIK EĞİTİMİ VE 2023 PERSPEKTİFİNDEN BİR BAKIŞ

Uzman Dr. Murat İĞDE
Dr Öğr. Gör. Mesut ÖNAL
Uzm. Doktor Veysel KAPLANOĞLU
Doç. Doktor Hatice KAPLANOĞLU
Arş. Gör. Filiz ERSÖĞÜTÇÜ
Arş. Gör. Nurdilan ŞENER
Arş. Gör. Filiz ERSÖĞÜTÇÜ
Arş. Gör. Nurdilan ŞENER
Nurhayat KORKMAZ
Gürsoy COŞKUN
Dr. Öğr. Üyesi Ramadan ÖZMANEVRA
Dr. Öğr. Üyesi Ramadan ÖZMANEVRA
Dr. Öğr. Üyesi Barış POLAT
Tahsin GÜRPINAR
Nurdilan ŞENER
Filiz ERSÖĞÜTÇÜ
Nurdilan ŞENER
Filiz ERSÖĞÜTÇÜ

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ VEREN ANA DAL PROGRAMLARININ MEKÂN Ve
DONANIM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
MAJOR ÜST EKSTREMİTE AMPUTASYONLARI
KORNUAL GEBELİK
ANTERİOR MAKSİLLER DUVAR VE LAKRİMAL KANAL İLİŞKİSİNİN BT İLE
ANALİZİ
TRANSKÜLTÜREL HEMŞİRELİK
YAŞLI İSTİSMARI VE YAŞLI İHMALİ
DİZ OSTEOARTRİTLİ HASTALARDA KİNEZYOFOBİ, AĞRI VE FONKSİYONEL
DURUM İLİŞKİSİ
SUBAKROMİYAL SIKIŞMA SENDROMUNDA AKROMİYON MORFOLOJİSİ VE
CİNSİYETLE İLİŞKİSİ
FEMUR BOYUN KIRIĞI NEDENİYLE PARSİYEL KALÇA PROTEZİ UYGULANAN
HASTALARIN EN AZ 5 YILLIK TAKİPTE MORTALİTE VE MORBİDİTE ANALİZİ
ADLESAN GEBELİKLER
YOKSULLUK VE KADIN SAĞLIĞI

Saat: 14.00-16.30/CUMA
Bu Oturumda Moderatör ara verebilir

Salon: 3, Oturum-3

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Şule BARAN

Müge HİLOOĞLU
Prof. Dr. Dilek PANDIR
Gülnare HASANOVA

SODYUM BENZOAT’IN ALLİUM CEPA KÖK HÜCRELERİNİN ANTİOKSİDAN
AKTİVİTESİNE TOKSİK ETKİSİ
ASTARAÇAY VE LENKERANÇAY'DA (AZERBAYCAN)SU BAZLI MANTARLARIN
İZOLASYONU VE TANIMLANMASI
RATLARDA LİPOPOLİSAKKARİT (LPS)’İN SEBEP OLDUĞU TESTİKÜLER
SİTOTOKSİSİTE ÜZERİNE E VİTAMİNİNİN KORUYUCU ROLÜ
ELAEAGNUS PUNGENS THUNB. MEYVESİNİN ANTİMİKROBİYAL VE
ANTİOKSİDAN AKTİVİTESİNİN BELİRLENMESİ

Arş. Gör. Gülşife GÖK
Prof. Dr. Dilek PANDIR
Biyolog, Nilay MUSTAFA
Uzm. Biyolog, Alican Bahadır SEMERCİ
Dr. Öğretim Üyesi Kenan TUNÇ
Prof. Dr. Dilek PANDIR
Ali KALELİ
Müge HİLOOĞLU
Prof. Dr. Dilek PANDIR
Arş. Gör. Gülşife GÖK
Prof. Dr. Dilek PANDIR
Doç. Dr. Şule BARAN
Merve YAŞA
Feyzanur ÖZDEN
Nesrin KARGI
Biyolog, Nilay MUSTAFA
Uzm. Biyolog, Alican Bahadır SEMERCİ
Dr. Öğretim Üyesi Kenan TUNÇ
Prof. Dr. Dilek PANDIR
Ali KALELİ
Doç. Dr. Şule BARAN
Merve YAŞA

ULTRAVİYOLE (UV) RADYASYONUNUN İNSAN KANINDA
SPEKTROFOTOMETRE İLE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ
ENDOTOKSEMİDE SELENYUMUN DNA YAPISINDAKİ DEĞİŞİME ETKİSİNİN
SIÇAN PANKREASINDA BELİRLENMESİ
GIDA KATKI MADDESİ SUNSET YELLOW’UN KAN DOKUSU ÜZERİNE
APOPTOTİK ETKİSİNİN BELİRLENMESİ
KANOPİ ORİBATİDLERİNDEKİ (ACARİ) MORFOLOJİK MODİFİKASYONLAR
TELEFON KILIFLARINDAKİ MİKROORGANİZMA VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI

TİTANYUM DİOKSİT NANOPARTİKÜLÜNÜN LÖKOSİTLER ÜZERİNE ETKİSİNİN
KOMET YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ VE SODYUM SELENİTİN KORUYUCU
ROLÜ
KOCAELİ ORİBATİD AKARLAR FAUNASINA KATKILAR

Saat: 09.00-12.00 / CUMARTESİ
Bu oturumda Moderatör ara verebilir

Salon: 1 Oturum-1

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şener CERYAN

Arş. Grv. Mustafa CEYLAN

UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) İLE YAYLA
ALANLARINDAKİ DEĞİŞİMİN TESPİTİ: GÜMÜŞHANE İLİ KARIŞIK YAYLASI ÖRNEĞİ
Çk-45 MALZEMESİNİN HSS MATKAPLA DELİNMESİNDE İLERLEME MİKTARININ DELİK
KALİTESİNE ETKİSİ
FÜZE KANATÇIK TAHRİK SİSTEMİ TRANSFER FONKSİYONUNUN ARX METODU
KULLANILARAK BELİRLENMESİ
İNCE BAĞIRSAK FOTOĞRAFLARI ÜZERİNDE SEZGİSEL ALGORİTMA TEKNİKLERİ İLE
POLİP TEŞHİSİ
ORTAKÖY JEOTERMAL SAHASININ (ŞARKIŞLA-SİVAS) KAYNAK KORUMA
ALANLARININ BELİRLENMESİ

İsmail TEKAÜT
Ali Murat GÜLTEKİN
Doç. Dr. Sinan KILIÇASLAN
Fatma AKALIN
Prof. Dr. Nejat YUMUŞAK
Jeo.Yük. Müh. Adil ÖZDEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Yıldıray
PALABIYIK
Dr. Öğr. Üyesi Alperen
ŞAHİNOĞLU
Jeo.Yük. Müh. Adil ÖZDEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Alperen
ŞAHİNOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Yıldıray
PALABIYIK
Prof. Dr. Şener CERYAN
Doç. Dr. Nurcihan CERYAN
Prof. Dr. Şener CERYAN
Doç. Dr. Nurcihan CERYAN
Harita Müh. Selçuk ŞENEL
Prof. Dr. Faik Ahmet SESLİ
Prof. Dr. Sebahattin BEKTAŞ
Harita Yük. Müh. Burcu Bahar
ERDOĞAN
Prof.Dr. Faik Ahmet SESLİ
Prof.Dr. Sebahattin BEKTAŞ
Furkan DEMİRKOPARAN

ILICA KÖYÜ (YILDIZELİ-SİVAS) JEOTERMAL POTANSİYELİNİN
ÇOK-ELEKTROTLU REZİSTİVİTE YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE (KB TÜRKİYE) YAMAÇ DURAYLILIĞI İLE AYRIŞMA
ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
İNDEKS DENEYLER KULLANILARAK KARBONATLI KAYAÇLARIN TEK EKSENLİ
BASINÇ DAYANIMI DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN BİR BULANIK MODELLEME ÇALIŞMASI
KIYI ALANLARINDAKİ MÜLKİYET PROBLEMLERİNİN İNCELENMESİ
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSİ YER SEÇİMİ

NÜKLEER ATIK DEPOLAMA SİSTEMLERİ, KULLANILMIŞ NÜKLEER YAKIT GERİ
DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ VE TÜRKİYE İÇİN SİSTEM ÖNERİLERİ

Saat: 09.00-12.00 / CUMARTESİ
Bu oturumda Moderatör ara verebilir

Salon: 2 Oturum 1

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Emine KOCA

Araştırma Görevlisi Doktor Ülkü
KÜÇÜKKURT
Araştırma Görevlisi Doktor Ülkü
KÜÇÜKKURT
Dr. Öğr. Üyesi Semra KILIÇ KARATAY

AFYONKARAHİSAR MÜZESİ ENVANTERİNE KAYITLI ALTI AFYONKARAHİSAR
YÖRESİ HALISININ TEKNİK, DESEN VE KOMPOZİSYON ÖZELLİĞİ
AFYONKARAHİSAR’IN SARAÇLI HALI HEYBELERİ

Dr. Öğr. Üyesi Semra KILIÇ KARATAY
Doç. Dr. Naile ÇEVİK
Doç. Muna SİLAV
Doç. Muna SİLAV
Doç. Dr. Naile ÇEVİK
Gülnur GÜVENÇ
Öğr. Gör. M. Burcu TUNAKAN
Prof. Dr. Fatma KOÇ
Prof. Dr. Emine KOCA
Prof. Dr. Emine KOCA
Prof. Dr. Fatma KOÇ
Fatma KÖSE
Doç. Dr. Kadriye TEZCAN AKMEHMET
Dr. Öğr. Üyesi Selda GÜZEL
Öğr. Gör. Asude MIHLADIZ KANDAL
Ayça BAYRAK ULUĞ
Doç. Dr. Nevra ERTÜRK
Berivan Özge AKSU
Doç. Dr. Öğr. Üyesi Kadriye Tezcan
AKMEHMET
Cevdet Mithat CANVER

NİĞDE KEMERHİSAR DOKUMA ÖRNEKLERİ
ANKARA ÖZELİNDE BİRİNCİ ULUSAL MİMARLIK DÖNEMİ YAPILARININ
DİSİPLİNLERARASI SÜREÇTE YORUMLANMASI
KENT VE KİMLİK BAĞLAMINDA ÇAĞDAŞ MİMARİDE SIRADIŞI MÜZE
YAPILARI
HİNT KLASİK MÜZİK LİTERATÜRÜNDE NATYASHASTRA’NIN YERİ VE ÖNEMİ

NİĞDE-BOR SEMER SANATI ÜZERİNE BİR İNCELEME

TÜRK HALK GİYSİLERİNİN BİÇİMLENDİRİLMESİNDE TASARRUFA YÖNELİK
TERZİLİK UYGULAMALARI
1910- 1930 YILLARI ARASINDA MODA DERGİLERİNİN KAPAKLARINDAKİ DOĞU
KÜLTÜRÜ ÖZNELERİ
İSTANBUL OYUNCAK MÜZESİ’NİN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASA
YÖNELİK EĞİTİM ETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİ
GELENEKSEL AYAK GİYSİLERİNDEN NALININ ÜRETİM SÜRECİ
MÜZE SERGİLERİNDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARI
MÜZELERDEKİ HİKÂYE ANLATIMI UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR LİTERATÜR
İNCELEMESİ
1934 – 1936 YILLARI ARASINDA, ANKARA VE İSTANBUL RADYOLARI’NDAN
TÜRK MUSİKİSİ’NİN YASAKLANMASI ÜZERİNE İSTATİSTİKSEL BİR ÇALIŞMA

Saat: 09.00-12.00 / CUMARTESİ
Bu oturumda Moderatör ara verebilir

Salon: 3, OTURUM-1

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Sevi ÖZ

Doç. Dr. Alpaslan KUŞVURAN
İsmail Aykut KAYTEZ
Arş. Gör. Ülkü YILMAZ
Doç. Dr. Şebnem KUŞVURAN
Doç. Dr. Sevi ÖZ
Doç. Dr. Sevi ÖZ
Tohfa NASIBOVA
Eldar GARAEV
Shahnaz İSMAYİLOVA
Gulnar ZEYNALOVA
Dostu GAFAROVA
Dr. Öğretim Üyesi Mustafa YAMAN
Prof. Dr. Barbaros NALBANTOĞLU

GUAR’DA (Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.) TUZ STRESİ ALTINDA DIŞSAL
AMİNOASİT UYGULAMALARININ İYON DEĞİŞİMİ, BİYOKİMYASAL
BİLEŞENLER VE ANTİOKSİDATİF ENZİM AKTİVİTESİ ÜZERİNDEKİ
ETKİSİNİN İNCELENMESİ
ARKEOKİMYA AÇISINDAN ARKEOLOJİK MATERYALLERİN TÜRLERİ
ARKEOLOJİK MATERYALLERİN KİMYASAL ANALİZ YÖNTEMLERİ
ÜZERLİK BİTKİSİ TOHUMLARINDAN ELDE EDİLMİŞ HARMALİNİN MODEL
TECRÜBEDE KİMYASAL-TOKSİKOLOJİK ANALİZİ

Tohfa NASIBOVA
Eldar GARAEV
Shahnaz İSMAYİLOVA
Gulnar ZEYNALOVA
Dostu GAFAROVA
Arş.Gör. Dr. Togayhan KUTLUK
Dr.Öğr.Üyesi Nurcan KAPUCU
Doç. Dr., Saliha ALYAR
Prof. Dr., Ümmühan ÖZDEMİR ÖZMEN
Doç. Dr., Hamit ALYAR
Esra BİLEN
Yüksek Kim. Müh. Bahar Gürkaya KUTLUK
Arş. Gör. Dr. Togayhan KUTLUK
Doç. Dr. Başar UYAR
Dr. Öğr. Üyesi Nurcan KAPUCU
Doç. Dr. Elnare MURADOVA
Doç. Dr. Aslı ÇİLİNGİR YELTEKİN
Sama Amer ABBAS AL TEKRETI
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem ÖTER
Doç. Dr. Özlem SELÇUK ZORER
Doç. Dr. Saliha ALYAR
Prof. Dr. Ümmühan ÖZDEMİR ÖZMEN
Doç. Dr. Hamit ALYAR
Esra BİLEN

Salon: 1 Oturum-2
Dr. Öğr. Üyesi İzzet İNCE
Dr. Öğr. Üyesi Hulusi ALP
Dr. Tebessüm AYYILDIZ
DURHAN
Arş. Gör. Şenol GÖRAL
Prof. Dr. Suat KARAKÜÇÜK
Doç. Dr. Tülin ATAN
Dr. Öğr. Üyesi İzzet İNCE
Doç. Dr. Tülin ATAN
Mehtap YILDIZ
Dr. Öğr. Üyesi, Sedef KURT
Dr. Öğr. Üyesi, İsmail SARI
Hatice ŞAHİN
Dr. Öğr. Üyesi Sinan AKIN

GRANSTAR (% 37,5 Tribenuron metil +% 37,5 Thifensulfuron metil) HERBİSİTİN
BUĞDAY YAPRAĞINDAKİ SUDA ÇÖZÜNEN VİTAMİNLER ÜZERİNE
ETKİSİNİN İNCELENMESİ
PEGANUM HARMALA TOHUMLARININ YAĞININ MİKROBİYOLOJİK
SAFLIĞININ KONTROL EDİLMESİ

FARKLI AZOT STRES KOŞULLARININ Chlorella Protothecoides TÜRÜ
MİKROALGİN BÜYÜME HIZINA VE YAĞ İÇERİĞİNE ETKİSİ
2,4-DİHİDROKSİBENZALDEHİT SÜLFİSAKSAZOL SCHİFF BAZININ
SPEKTROSKOPİK(FT-IR, NMR) YÖNTEMLERLE AYDINLATILMASI VE DFT
HESAPLAMALARI
BİYOYAĞLAYICI ÜRETİMİ İÇİN NOVOZYM51032 LİPAZI
KATALİZÖRLÜĞÜNDE TRANSESTERLEŞME TEPKİMESİNE ETKİ EDEN
PARAMETRELERİNİN YANIT YÜZEY YÖNTEMİ İLE İYİLEŞTİRİLMESİ
ŞEKİ-ZAGATALA BÖLGESİNDE ÇEKİRDEKLİ MEYVE AĞAÇLARININ ESAS
ZARARLILARI, ONLARIN PARAZİT VE YIRTICILARI
LİTYUM TOKSİTESİNİN Carassius auratus BALIĞININ KARACİĞER
DOKUSUNDA AChE, BChE VE MDA DÜZEYLERİNE ETKİSİ
URANYUMUN SULU ÇÖZELTİDEN KAHVE TANECİKLERİ ÜZERİNE
ADSORPSİYONU
BİS (4-,5-Dİ-T-BÜTİL-2-HİDROKSİBENZALDEHİT SÜLFAMETOKSAZOL)
PALADYUM(II) KOMPLEKSİNİN HOMO-LUMO, NLO VE MEP ANALİZLERİ

Saat: 12.30-14.30 /Cumartesi
Bu oturumda Moderatör ara verebilir
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi İzzet İNCE
KIZ VOLEYBOLCULARDA MAKAS STİL İLE SKUAT STİL OLİMPİK KALDIRIŞLARIN
PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN SPORU BIRAKMA VE
DEVAM ETME NEDENLERİNİN İNCELENMESİ (ISPARTA ve BURDUR ÖRNEĞİ)
BOŞ ZAMAN EĞİTİMİ VE GENEL YETKİNLİK İNANCI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN
İNCELENMESİ
SERBEST STİL VE YARIŞTA KULLANILAN STİL İLE YÜZME SONRASI LAKTİK ASİT
DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ
14-17 YAŞ GRUBU KADIN VOLEYBOLCULARDA REAKTİF KUVVET İNDEKSİ VE BACAK
SERTLİĞİNİN BAZI PERFORMANS TESTLERİ İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
13-14 YAŞ GRUBU SEDANTER ERKEK VE KIZ ÖĞRENCİLERİN FİZİKSEL UYGUNLUK
SEVİYELERİNİN İNCELENMESİ
ANNE BABALARIN ÇOCUKLARINI BASKETBOLA BAŞLATMA NEDENLERİ
FARKLI EGZERSİZ TİPLERİNİN SEDANTER KADINLARDA MELATONİN VE SEROTONİN
DÜZEYLERİNE ETKİSİ
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
ÖĞRENCİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE OKUMA ALIŞKANLIĞININ
DEĞERLENDİRİLMESİ

Saat: 12.30-14.00 / Cumartesi
Bu oturumda Moderatör ara verebilir

Salon: 2 Oturum-2

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Fahreddin YUSİFOV

Dr. Öğr. Üyesi Didem DEMİRALP

SANATA, ŞAİRİN GÖZÜNDEN BAKMAK- ESKİ YUNAN EDEBİYATINDAN EKPHRASİS
ÖRNEKLERİ
YAHYA AKENGİN’İN SARKAÇ ROMANINDA MEKÂNIN KURGULANIŞI
BÜYÜK BESTECİ, GAZETECİ VE YAZAR ÜZEYİR HACIBEYOV
GİRİTLİ DÎVÂN ŞAİRİ AHMED MEÂBÎ EFENDİ VE DÎVÂNINDAKİ MANZUM HALVETÎ
SİLSİLE-NÂMESİ
XIX YÜZYIL AZERBAYCANLI ÇOCUK EDEBİYATININ ARAŞTIRILMASI VE
YAYINLANMASI
SANAT VE İNSAN
KADI ABDÜLCEBBÂR’DA VARLIK (EL-MEVCUD)
İBN ARABÎ ONTOLOJİSİ: VECDEKİ VİCDÂNU’L-VÜCÛD
MİZAHİ ÖYKÜ TÜRÜNE BİR ÖRNEK: SULHİ DÖLEK’İN SARDUNYALAR ADLI
ÖYKÜSÜNÜN TAHLİLİ

Arş. Gör. Zeynep Gözde KOZLU
Dr. Göyerçin MUSTAFAYEVA
Yunus Emre UZUN
Dr. Sevinç RESULOVA
Ümran İŞLER
Doç. Dr. İrfan GÖRKAŞ
Doç. Dr. İrfan GÖRKAŞ
Arş. Gör. Zeynep Gözde KOZLU

Saat: 12.30-15.00 / Cumartesi
Salon: 3 Oturum-2

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Veli ÜNSAL

Prof. Dr. Veli ÜNSAL
Prof. Dr. Veli ÜNSAL
Dr.Öğr.Üyesi Şahin ÇETİNKAYA

MÖ. 2. VE 1. BİNYILDA KUZEYDOĞU ANADOLU
URARTU DEVLET DİNİ
TÜRKİYE’DE 2007-2017 DÖNEMİ DIŞ ÖDEMELER BİLANÇOSU VE DIŞ BORÇLARI

Dr.Öğr.Üyesi Şahin ÇETİNKAYA
Naciye BOYACIOĞLU
ÇETİNKAYA
Aygün AZİMOVA

BİLGİ EKONOMİSİNE YÖNELİK KAMU POLİTİKALARININ İNCELENMESİ

Doç. Dr. Yusuf GENÇ
Vusala MAMMADOVA

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN YAŞADIKLARI KÜLTÜREL ŞOKUN AKADEMİK
BAŞARILARINA ETKİSİ

ERGENLERDE İNTİHAR DURUMLARININ PSİKOLOJİK OLARAK
ÖNLENMESİ YOLLARI

Saat: 14.30-17.00 / Cumartesi
Bu oturumda Moderatör ara verebilir

Salon: 1 Oturum-3

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Aydın ÇİVİLİDAĞ

Doç.Dr. Aydın ÇİVİLİDAĞ

İŞSİZLİK SORUNUNA FENOMENOLOJİK BİR YAKLAŞIM: ÜNİVERSİTE MEZUNU GENÇ
İŞSİZLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İŞSİZLİK SORUNU
DEĞİŞEN ZAMAN VE MEKÂN ALGISI TASARIMLARI:
KAFAMDA BİR TUHAFLIK
ÖĞRENCİ ALGILARINA GÖRE İNTERNET BAĞIMLILIĞININ SOSYALLEŞMEYE ETKİSİ KIRIKKALE İLİ ÖRNEĞİ

Dr. Öğr. Üyesi Figen KANBİR
Canan KURT TOPRAKLI
Doç. Dr. Öğr. Üyesi
İbrahim MAZMAN
Gözde AYKUT
Doç. Dr. Yusuf GENÇ
Dilek KACAR
Prof. Dr. Sultan AYAZ-ALKAYA
Dilek KACAR
Prof. Dr. Sultan AYAZ-ALKAYA
Ahmet GÜMÜŞ
Doktor Öğr. Üyesi Ayşem SEZER
ŞANLI
Doktor Öğr. Üyesi Ayşem SEZER
ŞANLI

KÜRESEL KÜLTÜRDEN YERSİZ-YURTSUZ KÜLTÜRE
ALMANYA’DA YAŞAYAN TÜRK AİLELERİNİN VARLIK MÜCADELESİ
GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARININ İNTERNET BAĞIMLILIĞI İLE İLİŞKİSİ
ERKEN ADÖLESAN DÖNEMDE GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI OYNAMA VE
İNTERNET KULLANIMI
ETİK LİDERLİKLE İLGİLİ ULUSAL TEZ VERİ TABANINDA YAYINLANAN LİSANSÜSTÜ
TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
FEMİNİZME AKADEMİDEN BAKMAK: TÜRKİYE’DE KADIN HAREKETİNİN
KURUMSALLAŞMA SÜRECİ
TÜRKİYE’DE İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ DALGA KADIN HAREKETLERİNİN
KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ: FEMİNİZMİN OLANAKLARINI
TARTIŞMAK

Saat: 14.00-16.00 /Cumartesi
Bu oturumda Moderatör ara verebilir

Salon: 2, OTURUM-3

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İhsan ÇAPCIOĞLU

Prof. Dr. Niyazi AKYÜZ
Prof. Dr. İhsan ÇAPCIOĞLU
Prof. Dr. İhsan ÇAPCIOĞLU
Prof. Dr. Niyazi AKYÜZ

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI’ KAVRAMINA YENİ BİR
YAKLAŞIM
11. KALKINMA PLANI’NDA (2019-2023) KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI VE
GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK AMAÇ VE POLİTİKALAR ÜZERİNE BAZI
DEĞERLENDİRMELER
ALLAH’IN BİLGİSİ MESELESİNİN İBN SÎNÂCI KÖKLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk
ERDOĞAN
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk
ERDOĞAN
Dr. Öğr. Üyesi Hekim TAY

GAZZÂLÎ’NİN TEHÂFÜT’ÜNDE İRADE KAVRAMINA VERDİĞİ ANLAM VE
FİLOZOFLARDAN GETİRİLEBİLECEK CEVAPLAR
ÂYETLERDE DİL VE ANLATIM ÜSLÛBU: TA‘RİZ ÖRNEĞİ

Dr. Öğr. Üyesi Hekim TAY
Prof. Dr. Mehmet YOLCU
Arş. Gör. Ayşe TOKAY

KUR’ÂN’I KERİM’DE CÜMLE BAĞLAMLARI VE ÂYETLERİN ANLAŞILMASINA KATKISI
BİRLİKTE YAŞAMANIN TARİHİ BELGELERİ (ŞAHİDELER/MEZAR TAŞLARI)

Saat: 15.00-17.00 /Cumartesi
Bu oturumda Moderatör ara verebilir

Salon: 3, OTURUM-3

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Murat Can GENÇ

Dr. Ertan ÖZÇOBAN

TÜRKİYE’DEKİ KONAKLAMA SEKTÖRÜNDE BELGELENDİRME VE DENETİM
SORUNSALI
TÜRKİYEDE TURİZM GELİRLERİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ:
KALINTILARLA GENİŞLETİLMİŞ EKK-ENGLE ve GRANGER EŞBÜTÜNLEŞME
YAKLAŞIMI
KRİTİK YOLU HESAPLANMIŞ PROJELERDE PARALEL MAKİNA ÇİZELGELEME
PROBLEMİ İÇİN YENİ BİR META-SEZGİSEL YÖNTEM: HSA-2020
“KAPASİTELİ PROJE YER SEÇİMİ PROBLEMİ" İÇİN YENİ BİR META-SEZGİSEL ARAMA
YÖNTEMİ: “ROKET DENKLEMİ & TAVLAMA BENZETİMİ”
E-SAĞLIK HİZMETLERİ HAKKINDA FARKINDALIK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Doç. Dr. Murat Can GENÇ
Dr. Öğr. Üyesi Dilek TANDOĞAN
Yiğit ÇAĞLAR
Yiğit ÇAĞLAR
Doç. Dr. E. Asuman ATİLLA
Ayten KORKAR ÖZTÜRK
Neşe ÇAKIR
Öğr.Gör. Tuğba Çedikçi FENER
Araştırma Görevlisi Hamide Merve
GÜÇLÜ
Araştırma Görevlisi Hamide Merve
GÜÇLÜ

MARKA SADAKAT DERECELERİNİN, TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA KARARLARINA
ETKİSİ
TÜRK İŞ HUKUKUNDA YILLIK ÜCRETLİ İZİN
TÜRK İŞ HUKUKUNDA UZAKTAN ÇALIŞMA

Saat: 16.00-18.00 /Cumartesi
BU OTURUMDA MODERATÖR ARA VEREBİLİR

Salon: 2, Oturum-4

Oturum Başkanı: Doç.Dr.Taner GÜNEY

Dr. Ahmet Salih İKİZ

MİLENYUM SONRASI BREZİLYA VE TÜRKİYE’DE İZLENEN EKONOMİ
POLİTİKALARININ KARŞILAŞTIRILMASI
EKONOMİK KALKINMANIN BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
ÜÇÜZ AÇIK HİPOTEZİ: TÜRKİYE EKONOMİSİ İNCELEMESİ
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN YAPTIĞI DENETİMLERİN HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ
ÜZERİNE ETKİLERİ
YERLİ VE YABANCI YATIRIMCILARIN BIST-100 ENDEKSİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN
İNCELENMESİ
YÖNETSEL KARAR ALMA SÜREÇLERİNDE MUHASEBENİN ROLÜ
OECD ÜLKELERİNDE EKONOMİK GLOBALLEŞME ve GELİR DAĞILIMI
HİDROELEKTRİĞİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: FARKLI GELİR
SEVİYELERİNE SAHİP ÜLKELER İÇİN DENEYSEL KANITLAR
KÜRESELLEŞME VE GELİR DAĞILIMI: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR ANALİZ
TÜRKİYE’DE MAKRO EKONOMİK FAKTÖRLERİN İLK HALKA ARZ FAALİYETLERİ
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Esma TÜRLÜOĞLU
Esma TÜRLÜOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi, Kartal SOMUNCU
İsmail ÇETİNKAYA
Dr. Öğr. Üyesi, Kartal SOMUNCU
Dr.Öğr.Üyesi, Gülçin YILDIRIM
Doç.Dr.Taner GÜNEY
Doç.Dr.Taner GÜNEY
Doç. Dr. Taner GÜNEY
Dr. Öğr. Üyesi Durmuş YILDIRIM
Ali KOPAR

Saat: 10.00-12.00/PAZAR
BU OTURUMDA MODERATÖR ARA VEREBİLİR

Salon: 1, Oturum-1

Oturum Başkanı: Asst. Prof. Dr. Orhun Burak SÖZEN

Dr. Hüseyin TURAN
Hâkim
Dr. Remzi DEMİR

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARINDA YER ALAN
MÜSADERE HÜKMÜNÜN NİTELİĞİ VE İCRASININ TEMEL HAKLARA ETKİSİ
TÜRK BORÇLAR KANUNU'NDA YER ALAN ÜRÜN KİRASI HÜKÜMLERİNİN, RÖDOVANS
SÖZLEŞMELERİ'NE UYGULANILIRLIĞI
KAZAKİTAN’DA GÖRSEL İŞİTSEL MEDYA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN HUKUKSAL DAYANAĞINA
GENEL BAKIŞ

Galymzhan TAZHIBAYEV
KUANISHBEKULY
Doç. Dr. Aytmuhamet
ESDAULETOV ORAZBAYULI
Galymzhan TAZHIBAYEV
KUANISHBEKULY
Doç. Dr. Aytmuhamet
ESDAULETOV ORAZBAYULI
Huzeyfe KARABAY
Asst. Prof. Dr. Orhun Burak
SÖZEN
Dr. Mukadder GÜNERİ
Bünyamin UZUN
Enes BALOĞLU
Enes BALOĞLU
Bünyamin UZUN
Doç.Dr. Mihalis KUYUCU
Shynar SEİDİGAZİMOVA
Prof. Dr. Saule TAPANOVA
ESEMBEKOVNA
Aziz BALCI
Dr. Öğr. Üyesi Etem KARA

KAZAKİSTAN VE TÜRKİYE CUMHURİYETLERİNDE RADYO VE TELEVİZYON
YAYINCILIĞIYLA İLGİLİ MEVZUATLARDA İFADE HÜRRİYETLERİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI
ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUK PERSPEKTİFİNDE KADINLARA KARŞI İŞLENEN
SUÇLAR
PORTRAYAL AND VIABILITY OF MODERNISATION THEORIES ON THE WAY FROM
MODERNITY TO POST-MODERNITY AND LATE MODERNITY
ANKARA VE BİRİNCİ TÜRKİYE MİLLET MECLİSİ
BİR SİVİL İTAATSİZLİK EYLEMİ OLARAK ADALET YÜRÜYÜŞÜ’NÜN TÜRKİYE
BASININDAKİ SUNUMU: CUMHURİYET, HÜRRİYET VE SABAH GAZETELERİ ÜZERİNE
BİR İNCELEME
MİLLİYETÇİ BASINDA 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ YANSIMALARI
YAZILI BASIN SONUN BAŞLANGICINA MI GELİYOR?: DİJİTAL GENÇLERİN
PERSPEKTİFİNDEN YAZILI BASINDA TİRAJ SORUNSALI VE YAZILI BASININ GELECEĞİ

«ТАҢ» ЖУРНАЛЫНДАҒЫ ӘЙЕЛДЕР МӘСЕЛЕСІ

Doç. Dr. Mustafa GÜLEÇ

WILLIAM HARDY MCNEILL VE TARİH YAZIMI
TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN
TEBLİĞ’İN KAMBİYO SENETLERİNE ETKİSİ
HOLLANDA’DA FASLI: GÖÇ BAĞLAMINDA KİMLİK

Doç. Dr. Mustafa GÜLEÇ
Doç. Dr., Murat AKTAŞ
Doç. Dr., Murat AKTAŞ

HOLLANDA’DA GÖÇMEN BAKIŞI: BENZAKOUR’UN YORUMUYLA FASLI VE TÜRK
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ, YAPAY ZEKA VE DEMOKRASİ
BREXIT

Saat: 10.00-12.00/PAZAR
BU OTURUMDA MODERATÖR ARA VEREBİLİR

Salon: 2, Oturum -1

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi, Ümit ALKAN

Doç. Dr. Bülent Nafi ÖRNEK
Batuhan ÇATAL
Uğur KARAKAŞ
Ercan KARAKÖSE
Öğr.Gör. Çağatay ERSİN
Öğr.Gör. Hüseyin GÖKÇE
Öğr.Gör. Mehtap YAVUZ
Öğr.Gör. Çağatay ERSİN
Öğr.Gör. Hüseyin GÖKÇE
Öğr.Gör. Mehtap YAVUZ
Doç. Dr. Bülent Nafi ÖRNEK
Batuhan ÇATAL
Dr. Abidin ŞAHİNOĞLU

BİRİM DİSKİN SINIRINDA SCHWARZ LEMMASININ GELİŞTİRİLMESİ

Dr. Öğr. Üyesi Ümit ALKAN
Dr. Abidin ŞAHİNOĞLU

MİCROSTRUCTURAL AND MECHANİCAL CHARACTERISTICS OF MELT-SPUN Ni-10Si10Fe SUPER ALLOYS
SAF MOLİBDENE VİDA AÇMA İŞLEMİNDE KILAVUZ GEOMETRİSİNİN VİDA PROFİLİNE
ETKİSİ
TİCARİ SAFLIKTAKİ MOLİBDENE KILAVUZLA VİDA AÇMA SÜRECİNDE KESME
KUVVETLERİ VE DİŞ PROFİLLERİNİN ANALİZİ
SINIRDAKİ BAZI HOLOMORFİK FONKSİYON SINIFLARI ÜZERİNE BİR NOT
INVESTIGATION OF COOLING CONDITIONS WITH CUTTING PARAMETERS IN TURNING
OF HARDENED DIN 1.2343
KARBON ELYAF İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ DÜŞÜK YOĞUNLUKLU POLİETİLENİN
MEKANİK ÖZELLİKLERİ
INVESTİGATİON OF THE RELATİONSHİP BETWEEN TEMPERATURE, SOUND INTENSİTY
AND SURFACE ROUGHNESS DUE TO TOOL WEAR DURİNG TURNİNG OF HARDENED
AISI 4140 MATERİAL

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZDEMİR
Prof. Dr. Yalçın ÇEBİ
Mert GÜLÇİN

CNC TORNA TEZĞAHINDA İŞLEME PARAMETRELERİNİN KESME KUVVETLERİNE
ETKİSİNİN SAYISAL ANALİZİ
KEMOTERAPİ PLANI OLUŞTURMA ARACININ GELİŞTİRİLMESİ

Saat: 10.00-12.00/PAZAR
BU OTURUMDA MODERATÖR ARA VEREBİLİR

Salon: 3, Oturum-1

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Olcay GENÇYILMAZ

Dr. Ali Can YILMAZ

DİZEL YAKIT-KANOLA BİYODİZELİ KARIŞIMININ MOTOR PERFORMANS VE
EMİSYONLARINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
IrO FİLMLERİNİN ELİPSOMETRİK, OPTİK, ELEKTRİK VE YÜZEYSEL ÖZELLİKLERİ
ÜZERİNE ÇÖZELTİ MİKTARININ ETKİSİ
KONVEKTİF ISI DEĞİŞİMLERİNİN SABİT RADYASYON IŞIMA VE ISITMA ALTINDA
GÜNEŞ PANELİ VERİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
HİDROJEN GAZ SENSÖRÜ OLARAK METAL OKSİTLERİN KULLANIMI
NiO FİLMLERİNİN ÜRETİMİ ve KARAKTERİZASYONU
BİYODİZEL ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE KARŞILAŞTIRMASI

Doç. Dr. Olcay GENÇYILMAZ
Doç. Dr. Mustafa BURUNKAYA
Süleyman Kadir DEMİR
Dr. Özlem ERDEM
Doç. Dr. Olcay GENÇYILMAZ
Dr. Özlem ERDEM
Dr. Ali Can YILMAZ
Dr. Ali Can YILMAZ
Dr. Özlem ERDEM
Dr. Ramazan ERDEM
Öğr. Gör. Dr. Hacı Bekir
ÖZERKAN
Gahire ŞAHBAZOVA
Doç. Dr. Abdullah Cemil İLÇE
Öğr. Gör. Dr. Suat AYAN
Öğr. Gör. Dr. Suat AYAN
Doç. Dr. Abdullah Cemil İLÇE

INVESTIGATION OF COMPRESSION STRENGTH OF CONCRETE SAMPLES REINFORCED
WITH ARAMID FIBERS
PLAZMA PÜSKÜRTME TEKNİĞİ İLE KAPLANAN AA5054 ALÜMİNYUM ALAŞIMININ
MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
YARIMOKDA NORMALLEŞMİŞ SINIR ŞARTLI YÜKSEK DÜZENLI OPERATÖR EMSALLI
DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN GRİN FONKSİYONUNUN İNCELENMESİ
ISIL İŞLEM UYGULANMIŞ DOĞU KAYINI AHŞABI VİDA ÇEKME DİRENCİNİN BİR YAPAY
SİNİR AĞI İLE MODELLENMESİ
KURULUŞ YERİ SEÇİMİNDE AHP VE BULANIK COPRAS YÖNTEMLERİNİN KULLANIMI:
PANEL MOBİLYA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Saat: 13.00-15.00/PAZAR

Salon: 1, Oturum-2

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi. Hakan GÜLER

Dr. Zeynep ÖZDEMİR
KÜTAHYA
Prof. Dr. Bünyamin TRAŞ
Dr. Zeynep ÖZDEMİR
KÜTAHYA
Nilüfer KURUCA
Prof. Dr. Tolga GÜVENÇ
Dr. Öğr. Üyesi Hakan GÜLER
Prof. Dr. (Emekli) Sadi ARAL
Dr. Öğr. Üyesi Hakan GÜLER
Prof. Dr. (Emekli) Sadi ARAL
Ufuk ÜLKER
Sumru ÇITAK

KEDİ VE KÖPEKLERDE ANTİTROMBOTİK İLAÇLARIN KULLANIMI
KEDİ VE KÖPEKLERDE ANTİTROMBOTİK TEDAVİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
SAMSUN’DA 2005 – 2019 YILLARI ARASINDA İNCELENEN KEDİ MEME TÜMÖRLERİ
AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK TARIM POLİTİKASINA UYUM SÜRECİ; YUNANİSTAN,
İSPANYA VE PORTEKİZ ÖRNEK DENEYİMLER
TÜRKİYE’NİN AB’NE KATILMA SÜRECİNDE SÜT SEKTÖRÜNDE ORTAK TARIM
POLİTİKASINA UYUM ÖNCESİ VE SONRASI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
THE COMPARISON OF VARIOUS SEROLOGICAL METHODS USED IN THE DIAGNOSIS OF
BRUCELLOSIS IN MILK AND SERUM SAMPLES COLLECTED FROM CATTLE

Saat: 13.00-15.00/PAZAR
BU OTURUMDA MODERATÖR ARA VEREBİLİR

Salon: 2, Oturum-2

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ferit GÜRBÜZ

Doç. Dr. Ferit GÜRBÜZ

GENELLEŞTİRİLMİŞ LOKAL MORREY UZAYLARINDA LUSIN-AREA İNTEGRALİNİN
SINIRLILIĞI
FEN PROJE SERGİSİNİN PROJE YAPAN VE SERGİYİ GEZEN ÖĞRENCİLERİN FEN
BİLİMLERİ DERSİNDEKİ MOTİVASYONLARININ VE BİLİM ŞENLİKLERİNE YÖNELİK
TUTUMLARININ BELİRLENMESİ
GAMA IŞINI PERDELEME İÇİN YAHYALI TAŞI İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ EPOKSİ MATRİS

Begüm BOZKURT
Prof. Dr. Demet ÇETİN
Yaşar KARABUL
Merve BOZKURT
Nazlıcan ŞAHİN
Dr., Mehmet KILIÇ
Doç. Dr., Zeynep GÜVEN
ÖZDEMİR
Dr. Mehmet KILIÇ
Doç. Dr. Ferit GÜRBÜZ
Dr. Gülay URHAN
Doç. Dr. Melike ÖZER KESKİN

DYPE/BiSR2CaCu2O6.5 KOMPOZİT FİLMLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ
GENELLEŞTİRİLMİŞ LOKAL MORREY UZAYLARINDA LUSIN-AREA İNTEGRALİ VE
LOKAL CAMPANATO FONKSİYONLARI TARAFINDAN ÜRETİLEN MULTİLİNEER
KOMÜTATÖRLERİN SINIRLILIĞI
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GÖRE İNCELENMESİ
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Saat: 15.00-17.00/PAZAR
BU OTURUMDA MODERATÖR ARA VEREBİLİR

Salon-2, Oturum-3

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nuri YILDIRIM

Assist. Prof. Dr. Siniša PRVANOV
Assist. Prof. Dr. Serhan
HAKGUDENER
Prof. Dr. Cüneyt KURTAY
Maleyka NOVRUZLU Khalil
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nuri
YILDIRIM
Öğretim Görevlisi Esra USLU
Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman
KARAMAN
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nuri
YILDIRIM
Öğretim Görevlisi Esra USLU
Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman
KARAMAN
Dr. Öğr. Üyesi Eray ŞAHBAZ
Büşra YILMAZ ERDOĞAN
Prof.Dr. Sare SAHİL

THE ROLE OF URBAN FURNITURE IN A NEW CONTEXT OF PUBLIC SPACES OF THE
CITY OF DUHOK: ANALYSIS OF MATERIAL PROPERTIES AND CONSTRUCTION
METHODS
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Ülviyye NEHMETOVA

Salon: 6
Doç.Dr. Fidan GASIMOVA
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İLKELERİNİN AZERBAYCANLI ÖĞRENCİLERE ÖĞRETİLMESİ
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LEKSİK - SEMANTIK ALANLAR TEORİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ
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Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem ÖTER
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ÖZET
Bu çalışmada Samsun ili genelinde katı atık depolama tesisi alanı için alternatif yer seçimi
yapabilmek adına Coğrafi Bilgi Sistemleri ortamında Çok Kriterli Karar Verme
yöntemlerinden Analitik Hiyerarşi Yöntemi kullanılarak analiz yapılmıştır. Analiz sürecinde
öncelikle Türkiye’de yürürlükte olan kanun ve yönetmelikler incelenerek katı atık depolama
tesis alanları için yer seçimi belirlenirken dikkate alınacak faktörler irdelenmiştir. Daha sonra
Dünya genelinde ve Türkiye’de yayınlanmış literatürler de incelenerek katı atık depolama
tesis alanı yer seçimi için etki edecek faktörler belirlenmiş ve çalışma kapsamında bölge
koşullarına uygun olanlar analiz için kullanılmıştır. Bu çalışma kapsamında öncelikle
demografik veriler irdelenmiş olup daha sonra eğim, bakı, arazi örtüsü, toprak kullanımı,
erozyon, jeoloji gibi topoğrafik veriler coğrafi bilgi sistemleri programlarından biri
kullanılarak raster veri haline dönüştürülmüştür. Topoğrafik veriler raster veri haline
getirildikten sonra katı atık depolama tesisi alanı yer seçimi için kullanılması yasak olan
akarsular, dereler, orman alanları, korunacak alanlar ile fay hatları ve yollar raster veri haline
getirilmiştir. Korunması gerekli alanlar için kanun ve yönetmeliklerde belirtilen sınırlar
dikkate alınarak buffer analizi yapılmış ve sınırlandırmalar yapılmıştır. Bu işlemler
sonrasında Analitik Hiyerşi Yöntemi ile kriterler 1’den 9’a kadar sınıflandırılmıştır.
Sınıflandırma sonrasında literatür ve yürürlükte mevzuatlar dikkate alınarak faktörler
ağırlıklandırılmıştır. Ağırlıklandırılan faktörler ile birlikte coğrafi bilgi sistemleri yardımıyla
bir model oluşturulmuş olup, Samsun ili için katı atık depolama tesis alanı yer seçimi için
konumsal analiz yaparak sonuç haritalar elde edilmiştir. Çıkan sonuçlar irdelenerek Samsun
İli için katı atık depolama tesisi alanları olabilecek uygun alanlar önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Katı Atık, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Analitik Hiyerarşi Yöntemi,
Depolama Sahası
ABSTRACT
In this study, in order to determine the alternative site selection for the solid waste storage
facility area in Samsun province, the analysis has been made by using Analytic Hierarchy
Method which is one of the multi-criteria decision making methods in Geographical
Information Systems. Analysis of factors to be considered in determining priorities in the
process of site selection for landfill space by examining the laws and regulations in force in
Turkey are examined. Later ones were used for analysis and examined in accordance with the
worldwide published literature in Turkey will influence the choice of location for the landfill
area of factors and conditions specified within this study. Within the scope of this study,
firstly the demographic data were examined and then topographic data such as slope, survey,
land cover, land use, erosion, geology were converted into raster data by using GIS software
which is a geographic information systems program. After the topographic data has been
converted into raster data, rivers, streams, forest areas, protected areas and fault lines and
roads that are prohibited to be used for site selection of solid waste storage facilities have
been converted into raster data. Buffer analysis was carried out for the areas to be protected
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by taking into consideration the limits specified in laws and regulations. After these
procedures, the criteria were classified from 1 to 9 by Analytical Hierarchy Method. After the
classification, the factors were weighted by considering the literature and the legislation in
force. With the help of weighted factors, a model was created with the help of geographic
information systems, and spatial analysis for solid waste storage facility site location for
Samsun province was obtained and result maps were obtained. The results obtained were
examined and suitable areas for the site selection areas of the solid waste storage facility
suitable for Samsun were proposed.
Key Words: Solid Waste, Geographic Information Systems, Analytical Hierarchy Method,
Landfill Site
1. GİRİŞ
Dünya genelinde gelişmekte olan ülkelerde sanayileşme, kırsal nüfusun kentlere göç etmesi,
buna bağlı olarak hızlı kentleşme, nüfusun hızla artması, gelişen teknoloji, ihtiyaçların artması
ve kaynakların hızla kullanımı ile birlikte şehirlerde birçok çevre problemleri ortaya
çıkmaktadır. Çevre sorunları içerisinde en çok dikkat edilmesi gereken konu katı atık
problemidir. Katı atıklar, sızıntı sularının yeraltı ve yerüstü sularına karışarak bunları
kirletmesi, oluşan zararlı gazların (metan, amonyak, hidrojen sülfit, nitrojen vb.) atmosfere ve
yandan sızma ile yeraltına geçmesi, tozun ve kötü kokuların esen rüzgârlarla birlikte havaya
karışması gibi büyük çevre sorunlarına yol açmaktadır. Bu bağlamda, oluşan katı atıkların
önlenebilmesi için birçok yöntem kullanılmaktadır. Atık önleme, yeniden kullanım,
iyileştirme, geri dönüşüm ve bertaraf etme yöntemleri katı atık miktarının azaltılması
konusunda tercih edilen yöntemler olarak ortaya çıkmaktadır (Kolay, 2012). Ortaya çıkan
çevre sorunlarının önlenebilmesi için uygulanan yöntemlerden biri de katı atıkların düzenli
olarak depo edilmesidir.
Katı atıkların depo edilmesi işlemi, katı atıkların arazi üzerinde belirlenen uygun yerlerde
gömülmesi işlemidir. Bu yöntem gelişmiş ülkelerde en az tercih edilen yöntem olmasına
rağmen gelişmekte olan ülkelerde daha sık kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemi kullanmak
isteyen ülkelerde yaşanan en temel problemlerden biri atıkların depolanması için uygun
yerlerin belirlenmesidir. Çünkü atıkların depolanması ile birlikte, deponi alanlarında oluşan
sızıntı suyu yer altı kaynak sularına ulaşabilir ve su kaynaklarının kalitesini düşürebilir.
Sızıntı sularının genellikle organik madde, amonyak ve ağır metal gibi kirletici maddeler
içermesi sebebiyle, insan sağlığı ve çevre ciddi ölçüde zarar görebilir.
Aslında katı atıkların bertaraf edilmesi sürecinin son derece titiz ve dikkatli bir şekilde takip
edilip, bir yönetim sistemi yaklaşımı ile ele alınması gerekmektedir. Özellikle şehirlerde
benimsenecek katı atık yönetim sisteminin seçimi, önemli bir karar problemi olarak ortaya
çıkmaktadır. Bu bağlamda, katı atık yönetim sistemi seçilirken kültürel, sosyal, ekonomik ve
teknik faktörler bir arada düşünülmeli ve entegre bir yönetim sistemi ortaya konulmalıdır
(Özkan, 2008).
Katı atıkların insan sağlığına, çevreye ve ekolojik dengeye zarar vermemesi için Dünya
Sağlık Örgütü, Avrupa Birliği gibi kuruluşlar gerekli önlem paketleri hazırlayarak ülkelerin
bu konulara önemle bakmalarını sağlamaktadırlar. Ülkemizde bu konuya önemle eğilerek katı
atık konusunda birçok kanun ve yönetmeliği Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği’nin
belirlediği noktalara uyumlu hale getirmiştir.
Ülkemizde katı atıkların depolama sahalarının seçimi katı atıkların kontrolü yönetmeliği
hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır. Bu yönetmelik hükümlerince uygun deponi alanlarını
belirleyebilmek için bazı kısıtlamalar getirilmiştir. Bu kısıtlamaların özellikle çevrenin
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korunması, verimli toprakların korunması, su ve gıda kaynaklarının korunması gibi önemli
görevleri vardır. Ülkemizde katı atıklarla ilgili mevzuatlar incelendiğinde Büyükşehir
belediyeleri ve il belediyelerine önemli görevler düşmektedir. Bu görevler 5216 sayılı
Büyükşehir Belediyeleri Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ile belirtilmiştir. Yasal
düzenlemelerin büyükşehir belediyeleri ve belediyelere verdiği en önemli görev, bir katı atık
yönetim sistemi kurmalarıdır.
Düzenli katı atık depolama alanlarının yer seçiminin yapılması, şehirlerin altyapı tasarımının
sürdürülebilir ve ekonomik olması açısından kuşkusuz büyük önem taşımaktadır (Karadağ,
2019). Seçilen yerin, çevresel ve sosyal açıdan, ayrıca sağlık yönünden gerekli şartlara sahip
olması ve yerel kanunlara uygun olması gerekmektedir (Dipanjan vd., 1997). Atığın taşınma
mesafesi, yasal uygulamalar, çevresel faktörler, alternatif arazinin büyüklüğü ve
kullanılabilirliği, ulaşım imkanı, nüfus yoğunluğu, toprağın, topoğrafyanın ve zeminin yapı
durumu, iklimsel şartlar, yüzey suyu hidroloji durumu, jeolojik ve hidrojeolojik unsurlar gibi
birçok kriter dikkate alınmalıdır (Tchobanoglous ve Kreith, 2002). Dolayısıyla, düzenli
depolama alanı yer seçimi problemi kritik ve teknik bir karar verme problemidir.
Katı atık depolama alanı yer seçiminin teknik bir karar verme problemi olması nedeniyle bu
problemin çözümü için çok kriterli karar verme yöntemine başvurulması yerinde bir karar
olacaktır. Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV), birçok kriteri birlikte değerlendirerek
alternatiflere değerler atama süreci olarak ifade edilmektedir.
Analitik Hiyerarşi Yöntemi (AHY), ÇKKV problemlerini çözmek için kullanılan karar verme
yöntemlerinden biridir. Bu yöntem, ÇKKV problemlerinde sıralama ve en uygun alternatifi
seçme kararını vermeyi mümkün kılar. AHY yönteminin en büyük avantajlarından biri, karar
vericilerin karmaşık bir konuyu daha basit bir şekilde ayırmasına yardımcı olmasıdır
(Khatwani ve Kar, 2016). AHY yer seçimi problemlerinde sıklıkla başvurulan bir yöntemdir.
Katı atık deponi tesisleri için yer seçimi yapılırken kriterlerin belirlenmesi daha hızlı, daha
güvenilir sonuçların ortaya çıkması, istenilen modelin ortaya konulması ve deponi alanlarının
ortaya çıkaracağı sorunların en az zararla ortadan kaldırılabilmesi için coğrafi bilgi
teknolojilerinden faydalanılmaktadır. Katı atık deponi alanı yer seçimi aşamasında coğrafi
bilgi sistemlerinin kullanılması; güvenilir doğrulukta olabilmesi, çalışma kapsamında sürecin,
maliyetin, iş kaybının azalması, farklı kriterlerle yeniden oluşturabilmesi, modelleyebilmesi,
coğrafi koordinatlara hakim olduğundan harita üzerinde gösterilebilmesi gibi bir çok avantaj
sağlamaktadır.
Bu çalışma kapsamında Samsun ili sınırları içerisinde coğrafi bilgi sistemleri ve ÇKKV
yöntemlerinden AHY kullanılarak bir katı atık deponi alanı yer seçimi belirlenmeye
çalışılmıştır. Ülkemizde yürürlükte olan kanun ve yönetmelikler, Dünya Sağlık Örgütü ve
Avrupa Birliği’nin belirlemiş olduğu kriterler ve geniş kapsamlı yapılan literatür bu çalışma
ile katı atık depolama alanı yer seçimine etki eden kriterler ortaya konulmuştur. CBS
yardımıyla yapılan analizler sonucunda Samsun ilinde alternatif deponi alanları ortaya
konulmuştur.
1.1. Problemin Tanımı
Günümüzde hızlı nüfus artışıyla birlikte kentleşme sürecinin de hızlandığı ve bunun doğal bir
sonucu olarak toplumsal tüketimlerde katı atık miktarının fazlalaştığı görülmektedir. Bu
kapsamda oluşan çevresel sorunların çözümü amacıyla katı atık bertaraf yöntemlerinden biri
olan düzenli depolama işlemi tercih edilmektedir. Ancak bu amaçla en uygun yer tespiti,
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kararvericiler için oldukça karmaşık ve zor bir konumsal nitelikli problemdir (Güler ve
Yomralıoğlu, 2017).
1.2. Çalışmanın Amacı
Günümüzde toplumların yaşam tarzının daha nitelikli olabilmesi için öncelikle belirlenmesi
gerekenler ihtiyaçlar, usul ve esaslardır. Ayrıca, bunlar hedeflere uygun olarak, en uygun
teknik ve yöntemlerle en doğru olacak şekilde uygulanmaya çalışılmaktadır. Kentsel katı atık
yönetimi de çevresel hizmetler açısından önemli bir yere sahip olduğu için tüm dünyada
ciddiyetle ele alınan bir konudur. Dünya genelinde artan nüfus, tüketim modellerinin
değişmesi, endüstrileşme ve kentleşmenin sonucu olarak, katı atık üretimi ve aynı zamanda
çeşitliliği artış göstermektedir. Atık yönetimi ve katı atık imha yöntemleri, karmaşık bir süreç
içerisinde gerçekleştirilmektedir. En uygun katı atık depolama sahası yer seçiminde fiziksel
çevresel, ekonomik, sağlık ve sosyokültürel etkiler mutlak suretle dikkate alınmalıdır. Bu
bağlamda düzenli ve en doğru yer seçimi yapabilmek amacıyla CBS ’ye ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu çalışmada CBS tabanlı bir katı atık depolama yer seçiminin karar vermede
ne derece etkili olduğunun ortaya konulması amaçlanmaktadır.
1.3. Metodoloji
Yapılan çalışmada temel kavramların tanımları yapılacak ve katı atık depolama tesisi yer
seçiminin gereksinimleri ortaya koyulacaktır. Bu gereksinimler doğrultusunda katı atık
depolama tesisi yer seçimi için ihtiyaç duyulan verilerle ilgili gerekli açıklamalar yapılacaktır.
Çalışmada, hızlı ve etkili çözümler üretmek amacıyla raster veri modeli kullanılacaktır.
Çünkü, raster veri modeli, aynı katmanın pikselleri ya da aynı coğrafi konumdaki farklı
katmanlardaki pikseller arasında aritmetik işlemlerin yapılabilmesi için en kullanışlı veri
formatıdır. Raster veri formatının faydaları sayesinde günümüzde pek çok CBS yazılımı,
katmanlar arasında aritmetik işlemlerin oluşturulması, minimum maliyetli güzergâhların
belirlenmesi, yüzey analizleri ve en uygun yer seçimi gibi belirli fonksiyonları yaygın olarak
kullanmaktadır (Yıldırım 2009).
Katı atık depolama tesisi yer seçiminin gerçekleştirilmesi için sırasıyla yapılması gereken
işlemler ise aşağıdaki gibidir:

Çalışma alanının belirlenmesi

Analitik Hiyerarşi Yöntemi (AHY) için kriterlerin belirlenmesi

Mevcut verilerin ve haritaların elde edilmesi

AHY ile kriterlerin ağırlıklarının hesaplanması

Ana kriterlere bağlı olarak alt kriterlerin belirlenmesi

Belirlenen kriterlerin CBS ortamına aktarılması

Katmanların ağırlıklandırılıp gerekli analizler ile CBS ortamında en uygun alanların
saptanması

Yer seçimi işlemi için CBS yazılımında bir modüler yapı ile dinamik bir model
oluşturulması
Türkiye’de katı atık yönetiminde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel
Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Sağlık Bakanlığı,
İller Bankası ve Belediyeler ve yetkili olarak görülmektedir (Kaya, 2013).
2. YAPILAN ÇALIŞMALAR
2.1. Çalışma Alanı
Çalışma alanı, Türkiye’nin kuzeyinde bulunan ve ismini kıyısı bulunduğu Karadeniz’den alan
bir bölge niteliğindedir. Bölge batısında Sinop’tan başlayarak doğuda Gürcistan sınırına kadar
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uzanmaktadır. Bölgenin yeryüzü şekilleri III. Jeolojik devirde Alp kıvrımları sonucunda
oluşan doğu-batı yönündeki Kuzey Anadolu dağları ile bu dağlar arasında kalan oluşlardan
oluşmaktadır. Batıda uzanan dağlar güneyden kuzeye doğru; Köroğlu, Bolu-Ilgaz ve Küre
dağları şeklindedir. Ortada Canik Dağları bulunmaktadır. Doğuda ise iki kuşak şeklinde,
güneyde Mescit, Kop ve Çimen dağları, kuzeyde ise Giresun-Rize dağları bulunmaktadır.
Karadeniz boyunca uzanan dağlar batıda 2000 m civarında yükseltiye sahiptir. Orta
Karadeniz'de bu yükseklik 1000 m'ye kadar inmektedir. Doğuda ise yükselti 4000 m
civarındadır. Bölge bulunan en yüksek dağ Rize’de bulunan Kaçkar Dağıdır (Anonim,
2019a). Ülkemizin yüzölçümünün yaklaşık % 26'sı ormanlarla kaplıyken, Karadeniz
bölgesinin Doğu Karadeniz Bölgesi ise, topografyası, kendine özgü iklimi ve bunlara bağlı
olarak gelişen orman ekosistemleriyle ayrıcalıklı bir bölge durumundadır (Anonim, 2019a).
Bu çalışma kapsamında Doğu Karadeniz Bölgesi’nin önemli kentlerinden biri olan Samsun ili
pilot çalışma alanı olarak belirlenmiştir (Şekil 1).

Şekil 1. Çalışma alanı (Anonim, 2019a)
Samsun ili 40° 50’ - 41° 51’ kuzey enlemleri, 37° 08’ ve 34° 25’ doğu boylamları arasında
kalır ve Kızılırmak ve Yeşilırmak nehirlerinin Karadeniz’e döküldükleri deltalar arasında yer
alır. Yüzölçümü ise 9083 km2’dir. Samsun ilinin iklim özelliklerine bakıldığında genellikle
ılıman iklime sahip bir iklim yapısı gözlemlenmektedir. İlin sahil kesiminde kalan bölümünde
Karadeniz ikliminin etkileri görülmektedir. Yeryüzü şekilleri açısından incelendiğinde ise üç
farklı özelliğe sahiptir. Bunlar, güneyindeki dağlık kesim, kıyı şeridi ile dağlık kesim arasında
kalan yaylalar ve yaylalarla Karadeniz arasında kalan kıyı ovalarıdır.
Yeşilırmak ve Kızılırmak akarsularının delta alanlarında oluşmuş kıyılarında, ülkemizin
tarımsal açıdan en önemli ovalarından Çarşamba ve Bafra ovaları bulunmaktadır. Samsun ili
topraklarının Karadeniz kıyıları düzlüklerle kaplı olup, güneye uzanan iç kesimlerinde
yükseklikleri fazla olmayan dağ sıraları bulunur. Bölge, Karadeniz kıyıları ile bu kıyılara
içeriden paralel olarak uzanan yüksek dağlar arasında bulunmaktadır. İl sınırları içindeki
önemli akarsular Yeşilırmak ve Kızılırmak’tır. Çarşamba ve Bafra ovaları da il içinde bulunan
delta ovalarıdır (Anonim, 2019a).
Samsun İlinin 1929-2018 yılları arasındaki meteorolojik verileri incelendiğinde Çizelge 1’de
görüldüğü gibi ortalama en yüksek sıcaklık 27.1 derece ile Ağustos ayı iken ortalama en
düşük sıcaklık 3.9 derece ile şubat ayında gözlenmiştir. Yıllık ortalama güneşlenme süresi 63
saat iken ortalama yıllık yağışlı gün sayısı 136.4 gün ve yıllık ortalama yağış miktarı ise 717.4
mm olduğu Çizelge 1’de gözlenmektedir (Anonim, 2018).
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Kasım

Aralık

24

20

16

13

9,3 15

11

11

12 15

19

24

27

27

24

20

17

13

4

3,9 4,6 7,8 12

16

19

20

17

13

9,3 6,3 11

Yıllık

Eylül

23

Ekim

Ağustos

Temmuz

20

Mayıs
16

Nisan

7,9 11

Mart

7

Şubat

7

Ocak

SAMSUN

Haziran

Çizelge 1. Samsun iline ait 1929-2018 yılları arasındaki meteorolojik veriler

Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2018)
Ortalama
Sıcaklık (°C)
Ortalama En
Yüksek Sıcaklık
(°C)
Ortalama En
Düşük Sıcaklık
(°C)
Ortalama
Güneşlenme
Süresi (saat)
Ortalama
Yağışlı Gün
Sayısı
Aylık Toplam
Yağış Miktarı
Ortalaması (mm)

18

2,7 3,2 3,6 4,7 6,2 8,3 8,8 8,2 6,3 4,6 3,7 2,7 63

14

14

15 14

13

9,2 5,9 6,3 9,6 12

12

13

136

72

59

66 57

48

45

34

37

54

79

84

82

717

38

39

38

38

32

29

39

2,7 7,8 13

12

6,8 1,5 -3

-5

-10

Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2018)
En Yüksek
Sıcaklık (°C)

24

27

En Düşük
Sıcaklık (°C)

-8

-10 -7

34 37
-2

37

37

Karadeniz Bölgesinde nüfusun büyük bir bölümü kıyıda toplanmıştır. Bunun sebebi doğal
koşullardır. Dolayısıyla, iç kısımlardaki nüfus yoğunluğu, kıyı kesimler kadar fazla değildir.
Bu nedenle Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nin hem önemli hem de kıyıdaki nüfus
yoğunluğu bakımından en büyük kenti olması da Samsun ilinin pilot çalışma alanı seçilmesi
için tercih sebebi olmuştur (Şekil 2).
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Şekil 2. Samsun il ve ilçe sınır haritası (Anonim, 2019b)
2.2. AHY Yöntemi için Kriterlerin Belirlenmesi
Bu çalışma kapsamında katı atık düzenli depolama tesisi yer seçimi uygulaması için yer
seçimini etkileyen faktörler ayrı ayrı değerlendirilmiştir (Anonim, 2010). Türkiye’nin Avrupa
Birliği sürecinde olması sebebiyle Avrupa Birliği katı atık alanı tespiti kriterleri (EPA),
Dünya Sağlık örgütü (WHO)’nün belirlediği kriterler, Türkiye’nin katı atık konusundaki
yasa-yönetmelik ve 10. kalkınma planı, literatür çalışmaları dikkate alınarak çalışma
kapsamında kullanılacak faktörler belirlenmiştir. Yönetmeliğe göre dikkate alınması gereken
sınırlandırmalar Çizelge 2’de de şu şekilde özetlenebilir;
Çizelge 2. Yönetmeliğe bağlı kriterler
Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğe Bağlı
Kriterler
 Yerleşim birimlerine uzaklık
 Hava ulaşım güvenliği
 Orman alanları, ağaçlandırma alanları, yaban hayatı ve
bitki örtüsünün korunması gibi özel amaçlarla koruma
altına alınmış alanlara uzaklık
 Yeraltı ve yüzeysel su kaynakları ve koruma havzalarının
durumu
 Topoğrafik, jeolojik, jeomorfolojik, jeoteknik ve
hidrojeolojik durum
 Taşkın, heyelan, çığ, erozyon ve yüksek deprem riski
 Hâkim rüzgâr yönü ve yağış durumu
 Doğal veya kültürel miras durumu
 Boru hatları, yüksek gerilim hatları vb. uzaklık
Atıkların düzenli depolanmasına yönelik yasal mevzuat kapsamında değerlendirmeler
yapılmış, mevzuatta belirtilen sınırlandırmalar için ayrı ayrı konumsal veri katmanları
tanımlanmış; bu sınırlandırmalara karşılık gelen ilgili konumsal ve sözel veriler veri toplama
yöntemleri ile elde edilmiştir.
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Ayrıca bu çalışma kapsamında yaklaşık 40 farklı çalışma incelenmiştir. Bu çalışmalardan
onsekiz tanesi kullanılarak özet bir literatür matrisi oluşturulmuş ve literatürde katı atık
depolama alanlarının yer seçimi için kullanılan kriterler de özetlenmeye çalışılmıştır (Çizelge
3).
Çizelge 3. Literatür kriter matrisi

2.3. Konumsal Veri Tabanı ve Coğrafi Bilgi Sistemleri İçin Altlıkların Oluşturulması
Çalışma bölgesine ait konumsal veriler; Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü’nün (MTA)
ürettiği 1/25.000 ölçekli Jeolojik haritalar, Harita Genel Müdürlüğü’nün (HGM) ürettiği
1/25.000 ölçekli standart Topoğrafik Haritalar ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ürettiği
dijital toprak haritaları ile 1/25.000 ölçekli arazi örtüsü haritası ile kamu kurumlarının ürettiği
diğer haritalardan elde edilmişlerdir.
Uygulama için seçilen tüm konumsal veriler ilgili kurum ve kuruluşlardan veya yapılan diğer
çalışmalardan sadece bu çalışma kapsamında kullanılmak üzere temin edilmiştir. Temin
edilen veriler oluşturulan veri tabanı ile bütünleştirilmiş ve her bir veri katman halinde
düzenlenerek bir model oluşturulmaya çalışılmıştır.
İdari sınır verilerinin toplanması
Demografik/Nüfus verilerinin toplanması
Topoğrafik verilerin toplanması
Sayısal yükseklik modeli (SYM) oluşturulması ve buna bağlı analizlerin (Eğim ve bakı)
gerçekleştirilmesi
Toprak verilerinin toplanması
Jeoloji verilerinin toplanması
Arazi örtüsü verilerinin toplanması
Diğer konumsal verilerin toplanması
2.4. Faktör Ağırlıklarının Belirlenmesi
Genel olarak yapılan literatür çalışmaları doğrultusunda yer tespiti çalışmalarında kullanılan
yöntemlerden en etkilisi ÇKKV olarak tespit edilmiştir. AHY ve bu yöntem içinde de en etkili
kriter ağırlıklandırma yöntemi olarak ikili karşılaştırmalar yöntemi (pairwise comparison
method) kullanılmaktadır (Atkinson vd. 2005).

www.ankarakongresi.org

P.88

October 4-6, 2019 Ankara

INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE
ON SCIENTIFIC RESEARCHES

999

Yapılan bu çalışmada katı atık depolanması ile ilgili mevzuatlar, Avrupa Birliği ve Dünya
Sağlık Örgütü kriterleri ile literatür çalışmaları ışığında elde edilebilen tüm veriler yer seçimi
analizinde kullanılmaya çalışılmıştır.
Bu doğrultuda çalışmada kullanılan kriterler Çizelge 4’de oluşturulmuştur.
Çizelge 4. Bu çalışmada kullanılan kriterler
Kriterler

Kriterler

Arazi Kullanımı
Eğim
Jeoloji
Toprak
Akarsulara Uzaklık

Yollara Uzaklık
Korunan Alanlara Uzaklık
Heyelan
Bakı

Arazi kullanımı, eğim, jeoloji, akarsulara uzaklık, yollara uzaklık, toprak, korunan alanlara
uzaklık, heyelan ve bakı ana faktörler olarak belirlenmiştir.
Belirlenen ana faktörlerin ağırlıklarını bulabilmek için öncelikle AHP yönteminde belirtilen
ikili karşılaştırma matrisi Çizelge 5’de oluşturulmuştur.
Çizelge 5. İkili Karşılaştırma Matrisi
YOLA
AKARSU KORUNAN
ARAZİ
HEYELAN BAKI
UZAKLIK UZAKLIK ALANLAR KULLANIMI

FAKTÖR

EĞİM

TOPRAK

JEOLOJİ

EĞİM

1

0.5

1

1

0.5

1

0.5

3

3

TOPRAK

2

1

2

2

1

2

0.5

2

2

JEOLOJİ

1

0.5

1

2

0.5

1

0.5

2

2

YOLA
UZAKLIK

1

0.5

0.5

1

1

1

0.5

3

3

AKARSU
UZAKLIK

2

1

2

1

1

2

0.5

3

3

KORUNAN
ALANLAR

1

0.5

1

1

0.5

1

0.5

2

2

ARAZİ
KULLANIMI

2

2

2

2

2

2

1

3

3

HEYELAN

0.33

0.5

0.5

0.33

0.33

0.5

0.33

1

1

BAKI

0.33

0.5

0.5

0.33

0.33

0.5

0.33

1

1

10.66

7.000

10.500

10.666

7.166

11.00

4.666

20.00

20.00

TOPLAM

İkili karşılaştırma matrisinin her sütunu toplanarak toplam satırı elde edilmiş olup, her bir
satırdaki öncelik değerine toplam değerin bölünmesi suretiyle Çizelge 6’daki gibi bir
normalizasyon matrisi oluşturulmuştur. Normalizasyon matrisindeki her satırın toplanmasının
ardından aritmetik ortalaması sonucu bir ortalaması alınarak kriter ağırlıkları belirlenmiştir.
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Çizelge 6. Normalizasyon Matrisi
FAKTÖRLER

EĞİM

TOPRAK

JEOLOJİ

YOLA
UZAKLIK

AKARSU
UZAKLIK

KORUNAN
ALANLAR

ARAZİ
KULLANIMI

HEYELAN

BAKI

AĞIRLIK

EĞİM

0.093756

0.071429

0.095238

0.093756

0.069774

0.090909091

0.107158165

0.15

0.15

0.102446619

TOPRAK

0.187512

0.142857

0.190476

0.187512

0.139548

0.181818182

0.107158165

0.1

0.1

0.148542332

JEOLOJİ

0.093756

0.071429

0.095238

0.187512

0.069774

0.090909091

0.107158165

0.1

0.1

0.101752826

YOLA
UZAKLIK

0.093756

0.071429

0.047619

0.093756

0.139548

0.090909091

0.107158165

0.15

0.15

0.104908273

AKARSU
UZAKLIK

0.187512

0.142857

0.190476

0.093756

0.139548

0.181818182

0.107158165

0.15

0.15

0.149236125

KORUNAN
ALANLAR

0.093756

0.071429

0.095238

0.093756

0.069774

0.090909091

0.107158165

0.1

0.1

0.091335508

ARAZİ
KULLANIMI

0.187512

0.285714

0.190476

0.187512

0.279096

0.181818182

0.214316331

0.15

0.15

0.20293824

HEYELAN

0.031221

0.071429

0.047619

0.031221

0.046469

0.045454545

0.071367338

0.05

0.05

0.049420038

BAKI

0.031221

0.071429

0.047619

0.031221

0.046469

0.045454545

0.071367338

0.05

0.05

0.049420038

Belirlenen ağırlık kriterlerinin doğrulamasının yapılabilmesi için tutarlık oranının
hesaplanması gerekir. Bunun için öncelikle ikili karşılaştırma matrisi ile ağırlıkların matrisi
çarpılarak öncelikler matrisi elde edilir (Çizelge 7).
Çizelge 7. Öncelikler Matrisi
Öncelikler Matrisi
0.947321805
1.397814184
0.953390002
0.971063454
1.391745987
0.848481728
1.895901837
0.455978652
0.455978652
Öncelik matrisindeki her bir satır ağırlık matrisindeki her bir satırı ile bölünüp çıkan sonucun
aritmetik ortalamasının alınması sonucunda lamda değeri 9.299348 olarak elde edilir.
Daha sonra Tutarlılık İndeksi (CI) = (ƛ-n)/(n-1) eşitliği yardımıyla 0.037419 olarak
hesaplanmıştır. Tutarlılık oranını (CR) bulabilmek için de rastgele değerler indeksi (RI)
tablosunda 9 kritere karşılık gelen 1.45 değeri alınarak CR = CI / RI eşitliği kullanılarak CR =
0.037419 / 1.45 = 0.03 olarak hesaplanmıştır. Tutarlık oranı 0.10’un altında olduğundan
hesaplamaların kabul edilebilir sınırda olduğu görülmüştür.
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Çizelge 8. Arazi kullanımı ağırlık ve puanlamalar
Faktörler / Alt Faktörler

Ağırlık (%) / Puan
20

Arazi Kullanımı
Yoğun Orman
Sezonluk Tarım
Tarım Alanları
Sulak Alanlar
Kayalık Alanlar
Açık Alanlar
Yerleşim Alanları
Diğer

0
2
1

0
5
6

0
10

Çizelge 9. Eğim ağırlık ve puanlamalar
Faktörler / Alt Faktörler

Ağırlık (%) / Puan
10

Eğim
0-5
5-10
10-15
15-20
>20

10
8
5

3
1

Çizelge 10. Jeoloji ağırlık ve puanlamalar
Faktörler / Alt Faktörler
Jeoloji
En Uygun Alanlar
Uygun Alanlar
Uygun Olmayan Alanlar
Sakıncalı Alanlar

Ağırlık (%) / Puan
10

10
6
1

0

Çizelge 11. Akarsu uzaklık ağırlık ve puanlamalar
Faktörler / Alt Faktörler

Ağırlık (%) / Puan
15

Akarsu Uzaklık
0-500
500-1000
1000-2000
2000-3000
>3000

0
1
2

6
10

Çizelge 12. Korunan alanlar ağırlık ve puanlamalar
Faktörler / Alt Faktörler

Ağırlık (%) / Puan
10

Korunan Alanlar
0-1000
>1000
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Çizelge 13. Fay hattı ağırlık ve puanlamalar
Faktörler / Alt Faktörler

Ağırlık (%) / Puan

Fay Hattı
0-1000
>1000

0
10

Çizelge 14. Toprak ağırlık ve puanlamalar
Faktörler / Alt Faktörler

Ağırlık (%) / Puan
15

Toprak
1. Sınıf Toprak
2. Sınıf Toprak
3. Sınıf Toprak
4. Sınıf Toprak
5. Sınıf Toprak
6. Sınıf Toprak
7. Sınıf Toprak
8. Sınıf Toprak

0
1
2

4
5
6

9
10

Çizelge 15. Yola uzaklık ağırlık ve puanlamalar
Faktörler / Alt Faktörler

Ağırlık (%) / Puan
10

Yol
0-300
300-500
500-1000
1000-1500
1500-2000
2000-5000
>5000

0
10
8

6
4
2

1

Çizelge 16. Heyelan ağırlık ve puanlamalar
Faktörler / Alt Faktörler

Ağırlık (%) / Puan
5

Heyelan
Aktif Heyelan Alanları
Potansiyel Heyelan
Alanları
Eski Heyelan Alanları

0
1
2

Çizelge 17. Bakı ağırlık ve puanlamalar
Faktörler / Alt Faktörler

Ağırlık (%) / Puan
5
1
5
3
3
1
1
5
3

Bakı
Güney
Kuzey
Doğu
Batı
Güneydoğu
Güneybatı
Kuzeydoğu
Kuzeybatı
www.ankarakongresi.org
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Bu çalışma kapsamında kriterlerin ağırlıkları AHY yöntemiyle belirlendikten sonra her bir
kriterin alt kriteri 1’den 10’a kadar puanlama yapılarak uygunluk sınıflandırması yapılmıştır.
Sınıflandırma yapılırken kesin engel olarak tanımlanan faktörler 0 ile simgelenmiştir. 1 en az
uygun, 10 değeri ise en uygun alanları simgelemektedir.
Belirlenen ağırlıklar ve bu ağırlıkların alt kriterlerin uygunluk tespitinde Karadeniz Bölgesi ve
Samsun ilinin hassasiyetleri ve mevcut durumda kullanılan katı atık depolamada yaşanan
sorunlar sürece dahil edilmiştir. Faktörler tablosuna bakıldığında, fay hatlarına ve koruma
alanlarına 1000 m. akarsu alanlarına 500 m. kesin engel olarak tanımlanmıştır.

Şekil 3. GIS yazılımına kriter ağırlıklarının girişi

Şekil 4. GIS yazılımında kriterlerin puanlanması
Çalışma kapsamında temin edilen ve kullanılan veriler tablodaki değerlerle birlikte
puanlandırılmış ve ikili karşılaştırma matrisleri oluşturularak faktör ağırlıkları tespit
edilmiştir. Elde edilen faktör ağırlıkları akabinde raster yüzey analizinde kullanılmış ve
Samsun iline ait katı atık bertaraf alanları tespit edilmiştir.

www.ankarakongresi.org

P.13
13

October 4-6, 2019 Ankara

141414

INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE
ON SCIENTIFIC RESEARCHES

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Bu çalışma kapsamında oluşturulan maliyet yüzeyi haritası ÇKKV yöntemlerinden biri olan
AHY yöntemi ile gerçekleştirilmiştir (Şekil 5). Üretilen maliyet yüzey haritasına bakıldığında
uygun olan ve uygun olmayan noktaların tespiti yapılabilmektedir. Üretilen maliyet yüzey
haritasında rakamsal değeri fazla olan piksel değeri katı atık bertaraf alanı için en uygun
noktayı göstermektedir. Maliyet yüzey haritasına bakıldığında yeşil ve sarı renkle gösterilen
piksel değerlerine sahip noktalar katı atık için en uygun noktaları gösterirken, gri tonlardaki
renklere sahip pikselli noktalar ise uygun olmayan alanları göstermektedir.
Katı atık depolama yer seçimi süreci uzun ve karmaşık bir süreçtir. Ancak bu durumu ortadan
kaldırmak için ÇKKV yöntemleri kolaylık sağlamaktadır. Tespit edilecek noktaların uygun
oluşu hem yapılacak analizler doğrultusunda tespit edilebilir hem de maliyet analizleriyle
sağlanabilir. Bu çalışma kapsamında gerçekleştirilen katı atık bertaraf alanlarının tespiti Bu
çalışmada üretilen raster tabanlı maliyet yüzey haritası ile Samsun iline ait olası katı atık
alanları tespit edilmiştir.
Yapılan analizler sonucunda Samsun ilinde 16 adet uygun katı atık depolama yeri sahası
tespit edilmiştir (Çizelge 18). Ancak uydu görüntüsü üzerinden yapılan incelemeler
neticesinde 9 adet uygun saha katı atık depolama sahası olarak düşünülmektedir (Şekil 6).
Belirlenen bu 9 adet depolama sahası Havza, Ladik, Kavak ve Bafra ve Alaçam ilçeleri
sınırları içerisinde yer almaktadır. Belirlenen bu 9 adet sahanın Google Earth programı ile
ilişkilendirilerek uydu fotoğraflarından arazideki yerleri işaretlenmiştir.

Şekil 5. Maliyet yüzeyi
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Şekil 6. Maliyet yüzeyine ait uydu görüntüsü (Anonim, 2019c)
Katı atık depolama tesis alanı için uygun görülen 9 adet sahanın miktarları yaklaşık 25 ha
ile 113 ha arasında değişmektedir. Yani yapılacak depolama tesislerinin yapımı için yeterli
miktarda sahanın bulunduğu görülmektedir (Çizelge 18).
Çizelge 18. Katı atık depolama tesis alanı için tespit edilen alanlar
POLİGON
NO
1

BÖLGE
NO
1

2

2

3
4
5
6

3
4
5
6

7

7

8

8

9
10
11
12
13
14
15
16

9
10
11
12
13
14
15
16

DELİAHMETOĞLU

YÜZÖLÇÜM
(HA)
473,55

UYGUNLUK
DURUMU
HAYIR

DOĞANLI

163,60

HAYIR

DOĞANLI
SALUR
TEBEROĞLU
İSKANİYE

68,65
25,32
122,79
71,04

HAYIR
EVET
HAYIR
EVET

ULUÇAL

87,27

EVET

47,59

EVET

48,49
103,09
67,70
113,16
68,01
28,04
93,00
40,69

EVET
EVET
EVET
EVET
HAYIR
HAYIR
EVET
HAYIR

İLÇE

MEVKİİ

LADİK
LADİKKAVAK
LADİK
LADİK
LADİK
LADİK
LADİKHAVZA
LADİKHAVZA
HAVZA
HAVZA
HAVZA
HAVZA
BAFRA
ALAÇAM
LADİK
HAVZA

KÖSEOĞLUYUKARISUSUZ
AŞAĞISUSUZ
HİLMİYE
MESUDİYE
AŞAĞIYAVUCAK
KAYGUSUZ
DOYRAN
DERİNÖZ
ULUÇAL

Tespit edilen sahalarının detaylı incelemesi yapıldığında;
1 numaralı bölge: Ladik ilçesi Deliahmetoğlu mevkiinde yaklaşık 475 ha’lık alanda
bulunmaktadır. Uydu görüntülerinden yapılan incelemede ormanlık bölgelere yakınlığı
sebebiyle bu bölgede katı atık depolama tesis alanı yer seçimi uygun bulunmamıştır.
2 numaralı bölge: Ladik ve Kavak ilçeleri sınırlarında yer alan Doğanlı Mevkiine yakın
yaklaşık 165 ha’lık alanda bulunmaktadır. Uydu görüntülerinden yapılan incelemede
ormanlık bölgelere yakınlığı sebebiyle bu bölgede katı atık depolama tesis alanı yer seçimi
uygun bulunmamıştır.
www.ankarakongresi.org
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3 numaralı bölge: Ladik ilçesi sınırlarında Doğanlı mevkiisinde yer almaktadır. Yüzölçümü
yaklaşık 68 ha’lık bir alanı kapsamaktadır. Uydu görüntülerinden yapılan incelemede
ormanlık bölgelere yakınlığı sebebiyle bu bölgede katı atık depolama tesis alanı yer seçimi
uygun bulunmamıştır.
4 numaralı bölge: Ladik ilçesi Salur Mevkiinde yer almakta olup yaklaşık 25ha’lık alandır.
Bu bölgenin uygulamaya alınan tüm kriterler dikkate alındığında katı atık depolama tesis
alanı yer seçimi için uygun sahalardan biri olduğu düşünülmektedir.
5 numaralı bölge:Ladik İlçesi Teberoğlu Mevkiinde yer alan yaklaşık 122 ha’lık alandır.
Uydu görüntülerinden yapılan incelemede ormanlık bölgelere yakınlığı sebebiyle bu bölgede
katı atık depolama tesis alanı yer seçimi uygun bulunmamıştır.
6 numaralı bölge: Ladik İlçesi İskaniye Mevkiinde yer alan yaklaşık 71 ha’lık alandır. Bu
bölgenin uygulamaya alınan tüm kriterler dikkate alındığında katı atık depolama tesis alanı
yer seçimi için uygun sahalardan biri olduğu düşünülmektedir.
7 numaralı bölge:Ladik ve Havza ilçeleri sınırındaki Uluçal Mevkiinde yer alan yaklaşık 87
ha’lık alandır. Bu bölgenin uygulamaya alınan tüm kriterler dikkate alındığında katı atık
depolama tesis alanı yer seçimi için uygun sahalardan biri olduğu düşünülmektedir.
8 numaralı bölge: Ladik ve Havza ilçeleri sınırındaki Köseoğlu ve Yukarısusuz Mevkiileri
arasında yer alan yaklaşık 48 ha’lık alandır. Bu bölgenin uygulamaya alınan tüm kriterler
dikkate alındığında katı atık depolama tesis alanı yer seçimi için uygun sahalardan biri olduğu
düşünülmektedir.
9 numaralı bölge: Havza ilçesinde Aşağısusuz Mevkiinde yer alan yaklaşık 49 ha’lık alandır.
Bu bölgenin uygulamaya alınan tüm kriterler dikkate alındığında katı atık depolama tesis
alanı yer seçimi için uygun sahalardan biri olduğu düşünülmektedir.
10 numaralı bölge: Havza ilçesinde Hilmiye Mevkiinde yer alan yaklaşık 103 ha’lık alandır.
Bu bölgenin uygulamaya alınan tüm kriterler dikkate alındığında katı atık depolama tesis
alanı yer seçimi için uygun sahalardan biri olduğu düşünülmektedir.
11 numaralı bölge: Havza ilçesinde Mesudiye Mevkiinde yer alan yaklaşık 68 ha’lık alandır.
Bu bölgenin uygulamaya alınan tüm kriterler dikkate alındığında katı atık depolama tesis
alanı yer seçimi için uygun sahalardan biri olduğu düşünülmektedir.
12 numaralı bölge: Havza ilçesinde Aşağıyavucak Mevkiinde yer alan yaklaşık 113 ha’lık
alandır. Bu bölgenin uygulamaya alınan tüm kriterler dikkate alındığında katı atık depolama
tesis alanı yer seçimi için uygun sahalardan biri olduğu düşünülmektedir.
13 numaralı bölge: Bafra İlçesi Kaygusuz Mevkiinde yer alan yaklaşık 68 ha’lık alandır.
Uydu görüntülerinden yapılan incelemede yerleşim alanlarına yakınlığı sebebiyle bu bölgede
katı atık depolama tesis alanı yer seçimi uygun bulunmamıştır.
14 numaralı bölge:Alaçam İlçesi Doyran Mevkiinde yer alan yaklaşık 28 ha’lık alandır.
Uydu görüntülerinden yapılan incelemede kıyı bölgelerine yakınlığı sebebiyle bu bölgede katı
atık depolama tesis alanı yer seçimi uygun bulunmamıştır.
15 numaralı bölge: Ladik İlçesi Derinöz Mevkiinde yer alan yaklaşık 93 ha’lık alandır. Bu
bölgenin uygulamaya alınan tüm kriterler dikkate alındığında katı atık depolama tesis alanı
yer seçimi için uygun sahalardan biri olduğu düşünülmektedir.
16 numaralı bölge:Havza İlçesi Uluçal Mevkiinde yer alan yaklaşık 46 ha’lık alandır. Uydu
görüntülerinden yapılan incelemede ormanlık bölgelere yakınlığı sebebiyle bu bölgede katı
atık depolama tesis alanı yer seçimi uygun bulunmamıştır.
Yapılan analizler ve irdelemeler neticesinde 9 adet katı atık depolama yer seçimi için
alternatif saha belirlenmiştir. Yapılan analizlerde konumsal veri temini ile alınan veriler genel
olarak raster yüzey analizde kullanılmıştır. Analize dahil edilmeyen orman, fay hattı gibi
konumsal veri katmanları ise oluşturulan yüzey haritası üzerinden yorumlama yapmak
amacıyla kullanılmıştır. Burada esas alınan ölçüt konumsal veri katmanlarına yakın-uzak
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olma durumu, konumsal verinin tamamen içinde bulunup-bulunmama durumudur. En uygun
alanlar bu konumsal verilerle değerlendirme sonucunda belirlenmiştir.
Alternatif olarak düşünülen 9 adet sahasının Samsun ilinde mevcut olan katı atık depolama
tesis alanının yeri ile kıyaslandığında oldukça farklı sonuçların çıktığı görülmektedir. Samsun
ilinde mevcut katı atık depolama tesis alanı Çarşamba ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır
ve analiz sonucunda Çarşamba ilçesinde herhangi bir uygun saha tespiti yapılamamıştır.
4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada Türkiye’nin önemli şehirlerinden olan ve nüfusu giderek artan Samsun ili için
katı atık depolama tesisi alanı için alternatif yer seçimi analizi yapılmaya çalışılmıştır.
Dünya genelinde ve Türkiye’de kentleşmenin ve buna bağlı olarak şehirlerde yaşayan
nüfusların artması sonucu ortaya çıkan tüketimin atık miktarlarını da büyük oranda
arttırmaktadır. Atık miktarlarının artmasına önlem alınabilmesi için şehirlerde düzenli
depolama işlemlerinin yapılması şarttır. Düzenli depolama tesislerinin kurulmaması o
şehirlerde yaşayan tüm canlı hayatı ve ekolojik hayatı olumsuz yönde etkileyecektir.
Bu çalışmada öncelikle dünya genelinde yapılmış literatür çalışmaları ve Türkiye’de yapılan
çalışmalar araştırılmış olup, katı atık depolama tesis alanlarının yer seçimine etki eden sayısız
faktör olduğu görülmüştür. Konunun ülkemiz özelinde mevzuat ve yönetmelik hükümleri ve
çalışma bölgesinin özellikleri de dikkate alınarak depolama sahası yer seçimi için kriterler
belirlenmiştir. Bu kriterler; akarsu alanlarına uzaklık, toprak, jeoloji, heyelan, yollara uzaklık,
korunan alanlara uzaklık, eğim, arazi kullanımı, fay hattı ve bakı olarak belirlenmiştir.
Bu çalışmada birçok kriteri bir arada yorumlamaya olanak sağlayan ÇKKV yöntemlerinden
AHY kullanılmıştır. Faktörler AHY ile ağırlıklandırılmış ve her bir faktörün alt faktörleri
derecelendirilerek her bir kriterin sonuç ağırlıkları hesaplanmıştır.
CBS yardımıyla kullanılan yazılımın konumsal analiz (spatial analysis) arayüzü ile
ağırlıklandırılan tüm faktörler veri katmanlarına girilmiş ve bir sonuç verisi elde edilmiştir.
Sonuç verisi harita olarak ortaya konularak katı atık depolama tesisi alanı olarak seçilmesi
uygun olduğu değerlendirilen alanlar tespit edilmiştir. Tespit edilen alan Samsun ilinde
mevcut olan katı atık depolama tesis alanı ile karşılaştırılmıştır.
Bu çalışmada yapılan analizler sonucunda 9 adet alternatif depolama sahasına uygun bölge
belirlenmiştir. Bu bölgelerin özellikle yerleşim yerleri, verimli tarım arazileri ve ormanlık
alanlara oldukça uzak olması dikkatle incelenmesi gerekmektedir.
Belirlenen bu 9 adet sahanın kriterleri arttırılarak daha özel sonuçlara ulaşılması muhtemeldir.
Bu çalışma kapsamında ortaya çıkan sonuçların kullanılan kriterler ve ağırlıkları sonucunda
bu bölgeleri tespit ettiği göz önünde bulundurulmalıdır. Yine de Samsun ilinde katı atık
depolama tesis alanları için uygun ilçelerin Havza ve Ladik ilçeleri arasında kalan bölgelerin
uygun saha olduğu düşünülmektedir.
Yapılan çalışma sonucunda Samsun ili Çarşamba ilçesinde yer alan katı atık depolama tesis
alanın yeri ile çalışma sonuçlarında çıkan alternatif sahaların birbirleriyle uyuşmadıkları ve
çalışma sonucunda Çarşamba ilçesinde herhangi bir alternatif saha tespitinin ortaya çıkmadığı
görülmektedir.
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Bu çalışma kapsamında elde edilen sonuçlara göre şu önerilerde bulunulabilir:
Katı atık depolama tesis alanı yer seçimi şehirlerin, o şehirlerde yaşayan insanların ve
ekolojik hayatın sürdürülebilmesi için son derece önemlidir. Bu yüzden söz konusu yer seçimi
yapılırken gelişi güzel çalışmalardan uzak durulmalı, mutlaka Avrupa Birliği, Dünya Sağlık
Örgütü’nün ve ülkemiz mevzuatlarının belirlediği kriterler dikkate alınarak bilgi sistemleri
yardımıyla yeni yöntemler kullanılmalıdır.
Katı atık depolama sahalarında oluşan sızıntı sularının % 80’i söz konusu sahaya düşen
yağmur sularının sızmasından kaynaklanmaktadır. Sızıntı suları azotlu maddeler, ağır
metaller, organik ve inorganik tuzlar vb. içerdikleri için yeraltı ve yüzey sularının kalitesini
düşürüp, toprağın da kirlenmesine sebep olmaktadır. Dolayısıyla katı atık depolama tesisi yer
seçimi yapılırken yağış faktörü dikkate alınmalıdır.
Raster veri modeli hızlı ve etkili çözümler üretmede kullanıcıya büyük kolaylıklar
sağlayacaktır.
Şehirlerin nüfus artışları ve projeksiyonları dikkate alınarak şehirlerde tek bir katı atık
depolama tesisi alanı yerine birden fazla katı atık tesis alanı kurulmalıdır.
Katı atık depolama tesis alanlarının ülke genelinde yapılarak vahşi depolama yöntemlerinin
ivedilikle sona erdirilmesi gerekmektedir.
Katı atık depolama tesis alanı seçilirken halkın görüşü de önem taşımaktadır.
Katı atık depolama tesisi alanı yer seçiminde çevre kalitesini yükseltmek, ekonomik yönden
verimliliğe ve yeterliliğe katkı sağlamak, istihdam ve gelir elde etmek vb. amaçlara hizmet
edebilmek açısından yer seçimi kriterlerinin belirlenme aşaması iyi değerlendirilmelidir.
Katı atık depolama tesisi alanı yer seçiminde hızlı ve etkin sonuca ulaşabilmek için mutlaka
CBS kullanılmalıdır.
İsrafın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi
veya minimize edilmesi, insan sağlığının, çevrenin ve tüm kaynakların korunması için sıfır
atık yönetim sisteminin önemi konusunda halk bilinçlendirilmelidir.
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KIYI ALANLARINDAKİ MÜLKİYET PROBLEMLERİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF OWNERSHIP PROBLEMS IN THE COASTAL AREAS
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ÖZET
Tüm dünyada olduğu gibi Giresun Merkez İlçesinde de kıyılar bölgelerin en çok talep edilen
yerleridir. Bu durum, kıyıları ticari ve sosyal olarak kullanma isteği yaratmaktadır. Kıyı ile
ilgili olarak, Medeni Kanundan günümüze kadar çıkarılmış ilgili kanunlarda ortak hüküm
kıyılarda özel mülkiyetin söz konusu olamayacağı ve kıyılar, devletin hüküm ve tasarrufunda
olduğudur. Fakat kıyılar ile ilgili kanun ve yönetmeliklerin eksiklikleri, kıyı kenar çizgisi
tespitinin yanlış, eksik veya geç yapılmış olması sebebiyle mülkiyet problemleri oluşmuştur.
Giresun İli Merkez İlçesine ait imar planları, hâlihazır haritalar, ortofoto haritalar, kıyı kenar
çizgisinin bulunduğu paftalar kamu kurumlarından yazılı izinleri alınarak temin edilmiştir.
Çalışma alanında Kıyı kanununda yer alan hükümler doğrultusunda mevcut kıyı kenar
çizgisinin incelemesi yapılmıştır. Çalışma alanında, kıyı kenar çizgisi içinde kalan ve kıyı
kenar çizgisi ihlali yapan birçok taşınmazın tespiti, mevcut veriler kullanılarak Giresun
Belediyesine ait lisanslı Netcad 7 programı izinli olarak kullanılarak yapılmıştır.
Taşınmazların ihlal miktarları, ihlal oranları, imar planında kalan kısımları ve ne amaçla
kullanıldığı ile kıyı kenar çizgisi ve kıyı uzunluğuna ait birçok istatistiksel veriler kullanılarak
çizelgeler oluşturulmuştur. Giresun Merkez ilçede 12 mahallede 87 taşınmazın yaklaşık 27
dekarlık alanı kıyı kenar çizgisini ihlal ederek kullandığı, yani mülkiyete konu olmayan kıyı
alanında kaldığı tespit edilmiştir. Kıyı alanlarında oluşan mülkiyet problemlerinin giderilmesi
için kıyı kenar çizgisi tespitinin, Belediye, Kadastro Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik
Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü, Karayolları Müdürlüğü, Meslek Odaları ve Sivil Toplum
Örgütlerinden oluşacak komisyonlarca mevzuata uygun bir şekilde sağlanması gerektiği
kanısına varılmıştır. Öncelikle, kısmen veya tamamen kıyı kenar çizgisi içinde kalan
taşınmazların tapu kütüğüne şerh düşülerek satışa ve yapılaşmaya engel olunmalıdır. Daha
sonra ihlal ettiği alanların tescil harici bırakılarak tapu iptalinin gerçekleşmesi ve kamuya
terkininin yapılması doğrultusunda kamulaştırmaya da alternatif yöntemler gerekmektedir. Bu
çalışma, Giresun İli Merkez İlçesi kıyı alanındaki mülkiyet problemlerinin oluşmasına sebep
olan etkenleri tespit etmeyi ve çözüm önerileri getirmeyi amaçlamıştır.
Anahtar Kelimeler: Kıyı Kenar Çizgisi, Kıyı, Mülkiyet Problemi
ABSTRACT
As in all over the world, the coasts are the most demanded places in the Central District of
Giresun. This creates a desire to use the coasts commercially and socially. The common
provision in coastal laws, which have been enacted from the Civil Code to the present day, is
that private land of coasts can not be in question and that coasts are under the rule and
disposition of the state. However, property problems have occurred due to the deficiencies of
the laws and regulations related to the shores and the wrong, in complete or late determination
of the shoreline. Zoning plans, current maps, orthophoto maps and maps of the shore border
line of the Central District of Giresun were obtained with written permission from public
institutions. Information on the coastal areas and coastal usage of the study area was
presented and there gion was introduced and the existing shore border line was examined in
accordance with the provisions of the coastal law. In the study area, the determination of
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many real estate properties with in the shore border line and violating the coastline was made
by using the licensed data from the licensed Netcad 7 program of Giresun Municipality.
Charts have been prepared by us using many statistical data related to the amount of
infringement, infringementrates, there maining parts of the development plan and the purpose
for which it is used and the coastline and coastal length. In this study; results show that the
firstly, totally 87 parcels at the Black Sea coast having shore border line contravention were
determined in the study area and the total amount of the shore border line contravention of
these parcels was determined to be approximately 27 decares. In order to eliminate the
property problems in coastal areas, it has been concluded that the determination of the shore
border lines hould be provided by the commissions composed of Municipality, Cadastre
Directorate, Directorate of Environment and Urbanization, Land Registry Directorate,
Directorate of Highways, Professional Chambers and Civil Society Organizations in
accordance with the legislation. First of all, the sale and construction of there alestate that are
partially or completely with in the shore border line should be prevented by annotating the
title deed register. Subsequently, expropriation process is required in order to cancel the title
deed and leave it to the public by leaving the are as where it is violated with out being
registered. This study aimed to identify the factors that cause property problems in the coastal
area of the Central District of Giresun and to propose solutions.
KeyWords: Shore Border Line, Coast, Landownership Problem
1. GİRİŞ
İnsanoğlu ilk çağlardan beri en gözde yerleşim alanlarını kıyı alanları olarak tercih etmiştir.
Bu tercihin sebebi medeniyetin gerektirdiği en önemli madde olan suyu kullanmak
istemesidir. Ulaşım, ekonomi ve sosyal anlamda kıyı alanlarından faydalanarak yaşamını daha
rahat sürdürmek isteyen insanlar için kıyı alanları cazibe merkezi olmuştur. Kıyı alanlarındaki
tarım arazileri daha verimli topraklardan oluştuğundan ekonomik açıdan ve sürdürülebilir
yaşam açısından suyla karanın birleştiği ve yakın olduğu yerlerde yaşam süregelmiştir. Sanayi
kuruluşları da ilk etapta bu verimli topraklara yakın bölgeleri, dolayısıyla kıyı alanlarına
yakın bölgelerde kurulmaya ve işletilmeye devam ettiğinden, bu bölgelerde mülkiyet
sorunları da ortaya çıkmaya başlamıştır.
Kıyı alanlarını kullanırken ve korurken, günlük kullanım olarak düşünmekten vazgeçip
gelecek nesillerin de yaşam alanı olarak görmek gerekmektedir. Bunu da kamu kurumları
öncülüğünde, imar planları ve mevzuatlarını önüne geçilmeyecek bir olgu olduğunu
öğreterek, bu bilinçle yaşanılması gerektiğinin bilinmesi gerekmektedir (Başer, 2014).
Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrili olması ve farklı iklim ve yaşam koşullarına bağlı
olarak her bölge farklı kıyı özelliği gösterebilmektedir. Bu kapsamda Giresun İli Merkez
İlçesi kıyı kullanımı incelenmiştir. İnceleme sırasında kıyıların bireysel olarak korunup
korunmadığı ve kamu yararı gözetilerek kullanımının sağlanıp sağlanmadığının tespiti
yapılmıştır. Giresun İli Merkez İlçesi imar planları hazırlanırken kıyı bölgelerinin
kullanımında kamu yararı ilkesine uyulup uyulmadığının tespiti için Giresun Belediyesi’nin
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden; geçmişten bugüne hazırlanıp onaylanmış olan 1/1000
ölçekli uygulama imar planları, 1/5000 ölçekli nazım imar planları ve İller Bankası onaylı
1/1000 hâlihazır haritalar alınmış, Çevre ve Şehircilik Giresun İl Müdürlüğü’nden onaylı kıyı
kenar çizgisi de alınıp sayısal hale getirilerek aynı pafta üzerinde çakıştırılmıştır. Bu çalışma
sonrası tespit edilen bulguları, oluşan mülkiyet sorunlarını ve en önemlisi kıyıların mevzuat
ve kamu yararı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığının tespiti sağlanmıştır.
1.1. Problemin Tanımı
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Kıyı alanlarındaki mülkiyet problemleri, kamu kurumlarından alınan resmi veriler, yerinde
yapılan araştırmalar ve geçmişten bugüne dek çıkarılmış olan kıyı ile ilgili yasal düzenlemeler
doğrultusunda Giresun Merkez İlçesi’nde incelenmiştir.
Giresun Merkez de kıyı kenar çizgisi tespit edilirken gerek mevzuata uyulmaması, gerek kıyı
kenar çizgisinin tespit edilmesinde geç kalınmış olması, gerekse kıyı kenar çizgisi tespit
edilmeden yapılan kadastro çalışmaları sırasında özel mülkiyet söz konusu olduğundan
tescilinin yapılması sonucu kıyıyı ihlal eden mülkiyet problemleri oluşmuştur.
1.2. Çalışmanın Amacı
Kıyı alanlarının genelinde olduğu gibi Giresun Merkez kıyı alanlarında da mülkiyet
problemleri vardır. Kıyılarda özel mülkiyetin söz konusu olamayacağı kanun ve
yönetmeliklerle belirtilmiş olsa da, kadastro tespitleri sırasında kıyı kenar çizgisi henüz tespit
edilmediğinden özel mülkiyet söz konusu edilerek taşınmazlar tescil edilmiştir. Kıyı
Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’in 10. Maddesine göre kıyıda kalan özel
mülkiyete konu arazilerle ilgili olarak kıyı kenar çizgisini ihlal eden taşınmazların, ihlal ettiği
kısımlarının tapu iptali işlemleri yapılarak kamuya terkini sağlanmalıdır. Bu tespitleri
yapabilmek adına kıyı kenar çizgisi ve mülkiyet ilişkileri araştırılarak, konuyla ilgili kamu
kurumlarından alınan resmi verilerle ve yerinde yapılan incelmelerle birlikte yapılan
hesaplamalar sonucu kıyı kenar çizgisinin mülkiyet sınırının içinden geçtiği parsellerin ihlal
miktarları ve üzerinde yapı bulunan parsellerin yapı taşmaları incelenmiştir. Bu çalışma
sonucunda kıyı alanlarında oluşacak ticari ve sosyal amaçlı getirinin şahsa veya bir gruba
değil de kamu yararı amacıyla kullanımının sağlanmasının nasıl gerçekleştirilebileceğine dair
incelemeler yapılmıştır. Çalışmada kamu yararı güderek, halk ve kamu kurumları
birlikteliğinde kıyı alanlarının doğal, kültürel ve tarihi durumunun korunması
vurgulanmaktadır.
2. KURAMSAL TEMELLER
2.1. Temel Kavramlar
Kıyı Kanunu ve Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile ilgili kanunlarda bulunan kavram ve
terimler, alt başlıklarda tanımlanmakta ve açıklanmaktadır.
3621 Sayılı Kıyı Kanununun 4. Maddesinde bu terimler aşağıdaki gibi açıklanmıştır.
Kıyı çizgisi:Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, taşkın durumları dışında, suyun karaya
değdiği noktaların birleşmesinden oluşan çizgiyi,
Kıyı kenar çizgisi: Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, kıyı çizgisinden sonraki kara
yönünde su hareketlerinin oluşturulduğu kumluk, çakıllık, kayalık, taşlık, sazlık, bataklık ve
benzeri alanların doğal sınırını,
Kıyı: Kıyı çizgisi ile kıyı kenar çizgisi arasındaki alanı,
Sahil şeridi: Kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak enaz 100 metre
genişliğindeki alanı,
Dar kıyı: Kıyı kenar çizgisinin, kıyı çizgisi ile çakışmasını ifade eder.(3621 Sayılı Kıyı
Kanununun 4. Maddesi)
Şekil 1’ de ilgili tanımlar gösterilmiştir.
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Şekil 1. Kıyı Alt Bölümleri ve Tanımları (Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik, 1992)
2.2. Kıyı Kanununa Göre Genel Esaslar
3621 Sayılı Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’in 5. Maddesinde
Yönetmeliğin Genel Esasları belirtilerek aşağıdaki gibi açıklanmıştır.
 Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak
yararlanmasına açıktır.
 Kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir.
 Kıyıda ve sahil şeridinde planlama ve uygulama yapılabilmesi için kıyı kenar
çizgisinin tespiti zorunludur.
 Kıyı kenar çizgisinin tespit edilmediği bölgelerde talep vukuunda, talep tarihini takip
eden üç ay içinde kıyı kenar çizgisinin tespiti zorunludur.
 Sahil şeritlerinde yapılacak yapılar kıyı kenar çizgisine en fazla 50 metre yaklaşabilir.
 Yaklaşma mesafesi ve kıyı kenar çizgisi arasında kalan alanlar, ancak yaya yolu,
gezinti, dinlenme, seyir ve rekreaktif amaçla kullanılmak üzere düzenlenebilir.
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Sahil şeritlerinin derinliği, 4 üncü maddede belirtilen mesafeden az olmamak üzere,
sahil şeridindeki ve sahil şeridi gerisindeki kullanımlar ve doğal eşikler de dikkate
alınarak belirlenir.
Taşıt yolları, sahil şeridinin kara yönünde yapı yaklaşma sınırı gerisinde kalan alanda
düzenlenebilir.
Sahil şeridinde yapılacak yapıların kullanım amacına bağlı olarak yapım koşulları
yönetmelikte belirlenir.

2.3. Kıyı Kenar Çizgisi Tespiti
3621 Sayılı Kıyı Kanununun 9. Maddesinde genel esaslar belirtilerek aşağıdaki gibi
açıklanmıştır.
 Kıyı kenar çizgisi, valiliklerce, kamu görevlilerinden oluşturulacak en az 5 kişilik bir
komisyonca tespit edilir.
 Bu komisyon; jeoloji mühendisi, jeolog veya jeomorfolog, harita ve kadastro
mühendisi, ziraat mühendisi, mimar ve şehir plancısı, inşaat mühendisinden oluşur.
 Komisyonca tespit edilip valiliğin uygun görüşü ile birlikte gönderilen kıyı kenar
çizgisi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
 Komisyonun çalışma usul ve esasları Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan
yönetmelik ile belirlenir.
2.4. Kıyılarda Mülkiyet Hakkı ve Yaşanılan Problemler
2.4.1. Kıyılarda mülkiyet hakkı
Kıyılarla yapılan ilk yasal düzenlemede bahsedildiği ve 1982 Anayasasının 43. Maddesinde
belirtildiği üzere kıyılar, devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Anayasada belirtilen diğer
hususlar deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil
şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetileceği ve kıyılarla sahil şeritlerinin,
kullanılış amaçlarına göre derinliği ve kişilerin bu yerlerden yararlanma imkân ve şartları
kanunla düzenleyeceği belirtilmiştir. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun 715. Maddesinde
sahipsiz yerler ile yararı kamuya ait olan malların devletin hüküm ve tasarrufunda olduğu,
hiçbir şekilde özel mülkiyete konu olamayacağı; bu yerlerin ve malların kazanılması, bakımı,
korunması, işletilmesi ve kullanılması özel kanun hükümlerine tabi olacağı belirtilmiştir.
2.4.2. Kıyılarda Yaşanılan problemler
Ülkemizde KKÇ (Kıyı Kenar Çizgisi) tespitlerinin zamanında yapılmamış olması nedeni ile
kadastro tespitleri sırasında kıyıda kalan taşınmazların özel mülkiyet konusu edilerek tescil
edildiği görülmektedir. Kıyı Kanunu’nun uygulanmasına dair yönetmeliğin 10. maddesinde
belirtildiği gibi, tapu iptal işlemlerinin ilgili defterdarlıkça yürütülmesidir. Uygulamada son
dönemlerde bu madde esas alınarak KKÇ ihlali yapan parsellerin, ihlal yapan kısımları için
tapu iptal davaları açılmakta ve söz konusu ihlal yapan kısımların kamu yararına terkini
sağlanmaktadır. Bunun için ilçelerde Mal Müdürlükleri illerde ise Milli Emlak Müdürlükleri
söz konusu tapu iptali işlemleri için gerekli çalışmaları Muhakemat Müdürlüklerine
yaptırmakta ve Asliye Hukuk Mahkemelerinde tapu iptal davalarını açmaktadırlar. Geçen
zaman içerisinde tapulu taşınmazı üzerinde tasarrufta bulunan taşınmaz sahipleri gün gelip
taşınmazlarının tapu iptali gereksinimi ortaya çıktığında devlet güvencesinde verilmiş
tapularını ve söz konusu taşınmazlara ödedikleri arazi vergilerini ortaya koymaktadırlar.
Yakın zamana kadar kıyıda kalan taşınmazların kamulaştırılması veya herhangi bir şekilde
tazmini söz konusu olmamıştır. Bu durum ise Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ve idari yargı
nezdinde çok yoğun bir KKÇ değişikliği talebine yol açmıştır. Devamında haksızlığa
uğradıklarını düşünen taşınmaz sahipleri önce üst mahkemelerde sonra da Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi nezdinde haklarını arama yolunu seçmişlerdir (Sesli, 2016).
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3. MATERYAL VE YÖNTEM
3.1. Çalışma Alanı

Şekil 2. Giresun Merkez Kıyı Alanını Gösterir Harita
Giresun Merkez İlçe’nin tamamen Karadeniz’e kıyısı olması ile birlikte, toplam kıyı uzunluğu
yaklaşık 17 km, kıyı kenar çizgisi uzunluğu yaklaşık 19 km’dir. Giresun İli Merkez İlçesi 28
adet mahalleden oluşmaktadır. TUİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verilerine göre Giresun İli
Merkez İlçesi nüfusu 135.920, merkez mahalleri nüfusu 113.761, kıyıya cephesi olan ve
mülkiyet sorununa konu olacak mahalle nüfusu toplam 68.581 kişiden oluşmaktadır.
3.2. Çalışma Alanına Ait Veri ve Altlıkların Elde Edilmesi
Çalışma alanı olan Giresun İli Merkez İlçesinin kıyı alanlarındaki mülkiyet probleminin
incelenmesi için, bahse konu alanlara ait kadastro 1/1000 ölçekli kadastro paftaları Giresun
Kadastro Müdürlüğü’nden sayısal ortamda resmi yazışma ile izinli olarak alınmıştır. Alınan
veriler mevzi koordinat sisteminde olduğundan çalışma alanı içerisindeki en yakın dört
nirengi vasıtasıyla afin dönüşümü yapılarak ED-50 koordinat sistemine dönüştürülmüştür.
Onaylı kıyı kenar çizgisinin olduğu paftalar Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden
sayısal ortamda resmi yazışma ileizinli olarak alınmıştır. Alınan veriler ITRF-96 koordinat
sisteminde olduğundan Kadastro Müdürlüğünden alınan onaylı dönüşüm parametreleriyle
ülke koordinat sistemine dönüştürülmüştür. Daha sonra Giresun Belediyesi İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü’nden alınan Belediye Meclis kararıyla onaylı imar planı ve İller Bankası onaylı
halihazır haritalar sayısal ortamda, ülke koordinat sisteminde resmi yazışma ile izinli olarak
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alınmış diğer verilerle Netcad 7 programı kullanılarak çakıştırılmıştır. Kullanılan Netcad 7
programı Giresun Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne bağlı lisanslı program
olmasından dolayı, resmi yazışma yapılarak programın kullanılması için izin
alınmıştır.Taşınmazlara ait mülkiyet bilgileri ise Giresun Tapu Müdürlüğü’nden izinli temin
edilmiştir.
Giresun Merkez İlçesi mahallelerinde kadastro tesisine, Kadastro Müdürlüğü’nden izinli
alınan verilerle 05.12.1967 yılında Sultanselim Mahallesi ile başladığı tespit edilmiştir. Daha
sonraki yıllarda da diğer merkez mahallerin kadastrosu 1970 yılında tamamlanmıştır. Merkez
mahallelerinde kadastro çalışmaları sırasında prizmatik alım ile mevzi koordinat sisteminde
grafik paftalar oluşturulmuştur. Kıyı kenar çizgisinin ise 12.01.1976 yılında eski Bayındırlık
ve İskan Bakanlığı’na bağlı Belediye Teknik Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından tespiti
gerçekleştirilmiştir.
Çakıştırılan verilerde kıyı kenar çizgisinin içinde kalan ve yakınından geçen taşınmazların
Netcad 7programı ile kıyı uzunlukları, kıyı kenar çizgisi uzunlukları, kıyı kenar çizgisi içinde
kalıp ihlal yapan taşınmazların ihlal miktarları ve kıyı kenar çizgisine yakın olan parsellerin
uzunluk ve sayıları hesaplanmıştır. Hesaplanan sayısal veriler ile mülkiyet bilgileri
ilişkilendirilerek oluşturan tablolar, kıyı alanlarınki mülkiyet problemlerinin incelenmesine
kolaylık sağlamıştır.
4. BULGULAR VE TARTIŞMA
4.1. Kıyı Mahalleleri
Kıyı alanlarındaki mülkiyet problemlerinin inceleneceği Giresun Merkez İlçesinin, kıyı kenar
çizgisinin içinde kalan veya yakınından geçen parsellerin olduğu toplam 12 mahalle vardır.
Kadastro Müdürlüğü’nden alınan sayısal haldeki kadastro verileri ile Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü’nden alınan sayısal haldeki kıyı kenar çizgisi Netcad 7 programı ile
çakıştırılmıştır. Daha sonra da Giresun Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden alınan
sayısal haldeki mahalle ayrımları aynı programda dönüşüm parametreleri yardımıyla, diğer
verilerle aynı koordinat sistemine getirilip çakıştırılarak aşağıdaki veriler hesaplanmıştır.
1. Aksu Mahallesi:Nüfusu 8.301 kişiden oluşmaktadır. Kıyı uzunluğu yaklaşık 900
metre, mahalle sınırına denk gelen kıyı kenar çizgisi uzunluğu yaklaşık 1.100
metredir.
2. Aydınlar Mahallesi:Nüfusu 626 kişiden oluşmaktadır. Kıyı uzunluğu yaklaşık 850
metre, mahalle sınırına denk gelen kıyı kenar çizgisi uzunluğu yaklaşık 1.100
metredir.
3. Çıtlakkale Mahallesi: Nüfusu 11.386 kişiden oluşmaktadır. Kıyı uzunluğu yaklaşık
1.200 metre, mahalle sınırına denk gelen kıyı kenar çizgisi uzunluğu yaklaşık 1.250
metredir.
4. Erikliman Mahallesi: Nüfusu 1.702 kişiden oluşmaktadır. Kıyı uzunluğu yaklaşık
1.250 metre, mahalle sınırına denk gelen kıyı kenar çizgisi uzunluğu yaklaşık 1.400
metredir.
5. Gaziler Mahallesi: Nüfusu 4.508 kişiden oluşmaktadır. Kıyı uzunluğu yaklaşık 900
metre, mahalle sınırına denk gelen kıyı kenar çizgisi uzunluğu yaklaşık 950 metredir.
6. Gedikkaya Mahallesi: Nüfusu 11.263 kişiden oluşmaktadır. Kıyı uzunluğu yaklaşık
2.150 metre, mahalle sınırına denk gelen kıyı kenar çizgisi uzunluğu yaklaşık 2,650
metredir.
7. Gemilerçekeği Mahallesi: Nüfusu 7.568 kişiden oluşmaktadır. Kıyı uzunluğu yaklaşık
850 metre, mahalle sınırına denk gelen kıyı kenar çizgisi uzunluğu yaklaşık 950
metredir.
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8. Hacıhüseyin Mahallesi: Nüfusu 6.583 kişiden oluşmaktadır. Kıyı uzunluğu yaklaşık
700 metre, mahalle sınırına denk gelen kıyı kenar çizgisi uzunluğu yaklaşık 800
metredir.
9. Kale Mahallesi:Nüfusu 2.111 kişiden oluşmaktadır. Kıyı uzunluğu yaklaşık 800 metre,
mahalle sınırına denk gelen kıyı kenar çizgisi uzunluğu yaklaşık 1.500 metredir.
10. Teyyaredüzü Mahallesi:Nüfusu 13.733 kişiden oluşmaktadır. Kıyı uzunluğu yaklaşık
2.000 metre, mahalle sınırına denk gelen kıyı kenar çizgisi uzunluğu yaklaşık 2.050
metredir.
11. Sultanselim Mahallesi:Nüfusu 428 kişiden oluşmaktadır. Kıyı uzunluğu yaklaşık 850
metre, mahalle sınırına denk gelen kıyı kenar çizgisi uzunluğu yaklaşık 1.000
metredir.
12. Yalı Mahallesi:Nüfusu 372 kişiden oluşmaktadır. Kıyı uzunluğu yaklaşık 550 metre,
mahalle sınırına denk gelen kıyı kenar çizgisi uzunluğu yaklaşık 600 metredir.
4.2. Giresun Merkez İlçesi KKÇ İhlali Yapan Parsellerin Belirlenmesi
Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınan onaylı kıyı kenar çizgisi hattı sayısal
olarak yazılım programında açılarak, Kadastro Müdürlüğü’nden alınan parseller ve Giresun
Belediyesi’nin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden alınan onaylı hâlihazır haritalar üzerindeki
yapılar çakıştırılarak, kıyı kenar çizgisinin içinde kalan parseller ve yapılar tespit edilmiştir.
Bu işlemleri yaparken kıyı kenar çizgisi, parseller ve yapılar farklı koordinat sisteminde ve
farklı dilimlerde olduğundan koordinat dönüşümleri yapılmıştır. Sayısal halde olan kıyı kenar
çizgisi hattı ED-50 koordinat sisteminde 6 derecelik dilimde, parsellerin ED-50 ve mevzi
koordinat sisteminde 3 derecelik dilimde, hâlihazır haritalar ED-50 koordinat sisteminde ve 3
derecelik dilimdedir. Yazılım programının Hesap modülünde Afin dönüşümü ve Projeksiyon
dönüşümleri yaparak aynı koordinat sistemine ve dilime getirilerek tespitleri yapılmıştır.
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Şekil 3. Merkez Parsellerin KKÇ ile çakıştırılması
Giresun Merkez İlçesi’nin toplam kıyı kenar çizgisi uzunluğu 19.210,24 m’dir. Toplam kıyı
uzunluğu ise 17.324,54 m’dir. Kıyı kenar çizgisi ihlali yapan parselleri tespit ederken
öncelikle kıyı mahallelerin toplam kıyı ve kıyı kenar çizgisine olan sınırları daha önce temin
edilen verilerin netcad programında çakıştırılması sonucu Çizelge 1 oluşturulmuştur.
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Çizelge 1. İhlal Yapan Parsellerin Bulunduğu Mahallelerin Kıyı ve KKÇ Uzunluğu
KIYI UZUNLUĞU
(M)

K.K.Ç. UZUNLUĞU
(M)

K.K.Ç.
TESPİTİ
YAPILAN
PAFTA
ADETİ

AKSU
AYDINLAR
ÇITLAKKALE
ERİKLİMAN
GAZİLER
GEDİKKAYA
GEMİLERÇEKEĞİ

905
854
1.210
1.259
915
2.157
851

1.107
1.108
1.257
1.411
960
2.641
948

4
1
3
3
2
4
2

HACIHÜSEYİN
KALE
TEYYAREDÜZÜ
SULTANSELİM
YALI
TOPLAM

708
809
2.021
858
557
13.104

887
1.524
2.065
1078
604

2
2
5
3
2

15.590

33

MAHALLELER

Giresun Merkez İlçesinin 28 mahallesinin 16 tanesinin kıyıya cephesi olmasına rağmen;
Çizelge 1’deki verilere göre 12 tane mahallenin kapsadığı parsellerde kıyı kenar çizgisi ihlali
oluşmuştur ve 33 adet paftaya denk gelmiştir. 4 mahallede ise kıyı kenar çizgisi ihlali söz
konusu değildir.
4.3. İhlal Yapan Parsellerin İncelenmesi
Giresun Merkez İlçesi’nde KKÇ içinde kalan parselleri incelerken öncelikli olarak Kadastro
Müdürlüğü’nden alına onaylı kadastral paftalar sayısal olarak temin edilmiştir. Daha sonra
Giresun Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden onaylı hâlihazır haritalar temin
edilmiştir. Çevre ve Şehircilik Giresun İl Müdürlüğü’nden alınan sayısal haldeki kıyı kenar
çizgisi hattı diğer verilerle yazılım programında açılarak çakıştırılmıştır. İncelenen projeye
göre çalışma alanındaki parsellerin bir kısmı tamamen kıyı kenar çizgisinin içinde kalmakta,
bir kısmı kısmen kıyı kenar çizgisinin içinde kalmakta, bir kısmı da kıyı kenar çizgisine yakın
sahil şeridi içinde kalmaktadır.
Yapılan tespit ve incelemede kıyı kenar çizgisi ihlali yapan parsellerin ihlal miktarları ayrıntılı
bir şekilde hesaplanmış ve aşağıda Çizelge 2’ de gösterilmiştir.

www.ankarakongresi.org

P.10
29

October 4-6, 2019 Ankara

INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE
ON SCIENTIFIC RESEARCHES

303030

Çizelge 2. KKÇ İçinde Kısmen Ve Tamamen Kalan Parsellerin İhlal Miktarları ve
Mahallelere Göre Dağılımı
Kısmen Kıyı
Kenar Çizgisi
İçinde Kalan ve
İhlal Yapan
Parsel Sayısı

Tamamen Kıyı
Kenar Çizgisi
İçinde Kalan ve
İhlal Yapan
Parsel Sayısı

Kısmen Yada
Tamamen Kıyı
Kenar Çizgisi
İçinde Kalan ve
İhlal Yapan
Toplam
Parsel Sayısı

Kıyı Kenar
Çizgisi İhlali
Yapan
Parsellerin
Toplam Alanı

Aksu

7

6

13

18.244,66

Aydınlar

1

-

1

125,02

Çıtlakkale

8

1

9

2.239,10

Erikliman

10

-

10

326,62

Gaziler

5

-

5

861,55

Gedikkaya

18

-

18

4.109,04

Gemilerçekeği

1

3

4

3.341,06

Yalı

6

-

6

93,12

Hacıhüseyin

2

-

2

386,12

Kale

1

-

1

11

Sultanselim

6

4

10

16.013,78

Teyyaredüzü

7

1

8

1.278,57

TOPLAM

72

15

87

47.029,64

Mahalleler

2

(m )

Merkez Aksu Mahallesi’nde kısmen kıyı kenar çizgisi içinde kalan parsel sayısı 7, tamamen
kıyı kenar çizgisi içinde kalan parsel sayısı 6’dır. Kıyı kenar çizgisi ihlali yapılan toplam alan
18.744,66 m2’dir.
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Daha önce Giresun Belediyesi’nden izinli alınan ortofoto haritalar yazılım programı
vasıtasıyla kıyı kenar çizgisi ve parselleri aynı altlıkta inceleyerek aşağıda gösterilen veriler
elde edilmiş olup aynı bölgelere ait yerinde çektiğim fotoğraflarda kıyı kenar çizgisi üstüne
işlenerek gösterilmiştir.

Şekil 4. KKÇ ile Parsel Sınırlarının Ortofoto Haritada Görünümü (Aksu)

Şekil 5. KKÇ ile Parsel sınırlarının Bulunduğu Bölgenin Fotoğrafı (Aksu)
Merkez Erikliman Mahallesi’nde kısmen kıyı kenar çizgisi içinde kalan parsel sayısı 10,
tamamen kıyı kenar çizgisi içinde kalan parseli bulunmamaktadır. Kıyı kenar çizgisi ihlali
yapılan toplam alan 326,62 m2’dir.
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4.4. İhlal Yapan Parsellerin Jeolojik Durumu
Giresun İli mücavir alan sınırları içerisinde yapılmış 2 adet jeolojik harita bulunmaktadır.
Bunlardan biri M.T.A. (Maden Tetkik ve Arama) tarafından 1993 yılında yapılan jeolojik
harita, diğeri ise Giresun Belediyesi tarafından 2017 yılında yapılmış olan jeolojik haritadır.
M.T.A. tarafından yapılan jeolojik harita incelendiğinde kıyı alanında kalan parsellerin toprak
yapıları incelenerek %80’ının alüvyon olduğu, %20’unun ise Kabaköy, Kızılkaya, Bakırköy
ve Çağlayan formasyonunda olduğu tespit edilmiştir. Alüvyon zemin yapısı çakıl, kum, silt
ve kilden oluşmaktadır. Kabaköy Formasyonu bazalt lav ve piroklastlarından oluşmaktadır.
Kızılkaya Formasyonu riyodasit lav ve piroklastlarından oluşmaktadır. Bakırköy Formasyonu
killi kireç taşı, silttaşı, marn ve tüften oluşmaktadır. Çağlayan formasyonu ise andezit lav ve
piroklastlarından oluşmaktadır.
4.5. İhlal Yapan Parsellerin Mülkiyet-Kullanım İlişkileri
Merkez İlçe kadastro paftalarının sayısal olarak ED-50 ülke koordinat sistemine
dönüştürülerek kıyı kenar çizgisi ve hâlihazır haritanın yazılım programı ile çakıştırılması
sonucu kıyı kenar çizgisinin içinde kısmen ve tamamen kalan parsellerin mülkiyet bilgileri
Tapu Müdürlüğü’nün TAKBIS (Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi) uygulaması temin edilmiştir.
Kıyı kenar çizgisi ihlali yapan parsellerin malikleri şahıs, maliye hazinesi, belediye, özel
idare, köy tüzel kişiliği, vakıf, liman işletmesi ve dernekler olarak sınıflanmıştır.
Çizelge 3. KKÇ İçinde Kalan Parsellerin Mülkiyet Dağılımı

İhlal Yapan
Parsel Maliki

İhlal Yapan
Parsel Sayısı

(m )

İhlal Yapılan Parsellerin
Kıyı Kenar Çizgisi İçinde
Kalan Miktarının Parsel
Yüzölçümüne Olan Oranı
(%)

Kıyı Kenar
Çizgisi İhlali
Yapılan Alan
2

Şahıs

49

4.401,82

9,14

Hazine

22

30.651,54

54,65

Belediye

3

1.546,28

16,75

Özel İdare

2

2.441,98

49,93

Köy Tüzel Kişiliği

1

19,27

34,73

Vakıf

2

559,27

13,04

Liman İşletmesi

7

7.374,07

38,93

Dernek

1

35,41

16,65

TOPLAM

87

47.029,64

-

Tapu kayıtlarından alınan bilgiler doğrultusunda ihlal yapan parsellerin malik bilgileri temin
edilerek çalışma ile ilgili gerekli olan sorgulama ve analizler yapılmıştır. Şekil 6’ da kıyı
kenar çizgisi ve kıyıda kalan parseller GoogleEarth görüntüsü üzerinde gösterilmiştir.
Kıyı kenar çizgisi içinde kalarak ihlal yapan ve tapu iptalini gerektiren parseller Çizelge 3
doğrultusunda incelendiğinde sayı olarak şahıs parselleri çoğunlukta olsa dahi, yüzölçümü
olarak hazine arazileri daha fazladır. İhlal yapan toplam 87 adet parsel bulunmakta ve ihlal
miktarı toplam 47.029,64 m2’dir. İhlal yapan parsellerin kıyı kenar çizgisi içinde kalan
miktarının parsel yüzölçümüne olan oranları karşılaştırıldığında en yüksek oranın Maliye
Hazinesi mülkündeki parseller olduğu gözlenmiştir.
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KIYIDA KALAN
PARSELLER

K.K.Ç

Şekil 6. KKÇ ile kıyı parsellerinin Google Earth Harita Görüntüsü
4.6. Mülkiyet Kullanımının İncelenmesi
Çalışma alanı olan Giresun Merkez İlçe kıyı alanlarının kullanımında ilgili kanun ve
yönetmelik maddelerinde bulunan kamu yararı vurgusunun yeterli düzeyde önemsenmemiş
olması ve önemsendiği kadarıyla da uygulama eksikliğinin yaşanmasından kaynaklı suiistimal
edilmiş olmasıdır. Yalı Mahallesi ile Aydınlar Köyü arasında kalan kıyı alanlarının
kullanımında herkesin eşit ve serbest yararlanması ilkesine uygun olabilecek imar planında
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P.14
33

October 4-6, 2019 Ankara

343434

INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE
ON SCIENTIFIC RESEARCHES

eğlendinlen alanında kalan alanlardan başka herhangi bir alana rastlanmamıştır. Kıyılara
ilişkin yasal düzenlemeler bulunmasına rağmen konut ve turizm gelişiminin desteklenmesi
amacıyla yerleşmeye açık hale getirilmiştir. Kıyı kenar çizgisinin geç tespiti ve yanlış
uygulamalar gibi sorunlar sebebiyle kıyılarda taşınmaz mülkiyeti oluşmuştur. Normal
şartlarda Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’in 10. Maddesi gereği kıyıda
kalan özel mülkiyete konu arazilerle ilgili tapu iptali yapılması gerekmektedir. Buna karşılık
taşınmaz mülkiyeti oluşurken malike tapu veren devlet, tapu iptalini gerçekleştirmiş olacaktır.
Mağduriyeti söz konusu malik ise hakkını önce iç hukuk süreci ile arayacaktır. Sonuç alamaz
ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AHİM) süreci başlayacaktır. Fakat, yapılan
araştırmalar doğrultusunda Giresun Merkez İlçesi’nde herhangi bir tapu iptal davası
açılmamıştır.
4.7. Kıyı Kenar Çizgisi İhlali Yapan Şahıs Parsellerinin Değerlemesi
Giresun Merkez İlçesinde mülkiyeti Özel kişilere (şahsa) ait kıyı kenar çizgisi ihlali yapan 49
parselin değerlemesi için yapılan tespitler ayrı ayrı mahalleler için yapılmış ve Çizelge 4’deki
gibi hesaplanmıştır.
1. Aksu Mahallesi: Mahalle il merkezinin doğu yönünde konumlu olup, en yakın gelişmiş aks
Gazi Mustafa Kemal Bulvarıdır. Yakın civarda Sanayi Sitesi, Özel Hastane, Çöp Tesis Alanı
ve iskân ve ticaret mıntıkaları bulunmaktadır. Mahalle gelişmeye açık olup, yeni devlet
hastanesi, stadyum ve TOKİ sitelerinin yapılması bölgede gayrimenkul sektörüne hareketlilik
kazandırmıştır. Elektrik, su, kanalizasyon alt yapıları tamamlanmak üzeredir. Mahallenin
yapılaşması genellikle iskân ve ticaret mıntıkası şeklinde, eski yapılaşmalar sadece iskân
amaçlı yeni yapılaşmalarda zemin katlarda ticaret haneler tespit edilmiştir. Siteler 8-9 katlı
bağımsız yapılar ise 5-6 katlıdır. Bölgede talep oranı fazla olup gayrimenkul satışları artış
eğilimindedir. Bu değerlemeler sonucu ortalama m2 birim bedeli 1500-2000 TL/m2 olarak
hesaplanmıştır.
2. Aydınlar Mahallesi: Mahalle il merkezinin doğu yönünde konumlu olup, ilin doğu yönünde
son mahallesidir. En yakın gelişmiş aks Gazi Mustafa Kemal Bulvarıdır. Yakın civarda Sanayi
Sitesi, Özel Hastane, Çöp Tesis Alanı ve iskân ve ticaret mıntıkaları bulunmaktadır. Mahalle
gelişmeye devam etmekte olup, yeni devlet hastanesi, stadyum ve TOKİ sitelerinin yapılması
bölgede gayrimenkul sektörüne hareketlilik kazandırmıştır. Elektrik, su, kanalizasyon alt
yapıları tamamlanmak üzeredir. Mahallenin yapılaşması genellikle iskan mıntıkası
şeklindedir. Mahalle içinde boş arsalar ve fındık bahçelerinde bulunmaktadır. Yapılar
genellikle 5-6 katlıdır. Bölgede arz-talep dengede olup gayrimenkul satışları artış
eğilimindedir. Bu değerlemeler sonucu ortalama m2 birim bedeli 1000-1500 TL/m2 olarak
hesaplanmıştır.
3. Çıtlakkale Mahallesi: Mahalle il merkezinin batı yönünde konumlu olup, en yakın gelişmiş
aks Gazi Mustafa Kemal Bulvarıdır. Yakın civarda Hükümet Konağı, Yeni Emniyet
Müdürlüğü, Stadyum ve iskân ve ticaret mıntıkaları bulunmaktadır. Mahalle gelişimi
tamamlamak üzere olup, Hükümet Konağı, Yeni Emniyet Müdürlüğü bölgeye hareketlilik
getirmektedir. Elektrik, su, kanalizasyon ve doğalgaz alt yapıları tamamlanmıştır. Mahallenin
yapılaşması genellikle iskân ve ticaret mıntıkası şeklindedir. Mahallede kuzey cephede ana yol
akslarına yapılmış binalarda zemin katlar ticari amaçlı kullanılmakta olup, site yapılaşmaları
9-10 katlı, bağımsız yapılarda ise daha güney bölgelerde 5-6 katlıdır. Bölgede arz-talep
dengede olup gayrimenkul satışları durağandır. Bu değerlemeler sonucu ortalama m2 birim
bedeli 1750-2250 TL/m2 olarak hesaplanmıştır.
4. Erikliman Mahallesi: Mahalle il merkezinin batı yönünde konumlu olup, en yakın gelişmiş aks
Gazi Mustafa Kemal Bulvarıdır. Yakın civarda Uygulama Oteli ve iskân mıntıkaları
bulunmaktadır. Mahalle gelişmeye devam etmekte olup, ilin daha üst kademe gelir grubuna
sahip insanları bu mahalleyi tercih ettiğinden gayrimenkul sektörü hareketlidir. Elektrik, su,
kanalizasyon, doğalgaz alt yapıları tamamlanmak üzeredir. Mahallenin yapılaşması genellikle
iskân mıntıkası şeklindedir. Mahalle içinde boş arsalar ve fındık bahçelerinde bulunmaktadır.
Yapılar genellikle site şeklinde olup 7-8 katlıdır. Bölgede talep oranı fazla olup gayrimenkul
satışları artış eğilimindedir. Bu değerlemeler sonucu ortalama m2 birim bedeli 2000-2500
TL/m2 olarak hesaplanmıştır.
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5. Gaziler Mahallesi: Mahalle il merkezinin batı yönünde konumlu olup, en yakın gelişmiş aks
Gazi Mustafa Kemal Bulvarıdır. Yakın civarda Uygulama Oteli ve iskân mıntıkaları
bulunmaktadır. Mahalle gelişmeye devam etmekte olup, ilin daha üst kademe gelir grubuna
sahip insanları bu mahalleyi tercih ettiğinden gayrimenkul sektörü hareketlidir. Elektrik, su,
kanalizasyon, doğalgaz alt yapıları tamamlanmak üzeredir. Mahallenin yapılaşması genellikle
iskân mıntıkası şeklindedir. Mahalle içinde boş arsalar ve fındık bahçelerinde bulunmaktadır.
Yapılar genellikle site şeklinde olup 7-8 katlıdır. Bölgede talep oranı fazla olup gayrimenkul
satışları artış eğilimindedir. Bu değerlemeler sonucu ortalama m2 birim bedeli 2000-2500
TL/m2 olarak hesaplanmıştır.
6. Gedikkaya Mahallesi: Mahalle il merkezinin doğu yönünde konumlu olup, en yakın gelişmiş
aks Gazi Mustafa Kemal Bulvarıdır. Yakın civarda Sanayi Sitesi, Özel Hastane, Çöp Tesis
Alanı ve iskân ve ticaret mıntıkaları bulunmaktadır. Mahalle ilin son 9-10 yılında en hızlı
gelişen mahallesi olup, hâlihazırda gelişmeye devam etmektedir. İlin orta-alt kademe gelir
grubuna sahip insanları bu mahalleyi tercih etmektedir. Elektrik, su, kanalizasyon, doğalgaz
alt yapıları tamamlanmak üzeredir. Mahallenin yapılaşması genellikle iskân mıntıkası
şeklindedir. Sitelerin yoğun mahallede boş arsalar ve bahçelerde bulunmaktadır. Yapılar
genellikle site şeklinde olup 8-9 katlıdır. Bölgede arz-talep dengede olup gayrimenkul satışları
artış eğilimindedir. Bu değerlemeler sonucu ortalama m2 birim bedeli 1250-1500 TL/m2 olarak
hesaplanmıştır.
7. Gemilerçekeği Mahallesi: Mahalle il merkezinin doğu yönünde konumlu olup, en yakın
gelişmiş aks Gazi Mustafa Kemal Bulvarıdır. İskân ve ticaret mıntıkaları bulunmaktadır.
Mahalle gelişimini genel olarak tamamlanmış olup, mahalle içinde %30-35 oranında eski
yapılaşmalar mevcuttur. İlin orta-alt kademe gelir grubuna sahip insanları bu mahalleyi tercih
etmektedir. Elektrik, su, kanalizasyon, doğalgaz alt yapıları tamamlanmak
üzeredir.Mahallenin yapılaşması genellikle iskân mıntıkası şeklindedir. Siteler çok yoğun
değildir. Genellikle tek yapılar mevcuttur. Yapılar genellikle 5-7 katlıdır. Bölgede arz-talep
dengede olup gayrimenkul satışları durağan eğilimindedir. Bu değerlemeler sonucu ortalama
m2 birim bedeli 1000-1250 TL/m2 olarak hesaplanmıştır.
8. Hacıhüseyin Mahallesi: Mahalle il merkezinin doğu yönünde konumlu olup, ilin yapılaşması
en eski mahallelerindendir. En yakın gelişmiş aks Gazi Mustafa Kemal Bulvarıdır. İskân
mıntıkaları bulunmaktadır. Mahalle gelişimini genel olarak tamamlanmış olup, mahalle içinde
%35-40 oranında eski yapılaşmalar mevcuttur. İlin orta-alt kademe gelir grubuna sahip
insanları bu mahalleyi tercih etmektedir. Elektrik, su, kanalizasyon, doğalgaz alt yapıları
tamamlanmak üzeredir. Mahallenin yapılaşması genellikle iskân mıntıkası şeklindedir. Siteler
çok yoğun değildir. Genellikle tek yapılar mevcuttur. Yapılar genellikle 5-7 katlıdır. Bölgede
arz-talep dengede olup gayrimenkul satışları durağan eğilimindedir. Bu değerlemeler sonucu
ortalama m2 birim bedeli 1000-1250 TL/m2 olarak hesaplanmıştır.
9. Sultanselim Mahallesi: Mahalle il merkezi mahallesi olup ilin yapılaşması en eski
mahallesidir. En yakın gelişmiş aks Gazi Mustafa Kemal Bulvarıdır. Ticaret mıntıkaları
bulunmaktadır. Mahalle ticari ve reklamasyon olarak ilin en aktif mahallesi olup, gelişimini
tamamlanmıştır. Elektrik, su, kanalizasyon, doğalgaz alt yapıları tamamlanmıştır. Mahalle
ticari ve reklamasyon olarak ilin en aktif mahallesi olup, genellikle ofisler, dükkânlar
yapılaşmıştır.Yapılar genellikle 5-7 katlıdır.Bölgede arz-talep dengede olup gayrimenkul
satışları durağan eğilimindedir. Bu değerlemeler sonucu ortalama m2 birim bedeli 2500-3000
TL/m2 olarak hesaplanmıştır.
10. TeyyaredüzüMahallesi: Mahalle il merkezinin batı yönünde konumlu olup, en yakın gelişmiş
aks Gazi Mustafa Kemal Bulvarıdır. Yakın civarda Devlet Hastanesi, Otogar ve iskân
mıntıkaları bulunmaktadır. Mahalle gelişmeye devam etmekte olup, ilin orta-üst kademe gelir
grubuna sahip insanları bu mahalleyi tercih ettiğinden gayrimenkul sektörü hareketlidir.
Elektrik, su, kanalizasyon, doğalgaz alt yapıları tamamlanmıştır. Mahallenin yapılaşması
genellikle iskân ve ticaret mıntıkası şeklindedir. Mahallede kuzey cephede ana yol akslarına
yapılmış binalarda zemin katlar ticari amaçlı kullanılmakta olup, site yapılaşmaları 9-10 katlı,
bağımsız yapılarda ise daha güney bölgelerde 5-6 katlıdır. Bölgede arz-talep dengede olup
gayrimenkul satışları durağan eğilimindedir. Bu değerlemeler sonucu ortalama m2 birim bedeli
2250-3000 TL/m2 olarak hesaplanmıştır.
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11. Yalı Mahallesi:Mahalle il merkezinin batı yönünde konumlu olup, ilin batı yönünde son
mahallesidir. En yakın gelişmiş aks Gazi Mustafa Kemal Bulvarıdır. İskân mıntıkaları
bulunmaktadır. Mahalle gelişmeye devam etmekte olup, ilin daha üst kademe gelir grubuna
sahip insanları bu mahalleyi tercih ettiğinden gayrimenkul sektörü hareketlidir. Elektrik, su,
kanalizasyon, doğalgaz alt yapıları tamamlanmak üzeredir. Mahallenin yapılaşması genellikle
iskân mıntıkası şeklindedir. Mahalle içinde boş arsalar ve fındık bahçelerinde bulunmaktadır.
Yapılar genellikle site şeklinde olup 7-8 katlıdır. Bölgede talep oranı fazla olup gayrimenkul
satışları artış eğilimindedir. Bu değerlemeler sonucu ortalama m2 birim bedeli 2000-2500
TL/m2 olarak hesaplanmıştır.

Çizelge 4. KKÇ İçinde Kalan ve Mülkiyeti Şahıslara Ait Parsellerin Değerlemesi
PARSEL
SAYISI

İHLAL
MİKTARI
(M²)

M² BİRİM
BEDELİ
(TL/M²)

PAZAR DEĞERİ
(TL)

AKSU

8

850,15

1.500-2000

1.250.000-1750.000

AYDINLAR

1

125,02

1.000-1.500

125.000-190.000

ÇITLAKKALE

4

356,44

1.750-2.250

625.000-800.000

ERİKLİMAN

4

128,61

2.000-2.500

260.000-325.000

GAZİLER

5

861,55

2.000-2.500

1.700.000-2.155.000

GEDİKKAYA

15

815,86

1.250-1.500

1.000.000-1.200.000

GEMİLERÇEKEĞİ

1

156,75

1.000-1.250

155.000-195.000

HACIHÜSEYİN

2

386,12

1.000-1.250

385.000-480.000

TEYYAREDÜZÜ

3

565,11

2.250-3.000

1.600.000-1.700.000

SULTANSELİM

3

120,19

2.500-3.000

300.000-360.000

YALI

3

36,02

2.000-2.500

70.000-90.000

TOPLAM

49

4.401.82

-

7.470.000-9.245.000

MAHALLE

Çizelge 4’den anlaşıldığı üzere kıyı kenar çizgisi içinde kalan şahıs parsellerinin
kamulaştırılarak kamuya kazandırılması için asgari 7.470.000 TL değerinde bir bütçe
gerekmektedir. Çizelge 4’de belirtilen m² bedelleri hesaplanırken değerleme yöntemlerinden
Emsal Karşılaştırma Yöntemi kullanılmıştır. Her bir mahalle için kıyı kenar çizgisine en
yakın parseller dikkate alınarak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında parsellerin imar
durumları incelemesi yapılmıştır. Hâlihazırda son 6 ay içinde açık piyasada gerçekleştirilen;
pazarlanmış, satılmış ve halen pazarlanmakta olan taşınmazlar emsal alınmış olup, benzer
mülkler karşılaştırılmış, her bir parsel için imar lejantı, yapılaşma şartları, topografik durum
ve geometrik şekiller incelenmiştir. Emsallerin kıyı şeridinde kalan konu taşınmazlar ile
avantaj ve dezavantajları karşılaştırılmış, konum karşılaştırması, kullanım amacı, bahçe,
otopark, sosyal donatıların karşılaştırması, imar lejantı, emsal, yeşil alan, sit alanı vb.
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kısıtlamalar, terkler, tevhit şartları, artık parsel durumları gibi kalemler göz önünde
bulundurulmuştur. Emsallerin karşılaştırılması yapılır iken en az 4 emsal kullanılmış olup, her
bir emsal için şerefiye (+ ve – yönde) kullanılmış ve son olarak aritmetik ortalama alınmıştır.
5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Kıyı alanlarında bulunan parsellerin yaptığı ihlaller, kamu kurumlarından alınan sayısal
paftalar ve verilerde netcad yazılımı kullanılarak tespit edilmiştir. Giresun Merkez İlçesi’nin
toplam kıyı uzunluğu yaklaşık 17 km, kıyı kenar çizgisi uzunluğu 19 km’dir. İhlal yapan
parsellerin bulunduğu mahallelerin toplam kıyı uzunluğu 13.104 m, toplam kıyı kenar çizgisi
uzunluğu 15.590 m’dir. Kısmen ve tamamen kıyı kenar çizgisi ihlali yapan toplam parsel
sayısı 87, toplam ihlal miktarı ise 47.029,64 m2’dir. İhlal yapan toplam yapı sayısı ise 15 adet
olup, ihlal miktarı 1.342,93 m2’dir. Bu parseller ve yapılar 12 tane merkez mahallenin sınırları
içerisinde kalmaktadır. Bu parsellerin genel olarak zemin durumu alüvyondan oluşmaktadır.
Bu taşınmazların% 57’ si şahıs ve %25’ i Maliye Hazinesi mülkiyetinde bulunmaktadır. Kıyı
kenar çizgisi içinde ve sahil şeridinde kalan bu taşınmazlar imar planında konut, otel veya
konut, ticari konut, park, mezarlık ve akaryakıt alanlarında kalmaktadır.
Kıyı kenar çizgisi tespit edilmeden yapılan kadastro çalışmaları kıyılarda oluşan mülkiyet
probleminin zeminini hazırlamıştır. Kıyı kenar çizgisinden sonra mülkiyet sınırının başlaması
gerekmektedir. Bu uygulamaya geçilebilmesi için kıyı kenar çizgisi tespitinin mevzuat
doğrultusunda ilgili komisyonlarca tespit edilmesi ve onaylanması gerekmektedir.
Kıyı kenar çizgisinin tespit edilmesinde mevzuattan kaynaklı eksikler yer almaktadır. KKÇ
tespit edilirken Belediye, Kadastro Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Tapu
Müdürlüğü, Karayolları Müdürlüğü, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Örgütlerinden oluşacak
komisyonların oluşması gerekmektedir. Ayrıca KKÇ tespitinde sahanın jeomorfolojik
özelliklerine göre kıyı kenar çizgisi belirleneceğinden dolayı karar vericilerin arasında
Coğrafyacı ve Jeomorfologlarında olması gerekmekte ve kıyı kenar çizgisi tespit
komisyonunda da yer almalıdır. Merkez İlçesi kıyıları incelendiğinde birbiriyle ilişkili
kanunların çelişmesi ve farklı yorumlanmasından, imar planlarının kısmen kamu yararı
ilkesine aykırı hazırlandığından, maddi güçsüzlük ve zaman zaman siyasi baskıdan,
kurumların yeterince sahip çıkamaması gibi nedenlerden ötürü kamu yararı dışında
kullanılmış birçok yere rastlanmıştır. Kıyı alanlarında oluşan mülkiyet problemlerini kısa
vadede ortadan kaldırmak için öncelikle kıyı kenar çizgisi içinde kalan ve ihlal eden
parsellerin tespiti ilgili komisyonlarca yapılarak, kamu kurum ve kuruluşlarınca koordineli bir
şekilde tapu kayıtlarına kıyı alanında kaldığına dair şerh düşülerek satışının engellenmesi ve
yeni rantların oluşmasının önüne geçilmesi sağlanmalıdır. Bunun devamında kıyı alanlarının
CBS ve CAD yazılımı kullanılarak uydu görüntüsü ve sayısal verileri belli dönemlerde
komisyonlarca incelenerek analizleri yapılmalı, denetimi ve korunması sağlanmalıdır. Daha
sonra ihlal yapan taşınmazların ihlal yaptığı alanlarının tescil harici bırakılarak kamuya
terkini sağlanmalıdır.
Tespiti 12.01.1976 yılında eski Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlı Belediye Teknik
Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından tespiti yapılan kıyı kenar çizgisinin iyileştirilmesi
gerekmektedir. Kıyılarda Maliye Hazinesinin, Belediyelerin, İl Özel İdarelerinin, Çevre ve
Şehircilik Müdürlüklerinin ayrı ayrı mülki veya idari söz sahibi olduğu bölümler
bulunmaktadır. Kanun ve yönetmeliklerle bir düzenleme yapılarak aykırılıkların ortadan
kalkması, kamu kurum ve kuruluşlarınca koordineli bir şekilde yetkili bir idari yapı
oluşturularak genel ve yerel idarelerce bütüncül bir yapıda desteklenmesi gerekmektedir. Kıyı
kenar çizgisini geçirecek komisyonlar oluştururken mesleki ve teknik açıdan doğru ekip ve
ekipmanlar oluşturulmalı ve yapılacak ölçümler Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri
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Üretim Yönetmeliği’ne uygun haritalandırılmalıdır. Onaylı kıyı kenar çizgisi imar planlarına
işlenerek devlet güvencesi altına alınıp, kamu yararı ilkesine uyularak kıyı kullanımı ve
korunması sağlanmalıdır.
Kıyıda kalan parsellerin özel mülkiyetten arındırılması için Tapu Sicilinin Temel İlkeleri
gereği ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 46. Maddesinin 2. Fıkrasında geçen
“Kamulaştırma bedeli ile kesin hükme bağlanan artırım bedeli nakden ve peşin olarak ödenir.
Ancak, tarım reformunun uygulanması, büyük enerji ve sulama projeleri ile iskân projelerinin
gerçekleştirilmesi, yeni ormanların yetiştirilmesi, kıyıların korunması ve turizm amacıyla
kamulaştırılan toprakların bedellerinin ödenme şekli kanunla gösterilir. Kanunun taksitle
ödemeyi öngörebileceği bu hallerde, taksitlendirme süresi beş yılı aşamaz; bu takdirde
taksitler eşit olarak ödenir.” Hükmü gereğince kamulaştırma yöntemiyle kamuya
kazandırılması sağlanmalıdır.
Kıyıdaki mülkiyet sorunlarına adil bir çözüm olarak kıyıların kamuya kazandırılması
maksadıyla özellikle arsa ve arazi düzenlemesine olanak sağlayacak biçimde kıyıda yeşil alan
düzenlemesini içeren kıyı imar planları revizyonları yapılmalıdır. Kıyıda kalması nedeni ile
tapu iptali ve kamuya kazandırılması gereken taşınmazlar için idareye ait taşınmazın trampası,
idareye ait taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak tanınması, imar mevzuatı çerçevesinde başka bir
yerde imar hakkı kullandırılması veya gayrimenkul sertifikası verilmesi, vb. alternatif
çözümler düşünülmeli, tartışılmalı ve uygulanmalıdır
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GENELLEŞTİRİLMİŞ LOKAL MORREY UZAYLARINDA LUSIN-AREA
İNTEGRALİ VE LOKAL CAMPANATO FONKSİYONLARI TARAFINDAN
ÜRETİLEN MULTİLİNEER KOMÜTATÖRLERİN SINIRLILIĞI
THE BOUNDEDNESS OF MULTILINEAR COMMUTATORS GENERATED BY LUSINAREA INTEGRAL AND LOCAL CAMPANATO FUNCTIONS ON GENERALIZED
LOCAL MORREY SPACES
Doç. Dr. Ferit GÜRBÜZ
Hakkari Üniversitesi
ÖZET
𝑆 𝑛−1 = {𝑥 ∈ ℝ𝑛 : |𝑥| = 1}, ℝ𝑛 (𝑛 ≥ 2) de 𝑑σ normalleştirilmiş Lebesgue ölçüsü ile
donatılmış birim küresini göstersin.
𝛺 ∈ 𝐿𝑠 (𝑆 𝑛−1 ), 1 < 𝑠 ≤ ∞ olsun. 𝛺, sıfırıncı dereceden homojenlik koşulunu, yani,
𝛺(𝜆𝑥) = 𝛺(𝑥) for any 𝜆 > 0, 𝑥 ∈ ℝ𝑛 \{0}
ve herhangi bir 𝑥 ≠ 0 için 𝑥 ′ =

𝑥
|𝑥|

olmak üzere, 𝑆 𝑛−1 birim küre üzerindeki integralin sıfıra

gitme özelliğini (vanishing moment koşulu), yani,
∫𝑆𝑛−1 𝛺(𝑥 ′ )𝑑𝜎(𝑥 ′ ) = 0,
sağlayan ℝ𝑛 \{0} üzerinde tanımlı bir fonksiyondur.
𝑛+1
Γ(𝑥) = {(𝑦, 𝑡) ∈ ℝ𝑛+1
= ℝ𝑛 × (0, ∞)(𝑛 ≥ 2) olmak üzere, Lusin+ : |𝑥 − 𝑦| < 𝑡} and ℝ+
area integrali
1

𝜇𝛺,𝑆 (𝑓)(𝑥) = (∫

2 𝑑𝑦𝑑𝑡 2
𝛺(𝑦−𝑧)
∫𝛤(𝑥) | 𝑡 ∫|𝑦−𝑧|<𝑡 |𝑦−𝑧|𝑛−1 𝑓(𝑧)𝑑𝑧| 𝑡 𝑛+1 )
1

biçiminde tanımlanır.
Ayrıca, 𝑏𝑖 (𝑖 = 1, … , 𝑚) ler ℝ𝑛 üzerinde lokal integrallenebilir fonksiyonlar olsunlar, bu
durumda 𝑏⃗ = (𝑏1 , … , 𝑏𝑚 ) ve 𝜇𝛺,𝑆 tarafından üretilen multilineer komütatör aşağıdaki gibi
tanımlanır:
1

⃗
𝑏
(𝑓)(𝑥)
𝜇𝛺,𝑆

= (∫

1

𝛺(𝑦−𝑧)
∫𝛤(𝑥) | 𝑡 ∫|𝑦−𝑧|<𝑡 ∏𝑚
𝑖=1 |𝑦−𝑧|𝑛−1 [𝑏𝑖 (𝑥)

2 𝑑𝑦𝑑𝑡 2

− 𝑏𝑖 (𝑧)] 𝑓(𝑧)𝑑𝑧|

𝑡 𝑛+1

).

[5] den esinlenerek, bu çalışmada genelleştirilmiş lokal Morrey uzaylarında Lusin-area
integrali ve lokal Campanato fonksiyonları tarafından üretilen multilineer komütatörlerin
⃗
𝑏
sınırlılığını ele alacağız. 𝜇𝛺,𝑆
nin noktasal tahminini ve genelleştirilmiş lokal Morrey uzayının
tanımını kullanarak, önceki sonuçların bir genelleştirmesi olan genelleştirilmiş lokal Morrey
⃗
𝑏
uzaylarında 𝜇𝛺,𝑆
nin sınırlılığını inceleyeceğiz. Ancak, ana sonucunumuzun ispatı için
kullanılan teknikler ve aşikar olmayan çözümler [5] den oldukça farklıdır. Örneğin, [5] de 𝐻𝑤
ağırlıklı Hardy operatörü ile ilgili eşitsizlik kullanılırken, bu makalede sadece aşağıdaki
essential supremum ve essential infimum arasındaki ilişkiyi kullanacağız.
(𝑒𝑠𝑠𝑖𝑛𝑓𝑥∈𝐸 𝑓(𝑥))

−1

1

= 𝑒𝑠𝑠𝑠𝑢𝑝𝑥∈𝐸 𝑓(𝑥),

burada 𝑓 𝐸 üzerinde ölçülebilir ve herhangi bir reel değerli negatif olmayan bir fonksiyondur
(bakınız [8], sayfa 143).
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Anahtar Kelimeler: Lusin-area integrali; komütatör; lokal Campanato fonksiyonu;
genelleştirilmiş lokal Morrey uzayları.
ABSTRACT
Suppose that 𝑆 𝑛−1 = {𝑥 ∈ ℝ𝑛 : |𝑥| = 1} is the unit sphere in ℝ𝑛 (𝑛 ≥ 2) equipped with the
normalized Lebesgue measure 𝑑σ.
Let 𝛺 ∈ 𝐿𝑠 (𝑆 𝑛−1 ), 1 < 𝑠 ≤ ∞. 𝛺 is the function defined on ℝ𝑛 \{0} satisfying the
homogeneous of degree zero condition, that is,
𝛺(𝜆𝑥) = 𝛺(𝑥) for any 𝜆 > 0, 𝑥 ∈ ℝ𝑛 \{0}
and the integral zero property (=the vanishing moment condition) over the unit sphere 𝑆 𝑛−1 ,
that is,
∫𝑆𝑛−1 𝛺(𝑥 ′ )𝑑𝜎(𝑥 ′ ) = 0,
𝑥

where 𝑥 ′ = |𝑥| for any 𝑥 ≠ 0. The Lusin-area integral is defined by
1

𝜇𝛺,𝑆 (𝑓)(𝑥) = (∫

2 𝑑𝑦𝑑𝑡 2
𝛺(𝑦−𝑧)
∫𝛤(𝑥) | 𝑡 ∫|𝑦−𝑧|<𝑡 |𝑦−𝑧|𝑛−1 𝑓(𝑧)𝑑𝑧| 𝑡 𝑛+1 ) ,
1

𝑛+1
where Γ(𝑥) = {(𝑦, 𝑡) ∈ ℝ𝑛+1
= ℝ𝑛 × (0, ∞)(𝑛 ≥ 2).
+ : |𝑥 − 𝑦| < 𝑡} and ℝ+

Moreover, let 𝑏𝑖 (𝑖 = 1, … , 𝑚) be locally integrable functions on ℝ𝑛 , then the multilinear
commutator generated by 𝑏⃗ = (𝑏1 , … , 𝑏𝑚 ) and 𝜇𝛺,𝑆 is given as follows:
1

⃗
𝑏
(𝑓)(𝑥)
𝜇𝛺,𝑆

= (∫

1

𝛺(𝑦−𝑧)
∫𝛤(𝑥) | 𝑡 ∫|𝑦−𝑧|<𝑡 ∏𝑚
𝑖=1 |𝑦−𝑧|𝑛−1 [𝑏𝑖 (𝑥)

2 𝑑𝑦𝑑𝑡 2

− 𝑏𝑖 (𝑧)] 𝑓(𝑧)𝑑𝑧|

𝑡 𝑛+1

).

Inspired by [5], in this work, we consider the boundedness of multilinear commutators
generated by Lusin-area integral and local Campanato functions on generalized local Morrey
⃗
𝑏
spaces. Using the pointwise estimate of 𝜇𝛺,𝑆
and the definition of generalized local Morrey
⃗

𝑏
space, we study the boundedness of the 𝜇𝛺,𝑆
on generalized local Morrey spaces, which
extend the previous results. But, the techniques and non-trivial estimates which have been
used in the proof of our main result are quite different from [5]. For example, using inequality
about the weighted Hardy operator 𝐻𝑤 in [5], in this paper we will only use the following
relationship between essential supremum and essential infimum

(𝑒𝑠𝑠𝑖𝑛𝑓𝑥∈𝐸 𝑓(𝑥))

−1

1

= 𝑒𝑠𝑠𝑠𝑢𝑝𝑥∈𝐸 𝑓(𝑥),

where 𝑓 is any real-valued nonnegative function and measurable on 𝐸 (see [8], page 143).
Keywords: Lusin-area integral; commutator; local Campanato function; generalized local
Morrey spaces.
1. INTRODUCTION
Suppose that 𝑆 𝑛−1 = {𝑥 ∈ ℝ𝑛 : |𝑥| = 1} is the unit sphere in ℝ𝑛 (𝑛 ≥ 2) equipped with the
normalized Lebesgue measure 𝑑σ.
Let 𝛺 ∈ 𝐿𝑠 (𝑆 𝑛−1 ), 1 < 𝑠 ≤ ∞. 𝛺 is the function defined on ℝ𝑛 \{0} satisfying the
homogeneous of degree zero condition, that is,
𝛺(𝜆𝑥) = 𝛺(𝑥) for any 𝜆 > 0, 𝑥 ∈ ℝ𝑛 \{0}
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and the integral zero property (=the vanishing moment condition) over the unit sphere 𝑆 𝑛−1 ,
that is,
∫𝑆𝑛−1 𝛺(𝑥 ′ )𝑑𝜎(𝑥 ′ ) = 0,

(1)

𝑥

where 𝑥 ′ = |𝑥| for any 𝑥 ≠ 0. The Lusin-area integral is defined by
1

𝜇𝛺,𝑆 (𝑓)(𝑥) = (∫

2 𝑑𝑦𝑑𝑡 2
𝛺(𝑦−𝑧)
∫𝛤(𝑥) | 𝑡 ∫|𝑦−𝑧|<𝑡 |𝑦−𝑧|𝑛−1 𝑓(𝑧)𝑑𝑧| 𝑡 𝑛+1 ) ,
1

𝑛+1
where Γ(𝑥) = {(𝑦, 𝑡) ∈ ℝ𝑛+1
= ℝ𝑛 × (0, ∞)(𝑛 ≥ 2).
+ : |𝑥 − 𝑦| < 𝑡} and ℝ+

Moreover, let 𝑏𝑖 (𝑖 = 1, … , 𝑚) be locally integrable functions on ℝ𝑛 , then the multilinear
commutator generated by 𝑏⃗ = (𝑏1 , … , 𝑏𝑚 ) and 𝜇𝛺,𝑆 is given as follows:
1

⃗
𝑏
(𝑓)(𝑥)
𝜇𝛺,𝑆

= (∫

1

𝛺(𝑦−𝑧)
∫𝛤(𝑥) | 𝑡 ∫|𝑦−𝑧|<𝑡 ∏𝑚
𝑖=1 |𝑦−𝑧|𝑛−1 [𝑏𝑖 (𝑥)

2 𝑑𝑦𝑑𝑡 2

− 𝑏𝑖 (𝑧)] 𝑓(𝑧)𝑑𝑧|

𝑡 𝑛+1

).

It is well known that the Lusin-area integral plays an important role in harmonic analysis
and PDE (for example, see [1-3,5,7]). Therefore, it is a very interesting problem to discuss the
boundedness of the Lusin-area integral. In [1], Ding et al. studied the weighted
𝐿𝑝 boundedness of the area integral 𝜇𝛺,𝑆 . In [7], the authors investigated the boundedness
of 𝜇𝛺,𝑆 on the weighted Morrey spaces. The commutators generated by 𝜇𝛺,𝑆 attracted
much attention too. In [2] and [3], the authors discussed the weighted 𝐿𝑝 boundedness and
endpoint estimates for the higher order commutators generated by 𝜇𝛺,𝑆 and 𝐵𝑀𝑂 function,
respectively.
First of all, we recall some basic definitions and notations used in the paper.
Here and henceforth, 𝐹 ≈ 𝐺 means F≳G≳F; while F≳G means 𝐹 ≥ 𝐶𝐺 for a constant 𝐶 > 0;
and 𝐶 stands for a positive constant that can change its value in each statement without
explicit mention. Throughout the paper we assume that 𝑥 ∈ ℝ𝑛 and 𝑟 > 0, and also let
𝐵(𝑥, 𝑟) denote the open ball centered at 𝑥 of radius 𝑟, 𝐵 𝐶 (𝑥, 𝑟) denote its complement and
|𝐵(𝑥, 𝑟)| be the Lebesgue measure of the ball 𝐵(𝑥, 𝑟), and |𝐵(𝑥, 𝑟)| = 𝑣𝑛 𝑟 𝑛 , where 𝑣𝑛 =
|𝐵(0,1)|.
The theory of boundedness of classical operators of the real analysis, such as the maximal
operator, fractional maximal operator, Riesz potential and the singular integral operators etc,
from one Lebesgue space to another one is well studied by now. These results have good
applications in the theory of partial differential equations. However, in the theory of partial
differential equations, along with Lebesgue spaces, Morrey spaces also play an important role.
The classical Morrey spaces 𝐿𝑞,𝜆 were introduced by Morrey [6] in 1938 to study the local
behavior of solutions of second order elliptic partial differential equations (PDEs). And, we
{𝑥 }
recall the definitions of generalized local (central) Morrey space 𝐿𝑀𝑞,𝜑0 and local Campanato
{𝑥 }

space 𝐿𝐶𝑞,𝜆0 in the following.
DEFINITION 1 [4] (Generalized local (central) Morrey space) Let φ(x, r) be a positive
measurable function on ℝ𝑛 × (0, ∞) and 1 ≤ 𝑞 < ∞. For any fixed 𝑥0 ∈ ℝ𝑛 we denote by
{𝑥 }
{𝑥 }
𝐿𝑀𝑞,𝜑0 ≡ 𝐿𝑀𝑞,𝜑0 (ℝ𝑛 ) the generalized local Morrey space, the space of all functions 𝑓 ∈
𝑛
𝐿𝑙𝑜𝑐
𝑞 (ℝ ) with finite quasinorm
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∥ 𝑓 ∥𝐿𝑀{𝑥0} = sup𝜑(𝑥0 , 𝑟)−1 |𝐵(𝑥0 , 𝑟)|
𝑞,𝜑

−

𝑟>0

1
𝑝

∥ 𝑓 ∥𝐿𝑞(𝐵(𝑥0 ,𝑟)) < ∞.

And we denote
{𝑥 }

{𝑥 }
𝑛
𝐿𝑀𝑞,𝜑0 ≡ 𝐿𝑀𝑞,𝜑0 (ℝ𝑛 ) = {𝑓 ∈ 𝐿𝑙𝑜𝑐
𝑞 (ℝ ): ∥ 𝑓 ∥𝐿𝑀{𝑥0 } < ∞}.
𝑞,𝜑

{𝑥 }

According to this definition, we recover the local Morrey space 𝐿𝐿𝑞,𝜆0 under the choice
𝜑(𝑥0 , 𝑟) = 𝑟

𝜆−𝑛
𝑞

:

{𝑥 }

{𝑥 }

𝐿𝐿𝑞,𝜆0 = 𝐿𝑀𝑞,𝜑0 |

𝜆−𝑛

.

𝜑(𝑥0 ,𝑟)=𝑟 𝑞
1

DEFINITION 2 [4] Let 1 ≤ 𝑞 < ∞ and 0 ≤ 𝜆 < 𝑛. A local Campanato function 𝑏 ∈
{𝑥 }

0
𝑛
𝑛
𝐿𝑙𝑜𝑐
𝑞 (ℝ ) is said to belong to the 𝐿𝐶𝑞,𝜆 (ℝ ) (local Campanato space), if

‖𝑏‖

{𝑥 }

𝐿𝐶𝑞,𝜆0

= sup (|𝐵(𝑥
𝑟>0

1
1+𝜆𝑞
0 ,𝑟)|

∫𝐵(𝑥

𝑞

0 ,𝑟)

1
𝑞

|𝑏(𝑦) − 𝑏𝐵(𝑥0 ,𝑟) | 𝑑𝑦) < ∞,

where
1

𝑏𝐵(𝑥0 ,𝑟) = |𝐵(𝑥

0 ,𝑟)|

∫𝐵(𝑥

0 ,𝑟)

𝑏(𝑦)𝑑𝑦.

Define
{𝑥 }

𝑛
𝐿𝐶𝑞,𝜆0 (ℝ𝑛 ) = {𝑏 ∈ 𝐿𝑙𝑜𝑐
𝑞 (ℝ ): ‖𝑏‖𝐿𝐶 {𝑥0 } < ∞}.
𝑞,𝜆

Now let's give the following lemma:
LEMMA 1 [1] Suppose that 1 < 𝑞, 𝑠 ≤ ∞ and 𝛺 ∈ 𝐿𝑠 (𝑆 𝑛−1 ), 1 < 𝑠 ≤ ∞ satifying (1). If 𝑞, 𝑠
and weight function 𝑤 satisfy one of the following conditions
1. 𝑚𝑎𝑥{𝑠 ′ , 2} = 𝜏 < 𝑞 < ∞, and 𝑤 ∈ 𝐴𝑞;
2. 2 < 𝑞 < 𝑠, and 𝑤

𝑞 ′
2

1−( )

𝜏

∈ 𝐴𝑞′;

3. 2 ≤ 𝑞 < ∞, and 𝑤 𝑠′ ∈ 𝐴𝑞,

𝑠′

2

𝑠

then the operator 𝜇𝛺,𝑆 is bounded on 𝐿𝑞 (𝑤, ℝ𝑛 ), 𝑠 ′ = 𝑠−1 is the conjugate exponent of 𝑠.
REMARK 1 From Lemma 1, it is obvious that when 𝛺 ∈ 𝐿𝑠 (𝑆 𝑛−1 ), 1 < 𝑠 ≤ ∞ satifies (1),
the operator 𝜇𝛺,𝑆 is bounded on 𝐿𝑞 (ℝ𝑛 ) for 2 ≤ 𝑞 < ∞.
Inspired by [5], in this work, we consider the boundedness of multilinear commutators
generated by Lusin-area integral and local Campanato functions on generalized local Morrey
⃗
𝑏
spaces. Using the pointwise estimate of 𝜇𝛺,𝑆
and the definition of generalized local Morrey
⃗

𝑏
space, we study the boundedness of the 𝜇𝛺,𝑆
on generalized local Morrey spaces, which
extend the previous results. But, the techniques and non-trivial estimates which have been
used in the proof of our main result are quite different from [5]. For example, using inequality
about the weighted Hardy operator 𝐻𝑤 in [5], in this paper we will only use the following
relationship between essential supremum and essential infimum

(𝑒𝑠𝑠𝑖𝑛𝑓𝑥∈𝐸 𝑓(𝑥))

−1

1

= 𝑒𝑠𝑠𝑠𝑢𝑝𝑥∈𝐸 𝑓(𝑥),
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where 𝑓 is any real-valued nonnegative function and measurable on 𝐸 (see [8], page 143).
2. MAIN RESULT
Now we are ready to give the following main result with their proof.
THEOREM 1 Let 𝑥0 ∈ ℝ𝑛 , 𝛺 ∈ 𝐿𝑠 (𝑆 𝑛−1 ), 1 < 𝑠 ≤ ∞ satify (1) and 𝑚𝑎𝑥{𝑠 ′ , 2} < 𝑞 < ∞,
𝑠
1
where 𝑠 ′ = 𝑠−1 is the conjugate exponent of 𝑠. Let also 1 < 𝑝, 𝑞1 , 𝑞2 , ⋯ , 𝑝𝑚 < ∞ with 𝑞 =
∑𝑚
𝑖=1

1
𝑞𝑖

1

1

{𝑥 }

+ 𝑝 and 𝑏𝑖 ∈ 𝐿𝐶𝑞𝑖 ,𝜆0 𝑖 (ℝ𝑛 ) for 0 ≤ 𝜆𝑖 < 𝑛, 𝑖 = 1, … , 𝑚.

Then, if functions 𝜑1 , 𝜑2 : ℝ𝑛 × (0, ∞) → (0, +∞) satisfy the condition
𝑛

∞
∫𝑟 (1

𝑡 𝑚 𝑒𝑠𝑠𝑖𝑛𝑓𝑡<𝜏<∞ 𝜑1 (𝑥0 ,𝜏)𝜏𝑝

+ ln )

dt ≤ 𝐶 𝜑2 (𝑥0 , 𝑟),

𝑛
+1−𝑛𝜆

𝑟

𝑡𝑝

(3)
⃗
𝑏
where 𝜆 = ∑𝑚
𝑖=1 𝜆𝑖 and 𝐶 does not depend on 𝑟, then the operator 𝜇𝛺,𝑆 is bounded from
{𝑥 }
{𝑥 }
𝐿𝑀p,𝜑01 to 𝐿𝑀𝑞,𝜑02 . Moreover,
⃗

𝑏
‖𝜇𝛺,𝑆
𝑓‖

{𝑥 }

𝐿𝑀𝑞,𝜑02

≲ ∏𝑚
𝑖=1 ∥ 𝑏𝑖 ∥𝐿𝐶 {𝑥0 } ‖𝑓‖𝐿𝑀{𝑥0 } .
𝑝,𝜑1

𝑞𝑖 ,𝜆𝑖

{𝑥 }

PROOF. Since 𝑓 ∈ 𝐿𝑀p,𝜑01 , by (2) and it is also non-decreasing, with respect to 𝑡, of the
norm ‖𝑓‖𝐿p(𝐵(𝑥0 ,𝑡)) , we get
‖𝑓‖𝐿 (𝐵(𝑥 ,𝑡))
𝑝
0
𝑒𝑠𝑠𝑖𝑛𝑓0<𝑡<𝜏<∞ 𝜑1 (𝑥0

≤ 𝑒𝑠𝑠𝑠𝑢𝑝0<𝜏<∞

𝑛
,𝜏)𝜏𝑝

≤ 𝑒𝑠𝑠𝑠𝑢𝑝0<𝑡<𝜏<∞

‖𝑓‖𝐿 (𝐵(𝑥 ,𝜏))
𝑝
0
𝑛

‖𝑓‖𝐿 (𝐵(𝑥 ,𝑡))
𝑝
0
𝑛

𝜑1 (𝑥0 ,𝜏)𝜏 𝑝

≤ ‖𝑓‖𝐿𝑀{𝑥0} .

(4)

𝑝,𝜑1

𝜑1 (𝑥0 ,𝜏)𝜏𝑝

Moreover, 𝜑1 , 𝜑2 satisfy (3) and by (4), we have
𝑡 𝑚

∞

∫𝑟 (1 + ln 𝑟) ∥ 𝑓 ∥𝐿𝑝 (𝐵(𝑥0 ,𝑡))
≤

+ ln 𝑟)

𝑛

‖𝑓‖𝐿 (𝐵(𝑥 ,𝑡))
𝑝
0

𝑡 𝑚

∞
∫𝑟 (1

𝑑𝑡
𝑛
+1−𝑛𝜆
𝑡𝑝

𝑛

𝑒𝑠𝑠𝑖𝑛𝑓𝑡<𝜏<∞ 𝜑1 (𝑥0 ,𝜏)𝜏𝑝
𝑛
+1−𝑛𝜆

𝑒𝑠𝑠𝑖𝑛𝑓𝑡<𝜏<∞ 𝜑1 (𝑥0 ,𝜏)𝜏𝑝

𝑑𝑡

𝑡𝑝

𝑛

≲

∞
‖𝑓‖𝐿𝑀{𝑥0 } ∫𝑟 (1
𝑝,𝜑
1

𝑡 𝑚 𝑒𝑠𝑠𝑖𝑛𝑓𝑡<𝜏<∞ 𝜑1 (𝑥0 ,𝜏)𝜏𝑝

+ 𝑙𝑛 𝑟)

𝑛

𝑡𝑝

+1−𝑛𝜆

𝑑𝑡

≲ ‖𝑓‖𝐿𝑀{𝑥0 } 𝜑2 (𝑥0 , 𝑟).

(5)

𝑝,𝜑1

Then by Theorem 4.1 in [5] and (5), we get
⃗

𝑏
‖𝜇𝛺,𝑆
𝑓‖

{𝑥 }
𝐿𝑀q,𝜑02

= sup𝜑2 (𝑥0 , 𝑟)−1 |𝐵(𝑥0 , 𝑟)|

1
q

−

𝑟>0

⃗

𝑏
‖𝜇𝛺,𝑆
𝑓‖

𝐿q (𝐵(𝑥0 ,𝑟))

𝑡 𝑚

∞

−1
≲ ∏𝑚
∫𝑟 (1 + 𝑙𝑛 𝑟) ∥ 𝑓 ∥𝐿𝑝 (𝐵(𝑥0 ,𝑡))
𝑖=1 ∥ 𝑏𝑖 ∥𝐿𝐶 {𝑥0 } sup𝜑2 (𝑥0 , 𝑟)
𝑞𝑖 ,𝜆𝑖

≲

∏𝑚
𝑖=1

𝑟>0

𝑑𝑡
𝑛
+1−𝑛𝜆
𝑡𝑝

∥ 𝑏𝑖 ∥𝐿𝐶 {𝑥0} ‖𝑓‖𝐿𝑀{𝑥0 } .
𝑞𝑖 ,𝜆𝑖

𝑝,𝜑1
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GENELLEŞTİRİLMİŞ LOKAL MORREY UZAYLARINDA LUSIN-AREA
İNTEGRALİNİN SINIRLILIĞI
THE BOUNDEDNESS OF LUSIN-AREA INTEGRAL ON GENERALIZED LOCAL
MORREY SPACES
Doç. Dr. Ferit GÜRBÜZ
Hakkari Üniversitesi
ÖZET
𝑆 𝑛−1 = {𝑥 ∈ ℝ𝑛 : |𝑥| = 1}, ℝ𝑛 (𝑛 ≥ 2) de 𝑑σ normalleştirilmiş Lebesgue ölçüsü ile
donatılmış birim küresini göstersin.
𝛺 ∈ 𝐿𝑠 (𝑆 𝑛−1 ), 1 < 𝑠 ≤ ∞ olsun. 𝛺, sıfırıncı dereceden homojenlik koşulunu, yani,
𝛺(𝜆𝑥) = 𝛺(𝑥) for any 𝜆 > 0, 𝑥 ∈ ℝ𝑛 \{0}
𝑥

ve herhangi bir 𝑥 ≠ 0 için 𝑥 ′ = |𝑥| olmak üzere, 𝑆 𝑛−1 birim küre üzerindeki integralin sıfıra
gitme özelliğini (vanishing moment koşulu), yani,
∫𝑆𝑛−1 𝛺(𝑥 ′ )𝑑𝜎(𝑥 ′ ) = 0,
sağlayan ℝ𝑛 \{0} üzerinde tanımlı bir fonksiyondur.
𝑛+1
Γ(𝑥) = {(𝑦, 𝑡) ∈ ℝ𝑛+1
= ℝ𝑛 × (0, ∞)(𝑛 ≥ 2) olmak üzere, Lusin+ : |𝑥 − 𝑦| < 𝑡} and ℝ+
area integrali
1

𝜇𝛺,𝑆 (𝑓)(𝑥) = (∫

2 𝑑𝑦𝑑𝑡 2
𝛺(𝑦−𝑧)
∫𝛤(𝑥) | 𝑡 ∫|𝑦−𝑧|<𝑡 |𝑦−𝑧|𝑛−1 𝑓(𝑧)𝑑𝑧| 𝑡 𝑛+1 )
1

biçiminde tanımlanır.
[3] den esinlenerek, bu çalışmada genelleştirilmiş lokal Morrey uzaylarında Lusin-area
integralinin sınırlılığını ele alacağız. 𝜇Ω,S Lusin-area integralinin noktasal tahminini ve
genelleştirilmiş lokal Morrey uzayının tanımını kullanarak, önceki sonuçların bir
genelleştirmesi olan genelleştirilmiş lokal Morrey uzaylarında 𝜇Ω,S Lusin-area integralinin
sınırlılığını inceleyeceğiz. Ancak, ana sonucunumuzun ispatı için kullanılan teknikler ve
aşikar olmayan çözümler [3] den oldukça farklıdır. Örneğin [3] de 𝐻𝑤 ağırlıklı Hardy
operatörü ile ilgili eşitsizlik kullanılırken, bu makalede sadece aşağıdaki essential supremum
ve essential infimum arasındaki ilişkiyi kullanacağız.
(𝑒𝑠𝑠𝑖𝑛𝑓𝑥∈𝐸 𝑓(𝑥))

−1

1

= 𝑒𝑠𝑠𝑠𝑢𝑝𝑥∈𝐸 𝑓(𝑥),

burada 𝑓 𝐸 üzerinde ölçülebilir ve herhangi bir reel değerli negatif olmayan bir fonksiyondur
(bakınız [6], sayfa 143).
Anahtar Kelimeler: Lusin-area integrali; Morrey uzayları; genelleştirilmiş lokal Morrey
uzayları.
ABSTRACT
Suppose that 𝑆 𝑛−1 = {𝑥 ∈ ℝ𝑛 : |𝑥| = 1} is the unit sphere in ℝ𝑛 (𝑛 ≥ 2) equipped with the
normalized Lebesgue measure 𝑑σ.
Let 𝛺 ∈ 𝐿𝑠 (𝑆 𝑛−1 ), 1 < 𝑠 ≤ ∞. 𝛺 is the function defined on ℝ𝑛 \{0} satisfying the
homogeneous of degree zero condition, that is,
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𝛺(𝜆𝑥) = 𝛺(𝑥) for any 𝜆 > 0, 𝑥 ∈ ℝ𝑛 \{0}
and the integral zero property (=the vanishing moment condition) over the unit sphere 𝑆 𝑛−1 ,
that is,
∫𝑆𝑛−1 𝛺(𝑥 ′ )𝑑𝜎(𝑥 ′ ) = 0,
𝑥

where 𝑥 ′ = |𝑥| for any 𝑥 ≠ 0. The Lusin-area integral is defined by
1

𝜇𝛺,𝑆 (𝑓)(𝑥) = (∫

2 𝑑𝑦𝑑𝑡 2
𝛺(𝑦−𝑧)
∫𝛤(𝑥) | 𝑡 ∫|𝑦−𝑧|<𝑡 |𝑦−𝑧|𝑛−1 𝑓(𝑧)𝑑𝑧| 𝑡 𝑛+1 ) ,
1

𝑛+1
where Γ(𝑥) = {(𝑦, 𝑡) ∈ ℝ𝑛+1
= ℝ𝑛 × (0, ∞)(𝑛 ≥ 2).
+ : |𝑥 − 𝑦| < 𝑡} and ℝ+

Inspired by [3], in this work, we consider the boundedness of the Lusin-area integral on
generalized local Morrey spaces. Using the pointwise estimate of Lusin-area integral 𝜇Ω,S and
the definition of generalized local Morrey space, we study the boundedness of the Lusin-area
integral 𝜇Ω,S on generalized local Morrey spaces, which extend the previous results. But, the
techniques and non-trivial estimates which have been used in the proof of our main result are
quite different from [3]. For example, using inequality about the weighted Hardy operator 𝐻𝑤
in [3], in this paper we will only use the following relationship between essential supremum
and essential infimum
(𝑒𝑠𝑠𝑖𝑛𝑓𝑥∈𝐸 𝑓(𝑥))

−1

1

= 𝑒𝑠𝑠𝑠𝑢𝑝𝑥∈𝐸 𝑓(𝑥),

where 𝑓 is any real-valued nonnegative function and measurable on 𝐸 (see [6], page 143).
Keywords: Lusin-area integral; Morrey spaces; generalized local Morrey spaces.
1. INTRODUCTION
Suppose that 𝑆 𝑛−1 = {𝑥 ∈ ℝ𝑛 : |𝑥| = 1} is the unit sphere in ℝ𝑛 (𝑛 ≥ 2) equipped with the
normalized Lebesgue measure 𝑑σ.
Let 𝛺 ∈ 𝐿𝑠 (𝑆 𝑛−1 ), 1 < 𝑠 ≤ ∞. 𝛺 is the function defined on ℝ𝑛 \{0} satisfying the
homogeneous of degree zero condition, that is,
𝛺(𝜆𝑥) = 𝛺(𝑥) for any 𝜆 > 0, 𝑥 ∈ ℝ𝑛 \{0}
and the integral zero property (=the vanishing moment condition) over the unit sphere 𝑆 𝑛−1 ,
that is,
∫𝑆𝑛−1 𝛺(𝑥 ′ )𝑑𝜎(𝑥 ′ ) = 0,

(1)

𝑥

where 𝑥 ′ = |𝑥| for any 𝑥 ≠ 0. The Lusin-area integral is defined by
1

𝜇𝛺,𝑆 (𝑓)(𝑥) = (∫

2 𝑑𝑦𝑑𝑡 2
𝛺(𝑦−𝑧)
∫𝛤(𝑥) | 𝑡 ∫|𝑦−𝑧|<𝑡 |𝑦−𝑧|𝑛−1 𝑓(𝑧)𝑑𝑧| 𝑡 𝑛+1 ) ,
1

𝑛+1
where Γ(𝑥) = {(𝑦, 𝑡) ∈ ℝ𝑛+1
= ℝ𝑛 × (0, ∞)(𝑛 ≥ 2).
+ : |𝑥 − 𝑦| < 𝑡} and ℝ+

It is well known that the Lusin-area integral plays an important role in harmonic analysis
and PDE (for example, see [1,3,5]). Therefore, it is a very interesting problem to discuss the
boundedness of the Lusin-area integral. In [1], Ding et al. studied the weighted
𝐿𝑝 boundedness of the area integral 𝜇𝛺,𝑆 . In [5], the authors investigated the boundedness
of 𝜇𝛺,𝑆 on the weighted Morrey spaces.
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First of all, we recall some basic definitions and notations used in the paper.
Here and henceforth, 𝐹 ≈ 𝐺 means F≳G≳F; while F≳G means 𝐹 ≥ 𝐶𝐺 for a constant 𝐶 > 0;
and 𝐶 stands for a positive constant that can change its value in each statement without
explicit mention. Throughout the paper we assume that 𝑥 ∈ ℝ𝑛 and 𝑟 > 0, and also let
𝐵(𝑥, 𝑟) denote the open ball centered at 𝑥 of radius 𝑟, 𝐵 𝐶 (𝑥, 𝑟) denote its complement and
|𝐵(𝑥, 𝑟)| be the Lebesgue measure of the ball 𝐵(𝑥, 𝑟), and |𝐵(𝑥, 𝑟)| = 𝑣𝑛 𝑟 𝑛 , where 𝑣𝑛 =
|𝐵(0,1)|.
The theory of boundedness of classical operators of the real analysis, such as the maximal
operator, fractional maximal operator, Riesz potential and the singular integral operators etc,
from one Lebesgue space to another one is well studied by now. These results have good
applications in the theory of partial differential equations. However, in the theory of partial
differential equations, along with Lebesgue spaces, Morrey spaces also play an important role.
The classical Morrey spaces 𝐿𝑞,𝜆 were introduced by Morrey [4] in 1938 to study the local
behavior of solutions of second order elliptic partial differential equations (PDEs). And, we
{𝑥 }
recall the definition of generalized local (central) Morrey space 𝐿𝑀𝑞,𝜑0 in the following.
DEFINITION 1 [2] (Generalized local (central) Morrey space) Let φ(x, r) be a positive
measurable function on ℝ𝑛 × (0, ∞) and 1 ≤ 𝑞 < ∞. For any fixed 𝑥0 ∈ ℝ𝑛 we denote by
{𝑥 }
{𝑥 }
𝐿𝑀𝑞,𝜑0 ≡ 𝐿𝑀𝑞,𝜑0 (ℝ𝑛 ) the generalized local Morrey space, the space of all functions 𝑓 ∈
𝑛
𝐿𝑙𝑜𝑐
𝑞 (ℝ ) with finite quasinorm
∥ 𝑓 ∥𝐿𝑀{𝑥0} = sup𝜑(𝑥0 , 𝑟)−1 |𝐵(𝑥0 , 𝑟)|
𝑞,𝜑

−

1
𝑞

𝑟>0

∥ 𝑓 ∥𝐿𝑞(𝐵(𝑥0 ,𝑟)) < ∞.

And we denote
{𝑥 }

{𝑥 }
𝑛
𝐿𝑀𝑞,𝜑0 ≡ 𝐿𝑀𝑞,𝜑0 (ℝ𝑛 ) = {𝑓 ∈ 𝐿𝑙𝑜𝑐
𝑞 (ℝ ): ∥ 𝑓 ∥𝐿𝑀{𝑥0 } < ∞}.
𝑞,𝜑

{𝑥 }

According to this definition, we recover the local Morrey space 𝐿𝐿𝑞,𝜆0 under the choice
𝜑(𝑥0 , 𝑟) = 𝑟

𝜆−𝑛
𝑞

{𝑥 }

:
{𝑥 }

𝐿𝐿𝑞,𝜆0 = 𝐿𝑀𝑞,𝜑0 |

𝜆−𝑛

.

𝜑(𝑥0 ,𝑟)=𝑟 𝑞

Now let's give the following lemma:
LEMMA 1 [1] Suppose that 1 < 𝑞, 𝑠 ≤ ∞ and 𝛺 ∈ 𝐿𝑠 (𝑆 𝑛−1 ), 1 < 𝑠 ≤ ∞ satifying (1). If 𝑞, 𝑠
and weight function 𝑤 satisfy one of the following conditions
1. 𝑚𝑎𝑥{𝑠 ′ , 2} = 𝜓 < 𝑞 < ∞, and 𝑤 ∈ 𝐴 𝑞 ;
𝜓

2. 2 < 𝑞 < 𝑠, and 𝑤

𝑞 ′
1−( )
2

∈ 𝐴𝑞′;

3. 2 ≤ 𝑞 < ∞, and 𝑤 𝑠′ ∈ 𝐴𝑞,

𝑠′

2

𝑠

then the operator 𝜇𝛺,𝑆 is bounded on 𝐿𝑞 (𝑤, ℝ𝑛 ), 𝑠 ′ = 𝑠−1 is the conjugate exponent of 𝑠.
REMARK 1 From Lemma 1, it is obvious that when 𝛺 ∈ 𝐿𝑠 (𝑆 𝑛−1 ), 1 < 𝑠 ≤ ∞ satifies (1),
the operator 𝜇𝛺,𝑆 is bounded on 𝐿𝑞 (ℝ𝑛 ) for 2 ≤ 𝑞 < ∞.
Inspired by [3], in this work, we consider the boundedness of the Lusin-area integral on
generalized local Morrey spaces. Using the pointwise estimate of Lusin-area integral 𝜇Ω,S and
the definition of generalized local Morrey space, we study the boundedness of the Lusin-area
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integral 𝜇Ω,S on generalized local Morrey spaces, which extend the previous results. But, the
techniques and non-trivial estimates which have been used in the proof of our main result are
quite different from [3]. For example, using inequality about the weighted Hardy operator 𝐻𝑤
in [3], in this paper we will only use the following relationship between essential supremum
and essential infimum
(𝑒𝑠𝑠𝑖𝑛𝑓𝑥∈𝐸 𝑓(𝑥))

−1

1

= 𝑒𝑠𝑠𝑠𝑢𝑝𝑥∈𝐸 𝑓(𝑥),

(2)

where 𝑓 is any real-valued nonnegative function and measurable on 𝐸 (see [6], page 143).
2. MAIN RESULT
Now we are ready to give the following main result with their proof.
THEOREM 1 Let 𝑥0 ∈ ℝ𝑛 , 𝛺 ∈ 𝐿𝑠 (𝑆 𝑛−1 ), 1 < 𝑠 ≤ ∞ satify (1) and 𝑚𝑎𝑥{𝑠 ′ , 2} < 𝑞 < ∞,
𝑠
where 𝑠 ′ = 𝑠−1 is the conjugate exponent of 𝑠. Suppose that the operator 𝜇𝛺,𝑆 is bounded on
𝐿𝑞 (ℝ𝑛 ) for 2 ≤ 𝑞 < ∞. Then, if functions 𝜑1 , 𝜑2 : ℝ𝑛 × (0, ∞) → (0, +∞) satisfy the
condition
𝑛

∞ 𝑒𝑠𝑠𝑖𝑛𝑓𝑡<𝜏<∞ 𝜑1 (𝑥0 ,𝜏)𝜏 q
∫𝑟
𝑛
𝑡q

𝑑𝑡 ≤ 𝐶 𝜑2 (𝑥0 , 𝑟),

(3)
{𝑥 }

{𝑥 }

where 𝐶 does not depend on 𝑟, then the operator 𝜇𝛺,𝑆 is bounded from 𝐿𝑀q,𝜑01 to 𝐿𝑀𝑞,𝜑02 .
Moreover,
‖𝜇𝛺,𝑆 𝑓‖𝐿𝑀{𝑥0} ≲ ‖𝑓‖𝐿𝑀{𝑥0} .
q,𝜑1

𝑞,𝜑2

{𝑥 }

PROOF. Since 𝑓 ∈ 𝐿𝑀q,𝜑01 , by (2) and it is also non-decreasing, with respect to 𝑡, of the
norm ‖𝑓‖𝐿q (𝐵(𝑥0 ,𝑡)) , we get
‖𝑓‖𝐿 (𝐵(𝑥 ,𝑡))
𝑞
0
𝑒𝑠𝑠𝑖𝑛𝑓0<𝑡<𝜏<∞ 𝜑1 (𝑥0

≤ 𝑒𝑠𝑠𝑠𝑢𝑝0<𝜏<∞

𝑛
,𝜏)𝜏 𝑞

≤ 𝑒𝑠𝑠𝑠𝑢𝑝0<𝑡<𝜏<∞

‖𝑓‖𝐿 (𝐵(𝑥 ,𝜏))
𝑞
0
𝑛

‖𝑓‖𝐿 (𝐵(𝑥 ,𝑡))
𝑞
0
𝑛

𝜑1 (𝑥0 ,𝜏)𝜏 𝑞

≤ ‖𝑓‖𝐿𝑀{𝑥0} .

(4)

𝑞,𝜑1

𝜑1 (𝑥0 ,𝜏)𝜏 𝑞

Moreover, 𝜑1 , 𝜑2 satisfy (3) and by (4), we have
∞

∫𝑟 ∥ 𝑓 ∥𝐿𝑞(𝐵(𝑥0 ,𝑡))
≤

∞
∫𝑟

𝑑𝑡
𝑛
+1
𝑡𝑞
𝑛

‖𝑓‖𝐿 (𝐵(𝑥 ,𝑡))
𝑞
0
𝑛

𝑒𝑠𝑠𝑖𝑛𝑓𝑡<𝜏<∞ 𝜑1 (𝑥0 ,𝜏)𝜏 𝑞

𝑒𝑠𝑠𝑖𝑛𝑓𝑡<𝜏<∞ 𝜑1 (𝑥0 ,𝜏)𝜏 𝑞

𝑛
+1

𝑑𝑡

𝑡𝑞

𝑛

≲

∞ 𝑒𝑠𝑠𝑖𝑛𝑓𝑡<𝜏<∞ 𝜑1 (𝑥0 ,𝜏)𝜏 𝑞
‖𝑓‖𝐿𝑀{𝑥0 } ∫𝑟
𝑛
+1
𝑞,𝜑1
𝑡𝑞

𝑑𝑡

≲ ‖𝑓‖𝐿𝑀{𝑥0 } 𝜑2 (𝑥0 , 𝑟).

(5)

𝑞,𝜑1

Then by Theorem 3.1 in [3] and (5), we get
‖𝜇𝛺,𝑆 𝑓‖𝐿𝑀{𝑥0}

q,𝜑2

−

1

= sup𝜑2 (𝑥0 , 𝑟)−1 |𝐵(𝑥0 , 𝑟)| q ‖𝜇𝛺,𝑆 𝑓‖𝐿
𝑟>0

∞

≲ sup𝜑2 (𝑥0 , 𝑟)−1 ∫𝑟 ∥ 𝑓 ∥𝐿𝑞(𝐵(𝑥0 ,𝑡))
𝑟>0
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≲ ‖𝑓‖𝐿𝑀{𝑥0 } .
𝑞,𝜑1
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NÜKLEER ATIK DEPOLAMA SİSTEMLERİ, KULLANILMIŞ NÜKLEER YAKIT
GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ VE TÜRKİYE İÇİN SİSTEM
ÖNERİLERİ
NUCLEAR WASTE STORAGE SYSTEMS, EXAMINATION OF USED NUCLEAR FUEL
RECYCLING SYSTEMS AND SYSTEM RECOMMENDATIONS FOR TURKEY
Furkan DEMİRKOPARAN
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
ÖZET
Kısaca nükleer enerji, atomun parçalanması sonucu ortaya çıkan çok miktarda ısıdan elde
edilen enerjidir. Nükleer enerji elde ederken fisyon ve füzyon reaksiyonları, iki tip reaksiyon
türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’de günden güne yükselen nükleer enerji
teknolojisini, bu alanda daha gelişmiş olan ülkeleri takip ederek yakalamaya çalışmaktadır.
Nükleer enerji teknolojisi için TR-1 ve TR-2 araştırma reaktörleri dışında herhangi enerji
üreten nükleer reaktör bulundurmayan Türkiye, bu alanda çalışmalarına Rusya ve Japonya ile
protokoller imzalayarak Akkuyu Nükleer A.Ş şirketini Ruslarla beraber devreye sokmuştur.
Türkiye’de en son çalışan reaktör olan TR-2 reaktörü, özel bir izinle tamamen eğitim amaçlı
2009 yılında çalıştırılmış, alanda herhangi bir kontaminasyon dahi kalmamıştır.
Nükleer enerji elde edinmesi esnasında kullanılacak yakıt çubuklarının ardından pek tabii ki
nükleer atıklar meydana gelecektir. Atık yönetimi ve bertarafı da nükleer santrallerde bir diğer
önemli konudur. Zira nükleer atıkların geri dönüşümü, küresel ısınma gibi çevreye zarar
verecek durumların önüne geçilmesi için oldukça önemlidir.
Nükleer santrallerde enerji üretildikten sonra iki tip atık meydana gelmektedir. Bunlar düşük
seviyeli atıklar ve yüksek seviyeli atıklar olarak karşımıza çıkmaktadır. Düşük seviyeli atıklar
kolaylıkla işlenebilir ve imha edilebilir. Yüksek aktiviteli yakıtlar ise reaktör çekirdeğinden
çıkan kullanılmış yakıt çubuklarıdır. Bu kullanılmış yakıt çubukları reaktör yakınındaki
havuzlarda depolanır. Bu kullanılmış yakıtlar %97 oranında nükleer yakıt açısından değerli
maddeler ihtiva etmektedir. Dünyada kullanılmış nükleer yakıtlar için açık ve kapalı çevrim
olmak üzere iki metot kullanılır. Kullanılmış yakıtların atık olarak kabul edildiği açık
çevrimde, atıklara direk yer altına gömülme işlemi uygulanır. Kullanılmış yakıtların yeniden
işleme sokulduğu metot ise kapalı çevrim metodudur. Kullanılmış yakıt içerisindeki
radyoaktif yararlı maddeler tekrardan santral çevrimine sokulur, kalan atıklar ise
camlaştırılarak toprağa gömülür. Dünyada en çok tercih edilen metot açık çevrim metodudur.
Bunun nedeni, bu metodun kapalı çevrim metoduna oranla çok daha ekonomik olmasıdır.
Bu çalışmada, Türkiye’deki ve dünyadaki nükleer enerji, radyoaktivite ve nükleer santrallerle
ilgili genel ve güncel bilgiler verilecektir. Türkiye’deki nükleer çalışmalar karşılaştırılmalı bir
şekilde incelenecek; yakıt türleri, yakıt rezervleri ve bu rezervlerin kullanılabilirliği,
maliyetleri ve nükleer atıkların daha uygun yöntemlerle depolanmasına ya da bertaraf
edilmesine dair öneriler sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Nükleer, Atık, Radyoaktivite, Enerji, Depolama, Uranyum, Toryum
ABSTRACT
In short, nuclear energy is the energy generated from the large amount of heat generated by
the disintegration of the atom. Fission and fusion reactions when obtaining nuclear energy
appear as two types of reactions. Turkey's increasing nuclear energy technology, in this field
is trying to catch by following the more developed countries. Turkey, which does not have
any energy-generating nuclear reactors other than TR-1 and TR-2 research reactors for
nuclear energy technology, has signed protocols with Russia and Japan to commission
Akkuyu with the Russians. The TR-2 reactor, the last working reactor in Turkey, was
operated in 2009 for purely educational purposes with special permission, and there was not
even any contamination in the area.
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Of course, nuclear waste will occur after the fuel rods to be used during the acquisition of
nuclear energy. Waste management and disposal is another important issue in nuclear power
plants. Because the recycling of nuclear waste is very important for preventing environmental
lysis such as global warming.
After energy is produced in nuclear power plants, two types of waste occur. These are lowlevel waste sourcing and high-level waste. Low-level waste can be easily processed and
disposed. High-activity fuels are used fuel rods from the reactor core. These used fuel rods are
stored in pools near the reactor. These used fuels contain 97% of the materials of value in
terms of nuclear fuel. Two methods are used in the world: open and closed cycles for used
nuclear fuels. In the open cycle, where used fuels are considered waste, the process of burying
the waste directly underground is applied. The method by which used fuels are reprocessed is
a closed loop method. Radioactive useful materials in used fuel are re-inserted into the
nuclear cycle, while the remaining waste is glazed and buried in the ground. The most
preferred method in the world is open cycle method. This is because this method is much
more economical than the closed cycle method.
In this study, general and up-to-date information on nuclear power, radioactivity and nuclear
power plants in Turkey and around the world will be given. Nuclear studies in Turkey will be
examined in a comparative manner; fuel types, fuel reserves and availability of these reserves,
costs and recommendations for storage or disposal of nuclear waste in more appropriate ways
Keywords: Nuclear, Disposal, Radioactivity, Energy, Storage, Uranium, Thoirum
1. INTRODUCTION
Nuclear energy has been used in military and civilian fields since the 1940s.
Unfortunately, the atomic bomb created the first use of nuclear energy, which has been very
bad for the image of nuclear technology. Nuclear energy, which was first used in bombs and
submarines, was used to generate electricity in the next period. Providing a very large amount
of energy with very small amounts of fuel is the most important factor that makes nuclear
energy attractive.
Work in the field of nuclear technology was initiated mainly by the United States and
the USSR. The first commercial nuclear power plant was launched in the United States in
1950. Later, countries such as England, France, Canada and Japan worked in this field and
became giants of the world. As of January 2016, a total of 440 nuclear reactors are operational
in 31 countries around the world. The total installed power is 380,000MWe. These reactors
account for 12% of the world's energy production without carbon dioxide emissions.[1] In the
light of this information, it is impossible to say that the world has given up nuclear energy. On
the contrary, countries are committed to the "reactor revisa process", which costs less than
building a new power plant. Because the revised process increases the life span of the plants
for about 40 years and there is no need to build a new power plant. Currently there are 20
reactors waiting in line to receive revised approval in the USA. [2]
Turkey's first serious step in nuclear energy was the establishment of a 1MW TR-1
pool-type experimental reactor in Kucukcece in 1962. Turkey's efforts to build the first
nuclear power plant began with studies conducted between 1967 and 1970. However, due to
temporary governments, coups, economic crises, political and social reasons, this work was
postponed until 2010. In 2010, the treaty signed between Turkey and Russia was agreed.
Turkey's first nuclear power plant will be built at the mersin akkuyu site. Under this
agreement, between 100 and 150 students are sent to Russia each year to study nuclear power
plants[3].
Turkey's first nuclear power plant is a water-cooled-decelerating pressure water
reactor (PWR), called VVER-1200, which is powered by 4-5% enriched uranium. Four units
will be installed at Akkuyu and each reactor unit will have a power of 1200 MWe.
Considering that the Atatürk Dam, turkey's largest dam, has a power of 2400 MWe, it will be
understood how much power the Akkuyu plant, which will be built on an area much smaller
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than the Atatürk dam, has. The Atatürk dam covers an area of 817 kilometer-square. Akkuyu
Nuclear Power Plant will be built on an area of 15 kilometer-square. In addition, hydroelectric
power plants operate with a low yield because they are connected to the water regime during
the year. However, nuclear power plants operate with a yield of 85-90%. With the launch of
all four reactors planned to be installed in Sinop, Turkey will make significant progress both
in the energy field and in the field of nuclear technology.
This thesis is a general assessment for Turkey in the process of transition to nuclear.
The characteristics of nuclear power plants, the situation in the world, their advantages and
disadvantages to Turkey were examined and the evaluation and costs of nuclear fuels and
waste known as an important problem were analyzed.
1. NUCLEAR ENERGY AND FUNDAMENTALS CONCEPT
1.1 FUNDAMENTALS CONCEPT OF NUCLEAR ENERGY
Nuclear energy occurs the nuclear reactions between atoms. As a result of nuclear
reactions, a large amount of heat energy is generated according to the chemical reactions. As a
result of combustion of 1 kg uranium, 0.87g uranium is converted into energy. This mass
releases approximately 7.8x1013 J/kg of energy. This seems relatively small. However, the
energy generated by the burning of fossil fuels by 1 kg is 5x10 7 J/kg. In other words, nuclear
fuel provides 1.5x106 times more energy than fossil fuels [4].
In today's nuclear reactors, uranium is used as fuel. Although plutonium-blended fuels
are used, this fuel is also caused by the reaction of the U-238 with neutrons. So, plutonium is
an artificially produced element that is not found in nature. The much-talked-about Thorium
mine is not yet used as commercial fuel. Thorium will need a little more time and advanced
technology to be used as fuel. India and South Africa continue to work on this issue
When nuclear energy is called , Uranium is the most important element fort his topic.
Uranium is explored in 1789 and after this exploration, in 1934, the atom splitted. After the
atomic fragmentation, it was noticed that a large energy was noticed.. Nuclear energy is an
energy that occurs after fragmentation of the atom and consequently a large amount of heat
energy is revealed.There are two types of nuclear reaction which are fission and fusion
reactions
The fission reaction is the reaction of a neutron to be absorbed by hitting the nucleus
of a heavy element atom and consequently, the bombarded atom becomes unstable and
divides into at least two smaller different cores. Otto Hann and Fritz Strassmann first saw the
fission reaction by bombing a neutron with the U-235 atom in December 17 ,1939 [5].

[6] .
When enriched uranium is bombarded with neutrons, the nucleus division occurs.
Division products try to escape from the environment with kinetic energy, and thus nuclear
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energy occurs in the form of heat energy. 2 or 3 neutrons occur as a result of each fission. The
resulting neutrons react immediately with fisil isotopes, re-dividing. With this division, new
fissions emerge. This cycle continues to grow.This process is called nuclear chain reaction.
Fusion reaction is a combination of two light radioactive atomic nuclei, bringing
together a heavier atomic nucleus. As a result of this reaction, a very large temperature
occurs. Reactions in the sun are treated as a fusion reactions

[7] .
2. NUCLEAR ROW MATERIALS
2.1 URANIUM
Uranium was discovered by Martin Klaproth in 1789. Uranium is a radioactive
element, which was discovered by Henry Becquerel in 1896 after a number of experiments. In
the periodic table, it is an element that with atomic number 92, mass number 238 and specific
weight of approximately 19. It's not free in nature. Although it is easily oxygenated, it
combines with various elements to form uranium minerals. Only 3 uranium isotope occur
naturally: U-234, U-235 and U-238. [8]
Uranium is usually found in rocks, soil and water in low-level areas. It is also found in
the sea and oceans. It is found in the form of different isotopes in nature. Uranium-238,
Uranium-235 and Uranium-234 are natural uranium isotopes. 99.28% of uranium in nature
consists of U-238, 0.71% u-235 and 0.0054% U-234. Artificial uranium isotopes in the
reactor after the U-235 and Th-232 reactions are U-236, U-233 and U-232.[9]
In the graph below, distribution of uranium production by country is shown.
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[10 ]

2.2 PLUTONIUM
Plutonium is a chemical element with atomic number 94 that can be produced
artificially (Transuanic Elements). The chemical symbol is 'Pu'. Plutonium is derived from
uranium in nuclear reactors. For this reason, plutonium is found in used nuclear fuels or fisil
materials in nuclear weapons. Plutonium can have four isotous in nature (238Pu, 239Pu,
240Pu and 244Pu). These isotopes were caused by spontaneous fission. But these are trace
amounts. The actual production of plutonium is caused by the reaction of the U-238 isotope.
The most basic form of this reaction is given below.
U92 + 1n0 → 239U92 →(with β 23,5 minutes) 239Np93 →(2,35 days) 239Pu94
2.3 THORIUM
Thorium is a chemical element with atomic number 90 that is spontaneously found in
nature. The chemical symbol is "Th", which was discovered by Norwegian scientist Morten
Thrane Esmark in 1828. Thorium is found in sands that are three times more natural than
uranium and are usually monazite (rare earth metals containing phosphate minerals). Of
thorium, which has 6 isotous in nature, only th-232 is stable compared to others. Others
(230th, 229th, 228Th, 234Th and 227Th) are unstable isotopes. The half-life of the Th-232 is
approximately 1.4×1010 years and close to the earth's age (4.5×109 years) [11 ].
What makes thorium valuable is that it's not just that. abundant in nature compared to
uranium and produces radioactive waste that lasts less than uranium. Thorium fuel cycle
research reactors have been used by Germany, India, Canada, Japan, China, the Netherlands,
Belgium, Norway, Russia, Brazil, the UK and the United States, and some countries are
continuing to do [12]. In 2009, cern designed the first thorium-powered energy amplifier
reactor [13]
Talking about thorium reserves in Turkey is not the right approach. The reserve and
the resource are often confused. In order for a resource to become a reserve, it must provide
two conditions: first, knowing the cost of production, i.e. how many pounds a kilogram can be
produced, and secondly, that this mine has a market value, i.e. it is bought and sold in the
world. Must be. These two conditions are not provided for thorium. Because thorium is not a
nuclear fuel that is already used. Therefore, it would be more accurate to use the source
expression for thorium, not reserve. Thorium is a fuel that is currently waiting its turn. Turkey
should not lag behind thorium technology, it should start work in this field already[14].
235
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3. NUCLEAR FUEL CYCLE
The nuclear fuel cycle covers all processes such as extraction and processing of
uranium from mines, enrichment, fuel production, reprocessing of fuels from the reactor.
There are two types of fuel cycles used worldwide: Open (Single Pass) Fuel Cycle and Closed
Fuel Cycle.
Fuels produced by coming out of the mine and processing in the open fuel cycle are
considered waste after burning in the reactor. In storage pools, used fuels that have been left
to cool for many years are temporarily stored to be permanently buried underground.
However, today, the permanent burial process has not yet been carried out by any country. In
the closed fuel cycle, used fuels from the reactor are sent to the facilities for reprocessing.
Used fuels are broken down in the reprocessing plant and the uranium and plutonium that can
be used in the fuel are separated. The remaining high-activity waste is camlazed and sent to
permanent storage. The closed fuel cycle is 10% more costly than open cycle[ 15].
4. USED NUCLEAR FUEL AND NUCLEAR WASTE
Radioactive waste is produced in different ways in the fuel cycle of the plants. A
significant amount of waste is generated as a result of nuclear weapons programmes. Waste is
usually classifed into four categories.
- High level of waste: Used fuels containing most of the fission products and waste
sewage resulting from reprocessing.
- Transuranic (TRU) waste: Mostly plutonium isotopes with a concentration exceeding
10-9Ci/g. TRU wastes are produced during reprocess-recycling, plutonium fuel
production and nuclear weapons production.
- Low activated waste: Contains waste with a low configuration of 10 -9 Ci/g. Waste that
requires little armouring or requires no armouring, but still contains hazardous
materials.
- Mineral waste: Low construction waste spawned during uranium mining and found in
nature.
4.1 REPROCESS AND RECYCLE OF USED NUCLEAR FUEL AND WASTE
Reprocessing is called separating used nuclear fuels into components. These
components include; uranium is composed of fission products and plutonium. Physical and
chemical methods are used for reprocessing.
After adequate cooling and decay, the mechanical cutting machines integrated into the
system and the fuel rods are cut into 3 cm long pieces. These parts fall into compartments
containing nitric acid to dissolve UO2 and separate the zirconium alloy surrounding the fuel
bar from the shells. Then a watery solution from the pre-filtration process continues the
solvent process. This extraction process is called PUREX.[16].
The solvent for the recovery of plutonium and uranium with PUREX is tributyl
phosphate (TBF), an organic compound diluted with kerosene. The separation of used fuel
into components is shown in Figure 3.16. The resulting uranium has a u-235 content that is
denser than natural uranium. Uranium can be set aside or re-enriched with isotope separation
processing. The resulting plutonium is converted into a suitable oxide for combining with
uranium oxide (MOX), which contains all or part of the reactor fuel.
4.2 DISPOSAL OF NUCLEAR WASTE
4.2.1 DISPOSAL OF LOW LEVEL NUCLEAR WASTE
The disposal of low and high-activity wastes is carried out in different ways. Low or
medium waste is solid, such as gloves, clothing, coming out of a switchboard or hospitals;
liquids used in disinfectant. These wastes are kept in a controlled manner in the facilities and
the level of activity is expected to decrease. They are then sent to low-level operating
facilities. In these facilities, solid, liquid and gas-shaped wastes are processed by
compression, incineration and other methods and their volumes are reduced and filled into
barrels.
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Waste sits first in green barrels and kept in waste processing plants. They are then
subjected to a number of procedures. Solid waste is reduced by approximately 1/150 by
incineration and compression methods. Liquid wastes are reduced by approximately 1/500 by
evaporation and drying methods. As a result of the operations, the remaining muddy liquid or
compressed solids are mixed with cement and plastic in yellow barrels and turned into fixed
barrels. processed yellow waste barrels are inspected to measure their radioliness and
densities. After approval is received, 8 waste barrels are placed in large containers of
1.6mx3.2mx1.3m and covered. They are sent by land or rail to the final storage facility.
They're stored here for about 500 years. Many substances in waste drop to the natural
radiation level within 100 years. the remaining 20% of the content slowers after about 500
years and radiation levels to natural radiation levels.
4.2.2 DISPOSAL OF HIGH LEVEL NUCLEAR WASTE
High-level waste varies for indoor or outdoor cycles. In the open cycle, all used
nuclear fuel from the reactor is considered waste and is first stored and cooled in the pools at
the power plant site or in dry storage barrels at the power plant site in the form of a fuel beam.
These are temporary storage methods. It is then buried very firmly in a land allocated for final
storage. This burial process will prevent these fuels from reaching the surface again.
In the closed cycle, used nuclear fuels are refriked in the pools for about 5-10 years
and then sent to the reprocessing facility. Here, plutonium and uranium in used nuclear fuels
are decomposed. What remains are fission products with high activity. This waste cannot be
cemented or stored like low-level waste. For this reason, a more powerful method of
protection is taken to the way of glazing. High-level waste sped into steel barrels are sent to
final storage facilities[17].
5. NUCLEAR STUDIES IN TURKEY
Our country, Turkey, which started its nuclear power plant works in the 1970s, has not
taken any serious steps in this field for political and economic reasons. Ground surveys,
uranium and thorium exploration activities were completed in the 1980s. In 2004, nuclear
energy was again on the agenda. Hilmi Guler, the former minister of energy who stepped up
efforts in 2005, announced that the foundation of the first plant would be laid in 2007, and in
2007 the "Nuclear Energy Act" was passed. In 2017, President Ahmet Necdet Sezer vetoed
the law on the grounds that this law is unconstitutional. Later, the law was sent back to
parliament and the law no. 5710 on the establishment and operation of Nuclear Safe Plant
was adopted. the relevant regulations were published in 2008. Thus the legal framework is
draw[18].
As a result of the tender made in 2010, the Russian Nuclear Company Ros Atom won
the tender for the Mersin Akkuyu Power Plant. In the same year, russia and Turkey signed an
intergovernmental agreement [19].
The second nuclear power plant planned to be built in Turkey is the Sinop plant. Work
on the Sinop plant began in 2008 and relations with Japanese companies were conducted.
However, these negotiations were suspended after the Fukushima Nuclear accident. Then, in
May 2013, an agreement was signed with Mitsubishi Heavy Industries (MHI) and Areva, a
Franco-Japanese consortium. A total of four units of 4600 MWe, each with a power of 1150
MWe, are planned from the Atmea 1-type compressed water reactor. the first unit is
scheduled to start in late 2017 [20].
The planned third nuclear power plant was decided to be installed on the İgneada site
of Kirklareli. In November 2014, negotiations were held and agreed with China's Nuclear
Technology Corporation (SNPTC) and Westinghouse.
These dates were planned by the Government. However, these dates were changed
some politicals reasons. In the table planned dates are given .
TYPE
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Mersin-Akkuyu 1

VVER-1200

1200

End of 2016

BE
PROCESSED
2023

Mersin-Akkuyu 2

VVER-1200

1200

2017

2023

Mersin-Akkuyu 3

VVER-1200

1200

2018

2024

Mersin-Akkuyu 4

VVER-1200

1200

2019

2025

Sinop 1

Atmea1

1150

2017

2023

Sinop 2

Atmea1

1150

2018

2024

Sinop 3

Atmea1

1150

?

?

Sinop 4

Atmea1

1150

?

?

İğneada 1-4

AP1000x2,
CAP1400x2

2x1250
2x1400

?

?

6. NUCLEAR POWER PLANT ECONOMY AND COSTS IN THE WORLD
The type of power plant to be built depends on many factors. For example, a solar
power plant is not built in a country where the number of sunny days is very small. Because
the cost will be greater than production, it will not make sense. The build-up of power plants
depends on several factors regarding the capacity factor, initial investment cost, local or
external dependence. Nuclear Power Plants are attractive with an 85-90% capacity factor and
an average unit production cost of 8cent/kWh. However, the initial investment cost and public
security concerns are obstacles to nuclear. However, the initial investment cost is almost the
same as thermal power plants. Nuclear power plants become much more attractive after the
initial investment costs are taken into consideration. Because nuclear power plants with
maintenance-operating costs 0.78 cent/kWh and fuel costs 1 cent/kWh are much less costly
than thermal power plants and have less operating-maintenance costs than non-fuel renewable
energies. Nuclear power plants have very high capital costs and but low fuel costs compared
to other power-generating plants. Us only spends $0.001/kWh to cover fuel disposal [21].
7. RESULTS AND SUGGESTIONS
In this thesis, up-to-date information is given about the energy and nuclear energy
situation of the world and the work of Turkey, which has been trying to build a nuclear power
plant for more than 50 years, is examined. The first important steps in the field of nuclear
technology in Turkey, the establishment of the Akkuyu Nuclear Power Plant, sinop nuclear
power plant and Kirklareli nuclear power plant plans were researched; information about
uranium and thorium sources is also provided. With this thesis, analyses have been made
about Turkey's nuclear future and suggestions have been presented.
A negative atmosphere about nuclear energy has been created in recent years. In
particular, there have been reports that the world has given up on nuclear and that some
countries have shut down nuclear power plants, claiming that the United States has not been
building new plants for a long time. However, it is a serious lack of information to say that
nuclear energy has been discontinued through these reports. Thanks to emerging technologies,
instead of building a new plant, the life span of an existing plant can be extended for
approximately 40 years. This application is much cheaper than building a new plant. This is
what nuclear giant countries like the United States are doing right now.
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Turkey has selected the VVER-1200 (AES-2006) reactor, an improved version of the
Russian-manufactured VVER-1000 reactor, for the first nuclear power plant it will build. The
VVER-1200 will be an active security systems and a high efficiency reactor. Russia has
announced that it will operate the first plant of the VVER-1200 by the end of 2016 and is
currently in the process of installing 10 reactors in the World. There is also a 15-year
experience from the VVER-1000. As a condition, TAEK asks Russia for a licensed and
construction of this reactor. The determination of the safety of the plant is specified when
licensing is carried out. VVER-1200 reactors are installed in Russia with construction
licenses. The selected reactor is the most widely used and most experienced "Light Water
Pressure Water Reactor (PWR)" in the world. The installation of the refrigerant water in
Akkuyu will be taken from the sea and additional water towers will not be built.
Another benefit that the nuclear power plant will provide to the country is the
operation of uranium and thorium resources on the territory of our country. In this way, both
domestic resources will be put into operation and fuel will be profited. Because the uranium
we import will cost ten times more. Thorium welding is not currently used as fuel, but is
expected to be used soon, and work in this area is ongoing
According to our calculations, when used fuels from the four reactors to be installed in
Akkuyu are stored in the form of fuel beams, an Olympic pool will only fill in 121 years.
However, the life span of a reactor is now 60 years at the most. It can be revised and extended
to 100 years. During this time, if used fuels in the pool are reprocessed, the size of the waste
will shrink by 1/25. If its fuels can only be stored in rod form and not in the form of bundles,
this pool will take up to 200 years to fill. However, used fuels cannot be stored as rods with
current technology. This method will be much more advantageous after some improvements
have been made recently. Storage in pools is carried out safely in all countries. This path
seems to be the safest and most logical way until studies on final storage and recycling are
developed. The only disadvantage of this process is continuous maintenance.
As a result, Turkey will build its first nuclear power plant at Akkuyu. This plant is a
VVER 1200 light aqueous pressure reactor (PWR) developed by the Russians. The plant will
be installed in the form of a 15-year build-operate transfer and after 15 years the power plant
operation will be transferred to Turkey. The fuel to be used is 3-5% lightly enriched uranium.
At the same time, uranium extraction works have started in Turkey and the possibility of
using domestic fuel will be provided. The plant will cost approximately $20 billion, all
inclusive, and Turkey will buy electricity at 12.5-15 cents/kW. Low and moderate waste from
the plant will be easily disposed of by TAEK. These wastes are the equivalent of waste from
hospitals. Used fuels are considered as high-activity wastes. These will be stored in the pools
within the Akkuyu plant. The total waste from Akkuyu will only fill an Olympic pool in 121
years. However, since the life of the plant will be 100 with the revision, the used nuclear fuels
from Akkuyu will not be able to fill an Olympic pool sufficiently. These wastes will be left to
be cooled and stored in pools for approximately 20-30 years. There is no agreement or study
on whether used fuels will be processed. Turkey will address this issue in the future.
However, reprocessing used waste and obtaining new fuels, thus reducing the amount of
waste and storing it will be the most appropriate way.
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GIDA KATKI MADDESİ SUNSET YELLOW’UN KAN DOKUSU ÜZERİNE
APOPTOTİK ETKİSİNİN BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF THE APOPTOTIC EFFECT OF SUNSET YELLOW ON BLOOD
TISSUE
Prof. Dr. Dilek PANDIR
Yozgat Bozok Üniversitesi
Arş. Gör. Gülşife GÖK
Yozgat Bozok Üniversitesi
ÖZET
Çevresel faktörlerin, insan sağlığına önemli ölçüde etkisi olduğu bilinmektedir. Çeşitli
biyolojik sorunlara ve hastalıklara öncü olan; bilmeyerek maruz kaldığımız birçok sentetik
veya doğal kimyasal maddeler bulunmaktadır. Günümüzde endüstriyel alanların artması ile
meydana gelen çevre kirliliği, kimyasal maddelere maruz kalma olasılığını arttırmaktadır.
Kimyasal maddelerin artışı ile oluşan toksik etkiler, insan sağlığını tehdit eden sorunları
doğurmaktadır.
Gıda katkı maddeleri; tüketime sunulacak olan gıdaların renk, lezzet ve görünümünü cazip
kılmak ve bozulmasını önleyerek raf ömrünü uzatmak amacıyla ilave edilen maddelere
denilmektedir. Bu maddeler üretim, işletme, paketleme ve depolama gibi süreçlerde besinlere
eklenmektedir.
Bu çalışma, gıda katkı maddelerinden biri olan Sunset Yellow (SY)’un in vitro koşullarda insan
kan dokusu üzerindeki toksisitesini belirlemek için yapılmıştır. 1. gruba (kontrol grubu)
herhangi bir kimyasal madde verilmemiştir. 2. gruba ise (SY uygulama grubu) artan dozlarda
SY (1, 5, 10 µM) verilmiştir. Hücre hasarı üzerindeki etkisine bakılmıştır.
Apoptoz; gelişim, hücre popülasyonunun korunması ve dokularda yaşlanma gibi hemostatik bir
mekanizma sağlamak için fizyolojik olarak meydana gelir. Ayrıca, hücreler hastalıklardan veya
zararlı ajanlardan veya immün reaksiyonlardan zarar gördüğünde koruyucu bir mekanizma
olarak ortaya çıkar. Apoptotik yüzde, apoptotik hücre sayısının yaşayabilir hücrelere oranı ile
belirlenir. Bu amaçla apoptoz ilk önce hücreleri görünür kılarak belirlenmelidir. Bu çalışmada
apoptotik ve nekrotik hücrelerin belirlenmesi için Akridin Oranj/Etidyum Bromür boyama
yöntemi uygulanmış ve apoptozis yapılan hücrelerde meydana gelen renklendirici
değişikliklerden sonra belirleniştir. Bu yönteme göre, SY'nin kan hücrelerinde apoptozu
indüklediği belirlenmiştir. SY’nin artan dozları kan hücrelerinde apoptozun artmasına neden
olmuştur. Sonuç olarak, bu çalışmada SY’nin sitotoksik etkisi test edilmiş olup, SY’nin insan
kan dokusu üzerinde zararlı olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sunset Yellow, Gıda Katkı Maddesi, Apoptoz, Toksisite
ABSTRACT
Environmental factors are known to have a significant impact on human health. There are
many synthetic or natural chemicals that we are unknowingly exposed. Today, environmental
pollution caused by the increase of industrial areas increases the possibility of exposure to
chemicals. The toxic effects caused by the increase of chemical substances cause problems
that threaten human health.
Food additives; it is referred to as added substances in order to make the color, taste and
appearance of the foods to be offered attractive and to prolong the shelf life by preventing its
deterioration. These substances are added to foods during production, processing, packaging
and storage.
This study was conducted to determine the toxicity of Sunset Yellow (SY), one of the food
additives, on human blood tissue in vitro. Group 1 (control group) received no chemicals. The
second group (SY treatment group) was given increasing doses of SY (1, 5, 10 µM). The
effect on cell damage was examined.

www.ankarakongresi.org

P. 60

October 4-6, 2019 Ankara

999999

INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE
ON SCIENTIFIC RESEARCHES

Apoptosis occurs physiologically to provide a hemostatic mechanism such as cell population
protection and aging of tissues. It also appears as a protective mechanism when cells are
damaged by diseases or harmful agents or immune reactions. The apoptotic percentage is
determined by the ratio of the number of apoptotic cells to viable cells. For this purpose,
apoptosis should first be determined by making the cells visible. In this study, Acridine
Orange / Ethidium Bromide staining method was used for the detection of apoptotic and
necrotic cells and it was determined after color change in apoptotic cells. According to this
method, it was determined that SY induces apoptosis in blood cells. Increased doses of SY
caused increased apoptosis in blood cells. In conclusion, the cytotoxic effect of SY was tested
in this study and it was determined that SY was harmful to human blood tissue.
Keywords: Sunset Yellow, Food Additive, Apoptosis, Toxicity
1.GİRİŞ
Gıdalara eklenen katkı maddeleri koruma, tatlandırma, renklendirme için kullanılan en eski
teknolojilerden biridir. Sunset Yellow (SY), suda çözünür, sarı-turuncu, petrol türevi portakal
renkli bir azo boyadır. Gıda, kozmetik ve ilaçlarda kullanılır (Pandır 2016).

Şekil 1. Sunset Yellow’un açık formülü [Nazik 2012]

Gıda koruyucuları olarak gıda teknolojisinde en fazla kullanılan katkı maddelerinden biri olan
SY sentetik bir boyadır. Günlük kullanımda kabul edilebilirlik miktarı vücut ağırlığına göre 2,5
mg/kg’dır. Kullanım alanları ise; bazı şurup cinsi ilaçların üretiminde, unlu gıdalarda, pasta ve
tatlı imalatında kullanılır. Bunun yanı sıra günlük gıdalardan çerezler, dondurmalar, içecekler,
hazır çorba ve konserve balıklarda kullanılmaktadır.
SY’nin fazla tüketimi sonucunda karın ağrısı, bulantı, kusma, halsizlik ve iştahsızlık gibi etkiler
görülmektedir. Vücudun maruz kaldığı doza bağlı olarak burun akması, burun tıkanıklığı, alerji,
hiperaktivite, böbrek tümörü ve kromozom bozukluklarına yol açabilmektedir (Gıda Katkı
Maddeleri).
Genotoksik etkiyi belirlemek için birçok parametre kullanılmaktadır bunlardan birisi ise hücre
canlılık testi apoptozdur. Apoptoz, genlerle düzenlenen, programlı, RNA, protein sentezi ve
enerji gibi ihtiyaçları olan canlılarda hücrelerin kendi kendilerini yok etmeleri yoluyla
homeostazı koruyan fizyolojik bir olaydır (Chawla-Sarkar ve ark. 2003). Nekroz, genler
tarafından kontrol edilemeyen, fiziksel ve kimyasal uyarılar (ısı, yanma, toksik md.) etkisiyle
gerçekleşen düzensiz bir süreçtir (Golstein ve Kroemer 2007).
Bu çalışmada insan kan dokusu hücrelerinde in vitro koşullarda artan dozlarda SY toksisitesinin
neden olduğu sitolojik değişikliklerin araştırılması amaçlanmıştır.
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2. MATERYAL VE METOD
Kan örnekleri ortalama 30 yaşlarında sigara içmeyen 6 sağlıklı bireylerden alındı. komet testi
daha önce yapılan çalışma prosedürüne göre belirlendi. Periferik kan, testin
gerçekleştirilmesinden hemen önce heparinize şırınga ile elde edildi. Lenfositler, Biosoll
ayırma solüsyonu (Lai ve ark. 1995) kullanılarak izole edildi. Hücre canlılığı, Pool-Zabel ve
arkadaşlarının (1993) tiripan blue canlılık testi ile tespit edildikten sonra yöntem uygulanmaya
devam edildi. Hücre canlılığının% 98'olduğu gözlendi.
Aynı oranda karıştırılan Akradin Oranj (AO) ve Etidyum Bromür (EB) boyaları ile ikili boyama
tekniği kullanıldı. AO ve EB’den 10 µg/ml oranında solüsyonlar hazırlandı. Kan – Solüsyon
oranı 1:3 olacak şekilde karışımlar hazırlandı.
1 gece önceden PBS ile yıkanıp 4 ˚C’de bekletilen lamlar üzerine karışımdan 100 µl’şer
yayılarak preparatlar hazırlandı. 15 dk oda sıcaklığında hazırlanan boyada inkübe edildikten
sonra floresan mikroskobu altında incelenmeye hazır hale getirildi.
3. SONUÇ
Floresan mikroskobu üzerinde yapılan incelemeler sonucunda, renkli hücrelerden yeşil renge
sahip olanlar canlı hücreleri, sarı olanlar apoptoz başlangıcını, turuncu hücreler genç apoptozu
ve kırmızı olanlar ise ölü hücreleri göstermiştir. Kan dokusuna SY’nin artan dozları (1µM, 5
µM ve 10 µM SY) verildikten sonra apoptoz ile sitotoksik etkisi belirlendi. Floresan
mikroskobunda yapılan incelemeler sonucu kontrol grubuna kıyasla artan dozlarla doğru
orantılı olarak sitotoksisitenin arttığı gözlemlenmiştir.
1µM SY grubunda yeşil hücrelerin sayısı çoğunluktayken 5 µM SY grubunda bu oranın tersine
döndüğü ve kırmızı, sarı hücrelerin çoğunlukta olduğu, 10 µM SY oranında ise görüntülenen
tüm hücrelerin kırmızı olduğu belirlenmiştir.

Şekil 2. Kontrol grubunda gözlemlenen hücreler
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Şekil 3, 4, 5. SY’nin 1µM, 5 µM ve 10 µM dozlarında gözlemlenen kan hücreleri

4. TARTIŞMA
Gıda boyaları üzerinde daha önce yapılmış olan araştırmalar genellikle saha tarama çalışmaları,
klinik, biyokimyasal ve fizyolojik çalışmalardır (Radomski ve Mellinger 1962, Gaunt ve ark
1974, Price ve ark 1978, Poul ve ark 2009, Ghoreishi ve ark 2012). Avrupa Ülkeleri’nde
çocukların (1-10 yaşlar) gıdayla aldıkları Sunset Yellow FCF (E110) seviyesi 0.3-6.7 mg/kg
vücut ağırlığı/gün olarak hesaplanmıştır. İngiliz erişkinleri için alkolsüz içeceklerle alınan
değer 0.5-1.1 mg/kg vücut ağırlığı/gün olarak bildirilmiştir. Bulunan değerler, genel olarak
geçici kabul edilebilir günlük alım seviyesi (ADI) olan 1 mg/kg/vücut ağırlığı/gün seviyesinden
daha düşüktür. Bununla birlikte, yüksek seviyelere maruz kalan çocukların değerleri (0.2-5.8
mg/kg vücut ağırlığı/gün) ADI seviyesinin üzerinde veya onun üst sınırındadır. Sunset Yellow
FCF (E110) için üst seviye sınırlarının belirlenmesinde, boyada kanun dışı olarak bulunan ve
istenmeyen Orange II ve Sudan I gibi sülfonatlı boyalarla, temel renksiz maddeler olan sodyum
klorür ve sodyum sülfat düzeylerinin de dikkate alınması gereklidir (EFSA Journal 2009).
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PLAZMA PÜSKÜRTME TEKNİĞİ İLE KAPLANAN AA5054 ALÜMİNYUM
ALAŞIMININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF MECHANICAL PROPERTIES OF COATED AA5054
ALUMINUM ALLOY WITH PLASMA SPRAY TECHNIQUE
Öğr. Gör. Dr. Hacı Bekir ÖZERKAN
Gazi Üniversitesi
ÖZET
Bu çalışmada, AA5054 alüminyum alaşımından numunelerin yüzeyleri, plazma püskürtme
tekniği ile zirkonyum oksit kaplanarak aşınma direncinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Günümüzde plazma enerjisi kullanılarak, alevle ergitilmiş toz ve tel püskürtme, elektrik ark
püskürtme, plazma püskürtme, yüksek hızda oksijen yakıt püskürtme (HVOF) ve plazma
transfer ark (PTA) kaplama teknikleri geliştirilmiştir. Bu çalışmaya esas olan plazma
püskürtme kaplama tekniğinin diğerlerinden en önemli farkı, en yüksek enerjinin üretilip
kullanıldığı teknik olmasıdır. Bu özellik, ergime sıcaklığı çok yüksek olan toz formundaki
değişik seramiklerin, kimyasal ve mekanik özellikleri farklı birçok metalin yüzeyine kaplama
yapılmasını mümkün kılmaktadır. Plazma püskürtme tekniğinde plazma jetini üretmek için
argon/hidrojen yanıcı gaz karışımı, püskürtme tabancasının içerisinde güçlü bir elektrik arkı
ile yakılır. Böylece yaklaşık 15000~25000 oC aralığındaki yüksek sıcaklıktaki plazma kanalı
üretilmiş olur. Yanmış gazların hızlı genleşmesi ile birlikte 800 m/s civarında plazma jeti hız
kazanmaktadır. Daha sonra ince toz formundaki kaplama malzemesi (20-90 m aralığında)
plazma jetine enjekte edilmektedir. Bu yüksek sıcaklıkta püskürtülen tozlar ergimiş
damlacıklar halinde kaplanacak nesneye doğru yüksek hızla ilerler ve bu aşamada plazma
jetinin çarpma etkisi ile kaplama malzemesinin, kaplanacak malzemeye yapışması
gerçekleşmiş olur. Bu çalışmada, savunma sanayinde yüksek korozyon dayanımı ve
mukavemet gibi özelliklerinden dolayı kullanılan alüminyum AA5054 alaşımının yüzeyi
kaplanmıştır. Bu kapsamda, alaşım numuneler; plazma ark akımı, toz akış hızı ve plazma
çarpma mesafesi değiştirilerek yapılan kaplama işlemlerinde kaplama kalınlığı, mikro sertlik
ve aşınma dirençleri gibi kaplama performansı çıktıları incelenmiştir. Aşınma testleri, dönel
disk aşınma test cihazında gerçekleştirilmiş olup, aşındırıcı olarak alümina aşındırıcı
kullanılmıştır. Farklı işlem koşullarında gerçekleştirilen kaplamalar karşılaştırıldığında, toz
akış debisi artışı ile kaplama kalınlığı azalmıştır. Bununla birlikte düşük ark akımı değerinde
ve plazma püskürtme mesafesinde kaplama kalınlığı değerleri yüksek çıkmıştır. Yüzey sertliği
değerleri ise artan ark akımı ve plazma püskürtme mesafesi ile artma eğilimde olmuştur.
Sertlik değişimi, aşınma davranışı ile uyumludur. Plazma püskürtme mesafesi ve ark akımı
artışı ile aşınma direnci artma yönünde değişim göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: AA5054 Alüminyum, Plazma Püskürtme Kaplama, Mikro Sertlik,
Aşınma Direnci
ABSTRACT
In this study, it is aimed to improve the wear resistance of AA5054 aluminum alloy surfaces
by coating zirconium oxide with plasma. Flame spraying of melted powder and wire, electric
arc spraying, plasma spraying, high speed oxygen fuel spraying (HVOF) and plasma transfer
arc (PTA) coating techniques have been developed using plasma energy nowadays. The most
important difference of the plasma spray coating technique from the others is that the highest
energy is produced and used. This feature makes it possible to plate various ceramic materials
in powder form with very high melting temperatures to the surface of many metals with
different chemical and mechanical properties. In the plasma spraying technique, the
argon/hydrogen combustible gas mixture is fired with a strong electric arc in the spray gun to
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produce the plasma jet. Thus, a high temperature plasma channel in the range of about
15000~25000 oC is produced. With the rapid expansion of the burnt gases, plasma jets gain
speed around 800 m/s. The fine powder coating material (in the range of 20-90 m) is then
injected into the plasma jet. The sprayed powders proceed with high speed towards the object
to be coated as melt droplets at this high temperature and with the impact force of the plasma
jet, the coating material adheres to the substrate material at this stage. In this study, aluminum
AA5054 alloy which is used in defense industry due to its high corrosion resistance and
strength surface was coated. Within this scope, coating performance outputs such as coating
thickness, micro hardness and abrasion resistance were investigated by changing plasma arc
current, powder flow rate and plasma impact distance of alloy samples. Abrasion tests were
performed on the rotating disc abrasion tester and alumina was used as abrasive. When the
coatings performed under different process conditions were compared, the thickness of the
coating decreased with increasing powder flow rate. However, at low arc current and plasma
spraying distance values, coating thickness values were increased. And also, surface hardness
values tended to increase with increasing arc current and plasma spraying distance. The
hardness change was consistent with the wear behavior. In addition, wear resistance increased
with increasing plasma spray distance and arc current.
Keywords: AA5054 aluminum, plasma spray plating, micro hardness, wear resistance
1. GİRİŞ
Günümüzde makine endüstrisinde makine elemanlarının aşınma, korozyon direncini ve
kullanım ömrünü artırmak için yüzey kaplama teknikleri oldukça hızlı gelişmektedir. Son
yıllarda yaygın kullanım alanı bulan yüzey kaplama tekniklerinden olan ısıl püskürtme ile
kaplama yöntemleri arasında en yüksek enerjinin harcandığı işlem olarak bilinen plazma
kaplama tekniğidir [1]. Yüksek plazma enerjisi ile ergime sıcaklığı yüksek malzemelerin
ergitilerek başka bir malzemenin üzerine çarpma etkisi ile kaplanması mümkündür. Bu işlem
plazma püskürtme tabancaları (spray torch) ile gerçekleştirilmektedir [2]. Püskürtme
tabancası toz, çubuk veya tel formunda olan kaplama malzemesini ergitmek ve püskürtmek
için gerekli olan ısıl enerjiyi yanıcı gazlar, elektrik arkı veya plazma arkı ile sağlar [3]. Bu
teknik ile sertlik, tokluk, korozyon ve aşınma dayanımı gibi farklı özelliklere sahip değişik
metal malzemeler kaplanabilmektedir [4]. Özellikle, giriş gücü, plazma oluşturma şekli ve
ikincil gaz akış hızı, püskürtme mesafesi, tabanca ilerleme hızı, taşıyıcı gaz akışı ve toz
besleme oranları, ergimiş toz püskürtme hızı açısı gibi plazma püskürtme parametreleri
doğrudan veya dolaylı olarak mikro yapıyı ve kaplamanın fiziksel özellikleri etkilemektedir
[5]. Plazma kaplama işlemleri düşük basınç (vakum) ve atmosferik basınç değerinde
yapılmaktadır [6]. Atmosfer basıncında gerçekleştirilen plazma kaplamaların en önemli
avantajı vakum donanımına ihtiyaç duyulmadan düşük enerji tüketimi ile yüksek enerji
yoğunluklarının üretimidir [7]. Günümüzde alüminyum alaşımları, hafiflik ve yüksek
mekanik dayanımlarından dolayı makine imalat sektörünün özellikle silah ve savunma
sanayiinin vazgeçilmez malzemelerindendir. Seriler halinde standartlaştırılmış ve
sınıflandırılmış bu alaşımlar, endüstriyel pratik uygulamada değişik yöntemlerle
kaplanabilmektedir. Alüminyum metalinin oksijene olan yüksek duyarlılığı bu metalin değişik
malzemeler ile kaplanması esnasında yapışmada sorunlar oluşturmaktadır. Bunun nedeni
olarak; alüminyumun ısıl genleşme ve ısıl iletkenlik özellikleri ile havadaki oksijen
elementinin bu metal ile hızlı birleşik oluşturma eğilimi birleşerek yüzeyde kaplama
işleminden önce engelleyici bir oksit tabakası meydana getirmesi olarak ifade edilmektedir
[8]. Bu alaşımların kaplanmasında en iyi yapışma durumunun plazma püskürtme sonrasında
lazer işleminin uygulanması olduğu çalışmalardan bilinmektedir [9]. Bazı araştırmacılar ise
kumlama işlemi ile yüzey temizlemenin, plazma püskürtme öncesinde yapılması Al metalinin
yüzeyine kaplama malzemesinin daha iyi yapışma sağladığı sonucuna varmışlardır [8]. Son
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yıllarda, içten yanmalı motor bloklarının ağırlığını azaltmak için, bloklar alüminyum silikon
alaşımlarından yapılmaktadır. Bununla birlikte, alüminyum alaşımları zayıf tribolojik
özelliklere sahip olması, grafit lamelli dökme demir astar kullanımı veya diğer yüzey
işlemlerinin yapılmasını kaçınılmaz yapmaktadır [10]. Son 20 yıl boyunca ilk galvanik
kaplamalar ve daha sonra termal püskürtme kaplamalar gelişmiştir. Silisyum karbür ilaveli
nikel kaplama, küçük motorlarda ve özel uygulamalarda yaygın bir uygulama alanı bulmuştur.
Bununla birlikte, bu işlem karmaşık kimya gerektirmekte ve nispeten pahalıdır. Son 15 yıl
içerisinde silindir deliği kaplanması için birkaç değişik termal püskürtme işlemi
geliştirilmiştir [11-12]. Ancak günümüzde sadece plazma püskürtme işlemi yüksek hacimli
üretimlerde yaygın olarak kullanılır hale gelmiştir [10-12]. Plazma püskürtme ile seramik
kaplama, otomotiv endüstrisinde, özellikle piston segmanları, alternatör kapakları, oksijen
sensörü koruması için geniş bir uygulama alanı bulmuştur [12].
Isıl püskürtme yöntemlerinin yüksek sıcaklıkları ve hızları, yöntem parametrelerinin
ölçümünü ve kontrolünü güçleştirdiği bilinmektedir. Bundan dolayı, yaygın olarak
kullanılmasına rağmen, kaliteli kaplamaların üretimi büyük ölçüde kullanıcılarının sezgisine
ve tecrübesine bağlıdır. Bu tür işlemlerde en ideal toz debisinin, püskürtme mesafesi ve ark
akım değeri ile birlikte kaplanacak alt malzemeye uygun ve uygulamalı olarak tespit edilmesi
gerekir. Bu da çok değişik kaplama tozları için farklı parametrelerin tespiti anlamına
gelmektedir. Bu yüzden birçok alüminyum alaşımında kaplama performansı çıktıları farklı
olmaktadır. Bu amaçla, çalışmada AA 5054 alüminyum alaşımına zirkonyum oksit (ZrO2)
tozları plazma püskürtme tekniği ile değişik kaplama parametreleri kullanılarak kaplanmış
olup, kaplama kalınlığı mikro sertlik ve aşınma davranışları incelenmiştir.
2. MALZEME ve METODOLOJİ
Yöntem, değişik boyutlarda metal ve metal olmayan tozlar yanan bir alevin içinden geçirerek
hava ile püskürtüp başka bir malzeme yüzeyine kaplama işleminden oluşmaktadır. Çalışmada
tercih edilen AA5054 alüminyum alaşımı Al-Mg alaşımı olarak bilinmekte olup yüksek
korozyon dayanımı ve mukavemet özellikleri ile ısıl işleme yatkın olmaması özelliklerine
sahiptir. Savunma ve denizcilik sektörlerinde, konut yapılarda ve özellikle otomotiv
sektöründe yaygın olarak kullanılan alaşımın kimyasal bileşimi ve mekanik özellikleri Tablo
1’de görüldüğü gibidir.
Tablo 1. AA5054 alüminyum alaşımının kimyasal bileşimi (ağırlıkça oranlar)
Mg
Cr
Cu
Fe
Mn
Si
Zn
Al
2.2%-2.8% 0.15%-0.35% 0.1% 0.4%
0.1%
0.25%
0.1% Kalan miktar
Kaplanacak numuneler 20X20 kare kesitli ve 40 mm boyunda prizmatik şekilde tel erozyon
ile kesilerek hazırlanmıştır. Numunelerin kaplanacak yüzeyleri kare kesit olup, kaplamanın
yüzeye yapışma durumunu iyileştirmek için 800 meş tane boyutunda metalografik numune
parlatma cihazında kuru şartlarda pürüzlendirilmiştir. Numuneler daha sonra hava ile
temizlenip alkol ile yıkanıp, durgun hava ortamında kurutulmuştur.
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(a)

(b)

Şekil 1. a) Kaplama yapılan numune ve boyutları; b) Plazma tabancası kesitinin şematik
görünümü
Plazma püskürtme işlemleri için Argon-H2 gaz karışımı püskürtme tabancasının içerisinde ki
negatif yüklü katot tungsten ve pozitif yüklü anot bakır çubuklar arasında oluşturulan yüksek
ark ile yakılarak yüksek enerjili plazma kanalı oluşturulmuş ve atmosfer ortamında kaplama
işlemleri gerçekleştirilmiştir. ZrO2 tozlarının ortalama tane boyutu yaklaşık 20~50 m olup
piyasadan hazır temin edilmiştir. Tozlar dişçilik alanında, metal altyapısız zirkon porselen diş
yapımında kullanılan malzemenin kalitesinde tedarik edilmiş ve kullanılmıştır. Kaplama
işlemleri plazma ark akımı, toz akış debisi ve plazma çarpma mesafesi değiştirilerek
gerçekleştirilmiştir. Toplamda değişik parametrelerle 18 numune kaplanmış olup,
numunelerin birbirinin zıttı konumda bulunan iki yüzeyi kaplanmıştır. Böylelikle aynı
parametre değerlerinde ikişer adet kaplama işlemi gerçekleştirilmiştir. Plazma püskürtme
kaplama için deney tasarımı Tablo 2’ de sunulmuştur.
Tablo 2. Plazma püskürtme ile ZrO2 kaplama deney tasarımı
10×10−3
160
5×10−3

Birincil gaz hızı (m3/s)
Plazma püskürtme mesafesi (mm)
Toz akış debisi (kg/s)
Ark akımı (A)

120
3×10−3
400

200
7×10−3
500

Giriş parametreleri, endüstriyel uygulamalardaki yaygın tercih edilen değerler seçilmiştir.
Kaplama performansı değerlendirmelerinde ilk olarak, alüminyum alaşım numunenin kalınlığı
dijital bir mikrometre kullanılarak ölçülmüştür. Kaplama yapıldıktan sonra numunenin son
kalınlığı aynı cihazla birden fazla noktadan ölçülerek ve ortalama değer alınmıştır.
Kaplanmış numunelerin Vickers sertlik değerleri, 100 g yük altında ve 15 s kalma süresinde
ölçülmüştür. Her sertlik ölçümü için üç okuma yapılmış ve ortalaması alınmıştır. Aşınma
testleri kuru şartlarda, ASTM G99-04 standartlarına göre, disk üzerinde pin aşınma testi
makinesi kullanılarak kaplanmış örnekler üzerinde gerçekleştirildi. Çalışmada 20X20 kare
kesitli ve 40 mm boyunda prizmatik numunelerin kaplanmış yüzeyleri test malzemesi olarak
kullanılmış ve incelenmiştir. Aşınma testleri, 100 dev/dak ile döndürülen aşınma diskine
yapıştırılmış 400 meş tane boyutunda Al2O3 zımparalar 25 N sabit baskı yükü altında kuru
kayma koşulları altında gerçekleştirilmiştir. Tüm deneylerde numunelerin aşındırıcı zımpara
üzerindeki kayma mesafesi 200 metredir. Bütün aşınma testleri yeni zımpara kâğıdı ile
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yapılmıştır. Seramiklerin aşınma davranışının belirlenmesi için aşınma testinden önce ve
sonra 0.1 mg hassasiyete sahip hassas terazi kullanılarak tartılmıştır.
3. DENEYSEL BULGULAR VE İRDELEME
Plazma püskürtme tekniği ile ZrO2 kaplama yapılan AA5054 alaşımının yüzey kaplama
kalınlığının plazma püskürtme mesafesi, toz akış debisi ve ark akımı ile değişimi Şekil 1’de
görülmektedir. Kaplama kalınlığı, artan plazma püskürtme mesafesine bağlı olarak düşüş
eğilimi göstermiştir. Bu durumun plazma püskürtme mesafesinin artması ile ergimiş
parçacıkların bir kısmının yüzeye ulaşmadan muhtemelen katılaşması ve ana malzemeye
yapışmadan sıçrayarak veya sekerek yüzeyde kaplama tabakası kalınlığı artışına katkısının
olmadığından ötürü olduğu düşünülmektedir.
-3

3.10 kg/s; 400 A
-3
3.10 kg/s; 500 A
-3
5.10 kg/s; 400 A
-3
5.10 kg/s; 500 A
-3
7.10 kg/s; 400 A
-3
7.10 kg/s; 500 A

800

Kaplama kalınlığı (m)

700
600
500
400
300
200
100
100

120

140

160

180

200

220

Plazma püskürtme mesafesi (mm)

Şekil 2. Plazma püskürtme mesafenin kaplama kalınlığına etkisinin değişimi.
Şekil 2’ye bakıldığında kaplama kalınlığı, toz akış debisinin artması ile azalma göstermiştir.
Bu durum daha önceki çalışmalardan bilindiğine göre “fazla yükleme etkisi” olarak
adlandırılan [13] ve toz kütlesinin birim zamandaki artışı plazmanın ergitme etkisini bölgesel
olarak sönümlediğinden, yani engellediğinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Diğer bir
ifadeyle plazma kanalına gereğinden fazla miktarda toz püskürtülmesi ergimemiş toz
miktarını artırarak, yüzeye yapışma işlemi tam olarak gerçekleşmemekte ve işlem tabaka
kalınlığının azalması ile sonuçlanmaktadır. Aynı zamanda ark akımının artışı, plazma
enerjisini ve hızını artırdığı bilinmektedir. Ancak plazma hızının artışı, plazma kanalına
püskürtülen tozların tamamının etkili bir şekilde ergimesini engellediğinden [14] dolayı
ergimemiş tozlarında yüzeye yapışmadan, etrafa saçıldığı düşünülmektedir. Böylelikle ark
akımın artışı ile kaplama kalınlığında azalma eğilimi tespit edilmiştir (Şekil 2). En büyük
kaplama kalınlığı 120 mm püskürtme mesafesinde, 3.10-3 kg/s toz debisinde ve 400 A ark
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akımında 728 m ve en küçük kaplama kalınlığı 200 mm püskürtme mesafesinde, 7.10-3 kg/s
toz debisinde ve 500 A ark akımında 204.12 m olarak ölçülmüştür (Şekil 3).

Şekil 3. Zirkonyum oksit kaplanmış numunelerin SEM fotoğrafları; a) 204.12 m (200 mm,
7.10-3 kg/s, 500 A), b) 728 m (120 mm, 3.10-3 kg/s, 400 A).
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Şekil 4. Plazma püskürtme mesafenin kaplama tabakasının sertliğine etkisinin değişimi.
Plazma püskürtme mesafesinde ki artışın, mikro sertlikte artışa neden olduğu Şekil 4’te
görülmektedir. Bu durum daha geniş mesafede, püskürtülen tozların yüksek sıcaklıktaki
plazma kanalında daha uzun süre bulunmasından ve böylelikle ergimiş tozların daha sıkı
olarak üst üste yığılmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Ayrıca Şekil 4’ te toz akış
debisinin sertlik artışında belirgin, anlamlı bir değişim oluşturmadığı görülmektedir. Bu
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durum plazma kanalına birim zamanda püskürtülen toz kütlesinin içinde belirsiz bir miktarın
katılaşmaya fırsat bulamadan kaplama bölgesinde etrafa saçılması veya yüzeye yapışan
ergimiş toz yığıntılarına katı halde karışmasından dolayı kaplama tabakasında boşluk,
gözenek oluşturma olasılığından kaynaklandığı düşünülmektedir. Ark akımının artışı ile
kaplama sertliğinin belirgin olarak arttığı görülmektedir. Daha önceden de belirtildiği gibi ark
artışı ile plazma gaz karışımının daha yüksek enerji yoğunluğunda ve sıcaklıkta plazma alevi
oluşturduğu bilinmektedir. Böylelikle yüksek enerji yoğunluğu püskürtülen tozları hızlıca
ergiterek, ergimiş kütleyi soğuma olmadan, yüksek çarpma hızı ile bir önce ki yüzeye
püskürtülen katmana, daha sıkı yapıştırmasından dolayı sertlik artışı olduğu tahmin
edilmektedir. En yüksek sertlik değeri 200 mm püskürtme mesafesinde, 3.10 -3 kg/s toz
debisinde ve 500 A ark akımında 689 HV ve en az sertlik ise 120 mm püskürtme mesafesinde,
5.10-3 kg/s toz debisinde ve 400 A ark akımında 628 HV olarak ölçülmüştür.
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Şekil 5. Plazma püskürtme mesafenin kaplama tabakasının aşınma davranışı değişimi.
Şekil 5 incelendiğinde, aşınma testleri sonucunda oluşan değişimlerin sertlik değişimleri ile
uyumlu olduğu görülmektedir. Aşınma grafiğinden de görüldüğü gibi, toz akış debisinin
artışı, aşınma miktarında azalmaya yani aşınma direncinin artışını sağlamıştır. Bu değişim ile
sertlik grafiği (Şekil 4) uyumlu olmuştur. Kısacası, sertlik artışı aşınma direncini artırmıştır.
Aynı şekilde daha önce belirtildiği gibi ark akımının artışı sertlik artışına ve bu da Şekil 4’ te
görüldüğü üzere aşınma direncinin artışına sebep olmuştur. Ancak toz akış debisi artışının
belirgin bir değişim göstermediği de aynı grafikten görülmektedir. Bu durum toz kütlesinin
ideal bir değerin dışında olduğu düşüncesini oluşturmuştur. Ayrıca bu bulgu, birim zamanda
fazla tozların kaplamanın içyapısında değişik bölgelerde gözenek veya boşluk oluşmasına
neden olduğuna atfedilebilir. Çünkü plazma püskürtme tekniğinde, tozların tamamının
kontrollü ve homojen bir şekilde ergitilip yüzeye eş kalınlıkta ve miktarda kaplanması fiziksel
mantık olarak mümkün değildir. Dolayısıyla daha önceki çalışmalardan bilindiğine göre [15],
kaplamalarda boşluk veya gözeneklerin olduğu bölgelerde dirençsizlikler ve buna bağlı olarak
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sertlik düşüşlerinin oluşması olağan bir durum olmaktadır. Bu süreksizliklerin oluştuğu
yerlerin kestirimi ise oldukça zordur. Bu durumda aşınma esnasında lineer olmayan bir
değişim ve aşınma direnci bölgesel olarak artıp azalma eğilimi sergilemektedir.
Aşınma testleri sonucunda; en yüksek aşınma miktarı 120 mm püskürtme mesafesinde,
3.10-3 kg/s toz debisinde ve 400 A ark akımında 52.3 mg ve en az aşınma miktarı ise 200 mm
püskürtme mesafesinde, 5.10-3 kg/s toz debisinde ve 500 A ark akımında 16.4 mg olarak
ölçülmüştür.
4. SONUÇLAR
Plazma püskürtme tekniği ile ZrO2 tozlarının AA5054 alüminyum alaşımına değişik
parametrelerde kaplandığı bu çalışmada, aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:


İşlem parametreleri; plazma püskürtme mesafesi, toz debisi ve ark akımı değişkenleri
kaplama kalınlığını belirgin şekilde değiştirmiştir. Kaplama kalınlığı değişimi, plazma
püskürtme mesafesi, toz debisi ve ark akımı artışı ile azalan eğilim göstermiştir. En
büyük kaplama kalınlığı 120 mm püskürtme mesafesinde, 3.10-3 kg/s toz debisinde ve
400 A ark akımında yapılan işlemlerde elde edilmiştir.
 Hem püskürtme mesafesi hem de ark akımı, kaplamanın sertliği üzerinde önemli
etkiye sahip olmuştur. Ayrıca, mikro sertliğin toz akış debisi ile doğrusal olmayan bir
şekilde değiştiği saptanmıştır. Sertlik püskürtme mesafesi ve ark akımı ile artış
göstermiştir. En yüksek sertlik değerleri 500 A ark akımı ve 200 mm püskürtme
mesafesinde gerçekleştirilen kaplamalarda tespit edilmiştir.
 Aşınma direnci yani sabit yük altında tespit edilen aşınma miktarları ise sertlik
değerleri ile uyumludur. En yüksek aşınma oranları, yani aşınma direncinin en düşük
olduğu kaplamalar, sertliğin düşük olduğu 400 A ve 120 mm püskürtme mesafesi
değerlerinde gerçekleştirilen kaplamalarda tespit edilmiştir. Bu durum kaplama
kalınlığının yüksek elde edildiği değerlerde sertliğin düşük oluştuğunu yani
kaplamanın içyapısında boşluk ve gözenek gibi süreksizliklerin oluştuğundan
kaynaklandığı düşünülmektedir. Toz akış debisi değişiminin aşınmaya belirgin bir
etkisi gözlenmemiştir.

Isıl püskürtme kaplanmış kaplamalarda; püskürtme mesafesi, toz debisi ve ark akımının
değişik malzemeler için tespit edilen ideal değerlerinde, daha iyi bağ mukavemeti ile daha
yüksek kaplama yoğunluğunda (gözenek miktarı az) ve yüksek sertlikte aşınmaya karşı
direnci daha iyi olan kaplamalar oluşturmaktadır. Bu çalışmada, seçilen düşük değerlerde ki
püskürtme mesafesi, toz debisi ve ark akımı değişkenlerinin ise kaplama kalınlığının artışına
olumlu katkısı olmuştur.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТФОРМИНА У ПАЦИЕНТОК С АНДРОГЕНЗАВИСМОЙ
ДЕРМОПАТИЕЙ
THE USE OF METFORMIN IN PATIENTS WITH АNDROGEN DEPENDENT
DERMOPATYIS
НАБИЕВА Парвин Асим кызы
аспирант кафедры акушерство и гинекологии АМУ
РЕЗЮМЕ
Андрогензависимая дермопатия является клиническим проявлением сложных и
этиологически неисследованных заболеваний, ассоциированных с высоким риском
метаболических расстройств,
сердечно-сосудистых заболеваний,
бесплодия,
гиперплазии и возможно – рака эндометрия. Эндокринологическая, гинекологическая и
дерматологическая тактики лечения отработаны в каждом из отдельных направлений
медицины, но в реальности терапевтическая стратегия наблюдения и лечения этих
больных очень редко оказывается объединенной. Необходимо проведение клинических
работ, объединяющих в себе современные принципы дерматологической,
гинекологической и эндокринологической тактики в отношении больных с
андрогензависимой дермопатией.
Ключевые слова: Андрогензависимая Дермопатия, Акне, Гипертрихоз
ABSTRACT
Androgen dependent dermopatyis a clinical manifestation of the complex and unexplored
diseases associated with a high risk of metabolic disorders, cardiovascular diseases, infertility,
hyperplasia and possibly cancer of the endometrium. Endocrinological, gynaecological and
dermatological treatment tactics worked out in each of the individual areas of medicine, but,
in reality, a therapeutic strategy observation and treatment of these patients is very rarely turns
out to be united. It is necessary to conduct clinical works, uniting in itself the modern
principles of the dermatological, gynecological and endocrinological tactics in respect of
patients with androgen dependent dermopaty
Key words: Androgen Dependent Dermopatyis, Acne, Hypertricosis
Андрогензависимая дермопатия объединяет группу симптомов, развивающихся
под генерализованным или локальным воздействием избытка андрогенов на волосяные
луковицы, сальные железы и другие компоненты дермы. Андрогензависимая
дермопатия может существовать как проявление системного заболевания,
протекающего с избыточной продукцией андрогенов, так и самостоятельно – в этом
случае наиболее вероятным патогенезом состояния является повышенная
периферическая чувствительность рецепторов андрогенов или измененный
периферический метаболизм стероидных гормонов (Bhate K, 2017).Актуальность
изучения состояний, связанных с избытком андрогенов у женщин обусловлена рядом
социальных и медицинских факторов: высокой распространенностью, значимым
влиянием на качество жизни, ассоциацией с эндокринной формой бесплодия, а так же
высоким риском развития метаболических заболеваний (ожирение, сахарный диабет 2
типа, атеросклероз) (Futterweit W, 2005).
Частота андрогензависимой дермопатии наиболее высока в возрастной группе до
30 лет: в среди женщин от 16 до 20 лет ее распространенность достигает 24%, от 21-30
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лет – 10% в популяции (Schaefer I, 2008). Пик заболеваемости в возрастных рамках
совпадает с максимальной продукцией андрогенов сетчатой зоной коры
надпочечников, что может свидетельствовать об адреналовом характере
гиперандрогении у части больных.
Изолированная периферическая дермопатия, не сочетающаяся с повышением
уровня стероидов в крови, в том числе их свободных – наиболее активных фракций, а
так же с признаками дисфункции яичников (гиполютеинизма, олигоовуляции,
ановуляции).
Патогенетически
изолированная
периферическая
дермопатия
представляет собой повышенную чувствительность рецепторов андрогенов при
нормальном уровне стероидов, обусловленную полиморфизмом рецептора андрогенов
с высокой частотой повторов GAG (Nissar AS, 2008), или высокую активность
ферментов (5-альфа-редуктаза 1 типа), отвечающих за периферическую конверсию
менее активных андрогенов в более активные. Распространенность таких форм
андрогензависимой дермопатии невысока (Thiboutot D, 1995) и в популяции женщин
репродуктивного возраста в зависимости от критериев диагностики варьирует от 5 до
15%. В отличие от следующей группы заболеваний, описываемой ниже, повышенные
риски метаболических и соматических заболеваний для этих больных не доказаны.
Ко
второй
группе
заболеваний,
компонентом
которых
является
андрогензависимая дермопатия, относятся различные эндокринопатии, имеющие в
составе своих симптомов изменения гормонального баланса и/или нарушения
менструального цикла, то есть представляющие формы синдрома гиперандрогении. По
данным общества изучения избытка андрогенов (AE-PCOS Society, 2009), 90%
синдрома гиперандрогении
представлено синдромом поликистозных яичников
(СПКЯ), неклассическими формами врожденной дисфункции коры надпочечников
(ВДКН), андроген-продуцирующими опухолями, и около 10% приходится на
гиперандрогению, развивающуюся в результате дисфункции щитовидной железы,
гиперпролактинемии, акромегалии и синдрома Кушинга. Наиболее актуальной и
сложной является дифференциальная диагностика СПКЯ и ВДКН – самых частых
причин гиперандрогении (Escobar-Morreale HF, 2008). Распространенность СПКЯ, по
данным различных исследований, варьирует от 4 до 8% (ESHRE/ASRM, 2003). Данные
о частоте встречаемости СПКЯ могут существенно различаться в зависимости от
уровня медицинской помощи и критериев диагностики. В действительности,
предполагаемая распространенность намного выше общепринятых показателей. Так в
Мельнбурнском исследовании, проведенном Австралийской ассоциацией изучения
СПКЯ в 2005 г., частота встречаемости этого заболевания составила 12%
(http://main.posaa.asn.au). Статистические данные показывают, что в США в настоящий
момент от 3,7 до 4,9 миллионов женщин страдают СПКЯ, при экстраполяции этих
данных на мировую популяцию женщин репродуктивного возраста число больных
достигает 89-119 миллионов (Polycystic Ovary Syndrome Writing Committee, 2005).
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Следует отметить, что в популяционных исследованиях женщин с избыточным весом
распространенность СПКЯ возрастает до 20% (Alvarez-Blasco F, 2006).
Ожирение считается независимым фактором, существенно ухудшающим прогноз
в отношении соматического и репродуктивного здоровья женщин с гиперандрогенией.
Дополнительный объем жировой ткани является мощным субстратом для
периферического метаболизма андрогенов, а так же источником гиперэстрогении,
влияющей на пульсовую секрецию гонадотропинов. Кроме того, абдоминальное
ожирение становится причиной развития гиперинсулинемии – еще одного механизма
усугубления тяжести течения СПКЯ.
Андрогензависимая дермопатия часто
сопровождается депрессией и снижением самооценки. В случае присоединения таких
проблем как бесплодие, избыток веса или ожирение происходит дальнейшее
укрепление психологических проблем женщины. Немаловажным фактором следует
признать то, что СПКЯ, наиболее частая причина андрогензависимой дермопатии,
является семейно-ассоциированным заболеванием (Kahsar-Miller M, 1998). Многие
женщины, страдавшие на протяжении всей жизни от различных компонентов этого
заболевания, убеждены в неэффективности какого бы то ни было лечения. Это же
негативное отношение формируется и у следующего поколения женщин в семье,
несмотря на имеющиеся новые терапевтические возможности (Legro RS, 1998).
Гиперандрогения
ассоциирована
с
низким
качеством
жизни,
неудовлетворенностью своей внешностью, сексуальной неудовлетворенностью и
расстройствами
пищевого
поведения
(Himelein
MJ,
2006).
Ведущими
психоэмоциональными симптомами у пациенток с андрогензависимой дермопатией
являются депрессия и тревога (Hahn S, 2005). В работах, оценивающих
психологический статус и качество жизни женщин с синдромом гиперандрогении, все
чаще делаются попытки дифференцировать влияние отдельных симптомов на общий
психологический портрет.
В настоящее время с медицинской точки зрения наиболее важной задачей
признается коррекция состояний, угрожающих развитием осложнений, второстепенной
– коррекция косметических нарушений. Например, пациентки с гирсутизмом и
олигоменореей в первую очередь будет получать лечение, направленное на коррекцию
менструального цикла. Далеко не всегда эндокринолог или гинеколог дополнительно
назначат лечение гирсутизма, несмотря на то что, исходя из проведенных
исследований, гирсутизм имеет гораздо большую значимость по сравнению с
нарушениями менструального цикла в формировании нозогенной депрессии.
Большинство женщин толерантно относятся к отклонениям в регулярности
менструального цикла, а акне имеют менее выраженное влияние на формирование
тревоги, чем гирсутизм (Elsenbruch S, 2003). Значительно повышается уровень тревоги
и депрессии у пациенток, страдающих бесплодием. Отсутствие беременности или
необходимость использования вспомогательных репродуктивных технологий при
наличии предшествовавших клинических проявлений андрогензависимой дермопатии,
www.ankarakongresi.org

P. 76

October 4-6, 2019 Ankara

115115115

INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE
ON SCIENTIFIC RESEARCHES

значительно усугубляют имеющиеся расстройства психо-эмоциональной сферы (Burke
V, 2017). В исследовании Ching HL et al (2017) была показана возможность коррекции
сниженной самооценки и качества жизни женщин с синдромом гиперандрогении путем
предоставления
адекватной
информации
о
современных
возможностях
вспомогательных репродуктивных технологий (Ching HL, 2017).
Наличие избытка подкожно-жировой ткани с распределением по абдоминальному
типу имеет прочную ассоциацию с гиперинсулинемией, инсулинорезистентностью и
риском формирования сахарного диабета 2 типа. В связи с этим все пациентки с
избытком массы тела или ожирением при наличии гиперандрогении должны проходить
тщательное клиническое обследование для исключения дислипидемии, раннего
прогрессирования атеросклероза, нарушенной толерантности к углеводам и СД 2 типа.
Первостепенной задачей является оценка состояния углеводного обмена и
инсулина (Salley KE, 2007).
В соответствии с рекомендациями AE-PCOS Society, все женщины, которым был
диагностирован СПКЯ, независимо от величины ИМТ и наличия избытка веса должны
проходить ОГТТ для исключения нарушений толерантности к углеводам. В
большинстве случаев в клинической практике вместе с оценкой ответа глюкозы
определяется и уровень инсулина в 0, 60 и 120 минутах исследования.
Инсулин действует двумя путями на продукцию андрогенов: прямое воздействие
заключается в том, что инсулин самостоятельно действует на тека-клетки, подобно ЛГ
и увеличивает продукцию тестостерона. Опосредованное действие инсулина приводит
к подавлению в печени синтеза ПCСГ (половые стероиды связывающего глобулина) –
основного белка – переносчика тестостерона, что увеличивает фракцию свободного
биологически активного тестостерона. Так как СПКЯ в 40-70% случаев сопровождается
гиперинсулинемией, возрастает содержание несвязанного или биологически активного
тестостерона при нормальном или слегка повышенном содержании общего
тестостерона. «Золотым стандартом» оценки инсулинорезистентности является метод
гиперинсулинемического эугликемического клэмпа. Однако, его широкое
использование проблематично из-за инвазивности требующихся манипуляций.
Поэтому были разработаны другие методы тестирования, в частности созданный путем
математического моделирования гомеостаза глюкозы метод HOMA (Homeostasis Model
Assessent):
HOMA=(Glu х ИРИ)/22,5
О наличии инсулинорезистентности свидетельствует соотношение HOMA,
превышающее 2,18.
Альтернативный метод, разработанный F. Caro, основан на оценке соотношения
концентрации глюкозы в венозной крови (в ммоль/л) к уровню инсулина (в мкЕд/мл)
натощак. Автор эмпирически определил пороговое значение и считает снижение
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соотношения глюкозы и инсулина менее 0,33 критерием ИР. Еще одним методом
оценки инсулинорезистентности, учитывающим стимулированные показатели
инсулина и глюкозы в ходе ОГТТ теста, является критерий ISI Matsuda.
Описанные выше методы лабораторного подтверждения инсулинорезистентности
(HOMA, Matsuda и F. Caro) имеют существенные недостатки. Но, в отсутствии
доступной и более точной альтернативы оценки инсулинорезистентности, их
популярность и применение развиты достаточно широко в клинической практике.
Лечение заболеваний, протекающих с андрогензависимой дермопатией.
Учитывая особенности патогенеза клинических проявлений гиперандрогении и
множественность их причин, пациенток с андрогензависимой дермопатией следует
рассматривать как больных, требующих детального обследования и наблюдения в
связи с высокими рисками сопутствующей соматической и репродуктивной патологии.
В связи с недостаточным пониманием патогенеза андрогензависимой дермопатии
и синдрома гиперандрогении в целом, все стратегии лечения являются
симптоматическими. В каждой из областей медицины – дерматологии, гинекологии и
эндокринологии существуют определенные подходы к лечению заболеваний,
протекающих с повышением уровня андрогенов.
Руководство по лечению андрогензависимой дермопатии Американского
общества дерматологов рассматривает эффективность применения локальных и
системных препаратов, независимо от их патогенетических механизмов. Алгоритмы
лечения СПКЯ и неклассической дисфункции коры надпочечников, направленные на
снижение уровня андрогенов, в большей степени касаются патогенеза гиперандрогении
и косвенно улучшают состояние кожных проявлений при этих заболеваниях.
Таким образом, методы лечения андрогензависимой дермопатии в настоящий
момент являются несистематизированными.

Системная терапия синдрома гиперандрогении: метаболические аспекты.
Четкая ассоциация между гиперинсулинемией и ановуляцией подтверждает
необходимость снижения концентрации инсулина. Снижение массы тела помогает
решить проблему, нормализуя уровень инсулина и восстанавливая чувствительность
периферических тканей к углеводам.
Из всех препаратов, влияющих на чувствительность к инсулину, наибольшее
клиническое значение имеют бигуаниды. Единственным используемым препаратом
этой группы является метформин. Его действие на углеводный обмен обусловлено
разнообразными метаболическими эффектами. Метформин не влияет на секрецию
инсулина, поэтому его эффекты принято обозначать не как истинно
гипогликемические, а как антигипергликемические. Под воздействием метформина
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происходит увеличение чувствительности мышечной ткани к инсулину на 20–50%, его
эффект в жировой ткани менее выражен. Метформин подавляет печеночный
глюконеогенез. Данный эффект обусловлен повышением чувствительности
печеночных клеток к инсулину, угнетением в печени процессов глюконеогенеза и
гликогенолиза, увеличением синтеза гликогена. Метформин — слабый аноректик,
уменьшение потребления пищи на фоне его приема ведет к снижению концентрации
глюкозы и редукции избыточной массы тела за счет жировой ткани. Следует отметить,
что многие пациенты отмечают субъективное улучшение на фоне приема метформина
в отношении акне, себореи и гирсутизма, но эти эффекты не подтвердились в
широкомасштабных исследованиях препарата (Tang T, 2010).
В ряде работ изучено влияние метформина на восстановление нормальных
овуляторных циклов у пациенток с гиперандрогенией. Этот эффект максимально
используется при планировании беременности. Также доказано положительное влияние
этого препарата после проведения лапароскопической электрокаутеризации яичников
на частоту возникновения беременности у пациенток с СПКЯ.
Уровень доказательности влияния метформина на состояние андрогензависимой
дермопатии является достаточно низким. Назначение сенсетайзеров к инсулину не
имеет быстрого и «видимого» эффекта для пациентов, но является важным и
оправданным с точки зрения коррекции метаболических нарушений в ряде случаев.
Достаточно сложным вопросом является тактика ведения пациенток с
гиперандрогенией и ожирением. В этой ситуации необходимо исключение таких
сопутствующих патологий как артериальная гипертензия и дислипидемия. Эти
состояния могут значительно ограничивать область применения гормональных
контрацептивов, одного из ведущих методов лечения СПКЯ (Bhattacharya SM, 2008).
Как уже неоднократно упоминалось выше, андрогензависимая дермопатия может
являться компонентом неклассической формы врожденной дисфункции коры
надпочечников. Лечение данной формы адреногенитального синдрома – один из
немногих случаев оправданного применения глюкокортикоидов у женщин с
гиперандрогенией. При наличии подтвержденного диагноза, основная терапевтическая
тактика заключается в назначении доз преднизолона, достаточных для нормализации
уровня 17-ОП, тестостерона и компенсации скрытой формы дефицита
глюкокортикоидов. В данной группе пациентов патогенетическая терапия не всегда
приводит к полному исчезновению косметических дефектов и восстановлению
нормального менструального цикла и требует комбинированного лечения (Bidet M,
2009).
Представляем клиническое наблюдение успешного применения метформина у
пациентки с андрогензависимой дермопатией и нарушением менструального цикла.
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Пациентка М., 17 лет, обратилась в апреле 2018 г. с жалобами на нерегулярный
цикл по типу олигоменореи, акне на лице, избыточный рост волос, выпадение волос.
Из анамнеза:
Менархе с
14лет. Отмечает наличие вышеперечисленных
симптомов с 15 лет. Терапия не проводилась.
При осмотре: рост – 163 см, вес –73 кг, ИМТ – 27 кг/м2, распределение подкожножировой клетчатки преимущественно в области живота: ОТ/ОБ – 90\100.
Гемодинамические показатели стабильны: АД в пределах 120-130/80 мм рт. ст.,
пульс 64-72 уд/мин.
Показатели биохимического анализа крова: ЛПНП, холестерин, триглицериды,
ЛПНП, ЛПВП, глюкоза(4,7ммоль\л) в пределах нормы
Результаты гормонального исследования( до лечения):

ЛГ

2,8

(2,5-12,0) МЕд\л

ФСГ

3,6

(1,9-11,6) МЕд\л

Пролактин

268

(90-540) мМЕд\л

1,9

(04,-3,3) нмоль\л

DHEA-S

12,6

(1-11,7) мкмоль\л

тестостерон

2,8

(0,2-2,7) нмоль\л

Эстрадиол

100

(97-592) пмоль\л

Андростендио

14,9

(1.0-11,5)нмоль\л

ПССГ

20,8

(18-114) нмоль\л

Кортизол

423

(123-626) нмоль\л

Инсулин

18,4

(2,7-10,4) мкЕд\мл

17-ОН
прогестерон

н

Индекс НОMA – 3,8.
При оценки психо-эмоционального
статуса были получены следующие
результаты: сумма балов по Шкале Депрессий Бека составила 17.5, сумма баллов по
шкале тревожности Спильберга составила 42,5.
УЗИ органов малого таза на 5-7 д.м.ц–размеры матки 45-35-45см, м-эхо 4мм,
объем правого яичника 11 см3, объем левого яичника 10 см3 Заключение: МФЯ.
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С целью регуляции менструального цикла, коррекции гормональных показателей
и признаков андрогензависимых дермопатий, назначался комбинированный
низкодозированный оральный контрацептив
дроспиренон, для
коррекции
инсулинорезистентности
назначен сиофор 500 мг/сутки. Также с пациенткой
проводились беседы по поводу калорийности и режима питания, расширению
физических нагрузок.
Эффективность лечения через 6 мес после отмены терапии
в отношении
нормализации менструального цикла составила 80%,
в отношении признаков
андрогензависимых дермопатий составил 70%,в отношение улучшение психоэмоционального статуса80%.В течение всего периода лечения побочных эффектов при
применении препарата выявлено не было
Результаты гормонального исследования ( через 6 мес после лечения) :

тестостерон

1,5

(0,2-2,7) нмоль\л

Эстрадиол

290

(97-592) пмоль\л

Андростендио

8,9

(1.0-11,5)нмоль\л

ПССГ

110

(18-114) нмоль\л

Инсулин

8,7

(2,7-10,4) мкЕд\мл

н

Заключение
Анализ данных современных исследований показывает необходимость
проведения дальнейшего научного поиска в области патогенеза синдрома
гиперандрогении у женщин. Андрогензависимая дермопатия является клиническим
проявлением
сложных
и
этиологически
неисследованных
заболеваний,
ассоциированных с высоким риском метаболических расстройств, сердечно сосудистых заболеваний, бесплодия, пролиферативных заболеваний гормонозависимых
органов. Необходимо проведение клинических работ, объединяющих в себе
современные принципы дерматологической, гинекологической и эндокринологической
тактики в отношении больных с андрогензависимой дермопатией. Синдром
гиперандрогении является хроническим состоянием, проявляющимся различными
заболеваниями на протяжении жизни. Отсутствие возможности вылечить заболевание
создает предпосылки к отклонениям в психо-эмоциональной сфере. Хроническая
нозогенная депрессия, повышенный уровень тревоги и снижение самооценки
значительно отражаются на качестве жизни женщин с андрогензависимой
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дермопатией. Психо-эмоциональный статус этих больных является еще одной сферой
требующей выработки диагностических и психотерапевтических критериев.
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ŞEKİ-ZAGATALA BÖLGESİNDE ÇEKİRDEKLİ MEYVE AĞAÇLARININ ESAS
ZARARLILARI, ONLARIN PARAZİT VE YIRTICILARI
THE MAIN PESTS OF SEED FRUIT TREES IN SHEKI-ZAGATALA REGION, THEIR
PARASITES AND TEARS
ОСНОВНЫЕ ВРЕДИТЕЛИ КОСТОЧКОВЫХ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР ШЕКИЗАКАТАЛЬСКОЙ ЗОНЫАЗЕРБАЙДЖАНА, ИХПАРАЗИТЫ И ХИЩНИКИ
Doç. Dr. Elnare MURADOVA
Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi
ÖZET
Yıllık araştırmalara göre, Şeki-Zagatala bölgesinde 4 desteğe, 19 bölmeye mensup olan 42
çeşit başlıca çekirdekli meyve ağaçlarına zararveren 42 çeşit böcek kaydedilmiştir. Bunlardan 32
çeşidinin bioekoloji özellikleri, ekonomik önemi, 7 çeşidin fenologiyası, 6 çeşidin uçuş dinamiği
ve 13 çeşidinin ise parazit ve yırtıcıları öğrenilmiştir. Zararverenlerin 4 çeşidi Azerbaycan faunası
ve 15 türü ise Şeki-Zagatala bölgesi için ilk kez gösteriliyor.
Anahtar kelimeler: zararveren, entomofag, parazit, yırtıcı, mücadele, biyolojik, integrir.

РЕЗЮМЕ
В результате исследований, установлено 42 видов вредителей косточковых плодовых
культур. Из них 4 вида указываются впервые для фауныАзербайджана. Также установлено
37 видов энтомофагов у 13 видов вредителей, из которых 4 вида указываются впервые для
фауны Азербайджана.
Ключевые слова: повреждение, энтомофаг, паразит, хищник, борьба, биологический,
интегрий.
ABSTRACT
As a result of research, 42 species of pests of stone fruit crops were found. Of these, 4
species are indicated for the first time for the fauna of Azerbaijan. Also, 37 species of
entomophages were identified in 13 species of pests, of which 4 species are indicated for the first
time for the fauna of Azerbaijan.
Key words: damaging, entomophag, parasite, predator, fighting, biological, integrir.
Cumhuriyetimizde son yıllar üzere gıda güvenliğinin sağlanması ve ahalinin gıdayla
teminatına dair öne sürülen hususlardan biri de tarımda kaliteli ve sürekli meyve çeşitlerinin
yetiştirilmesi ile ilgili verimliliğin artırılmasından ibarettir.
Azerbaycan'da ve o cümleden Şeki-Zagatala bölgesinde değerli çekirdekli meyve ağaçları
yetiştirilmektedir. Onlardan yüksek ürün almak amacıyla, geniş tedbirler planı hazırlanıp
uygulanmaktadır. Bu tedbirler kompleksinde çekirdekli meyve ağaçlarına zararveren böceklerin
belirlenmesi ve onlara karşı zamanında etkin mücadele önlemlerinin yürütülmesi günün en önemli
meselelerinden biridir.
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Yapılan uzun ömürlü entomoloji araştırmalar sonucunda Şeki-Zagatala bölgesinde 4 bölüğe,
19 bölüme mensup olan 42 çeşit başlıca çekirdekli meyve zararvericisi bulunmuş, onlardan
dominant sayılan 32 çeşidinin bioekoloji özellikleri, işletmenin önemli, 7 çeşidin fenologiyası, 6
çeşidin uçuş dinamiği ve 13 çeşidinin ise parazit ve yırtıcıları öğrenilmiştir. Zararvericilerden 4
çeşidi Azerbaycan faunası ve 15 çeşidi ise Şeki-Zagatala bölgesi için ilk kez kayıt edilmiştir.

Grup (Deste): Homoptera

Grup (Deste): Lepidoptera

Bölüm (Fesile): Aphididae

Bölüm (Fesile): Tortricidae

1.Hyalopteruspruni Geoffr.+

25.Laspeyresiya funerbana Tr.+

2.Eriosoma lanigerum Hausm.

26. Grapholitha molesta Busc.**+
27.Spilonota ocellana F.+

3.Myzodes persicae Sulz.+
4.Brachycaudus divaricatae Sh.

28. Archipis rosana L.

Grup (Deste): Coccoidae

Bölüm (Fesile): Yponomeutidae

Bölüm (Fesile): Diaspididae

29.Yponomeutapadellus L.+

5.İcerya purchasi Mask.

Bölüm (Fesile): Plutellidae

6.Parlatoria oleae Colvee**

30. Cerostoma persicella Schiff.*

7.Pseudococcus comstoki Kuw.

Bölüm (Fesile): Gelechidae

8.Diaspidiotusperniciosus C.**

31.Anarsia lineatella Zll. +

9.Sphaerlecanum prunastri F**+

32. Recurvaria nanella Den.+

10.Parthenlecanium persicae F.+

Bölüm (Fesile): Coleophoridae

11.Lepidosaphes malicola Bo.**

33. Coleophora hemerobeiella S.*
Bölüm (Fesile): Geometridae

Grup (Deste): Coleoptera
Bölüm (Fesile): Scarabaeidae
12.Epicometis hirta Poda.+

34.Operophtera brumataL.**
35.Angeronaprunaria L.**
Bölüm (Fesile): Lasiocampidae

13. Cetonia aurata L.
36.Malacosoma neustria L.
Bölüm (Fesile): Buprestidae
14. Capnodis tenebrionis L..

+

37. Lymantria dispar L.+
Bölüm (Fesile): Orgyidae

15. C. cariosa Pall.
38. Euproctis chryssorrhoea L.*
Bölüm (Fesile): Cerambycidae
16. Tetrops praeusta L.**+

39. Orgyia antigua L.*
Bölüm (Fesile): Cossidae

Bölüm (Fesile): Chrysomelidae
40. Zuezera ryrina L.**
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17.Smaraqdina cyanea F.+

Bölüm (Fesile): Arctidae

18.S.limbata Stev.

41.Hyphantria cunea Drury.**+

19.Luperus xanthoroda Schr.**

42.Aporia crataegi L.+

Bölüm (Fesile): Curculionidae
20.Rhynchites aurantus Scop.**+
21.Phyllobius oblangus L.*

Not:* - Azerbaycan faunası için ilk kez
not edilir. +-Dominant türler.

Bölüm (Fesile): İpidae
22.Scolytus amygdali Guer.**
23.S. ragulosus Ratz.
24.S. fasciatus Ratz.*

Son yıllarda tarım bitkilerinin çeşitli zararvericilerine karşı integrir ve biyolojik mücadele
yöntemlerinden geniş kullanılması güncel konulardan biri haline gelmiştir. Bu açıdan çekirdekli
meyve ağaçlarının zararvericilerine karşı biyolojik mücadele yöntemlerinin hazırlanmasına zararlı
doğal düşmanlarının, özellikle parazit ve yırtıcıların aşkar edilmesinin ve öğrenilmesinin önemi
büyüktür.
Şeki-Zagatala bölgesinin çekirdekli meyve bahçelerinde yapılan yıllık araştırma çalışmaları
sonucunda 13 çeşit zererverici böceğin sayısının bioayarlanmasında 5 gruba 10 bölüme mensup,
aşağıda adı geçen 37 çeşit entomofaga bulunmuştur. Onlardan 2 türü Azerbaycan faunası, 6 çeşidi
ise bölge için ilk defa kayıt edilir.

Parazitler:

Yırtıcılar:

Grup (Deste): Hymenoptera

Grup (Deste): Coleoptera

Bölüm (Fesile): Braconidae

Bölüm (Fesile): Coccinellidae

l.Bracon hebetor Say+

24.Chilocorus bipustulatus L..+

2.Microdus dimidiatus Nees.

25.Adalia bipunctata L.+

3.Macroc.ancylivorus Roh.+ **

26. A.decimpunctata L.**

4.Ascogaster quadridentata Wes.

27.Coccinella septempunctata L.

5.Apanteles solitarius Nees+

28.Holysia sedecimpunctata L.

6. Orgilius laevigator Nees

29.Adonia variegata Goeze. **

7. Meteorus versicolor Wesm.

30.Harmonia quadripunctata L.

Bölüm (Fesile): Ichneumonidae

Bölüm (Fesile): Carabidae
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8. Theronia atalantae Poda.

31.Calosoma sycophanta L.+

9.Nythobia armillata Grav.+

Bölüm (Fesile):Dermestidae

10.Pimpla turionella L.

32.Dermestes lardarius L.**+

11.İtoplectis europeator F.

33.D. undulatus Brahm.*

12.Pristomerus vulnerator Grav.

Grup (Deste): Neuroptera

13.Scambus calobata Grav.

Bölüm (Fesile): Chrysopidae

Bölüm (Fesile): Chalcidoidae

34.Chrysopa carnea Steph.+

14.Brachymeria intermedia Nees.

35.Ch.septempunctata L.

15.Tetrastichus evonymellae Bch.

36. Ch.perla L.

16.Ageniaspis fuscicollis Dalm.+

Grup (Deste): Lepidoptera

17 .Paralitomastix variecornis N.+

Bölüm (Fesile): Syntomidae

18.Trichogramma cacoeciae Ma.

37. Syntomisphegea L.

19.Aphytis proclia Walk.
20.Prospaltellaparnicoris H.**

Not:* - Azerbaycan faunası , ** -ŞekiZagatala bölgesi için ilk kez not edilir.

Bölüm (Fesile): Bethylidae

+- Tarım için önemli çeşitler.

21.Perisierola qalicolla Kieff.+
Grup (Deste): Diptera
Bölüm (Fesile): Tachinidae
22.Nemorillafloralis Fall.**
23.Sarcophaga mamillata Pand.*

2001-2013 yıllarında Şeki-Zagatala arazisinin bağ agrosenozlarında ağaçların başlıca
zararvericilerinin entomofaglarının öğrenilmesi sonucunda onlardan birkaçının zararlılara karşı
biyolojik mücadelede kullanılması gerekli olarak düşünülmektedir. Bu çeşitler hakkında bilgi
vermeyi gerekli biliyoruz.
Bracon hebetor Say.
Çekirdekli meyve zararvericilerinden meyve güvesinin, çizgili meyve güvesinin, yaprak
güvesinin, gül yaprakbükeninin, erik ve doğu meyveyiyeninin piplerinde parazitlik yapıyor. Bağ
alanlarında geniş yayılmakla büyük ekonomik öneme sahiptir. Yapılan hesaplamalara göre
zararvericilerin piplerinin %15-20 -i Bracon hebetor paraziti ile enfekte olur.
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Aşkarlanmıştır ki, Bracon hebetor hebetor imago aşamasında yaşlı ağaçların (meşe, gürgen,
erik vb.) Çürümüş gövdesi, burulub kurumuş yaprakları (kiraz, şeftali ve erik) ve kuru meyveleri
(kayısı, erik vb.) içerisinde kışlıyor.
İlkbaharda, 18-20°C sıcaklıkta, Nisan ayının sonlarından mayıs ayının ikinci
ongünlüyünedek kış yerlerinden çıkıyorlar. Bu zaman yaprak güvesinin 2. ve 3. yaş piplerini,
sonra Temmuz ayında ise meyve güvesinin, erik meyveyiyeninin ve doğu meyveyiyeninin
piplerini enfekte ediyorlar. Her bir dişi birey sahibin bedeni üzerine 6-8 ve bazen 10-12 yumurta
koyuyor. 3-4 gün sonra yumurtalardan larvalar çıkmaya başlar. Larvalar tırtılların iç möhteviyatını
(hemolimfasını) sümürmekle beslenirler. Onlar 4 yaş dönemi geçirmekle 6-8 gün içinde ipek
baramacık – (koza) içerisinde puplaşırlar.
8-12 günden sonra pupdan parazitler çıkmaya başlar. Böylece, braconhebetorun gelişme
dönemi havanın orta günlük sıcaklık 26-28° C olunca 16-18 gün, 30-32° C de ise 13-14 gün sürer.
Yılda 5-6 nesil verir. Doğada Nisandan Ekim ayına kadar faaliyet göstermektedir.
Genellikle, bölge üzere meyve güvesi %11,1-13,7, çizgili meyve güvesi % 20-30, erik
meyveyiyeni ve Doğu meyveyiyeninin piplerinin her biri ayrı ayrı %12-13 Bracon hebetorla
enfekte olurlar.
Onun laboratuvar ortamında çoğaltılıp zararlılara karşı biyolojik mücadele amacıyla bahçe
ve orman alanlarına bırakılması önemli konulardan biridir.
Apanteles solitarius Ratz.
Çizgili meyve güvesinin, tomurcuk fırfırasının, gül yaprakbükeninin ve alıç kelebeğinin
piplerini enfekte ediyor Yaşadığı sürede ise 2000'e kadar yumurta koyabiliyor. Yumurtalar pipin
vücut içine tek tek konur. Tırtıl 4. ve 5. yaşa geldiğinde parazit sürfesinin de gelişimi sona erer.
Gelişimini tamamlamış larvalar sahibin deri örtüsünü delerek onun vücut yüzeyine çıkıyor ve
burada koza sarıyırlar. Apanteles hem pupa halinde, hem de son yaş larva aşamasında kışlıyor.
Birinci neslin yaşlı bireyleri (imago) Nisan II ongünlüyünde ve mayın öncesinde uçuyorlar.
II neslin uçuşu ise Haziran öncesinde başlar. Gözlemler göstermektedir ki, I neslin yaşlı bireyleri
genellikle, alıç kelebeğinin piplerini %60-80 enfekte ediyorlar. Apantelesin sonraki nesilleri şeritli
meyve güvesini %10-12, tomurcuk fırfırasını %8-10 ve gül yaprakbükenini %6-8 enfekte ediyor.
Calosoma sycophanta L.
Böcek bır çok tarım bitkilerine ve meyve ağaçlarına zararveren böceklerin yumurta, küçük
larva ve pipeleri ile beslenerek, onların sayısının düzenlenmesinde büyük rol oynuyor.
İmago aşamasında toprakta kışlıyor. Mayıs ayının akımları kışlama yerlerinden çıkan
böcekler, Haziran başında birkaç gün mayalandıktan sonra yumurta bırakmaya başlarlar.
Yumurtalar tek tek veya 2-5 adet bir yerde toprağın 2-5 sm derinliğine konur. Yumurtanın
gelişimi sıcaklıktan (22-28° C) bağlı olarak 4-12 gün sürer. Bir dişi birey ortalama 100-110
yumurta koyabiliyor. Larvalar iki kez kabuk değiştirir. Sıcaklık (22-28° C) ve beslenmeye bağlı
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olarak, son yaşta toprağa geçer ve orada 8-10 gün boyunca puplaşır. Böylece larva evresi 24-28
gün sürer. Larva safhası gelişim sürecinde tek ipeksarıyanın 40-50 küçük pupunu mahvediyor.
Puplaşma toprağın 15-20 sm derinliğinde ve bazen ağaç kabuğunun derin katlarına gidiyor.
Yaşlı bireylerin pupdan çıkması yaz aylarına tesadüf etmesine rağmen, topraktan çıkmıyor,
oradaca kışlıyorlar. Kolozoma böceği yılda bir nesil verir. Yaşlı böceklerin her biri bir gün
boyunca 300-325 pipe ve pupa ile beslenirler. Kolozoma böceği birçok zererverici ile beslenir,
onların içerisinde en çok tercih ettiği tek ipeksarıyandır.
Chilocorus bipustulatus L.
Şeftali ve erik kaplumbağa yastıcalarının parazit ve yırtıcıları içerisinde hilokorus böceğinin
sahibin sayısının düzenlenmesinde daha umut verici olduğu tespit edilmiştir. Böcekler Nimfa
aşamasında ağaçların kabuğu altında kışlayırlar. Günlük ortalama sıcaklık 12-16° C, nem ise % 60
olunca Nisan ayının 12-15-i kışlamadan çıkıyorlar. Birkaç gün Nisanın 15-20-dek beslendikten
sonra birleşmeye başlarlar. Birleşmeden 1-2 gün sonra ise yumurta koyarlar.
Yumurtalarını yastıcaların yerleştiği yerlere, ağaçların ince dallarına ve dalların üzerinde
bulunan yaprakların alt katına koyuyorlar. Yumurtanın gelişme aşaması 12-15 gün, larva evresi
24-26 gün, pupa aşaması 6-8 gün ve imago aşaması ise 35-40 gün sürer. Bir neslin gelişimi 40-45
gün sürer. Yılda iki nesil verir.
Doğal ortamda böceğin küçük larvaları 4-12, iri yaşlı larvaları ise 18-20 yastıca yiyor.
İmago aşaması bir gün boyunca 25-30 yastıca ile beslenir.
Chrysopa carnea Steph.
Adi kızılgöz zararverenlerin say dinamiğini düzenleyen en yararlı ve etkili yırtıcıdır.
Yumurtalarını ağaç yapraklarının alt ve üst kısmına, çiçek yanlığına, gövde veya dalların üzerine
koyuyor. Yumurtaların her birinin 3-4 mm uzunluğunda saplağı olur ve bu saplak substrata
yapıştırılır. Yumurtalar çoğunlukla menene topalarına yakın konur ki, onlardan çıkan larvalar
menenelerle beslenebilsinler. Gözlemler göstermiştir ki, küçük larvalar en çok zararverenlerin
yumurtası ve küçük menenelerle, iri yaşlı larvalar ise çeşitli büyüklükte olan küçük pipeler ve iri
menenelerle beslenirler.
Larvalar 3-4 hafta beslendikten sonra son yaşta pupa haline geçerler. Puplara beyaz ipek
küre şeklinde, ağaçların kabuğu altında rastlıyoruz. Yaşlı bireyler pupdan çıktıktan sonra
mayalanırlar ve birkaç gün sonra (2-3 gün) ise yumurta bırakmaya başlarlar. Adi kızılgöz 350-650
adet yumurta koymak yeteneğine sahiptir. Onlar, ağaçların kabuğu altında tek tek veya top
halinde, (her topa 2-3`den 50-60`a kadar) kışlıyorlar. İlkbaharda Nisan sonu ve Mayıs ayı
başlarında kışlama yerlerinden çıkan yaşlı bireyler, çiçeklerin meyve suyu ve polenlerin,
menenelerin salgıladığı tatlı sıvı ile besleniyorlar.
Yapılan hesaplamalara göre kızılgözün bir adet larvası bir gün boyunca 25-30 adet, tüm
hayatı boyunca ise 400-850 adet manen ile beslenir. Onun iri yaşlı larvası bir gün boyunca yaprak
güvesinin 10-12 yumurtasını, 5-8 meyve güvesi ve 2-3 yaprak güvesinin küçük piplerini
mahvediyor. Özellikle kayısı, şeftali ve erik menenesinin üzerinde daha fazla yırtıcılık etkinliği
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gösterirler. Onlar iki kez kabuk deyişirler. Birinci kabıkdeğişme 3 gün, ikinci kabıkdeğişme ise 7
gün sürer. Yıl içinde 5-6 kere artım veriyor.
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YARIMOKDA NORMALLEŞMİŞ SINIR ŞARTLI YÜKSEK DÜZENLI
OPERATÖR EMSALLI DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN GRİN FONKSİYONUNUN
İNCELENMESİ
RESEARCH OF THE GREAT FUNCTION OF HIGH-DISCONNECTED OPERATOR
COMPOSITION DIFFERENTIAL EXHIBITIONS
Gahire ŞAHBAZOVA
Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi
ÖZET
Makalede yarimokda normalleşmiş sınır şartlı yüksek tertipli operatör katsayılı diferansiyel
denklemlerin Grin fonksiyonunun incelenmesi konusundan bahsediliyor. Yarımokda normal
sınır şartları ile özel sayılarının dağılımı meselesinin, Grin fonksiyonu için asimptot ayrılış ve
düzenli değerlendirmenin, onun yelpazenin öğrenilmesi hem bilimsel, hem de bilimsel pratik
açıdan günceldir. L operatörünün Grin fonksiyonu için asimptot ayrılış ve düzenli
değerlendirme alınmış, özel sayıların dağılımı öğrenilmiştir. Operatör emsallar üzerinde bazı
şartlarda Grin fonksiyonunun Banak uzayına dahil olması ispatlanmıştır. Gösterilmiştir ki, Grin
fonksiyonu kurulmuş, onun türevleri tetkik edilmiş, spektral ayarın yeterince büyük değerlerinde
Grin fonksiyonunun düzenli değerlendirmeleri alınmış ve bu değerlendirmelerden kullanarak
verilmiş operatörün spektrumunun diskretliyi ispat edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Grin, fonksiyon, Yarımok, Diferansiyel, Emsal
ABSTRACT
The article examines the probability of the gradient function of differential equations with the
coefficient of a high-order operator with half-normalized boundary condition. The study of the
distribution of units with normal boundary conditions in the hemisphere, asymptotic separation
and regular evaluation for the Green function, its spectrum is relevant both scientifically and
scientifically. The asymptotic separation and regular estimation for the Green function of the
operator were obtained, and the distribution of individual numbers was studied. Under some
conditions on the operator ratios it has been proved that the Green function enters the Banax
space. It was shown that the Green function was established, its derivatives were investigated,
regular estimates of the Green function were obtained at sufficiently large values of the spectral
parameter, and the discretion of the operator spectrum given using these estimates was proved.
Key words: Grin, Function, Semicolon, Differential, Precedent
GİRİŞ
Grin fonksiyonu birçok matematiksel konuların çözümünde geniş kullanılıyor. Adi
diferansiyel denklemler teorisinde, matematiksel fizika denklemlerinde, matematiksel fiziksel
gelişmelerin modellemesinde, operatör emsallı adi diferansiyel denklemlerin çözümünde Grin
fonksiyonu önemli bir rol oynar. Bu amaçla yarımokda normal sınır şartları ile özel sayılarının
dağılımı konusunun, Gin fonksiyonu için asimptot ayrılış ve düzenli değerlendirmenin, onun
yelpazeninin öğrenilmesi hem bilimsel, hem de bilimsel pratik açıdan günceldir.
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Araştırmalar
Diyelim ki, H separabel Hilbert fezasıdır. H 1  L2 [ H : [0; )] ile cevapları H 


fezasından olan ve



f ( x) H dx   şartını ödeğen, güçlü ölçülen f ( x)
2

(0  x   )

0

fonksiyonlarından ibaret Hilbert fezasını işaret edelim.

f ( x), g ( x)  H 1 öğelerinin skalyar çarpımı


[ f , g ]H1    f ( x), g ( x) H dx Gibi belirlenir.
0

H 1 fezasında
2n

l ( y)  (1) n y ( 2 n )   Q j ( x) y ( 2 n j )

(1.1.1)

j 2

diferensiyel ifadesi ve

B j y x 0  y

(l j )

lj

(0)   m j y
(l )

(l j m )

(0)  0

(1.1.2)

m 1

sınır şartlarıyla belirlenmiş L operatörüne bakalım. Burada 0  l1  l2  ...  ln  2n  1 ,

j  1,2,..., n , y  H 1 ve türemeler güçlü anlamda anlaşılıyor.
Gelecekte her yerde Q2 n ( x ) fonksiyonunu Q(x) gibi işaret edeceyiz.
p

Diyelim ki,

D çoğunluğu   k ( x) f k şeklinde tüm fonksiyonlar toplusudur, burada
k 1

 k (x)  finit, 2n kere kesilmez diferensiyellenen skalyar fonksiyonlardır ve f k  D(Q) .
Tayin oblastı

D olan, (1.1.1) ifadesinin ve (1.1.2) sınır şartlarının doğurduğu operatörü

L gibi işaret edelim. (1.1.1) ifadesinin emsalları ve sınır şartları üzerinde belli şartlar dahilinde
L operatörü H 1 fezasında pozitif simetrik operatördür.
Farz edeceğiz ki,

L operatörünün L kapanması H 1 fezasında kendi kendine birleşme ve

aşağıdan yarımsınırlı operatördür.
Bu bölümde L operatörünün Grin fonksiyonu kuruluyor ve yelpazenin diskretliği ispat
edilir, aynı zamanda bu operatörün özel değerleri için asimptot formül alınır. Belirtelim ki, kendi
kendine koşma operatör emsallı Şturm-Liuvill denklemi için Grin fonksiyonu ilk kez
B.M.Levitan [28, 29] tarafından öğrenilmiştir. Özel değerlerin asimptot dağılımı ise
A.G.Kostyuçenko ve B.M.Levitanın [26, 27] tarafından araştırılmıştır.
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l ( y )  P( x) y   Q( x) y ifadesinin doğurduğu operatörün Grin fonksiyonu ve özel
sayıların asimptot dağıtımı kendiliğinden koşma halinde E.Abdukadırov tarafından öğrenilmiştir.
Tüm gerçek okda verilmiş yüksek çift tertipli operatör denklemin Grin fonksiyonu ve özel
sayılarının asimptotikası M.Bayramoğlu [5, 11] tarafından tetkik edilmiştir. Yarımok haline
H.İ.Aslanovun [6, 7, 8], A.A.Abudov ve H.İ.Aslanov [3, 4], B.İ.Aliyev [5] vb. çalışmalarında
bakılmıştır.
Farz ediyoruz ki, L operatörünün emsalları aşağıdaki şartları ödüyor:

Q(x) operatörleri sanki tüm x [0; ) için H -da kendi kendine birleşmelerdir, tüm
x  ler için öyle genel D{Q( x)} çoğunluğu vardır ki, Q(x) o operatörleri bu oblastda tayin
1)

edilmişlerdir ve simetriklerdir (böylece biz düşünüyoruz ki,

Q(x) operatörleri H -da sınırsız

olabilirler).
2)

Q(x) operatörleri aşağıdan düzenli olarak sınırlıdırlar, yani tüm f  D için

Q( x) f , f   c( f , f ) , c  0 berabersizliği ödenir.
3)

x    1 için aşağıdaki berabersizlik ödenir:

Q( x)  Q( )Q  a ( x)
Q



1
2n

1
2n

 Ax  ,

1
2n

( x)Q ( )  c1 , Q ( x)Q



1
2n

burada

0a

2n  1
,
2n

A  0,

( )  c2 , c1 ,c2  pozitiv sayılardır..

4) x    1 için aşağıdaki berabersizlik ödenir:
1
 Jm1

2
Q( ) exp 
x   Q n ( x)   B ,
2



Jm1  min Jmi  0,i2 n  1,

burada

i

5) Q j ( x)Q

1 j


2n

B  0.

( x)  c , j  1,2,...,2n  1, c  0 .

6) Farz edilir ki, Q(x) operatörleri sanki tüm x [0; ) için temamen kesintisiz tersi olan
operatörlerdir.

Q(x) operatörünün özel sayılarını artma sırası ile 1 ( x)   2 ( x)  ...   n ( x)  ...
olarak işaret edelim.
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Farz edelim ki, sanki tüm x  ler için




k 1

1 4 n
2n
k

( x) sırası yığılır ve onun toplamı.

F ( x)  L1[0; ) .
Bu şartlar altında göstereceğiz ki, L operatörü tek limit noktası sonsuzluk olan

1 , 2 ,..., n ,... ayrık Spektre sahiptir. L operatörünün verilmiş  adedinden küçük olan özel
sayılarının sayısını N ( ) ile, yani N ( ) 

1 işaret edelim.

n 

Bizim

esas

araştırılması.

amacımız

 

N ( )

olunca

fonksiyonunun

asimptotikasının

N ( ) işlevini L operatörünün özel değerlerinin paylanma fonksiyonu

adlandırırlar.
Bu amaçla (1.1.1) diferansiyel ifadesi ve (1.1.2) sınır koşullarının doğurduğu operatörünün

G( x, ;  ) Grin fonksiyonunu kuralım ve onun bazı özelliklerini öğrenelim.

R  ( L  E) 1   0 operatörü çekirdeği operatör değerli

Göstereceğiz ki,,

G( x, ;  ) fonksiyonu olan integral operatördür. R  ( L  E) 1 operatörünün çekirdeği
olan G( x, ;  ) işlevi L operatörü için operatör Grin fonksiyonu denir. Tarife göre G( x, ;  )
işlevi iki x ve

 değişeninden ( 0  x  ,   ) ve  ayarına bağlıdır ve aşağıdaki koşulları

karşılar:
a)

 k G ( x, ;  )
( k  0,1,2,...,2n  2 ) fonksiyonları x ve  değişenlerine oranla güçlü
 k

kesintisiz operatör değerli özelliklerdir;

 2 n1G ( x, x  0;  )  2 n1G ( x, x  0;  )
b)
 (1) n E ;

2 n 1
2 n 1


v) (1) n G( 2 n ) 

g) B j G

2 n 1

 G( 2n j )Q( )  G  0 ;
j 2

 0

lj

 G ( x,0;  )   m j G j
(l j )

(l )

( l m )

( x,0;  )  0 , j  1,2,..., n .

m1



R f   G ( x, ;  ) f ( )d
0

L operatorunun Grin fonksiyonunun öğrenilmesi üç aşamada yapılır.
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Birinci aşamada

l1 ( y)  (1) n y ( 2 n )  Q( ) y  y

(1.1.3)

diferansiyel ifadesinin ve (1.1.2) sınır koşullarının doğurduğu L1 operatörünün Grin
fonksiyonu kuruluyor. Burada "  " - kaydedilmiş noktadır.
İkinci aşamada

l0 ( y)  (1) n y ( 2 n )  Q( x) y  y

(1.1.4)

diferansiyel ifadesinin ve (1.1.2) sınır koşullarının doğurduğu L0 operatörünün Grin
fonksiyonu kuruluyor ve onun bazı özellikleri öğrenilir.
Üçüncü aşamada (1.1.1) diferansiyel ifadesinin ve (1.1.2) sınır koşullarının doğurduğu L
operatörünün Grin fonksiyonu öğrenilir.
Sonuç
Sonda böyle bir sonuca varabiliriz ki, Grin fonksiyonu adi diferansiyel denklemler
teorisinde, matematiksel fizika denklemlerinde, matematiksel fiziksel gelişmelerin
modellemesinde, operatör emsallı adi diferansiyel denklemlerin çözümünde önemli bir rola
sahipdir. Bu amaçla yarımokda normal sınır şartları ile özel sayılarının dağılımı konusunun, Grin
fonksiyonu için asimptot ayrılış ve düzenli değerlendirmenin, onun yelpazeninin öğrenilmesi
hem bilimsel, hem de bilimsel pratik açıdan günceldir.
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ASTARAÇAY VE LENKERANÇAY'DA (AZERBAYCAN) SU BAZLI
MANTARLARIN İZOLASYONU VE TANIMLANMASI
ISOLATION AND IDENTIFICATION WATERBORNE FUNGI IN ASTARACHAY AND
LANKARANCHAY RIVERS (AZERBAIJAN)
Gülnara HASANOVA
Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi
Mikrobiyoloji Enstitüsü
ÖZET
Bilindigi gibi fungus ve fungusa benzer organizmalar su ortamında gözlenmektedir, bu
nedenle bu funguslar her türlü su ekosisteminde kalıcı ve büyük katkı sağladığı kabul edilir.
Bu nedenle, mikrofunguslar su ekosisteminin besin zincirinin önemli bir parçasıdır ve bazıları
suda yaşayan omurgasızların gıdalarını daha basit organik bileşiklere çevirir ve bunları
absorbe edebilmelerini sağlarlar.
Bu çalışmada Azerbaycanda bulunan Astaraçay ve Lenkarançay nehirlerinden elde edilen
örnekler laboratuvar ortamında çalışıldı ve yapılan çalışmalarda bu nehirlerde bulunan
fungusların izolasyonu ve tanıtımı yapıldı.Tetkik edilen nehir sularından alınmış örnekler (su
ve bitki atıkları) 2 standart besiyerde (CDA ve PDA ) uyğun yöntemle ekmeler yapılmış
25±2 0C de 3-7 gün inkübasyona bırakılmışdır. İnkübasyonun sonunda oluşan kolonilerin hem
makroskopik, hem de mikroskopik görünümlerin fotoğrafları çekilmişdir. Çalışmanın
sonucunda en çok rast gelinen fungus cinsleri Aspergillus ve Penicillum olmuşdur. Aynı
zamanda Alternaria, Fusarium, Trichoderma, Cladosporium, Acremonium, Scopulariopsis,
Rhizopus ve Mycelia sterilia-yada rastlanmışdır. İzole edilen türler her iki nehirde aynı
rastlanmamakdadır. Bazıları sıklıkla, bazıları daha az rastlanmışdır. Astaraçay ve
Lenkerançay nehir sularının mikrobiotasının oluşmasında Aspergillus’un 5 (Aspergillus niger,
Aspergillus terreus, Aspergillus flavus, Aspergillus versicolor, Aspergillus ochraceus),
Penicillum’un 3 (Penicillium chrysogenum, Penicillium ochrochloron, Penicillium cyclopium)
Alternaria’nın 1 (Alternaria alternate), Fusarium’un 2 (Fusarium oxysporum, Fusarium
solani), Trichoderma’nın 2 (Trichoderma viride, Trichoderma harzianum) Cladosporium’un
2 (Cladosporium herbarum, Cladosporium cladosporioides) Acremonium’un 1 (Acremonium
rutilum), Rhizopus spp ve Scopulariopsis spp. türleri yer alıyor. Su ekosisteminin mikrobiyota
oluşumunda yer alan mikrofunguslar sıklıkları ve tür kompozisyonları bakımından birbirlerinden farklıdırlar. Aynı zaman da suyun derin katlarından alınmış örneklerde (su ve
bitki atıklarında) rastlanan funguslar su yüzeyinden alınmış örneklere nisbetde azdırlar.
Anahtar Kelimeler: Su Ekosistemi, Mikrofungus, Astaraçay, Lenkerançay
ABSTRACT
As is known, fungi and fungus-like organisms are observed in the aquatic environment,
therefore, these fungi are considered to be permanent and major contributors to any kind of
water ecosystem.Therefore, microfungi are an important part of the food chain of the aquatic
ecosystem, and some of them convert aquatic invertebrates' foods into simpler organic
compounds and enable them to absorb them.
In this study, samples obtained from the Astarachay and Lankaranchay rivers in Azerbaijan
were studied in the laborator condition and the fungi were isolated and identificated. Sample
taken from the river waters (water and plant wastes) were incubated in 2 standard media
(CDA and PDA) by suitable methods and allowed to incubate at 25 ± 2 0C for 3-7 days. At
the end of the incubation, photographed their macroscopic and microscopic appearance of the
colonies. As a result of the study Aspergillus and Penicillium were the most common genus of
fungi. Also were found Alternaria, Fusarium, Trichoderma, Cladosporium, Acremonium,
Scopulariopsis, Rhizopus and Mycelia sterilia. Isolated species are not the same in the both of
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river, some are more frequent, some less common. In the formation of microbiota of
Astarachay and Lankaranchay river waters include 5 Aspergillus (Aspergillus niger,
Aspergillus terreus, Aspergillus flavus, Aspergillus versicolor, Aspergillus ochraceus), 3
species of Penicillumun (Penicillium chrysogenum, Penicillium ochrochloron, Penicillium
cyclopium) 2 species of Trichoderma (Trichoderma viride, Trichoderma harzianum) 2
species of Cladosporium (Cladosporium herbarum, Cladosporium cladosporioides) 1 species
of Acremonium (Acremonium rutilum), Rhizopus spp and Scopulariopsis spp. Microfungs in
the formation of the microbiota of the aquatic ecosystem they differ in frequency and species
composition. At the same time, the fungi found in the samples (water and plant wastes) taken
from the deep layers of water are relatively less than the samples taken from the water
surface.
Keywords: Aquatic Ecosystems, Microfungus, Astarchay, Lankaranchay
Mikroorganizmalar dünyanın her yerinde rastlanmalarına rağmen, farklı çevresel
şartların görüldüğü habitatlarda kendilerine uyğun ortamların bulunması halində daha fazla
sayda ve çeşitde rastlana bilinirler. Mikroorganizmaların populasyonlar ve aktivitileri farklı
tip habitatlar arasında farklı çeşitlilik gösterir. Her bir habitatın fiziksel ve kimyasal
özellikleri, mikroorganizmaların populyasiyonlarının böyümesi, gelişmesi ve hemin ortamda
kalıcı hale gelmesi ve aktiviteleri üzerinde etkilidi. Bazi mikroorganizmalar bir ekosistemde
ortama uyum göstermelerini sağlayan özelliklere sahiptir. Bazıları bir habitatın yerlileridir ve
bu habitat içinde canlı kalma, böyüme ve metabolik aktivitilerini başara bilmelidir. Bazıları
ise aynı habitata yabancı olabilirl, yanı başka bir habitatda böyüyür ve diger ekosisteme
transfer olurlar ki, bunlarda bu ekosistemi işgal etmezler yalnız keçici yani migrant
mikroorganizmalar hesab edilirler (Ahmet ASAN, Gülay Giray Aeromikrobioloji 2019).

Bir habitatın yerli mikroorganizmaları yaşadıkları ortamla uyumlu olan adapfit
özellikler gösterdikleri için orada uzun süre kala bilir ve oranın yerli üyeleri olurlar. Bu
mikroorganizmalar fonksiyonel ve rekabet olarak, bu habitatda yaşayan diger organizmalarla
uyğunluk göstermeli ve adaptif özelliklere sahip olmalıdır. Yoksa uzun süre aynı habitatda
kalamazlar (Ahmet ASAN, Gülay Giray Aeromikrobioloji 2019).
Dünyada su mantarları diğer mantar türlerine göre çok az çalışılmıştır. Bu mantarlar
üzerine yapılan araştırmaların sonucunda belli oldu ki, bazı ülkeler dışında, su bazlı
mantarların çalışması geniş alanda deyil. Azerbaycanda da nehir sularında su bazlı
mantralarla ilgili çalışma ilk olarak tarafımızdan apaıldı[2,4,5].
Bu çalışmada Azerbaycanda bulunan Astaraçay ve Lenkarançay nehirlerinden elde
edilen örnekler laboratuvar ortamında çalışıldı ve yapılan çalışmalarda bu nehirlerde bulunan
fungusların izolasyonu ve tanıtımı yapıldı.
Araştırma alanı olarak seçilen Astaraçay ve Lenkerançay nehirleri Azerbaycan´ın güney
bölgesinde yerleşir. Bu bölge Azerbaycanda nehirlerin sıklığına göre ilk yerdedir ve İran ile
sınırdı. Lenkerançay-81 km, Astaraçay-38 km uzunluğa malik nehirledir. Astaraçay aynı
zamanda sınır arası nehir olub Azerbaycan ve İran arasında yerleşir.
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Araştırma aparılan nehir sularından alınmış örnekler (su ve bitki atıkları) 2 standart
besiyerde (CDA ve PDA ) uyğun yöntemle ekmeler yapılmış 25±2 0C de 3-7 gün
inkübasyona bırakılmışdır [6,7]. İnkübasyonun sonunda oluşan kolonilerin hem makroskopik,
hem de mikroskopik görünümlerin fotoğrafları çekilmişdir. Çalışma sonucunda en çok rast
gelinen fungus cinsleri ve türleri tesbit edildi ve nehirlerde oluşumuna göre karşılaştırıldı.
Astaraçay ve Lenkerançay nehrlerinde tasbit edilen funguslar
№

Tür

1

Astaraçay nehri

Lenkerançay nehri

Aspergillus niger

+

+

2
3
4
5

A.flavus
A.versicolor
A.terreus
A.ochraceus

+
+
+

+
+
+
+

6

Penicillum ochrochloron

-

+

7
8

P.cyclopium
P.chrysogenum

+
-

+

9

Fusarium oxysporum

+

+

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

F.solani
Trichoderma viride
T.harzianum
Alternaria alternaria
Acremonium rutilum
Cladosporium herbarum
C. cladosporioides
Scopulariopsis. spp
Rhizopus.spp
Mycelia sterilia

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Not: + rastlanılan türler, - rastlanılmayan türler
Tablodan göründüyü gibi Astaraçay ve Lenkerançay nehrlerinde tasbit edilen fungus
türlerinden Aspergillus niger, A.flavus, A.terreus, A.ochraceus, Fusarium oxysporum,
F.solani, Trichoderma viride, T.harzianum, Alternaria alternaria, Cladosporium herbarum,
Scopulariopsis. Spp, Mycelia sterilia her iki nehirde de rastlanmışdır. Tablodan aydın görünür
ki, Lenkerançay nehri tür olarak daha zengin.
Çalışmanın sonucunda en çok rast gelinen fungus cinsleri Aspergillus ve Penicillum
olmuşdur. Aynı zamanda Alternaria, Fusarium, Trichoderma, Cladosporium, Acremonium,
Scopulariopsis, Rhizopus ve Mycelia sterilia-yada rastlanmışdır. İzole edilen türler her iki
nehirde aynı rastlanmamakdadır. Bazıları sıklıkla, bazıları daha az rastlanmışdır. Astaraçay ve
Lenkerançay nehir sularının mikrobiotasının oluşmasında Aspergillus’un 5 (Aspergillus niger,

www.ankarakongresi.org

P. 99

October 4-6, 2019 Ankara

138138138

INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE
ON SCIENTIFIC RESEARCHES

Aspergillus terreus, Aspergillus flavus, Aspergillus versicolor, Aspergillus ochraceus),
Penicillum’un 3 (Penicillium chrysogenum, Penicillium ochrochloron, Penicillium cyclopium)
Alternaria’nın 1 (Alternaria alternate), Fusarium’un 2 (Fusarium oxysporum, Fusarium
solani), Trichoderma’nın 2 (Trichoderma viride, Trichoderma harzianum) Cladosporium’un
2 (Cladosporium herbarum, Cladosporium cladosporioides) Acremonium’un 1 (Acremonium
rutilum), Rhizopus spp ve Scopulariopsis spp. türleri yer alıyor [3,8,9,10]. Su ekosisteminin
mikrobiyota oluşumunda yer alan mikrofunguslar sıklıkları ve tür kompozisyonları
bakımından bir-birlerinden farklıdırlar. Aynı zaman da suyun derin katlarından alınmış
örneklerde (su ve bitki atıklarında) rastlanan funguslar su yüzeyinden alınmış örneklere
nisbetde azdırlar.
Araştırmanın sonunda tesbit edilen cins ve türler bu nehirlerde adepde olarak zengin
bir flora oluşturduğunu söyleye bilerik. Daha detaylı ve kapsamlı araştırmaların sonucunda
nehir sularının florasını oluşturan yeni türler ve yeni bilgiler elde edilecekdir.

Fungusların mikroskopik görnüşü.
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İÇ MİMARLIK, İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMLERİNİN
MEVCUT DURUM ANALİZİ
CURRENT SITUATION ANALYSIS OF INTERIOR ARCHITECTURE, INTERIOR
ARCHITECTURE AND ENVIRONMENTAL DESIGN
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nuri YILDIRIM
Karabük Üniversitesi
Öğretim Görevlisi Esra USLU
Karabük Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman KARAMAN
Uşak Üniversitesi
ÖZET
İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı; mimarlık, psikoloji, sosyoloji, sanat, ergonomi ve
ekonomi gibi bilim dallarının bileşimi ile oluşan disiplinler arası bir bilim dalıdır. Bu bilim dalı
çevresi ile sürekli bir etkileşim halinde ve bu etkileşim kullanıcıların gereksinimleri
doğrultusunda gelişmektedir. Bu gelişmede iç mimarlığın çevresi ile arasında organik bağ
olduğunu göstermektedir. Bu alanda yetişen tasarımcı ve uygulayıcıların kullanıcıların ve
çevrenin ihtiyaçlarına cevap verecek donanıma sahip olması önemlidir. Bu önemden hareket
ile bu araştırmada, “İç Mimarlık” ve “İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı” bölümlerinin mevcut
durumları, program profilleri, kontenjanları, mezun öğrenci sayısı ve öğretim elemanı yapısı
karşılaştırmalı olarak ortaya konulmuştur. Bu kapsamda; 2019 ÖSYS Yükseköğretim
Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ve bölümlerin internet siteleri incelenerek mevcut
durum analizi yapılmıştır. Yapılan bu çalışmanın bulgu ve sonuçları itibarıyla iç mimarlık ve
çevre tasarımı sektörüne, eğitim kurumlarına, akademisyenlere ve öğrencilere katkı sağlaması
bakımından önemli olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: İç Mimarlık, Çevre Tasarımı, Ergonomi
ABSTRACT
Interior Architecture, Interior Architecture and Environmental Design; It is an interdisciplinary
science which is composed of a combination of sciences such as architecture, psychology,
sociology, art, ergonomics and economics. This discipline is in constant interaction with the
environment and this interaction develops according to the needs of the users. This development
shows that there is an organic connection between the interior architecture and the environment.
It is important that designers and practitioners trained in this field have the equipment to meet
the needs of users and the environment. Therefore, in this study, the current status, program
profiles, quotas and structure of the faculty members of the “Interior Architecture” and “Interior
Architecture and Environmental Design” departments have been compared. In this context;
2019 OSYS Higher Education Programs and Quotas Guide and the websites of the departments
were analyzed and current situation analysis was conducted. According to the findings and
results of this study, it is considered that it is important in terms of contributing to interior
architecture and environmental design sector, educational institutions, academicians and
students.
Keywords: Interior Architecture, Environmental Design, Ergonomics
1. GİRİŞ
Eğitim, denetimli bireysel gelişimi sağlayan toplumsal bir süreç olarak bilinmektedir. Yaşama
atılan her adımda önemli rol oynamaktadır. İyi bir eğitim ve doğru seçim başarılı bireyleri, bu
sonuç da ülkemizin kalkınmasını etkilemektedir. Bu döngü içerisinde gündeme gelen en önemli
sorun meslek eğitimi sürecinde ortaya çıkmaktadır. Analizleri iyi sağlamak, meslek kültürü ve
toplumsal kültürle bağlantısını doğru oluşturmak ve gelişen toplumun gereksinimlerine göre
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güncel hale getirebilmek meslek eğitimi için önem taşımaktadır. Ayrıca meslek eğitimindeki
farklılıklar geleceğe yetersiz meslek sahipleri bırakabilmektedir. Tüm meslek eğitimi sağlayan
kurumlar için eğitim dilinde belirli bir niteliğe ulaşmak, doğru eğitimi ortak bir biçimde
sağlamak meslek kültürü için gerekmektedir (Ertürk, 2008).
Türkiye’de, üniversitelerin İç Mimarlık eğitimi veren bölümleri “İç Mimarlık Bölümü” veya
“İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü” olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışmada farklı
isimlerine rağmen bölümlerin amaçları İç Mimarlık eğitimi olduğu için iki ismi de kapsayacak
şekilde “İç Mimarlık Bölümleri” ifadesi kullanılmıştır (Adıgüzel, 2011).
Ülkemizde Dekoratif Sanatlar olarak başlamış olan İç Mimarlık eğitimi hem meslek hem de
eğitim alanı olarak tasarım ve sanat temel alanı içinde yer almaktadır. Yaratıcılığı bir buluş
yöntemi olarak kullanan içmimarlık, sadece bina içinde yer alan hacimlerin kullanıcı istek,
beğeni ve gereksinimleri göz önüne alınarak tasarlamakla değil aynı zamanda çağdaş
yaklaşımlarla birlikte “iç-içerideki” kavramını içeren her hacimle ilgilenmektedir. Geniş bir
konu ve uygulama alanı bulan içmimarlık, insanın yaşamında kullandığı her mekânda onlar için
değer yaratmaktadır. Bu kapsamda; içmimarlık insanların yaşamlarında kullandıkları
mekanları, onların fiziksel gereksinimleri, ruhsal özellikleri ve eylemlerine uygun olarak pratik,
estetik ve sembolik işlevler açısından değerlendirilen bir özelliğe sahiptir.
İç mimarlık disiplini, kullanıcıların ekonomik-sosyolojik-kültürel, anatomik-ergonomikpsikolojik tüm verilerini saptayarak, teknolojik gelişmelerin ışığında konforlu, zaman
tasarruflu, özgün, işlevsel, estetik, kişi ya da kurumsal kimliğe özel çözümler üreterek,
mekânların zemin-duvar-tavan ilişkisi içinde, mobilya-aydınlatma-tekstil-aksesuar vs. tüm
donanımı ile bir bütün içerisinde ele alınarak tasarlanmasını kapsar. Görme, algılama, düşünme,
inceleme, irdeleme, fikir geliştirme, uygulama biçimleri, araştırma ve karşılaştırma yöntemleri
ile analiz-sentez yöntemlerini, kuramsal anlatımlar ve deneysel, pratik, proje uygulamaları ile
ilgili eğitim alan öğrenciler tasarım becerilerini geliştirerek İç mimarlık mesleğine hazırlanırlar
(URL1, 2019).
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü; insan-mekân ilişkileri, mekân tasarımı ve algısı
bağlamında eleştirel bakış açıları geliştirmeye odaklanan, güncel kuramlar çerçevesinde
sorgulama yapabilen, tasarlanan fikirlerin mekansallaşması için gerekli bilgi ve teknik
donanıma sahip, bireysel ve takım halinde çalışma yapabilen mezunlar yetiştirmeyi
hedeflemektedir. Bu doğrultuda bölüm programı, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı eğitiminin
hızla değişen ve gelişen çağa ait eğitim modelleri ile ele alınması gerekliliği üzerine
kurgulanmıştır. Bu bölümlerde eğitim özellikle ilk yarıyıllarda Mimarlık formasyonu üzerine
temellenerek, mekân tasarımını etkileyen sosyal, kültürel, çevresel, ekonomik, psikolojik,
sanatsal ve teknik konuların bütüncül bir perspektiften ele alınması düşüncesi üzerine
oturmaktadır. Dolayısıyla, hedeflenen eğitim modelinin hayata geçmesi anlamında
bölümümüzde, tasarım stüdyosu derslerinin merkeze alındığı, yalnızca iç mekân tasarımına
değil, makro ölçekten mikro ölçeğe okuma ve çalışmalara odaklanılan; çevresel, sosyal ve
teknolojik bağlamda farklı disiplinlerle birliktelik gözeten bir anlayış söz konusudur (URL1,
2019).
Yaşamın her alanında kendisini hissettiren bir başka deyiş ile yaşamla iç içe olan sanatın
mekânlara yansıtılması, kültürel birikimler ile insan yaşamı değerlerinin diğer kuşaklara
taşınması olarak kabul edilmektedir. Kültürel alt yapımızla, bugüne değin oluşturulan mekânsal
zenginliklerin günümüz koşulları yanında ve yeni olgulara bağlı olarak kabul edilebilir ölçütlere
kavuşturulmasını sağlayacak iç mimarlık çalışmalarında eğitim ve öğretimin önemi
yadsınamaz.
Bu çalışmada, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinin mevcut durumun
belirlenmesi amaçlanmıştır.
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2. Yöntem
Bu araştırma tarama modeliyle gerçekleştirilen bir araştırmadır. 2019 yılı itibari ile ülkemizde
İç Mimarlık, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü ismi altından eğitim veren üniversite sayısı,
Güzel Sanatlar Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım
Fakültesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Sanat ve
Tasarım Fakültesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültelerin sayısı, bu bölümün örgün öğretim,
ikinci öğretim, ücretli, burslu, %75 burslu, %50 burslu ve %25 burslu öğretim profili, kontenjan
sayıları, en düşük ve en yüksek yerleştirme puanları, öğretim elemanı sayıları (Üniversitelerin
resmi web sayfalarında alınmıştır) ve mezun öğrenci sayıları detaylı bir şekilde incelenmiştir.
3. Bulgular
Araştırma kapsamında ele alınan program belli bir alt yapı gerektiren, iyi donatılmış stüdyolar,
derslikler ve bilgisayar laboratuvarları yanında fotoğraf, maket, seramik ve yapı-malzeme
laboratuvarları ile uygulamalı eğitim verilen bir programdır. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “İç Mimarlık”, “İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı”, “İç
Mimari ve Çevre Tasarımı” lisans diploması ve “İç Mimar” unvanı verilir. Ülkemizde son
yıllarda birçok üniversitenin farklı fakültelerinde “İç Mimarlık” ve “İç Mimarlık ve Çevre
Tasarımı”, bölümleri açılmıştır. Bu bölümlerin kamu ve özel sektöründe iş imkânı sağlayabilme
cazibesi, ayrıca bunlardan bağımsız olarak kendi ofislerini açarak proje bazlı şekilde de çalışma
olanakların olmasından dolayı, devlet üniversitelerinde örgün öğretimin yanı sıra ikinci
öğretimin de açılmasına ayrıca vakıf üniversitelerinde ise ücretli, burslu, %75 burslu, %50
burslu ve %25 burslu olmak üzere çok sayıda bölümün açılmasına ortam sağlamıştır. Üniversite
kontenjanlarının doluluk oranı sebebi ile diğer üniversitelerde de bu bölümlerin açılmasına
öncülük teşkil etmiştir.
2019-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na göre Tablo 4 Merkezi
Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları içerisinde 46 adet vakıf, 9 adet
devlet üniversitesi olmak üzere 26 İç Mimarlık ve 34 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü
eğitim vermektedir. Toplamda 2019 yılında Türkiye’de eğitim veren 58 adet İç Mimarlık, İç
Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü bulunmaktadır.
İç mimarlık bölümlerinin, 2’si Güzel Sanatlar Fakültesi, 1’i Güzel Sanatlar ve Tasarım
Fakültesi, 11’i Mimarlık Fakültesi, 4’ü Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 5’i Mimarlık ve
Tasarım Fakültesi, 2’si Sanat ve Tasarım Fakültesi, 1’i Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi,
bünyesinde yer alırken, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinin ise 6’sı Güzel Sanatlar
Fakültesi, 3’ü Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, 6’sı Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi, 4’ü Mimarlık Fakültesi, 3’ü Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2’si Mühendislik ve
Doğa Bilimleri Fakültesi, 6’sı Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, 1’i Sanat ve Tasarım Fakültesi,
1’i Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, bünyesinde yer almaktadır (Tablo1, Tablo2).

Tablo 1. 2019 Yılı İç Mimarlık Bölümü Kontenjan ve Yerleşen Sayıları (ÖSYM, 2019)
Üniversite
Akdeniz Üniversitesi

Fakülte
Mimarlık Fakültesi

Beykent Üniversitesi

Mühendislik ve Mimarlık Fak.

Çankaya Üniversitesi

Mimarlık Fak.
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Bölüm
İç Mimarlık (Örgün)
İç Mimarlık (Burslu)
İç Mimarlık (%75)
İç Mimarlık (%50)
İç Mimarlık İngilizce (Burslu)
İç Mimarlık İngilizce (%75)
İç Mimarlık İngilizce (%50)
İç Mimarlık İngilizce (Burslu)
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Çukurova Üniversitesi

Mimarlık Fak.

Doğuş Üniversitesi

Sanat ve Tasarım Fak.

Eskişehir Teknik Üniversitesi

Mimarlık ve Tasarım Fak.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf
Üniversitesi

Mimarlık ve Tasarım Fak.

Haliç Üniversitesi

Mimarlık Fak.

İstanbul Arel Üniversitesi

Mühendislik ve Mimarlık Fak.

İstanbul Aydın Üniversitesi

Mimarlık ve Tasarım Fak.

İstanbul Bilgi Üniversitesi

Mimarlık Fak.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi

Mühendislik ve Mimarlık Fak.

İstanbul Gelişim Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fak.

İstanbul Rumeli Üniversitesi

Mühendislik ve Mimarlık Fak.

İstanbul Teknik Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi

Mimarlık Fak.
Mimarlık ve Tasarım Fak.
Mimarlık Fak.
Mimarlık Fak.

KTO Karatay Üniversitesi

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Mimarlık Fakültesi

Maltepe Üniversitesi

Mimarlık ve Tasarım Fak.

Marmara Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fak.

MEF Üniversitesi

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fak.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi

Mimarlık Fak.

Nişantaşı Üniversitesi

Sanat ve Tasarım Fak.

Yeditepe Üniversitesi

Mimarlık Fak.

İç Mimarlık İngilizce (%75)
İç Mimarlık İngilizce (%50)
İç Mimarlık (Örgün)
İç Mimarlık (Burslu)
İç Mimarlık (%75)
İç Mimarlık (%50)
İç Mimarlık (Örgün)
İç Mimarlık (Burslu)
İç Mimarlık (%75)
İç Mimarlık (%25)
İç Mimarlık (Burslu)
İç Mimarlık (%75)
İç Mimarlık (%50)
İç Mimarlık (Burslu)
İç Mimarlık (%75)
İç Mimarlık (%50)
İç Mimarlık (Burslu)
İç Mimarlık (%75)
İç Mimarlık (%50)
İç Mimarlık İngilizce (Ücretli)
İç Mimarlık İngilizce (Burslu)
İç Mimarlık İngilizce (%75)
İç Mimarlık İngilizce (%25)
İç Mimarlık İngilizce (Burslu)
İç Mimarlık İngilizce (%75)
İç Mimarlık İngilizce (%50)
İç Mimarlık (Burslu)
İç Mimarlık (%75)
İç Mimarlık (%50)
İç Mimarlık (Ücretli)
İç Mimarlık (Burslu)
İç Mimarlık (%75)
İç Mimarlık (%50)
İç Mimarlık (Örgün)
İç Mimarlık (Örgün)
İç Mimarlık (Örgün)
İç Mimarlık (Burslu)
İç Mimarlık (Ücretli)
İç Mimarlık (Burslu)
İç Mimarlık (%75)
İç Mimarlık (%50)
İç Mimarlık (Örgün)
İç Mimarlık (İkinci Öğretim)
İç Mimarlık (Burslu)
İç Mimarlık (%75)
İç Mimarlık (%50)
İç Mimarlık (Örgün)
İç Mimarlık İngilizce (Burslu)
İç Mimarlık İngilizce (%50)
İç Mimarlık İngilizce (%25)

36
15
60
5
32
13
70
10
30
10
7
43
20
4
14
22
8
42
30
4
3
11
11
6
44
10
4
30
6
2
4
36
2
60
70
70
15
25
5
5
15
70
50
5
15
30
60
3
22
8

36
15
61
5
32
13
70
10
30
10
7
43
20
4
14
22
8
42
30
4
3
11
11
6
44
10
4
30
6
1
4
36
2
60
70
70
15
24
5
5
15
70
51
5
15
30
60
3
22
8

İç Mimarlık (Örgün)

60

60

6
39
11
4
38
8
9
52
1648

6
39
11
4
38
8
9
52
1648

İç Mimarlık (Burslu)
İç Mimarlık (%75)
İç Mimarlık (%50)
İç Mimarlık İngilizce (Burslu)
İç Mimarlık İngilizce (%75)
İç Mimarlık İngilizce (Ücretli)
İç Mimarlık İngilizce (Burslu)
İç Mimarlık İngilizce (%50)

TOPLAM

2019 yılı ÖSYM İç Mimarlık bölümü genel kontenjan ve yerleşen sayıları incelendiğinde
bölümün doluluk oranın %100 olduğu görülmektedir. Doluluk oranı, öğrencilerin iç mimarlık
bölümünü bilinçli ve isteyerek tercih ettiklerini göstermektedir.
Vakıf üniversitelerinin sayısının artmasıyla birlikte iç mimarlık bölümlerinin sayısı da hızla
artmış 2000 yılının başlarında altı vakıf üniversitesinde iç mimarlık bölümü bulunurken
(Adıgüzel, 2011), 2019 yılı sonu itibariyle bu sayı 26’ya ulaşmıştır. 2000 yılının başında devlet
ve vakıf üniversitelerindeki iç mimarlık bölümü sayısı eşitken (Adıgüzel, 2011), 2019 yılına
kadar geçen sürede vakıf üniversitelerindeki iç mimarlık bölüm sayısı devlet
üniversitelerindekine oranla daha hızlı bir artış göstermiştir.
Tablo 1 incelendiğinde ülkemizde devlet üniversitelerin sadece 9’u lisans düzeyinde iç
mimarlık eğitimi vermektedir. Bu üniversitelerden sadece Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
www.ankarakongresi.org
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mimarlık fakültesinde ikinci öğretim programın olduğu görülmektedir. Devlet
üniversitelerindeki iç mimarlık bölümün az olması, iç mimarlık eğitimi almak isteyen
öğrenciler için bir dezavantajdır.
Tablo 2. 2019 Yılı İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Kontenjan ve Yerleşen Sayıları (ÖSYM, 2019)
Üniversite

Fakülte

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

Altınbaş Üniversitesi

Güzel Sanatlar ve
Tasarım Fak.

Antalya Bilim Üniversitesi

Güzel Sanatlar ve
Mimarlık Fak.

Atılım Üniversitesi

Güzel Sanatlar Tasarım
ve Mimarlık Fak.

Avrasya Üniversitesi

Mühendislik ve Mimarlık
Fak.

Bahçeşehir Üniversitesi

Mimarlık ve Tasarım Fak

Başkent Üniversitesi

Güzel Sanatlar Tasarım
ve Mimarlık Fak.

Biruni Üniversitesi

Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fak.

Fenerbahçe Üniversitesi

Mühendislik ve Mimarlık
Fak.

Hacettepe Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fak.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Güzel Sanatlar ve
Mimarlık Fak.

Işık Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fak.

Işık Üniversitesi

Mimarlık ve Tasarım Fak.

İhsan Doğramacı Bilkent
Üniversitesi

Güzel Sanatlar, Tasarım
ve Mimarlık Fak.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi

Güzel Sanatlar, Tasarım
ve Mimarlık Fak.

İstanbul Gedik Üniversitesi

Güzel Sanatlar ve
Mimarlık Fak.

İstanbul Gelişim Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fak.

İstanbul Kültür Üniversitesi

Mimarlık Fak.

İstanbul Kültür Üniversitesi

Mimarlık Fak.

İstanbul Okan Üniversitesi

Sanat, Tasarım ve
Mimarlık Fak..

İstanbul Sabahattin Zaim
Üniversitesi

Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fak.

İstanbul Şehir Üniversitesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi

Mimarlık ve Tasarım Fak.

Mimarlık ve Tasarım Fak.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

www.ankarakongresi.org

Bölüm
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İkinci Öğretim)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (%50)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (%50)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (%25)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (Ücretli)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (%50)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (%25)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%75)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (Ücretli)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (%75)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (%50)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (Ücretli)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (%50)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (%50)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (Ücretli)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (%75)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (%50)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%75)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (Ücretli)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (%50)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (%25)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%75)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (Ücretli)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (%50)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (%25)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (Burslu)

P. 106

Genel Kon.
60
60
10
5
35
4
26
7
44
19
6
6
16
32
36
4
49
9
18
18
17
7
22
14
4
4
32
6
34
20
80
40
7
8
15
5
45
3
4
8
25
100
16
44
4
41
5
7
10
48
9
13
68
9
6
25
15
9
5
23
13
5
45
5
25
20
6
4
50
16
7
22
25
6

Yerleşen
61
62
1
5
35
4
24
7
44
19
6
6
16
32
27
4
49
9
18
18
17
7
22
14
4
4
32
6
34
3
80
39
7
8
15
5
45
3
4
8
25
100
16
44
4
41
3
7
10
48
9
13
68
9
6
25
15
8
5
23
13
5
45
5
25
20
6
4
50
6
7
22
25
6
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Mühendislik ve Mimarlık
Fak.
İstinye Üniversitesi

Güzel Sanatlar, Tasarım
ve Mimarlık Fak.

İstinye Üniversitesi

Güzel Sanatlar ve
Tasarım Fak.

Kadir Has Üniversitesi

Sanat ve Tasarım Fak.

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fak.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

Güzel Sanatlar ve
Tasarım Fak.

Özyeğin Üniversitesi

Mimarlık ve Tasarım Fak.

Selçuk Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

TED Üniversitesi

Mimarlık Fakültesi

TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi

Mimarlık ve Tasarım Fak

Yaşar Üniversitesi

Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (%50)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (%50)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (%25)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (Ücretli)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (%50)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (%25)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (%75)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (%50)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı e (%25)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (%50)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (%25)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İkinci Öğretim)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (Ücretli)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (%50)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (%25)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (Ücretli)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (%50)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (%25)

Toplam

54

54

7
31
32
45
7
8
10
7
13
50
40
20
6
20
9
4
18
15
50
50
5
5
20
20
25
5
10
10
36
6
6
12
2226

7
31
29
45
7
8
10
7
13
50
40
20
6
20
9
4
18
15
50
50
5
5
20
20
24
5
10
10
36
6
6
12
2174

Tablo 2 incelendiğinde ise İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü doluluk oranın yüzde yüz
olmadığı, yaklaşık %97,27 olduğu görülmektedir. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı eğitimin
çoğunlukla vakıf üniversitelerinde verildiği görülmektedir. Devlet üniversitesizlerinde Afyon
Kocatepe Üniversite ve Hacettepe Üniversitesi eğitim vermektedir. Bu iki üniversitesinin
doluluk oranı ise bölüm bazında yüzde yüzdür.
2019 yılı iç mimarlık bölümü yerleştirme puanları Tablo 3’de, iç mimarlık ve çevre tasarımı
bölümü yerleştirme puanları ise Tablo 4’de verilmiştir.
Tablo 3. 2019 Yılı İç Mimarlık Bölümü Yerleştirme Puanları (ÖSYM, 2019)
Üniversite

Fakülte

Bölüm

Akdeniz Üniversitesi

Mimarlık Fakültesi

Beykent Üniversitesi

Mühendislik ve Mimarlık Fak.

İç Mimarlık (Örgün)
İç Mimarlık (Burslu)
İç Mimarlık (%75)
İç Mimarlık (%50)

www.ankarakongresi.org
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En Küçük
Puan
316,113
327,446
263,082
236,782

En Büyük
Puan
365278
344,184
321,689
259,000
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Çankaya Üniversitesi

Mimarlık Fak.

Çukurova Üniversitesi

Mimarlık Fak.

Doğuş Üniversitesi

Sanat ve Tasarım Fak.

Eskişehir Teknik Üniversitesi

Mimarlık ve Tasarım Fak.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf
Üniversitesi

Mimarlık ve Tasarım Fak.

Haliç Üniversitesi

Mimarlık Fak.

İstanbul Arel Üniversitesi

Mühendislik ve Mimarlık Fak.

İstanbul Aydın Üniversitesi

Mimarlık ve Tasarım Fak.

İstanbul Bilgi Üniversitesi

Mimarlık Fak.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi

Mühendislik ve Mimarlık Fak.

İstanbul Gelişim Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fak.

İstanbul Rumeli Üniversitesi

Mühendislik ve Mimarlık Fak.

İstanbul Teknik Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi

Mimarlık Fak.
Mimarlık ve Tasarım Fak.
Mimarlık Fak.
Mühendislik ve Mimarlık Fak.

KTO Karatay Üniversitesi

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Mimarlık Fakültesi

Maltepe Üniversitesi

Mimarlık ve Tasarım Fak.

Marmara Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fak.

MEF Üniversitesi

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fak.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi

Mimarlık Fak.

Nişantaşı Üniversitesi

Sanat ve Tasarım Fak.

Yeditepe Üniversitesi

Mimarlık Fak.

İç Mimarlık İngilizce (Burslu)
İç Mimarlık İngilizce (%75)
İç Mimarlık İngilizce (%50)
İç Mimarlık İngilizce (Burslu)
İç Mimarlık İngilizce (%75)
İç Mimarlık İngilizce (%50)
İç Mimarlık (Örgün)
İç Mimarlık (Burslu)
İç Mimarlık (%75)
İç Mimarlık (%50)
İç Mimarlık (Örgün)
İç Mimarlık (Burslu)
İç Mimarlık (%75)
İç Mimarlık (%25)
İç Mimarlık (Burslu)
İç Mimarlık (%75)
İç Mimarlık (%50)
İç Mimarlık (Burslu)
İç Mimarlık (%75)
İç Mimarlık (%50)
İç Mimarlık (Burslu)
İç Mimarlık (%75)
İç Mimarlık (%50)
İç Mimarlık İngilizce (Ücretli)
İç Mimarlık İngilizce (Burslu)
İç Mimarlık İngilizce (%75)
İç Mimarlık İngilizce (%50)
İç Mimarlık İngilizce (Burslu)
İç Mimarlık İngilizce (%75)
İç Mimarlık İngilizce (%25)
İç Mimarlık İngilizce (Burslu)
İç Mimarlık İngilizce (%75)
İç Mimarlık İngilizce (%50)
İç Mimarlık (Ücretli)
İç Mimarlık (Burslu)
İç Mimarlık (%75)
İç Mimarlık (%50)
İç Mimarlık (Örgün)
İç Mimarlık (Örgün)
İç Mimarlık (Örgün)
İç Mimarlık (Burslu)
İç Mimarlık (Ücretli)
İç Mimarlık (Burslu)
İç Mimarlık (%75)
İç Mimarlık (%50)
İç Mimarlık (Örgün)
İç Mimarlık (İkinci Öğretim)
İç Mimarlık (Burslu)
İç Mimarlık (%75)
İç Mimarlık (%50)
İç Mimarlık (Örgün)
İç Mimarlık İngilizce (Burslu)
İç Mimarlık İngilizce (%50)
İç Mimarlık İngilizce (%25)

350,379
257,778
244,125
335,941
244,522
230,323
291,497
320,941
251,699
241,788
326,403
328,925
239,249
230,951
326,345
260,343
245,126
314,895
247,217
223,589
326,600
259,252
242,082
241,671
406,112
273,680
252,105
296,060
242,153
228,358
309,573
250,409
236,513
233,296
304,784
234,687
222,692
410,283
309,526
302,940
283,909
215,877
331,456
275,879
238,264
279,902
271,061
348,172
289,581
242,854
357,280
392,981
247,484
236,036

366,601
316,601
256,299
369,927
279,424
243.348
344,474
346,413
315,930
282,627
382,858
369,036
292,636
239,263
352,611
315,253
259,052
327,789
268,786
241,122
353,375
291,517
259,164
249,818
430,246
354,047
274,528
323,981
257,496
239,806
329,276
295,787
247,295
233,296
312,159
257,792
225,694
438,123
368,349
338,782
345,168
243,452
341,626
328,508
282,899
312,040
287,540
362,213
308,139
287,581
401,566
405,359
295,614
241,580

İç Mimarlık (Örgün)

383,081

434,160

İç Mimarlık (Burslu)
İç Mimarlık (%75)
İç Mimarlık (%50)
İç Mimarlık İngilizce (Burslu)
İç Mimarlık İngilizce (%50)
İç Mimarlık İngilizce (Ücretli)
İç Mimarlık İngilizce (Burslu)
İç Mimarlık İngilizce (%50)

308,121
236,082
225,130
315,204
223,717
230,193
380,581
249,551

340,185
256,078
239,860
329,180
273,937
243,342
396,274
333,446

Tablo 4. 2019 Yılı İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Yerleştirme Puanları (ÖSYM, 2019)
Üniversite

Fakülte

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

Altınbaş Üniversitesi

Güzel Sanatlar ve
Tasarım Fak.

Antalya Bilim Üniversitesi

Güzel Sanatlar ve
Mimarlık Fak.
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Bölüm
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İkinci Öğretim)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (%50)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (%50)
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En Küçük
Puan
323,496
312,527
220,012
336,164
228,667
346,953
201,270
354,374
256,051

En Büyük
Puan
383,749
332,747
220,012
348,547
258,675
352,926
271,573
381,785
323,947
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Atılım Üniversitesi

Güzel Sanatlar Tasarım
ve Mimarlık Fak.

Avrasya Üniversitesi

Mühendislik ve Mimarlık
Fak.

Bahçeşehir Üniversitesi

Mimarlık ve Tasarım Fak

Başkent Üniversitesi

Güzel Sanatlar Tasarım
ve Mimarlık Fak.

Biruni Üniversitesi

Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fak.

Fenerbahçe Üniversitesi

Mühendislik ve Mimarlık
Fak.

Hacettepe üniversitesi

Güzel Sanatlar Fak.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Güzel Sanatlar ve
Mimarlık Fak.

Işık Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fak..

Işık Üniversitesi

Mimarlık ve Tasarım Fak.

İhsan Doğramacı Bilkent
Üniversitesi

Güzel Sanatlar Tasarım
ve Mimarlık Fak.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi

Güzel Sanatlar, Tasarım
ve Mimarlık Fak.

İstanbul Gedik Üniversitesi

Güzel Sanatlar ve
Mimarlık Fak.

İstanbul Gelişim Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fak.

İstanbul Kültür Üniversitesi

Mimarlık Fak.

İstanbul Kültür Üniversitesi

Mimarlık Fak.

İstanbul Okan Üniversitesi

Sanat, Tasarım ve
Mimarlık Fak..

İstanbul Sabahattin Zaim
Üniversitesi

Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fak.

İstanbul Şehir Üniversitesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Mimarlık ve Tasarım Fak.

Mimarlık ve Tasarım Fak.
Mühendislik ve Mimarlık
Fak.

İstinye Üniversitesi

Güzel Sanatlar, Tasarım
ve Mimarlık Fak.

İstinye Üniversitesi

Güzel Sanatlar ve
Tasarım Fak.

Kadir Has Üniversitesi

Sanat ve Tasarım Fak.

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fak.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

Güzel Sanatlar ve
Tasarım Fak.

Özyeğin Üniversitesi

Mimarlık ve Tasarım Fak.
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İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (%25)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (Ücretli)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (%50)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (%25)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%75)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (Ücretli)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (%75)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (%50)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (Ücretli)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (%50)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (%50)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (Ücretli)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (%75)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (%50)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%75)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (Ücretli)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (%50)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (%25)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%75)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (Ücretli)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (%50)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (%25)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (%50)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (%50)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (%25)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (Ücretli)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (%50)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (%25)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (%75)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (%50)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı e (%25)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (%50)
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232,670
234,614
358,032
289,497
238,508
201,900
336,423
245,619
394,653
291,909
257,931
231,808
364,322
302,605
273,549
339,291
313,623
243,605
348,436
223,310
218,949
366,422
204,758
331,289
300,488
256,082
352,115
229,375
227,325
359,264
298,263
236,620
212,502
404,434
316,241
341,634
238,753
212,824
337,066
289,735
234,362
236,513
339,196
242,094
212,501
360,681
273,308
234,847
215,024
370,209
263,892
227,687
351,969
237,760
326,500
269,822
234,864
357,297
340,029
264,770
222,839
358,890
281,900
236,375
338,372
239,860
349,238
246,475
206,764
231,211
377,213
318,510
284,300
383,989
333,793
249,926
321,423
235,315
330,576
280,756
264,808
417,904
295,140

255,402
302,986
363,450
312,321
283,741
305,201
347,795
359,694
416,348
355,466
288,923
254,679
372,595
341,849
301,926
356,858
328,886
292,150
368,293
331,947
221,336
427,235
260,911
342,615
322,199
294,879
366,590
290,578
234,369
364,036
325,769
288,577
347,843
451,180
387,015
352,485
281,305
227,638
345,211
328,237
280,604
247,295
352,334
294,032
234,570
368,329
334,014
269,162
303,862
375,200
313,287
261,632
359,109
281,543
344,441
308,752
267,151
378,044
354,753
326,251
239,289
396,513
316,932
270,189
355,083
308,467
362,836
323,743
245,340
281,793
401,221
368,995
315,649
411,267
373,789
333,196
342,454
264,601
360,016
317,167
280,373
492,218
385,938
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Selçuk Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

TED Üniversitesi

Mimarlık Fakültesi

TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi

Mimarlık ve Tasarım Fak

Yaşar Üniversitesi

Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (%25)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İkinci Öğretim)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (Ücretli)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (%50)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (%25)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (Ücretli)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (%50)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce (%25)

258,655
343,262
323,559
229,119
375,729
296,864
242,116
204,023
394,651
311,724
288,434
232,202
369,702
327,826
278,796

294,168
367,886
343,076
238,846
400,575
323,425
293,023
286,995
418,580
332,665
304,252
278,334
378,976
349,873
310,817

Üniversite tercihlerinde öğrencilerin kaderini belirleyen unsurlardan biride okulların taban
puanlarıdır. Taban puan en küçük yerleştirme puandır. Üniversite taban puanları o yıl ki
tercihlerdeki arz ve talebe göre yeniden oluşur. Yani önceden belirlenmiş herhangi bir puan
yoktur. Kılavuzda verilen taban puanlar ve başarı sıralamaları, bir önceki sene yapılan tercihlere
göre oluşan taban puanlar ve başarı sıralamalarıdır. Öğrenciler tercihlerini yaparken bu taban
puanlar onlar açısından önem teşkil etmektedir. Bir önceki yılın taban puanının bilinmesi
öğrencilerin tercih ettiği bölümü kazanma olasılığını hesaplayabilmesine yardımcı olur.
Farklı fakülte isimleri altında iç mimarlık bölüm taban puanları (en düşük) incelendiğinde,
410,283 puanla İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık bölümü örgün
öğretimin en yüksek puan olduğu, bunu sırası ile 406,112 puanla İstanbul Üniversitesi Mimarlık
Fakültesi İç Mimarlık İngilizce (Burslu) ve 392,981 puanla MEF Üniversitesi Sanat, Tasarım
ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık İngilizce (Burslu) bölümü izlemektedir.
2019-Yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS), en yüksek puanı alan başarılı
öğrencilerin devlet üniversitelerini ve vakıf üniversitelerin ise burslu bölümleri tercih ettikleri
söylenebilir. Tercih de en önemli kriterlerin ekonomik, eğitim alt yapısı ve eğitim kadrosu
olduğu düşünülebilir.
Tablo 5: 2019 Yılı İç Mimarlık Bölümü Öğretim Eleman Sayıları (URL2, 2019)
Üniversite
Akdeniz Üniversitesi
Beykent Üniversitesi
Çankaya Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Doğuş Üniversitesi
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Fatih Sultan Mehmet Vakıf
Üniversitesi
Haliç Üniversitesi
İstanbul Arel Üniversitesi
İstanbul Aydın Üniversitesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi
İstanbul Esenyurt Üniversitesi
İstanbul Gelişim Üniversitesi
İstanbul Rumeli Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Konya Gıda ve Tarım
Üniversitesi
KTO Karatay Üniversitesi
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Maltepe Üniversitesi
Marmara Üniversitesi

Fakülte
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik ve
Mimarlık Fak.
Mimarlık Fak.
Mimarlık Fak.
Sanat ve Tasarım Fak.
Mimarlık ve Tasarım
Fak.
Mimarlık ve Tasarım
Fak.
Mimarlık Fak.
Mühendislik ve
Mimarlık Fak.
Mimarlık ve Tasarım
Fak.
Mimarlık Fak.
Mühendislik ve
Mimarlık Fak.
Güzel Sanatlar Fak.
Mühendislik ve
Mimarlık Fak.
Mimarlık Fak.
Mimarlık ve Tasarım
Fak.
Mimarlık Fak.
Mühendislik ve
Mimarlık Fak..
Güzel Sanatlar ve
Tasarım Fak.
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık ve Tasarım
Fak.
Güzel Sanatlar Fak.
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Prof. Dr.

Doç.Dr.
1

Dr.Öğr.Üyesi
2

1

3

1

Öğr.Grv.
3

2
6

1

7
2
1

1

2

1

5

2

Arş.Grv.
1

3
4

1

3

2
4

1

5

11

2

1

3

2

2

1

1

1

1

2

2

2

4

1

3

1

3

19

11

3

1

1

5

1

3

4

2

1

2

3

8

1

5

1

1

1

2

2

1

2
2
2
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3

2
2

4

2
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MEF Üniversitesi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi
Nişantaşı Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi
TOPLAM

Sanat, Tasarım ve
Mimarlık Fak.

2

Mimarlık Fak.
Sanat ve Tasarım Fak.
Mimarlık Fak.

2
24

1

10

4

5

14

9

34

2
96

2
55

2
58

Tablo 6: 2019 Yılı İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Eleman Sayıları (URL3, 2019)
Üniversite
Afyon Kocatepe
Üniversitesi
Altınbaş Üniversitesi
Antalya Bilim
Üniversitesi
Atılım Üniversitesi
Avrasya Üniversitesi
Bahçeşehir Üniversitesi
Başkent Üniversitesi
Biruni Üniversitesi
Fenerbahçe Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Hasan Kalyoncu
Üniversitesi
Işık Üniversitesi
Işık Üniversitesi
İhsan Doğramacı Bilkent
Üniversitesi
İstanbul Ayvansaray
Üniversitesi
İstanbul Gedik
Üniversitesi
İstanbul Gelişim
Üniversitesi
İstanbul Kültür
Üniversitesi
İstanbul Okan
Üniversitesi
İstanbul Sabahattin Zaim
Üniversitesi
İstanbul Şehir
Üniversitesi
İstanbul Yeni Yüzyıl
Üniversitesi
İstinye Üniversitesi
Kadir Has Üniversitesi
Necmettin Erbakan
Üniversitesi
Nuh Naci Yazgan
Üniversitesi
Özyeğin Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
TED Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve
Teknoloji Üniversitesi
Yaşar Üniversitesi
TOPLAM

Fakülte

Prof.Dr.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Doç.Dr.

Dr.Öğr.Üyesi

Öğr.Grv.

Arş.Grv.

1

1

3

3

3

1

2

6

7

2

6

1

4

3

5
7

4
2

1
1

1

2

6

5

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak.
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fak.

1

Güzel Sanatlar Tasarım ve
Mimarlık Fak.
Mühendislik ve Mimarlık Fak.
Mimarlık ve Tasarım Fak
Güzel Sanatlar Tasarım ve
Mimarlık Fak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fak.
Mühendislik ve Mimarlık Fak.
Güzel Sanatlar Fak.

1

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fak.
Güzel Sanatlar Fak..
Mimarlık Fak
Güzel Sanatlar, Tasarım ve
Mimarlık Fak.
Güzel Sanatlar, Tasarım ve
Mimarlık Fak.
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fak.

1

2

1
4

5

3
2

4

1

1

2

4

4

2

6
2

3

3
2

2

2

1

1

2

3

1

2

2

2

2

Güzel Sanatlar Fak.
1

1

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fak..

1

2

Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fak.

1

Mimarlık ve Tasarım Fak.

Güzel Sanatlar, Tasarım ve
Mimarlık Fak.
Sanat ve Tasarım Fak.

1

1

Mimarlık Fak.

Mühendislik ve Mimarlık Fak.

1

8

2
3

4

1

3

5

8

4

3

3

1

1

1

1

1

2

1

1

6

10

2

5

1

5

Güzel Sanatlar Fak.

1

2

1

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak.

1

8

6

Mimarlık ve Tasarım Fak.
Güzel Sanatlar Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık ve Tasarım Fak

6
2
1
1

Mimarlık Fakültesi
20

2
30

6
1
3

3

6
1

3

1

2

8
105

1
76

6
66

Öğrenciler üniversite tercihlerini yaparken seçecekleri bölümlerin taban puanları ne kadar
etkiliyse, üniversitenin bünyesinde bulunan öğretim elemanlarının donanımı da bir o kadar
önemlidir. Tablo 5’e göre 2019 yılı itibariyle İç Mimarlık bölümlerinde 24 Profesör, 34 Doçent,
96 Dr.Öğr.Üyesi, 55 Öğretim Görevlisi ve 58 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 267
öğretim elemanı ile eğitim verilmektedir. Bu bölümdeki öğretim elemanına yaklaşık 6 öğrenci
düşmektedir. Tablo 6 incelendiğinde iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümlerinde ise 20
Profesör, 30 Doçent, 105 Dr. Öğr. Üyesi, 76 Öğretim Görevlisi ve 6 Araştırma Görevlisi
toplamda 297 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Bir öğretim elemanına yaklaşık 7 öğrenci
düşmektedir. Hem iç mimarlık hem de iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümlerin eğitim kadro
sayısı yüksek olduğu bununda eğitim düzeyinin yüksek, bölüm öğrencilerin kaliteli eğitim
aldıkları söylenebilir.
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Tablo 7. İç Mimarlık ve İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümleri Mezun Öğrenci ve Eğitimi Devam
Öğrenci Sayıları (YÖK İstatistikleri, 2019).
2017-2018 Eğitim Öğretim Dönemi Mezun Öğrenci Sayısı
(2018-2019
verileri
eklenmemiştir)

henüz

açıklanmadığından

tabloya

2018-2019 Eğitim Öğretim Dönemi Kayıtlı Öğrenci Sayısı (Eğitimi
Devam Eden Öğrenci)

Erkek

Kız

Toplam

Bölüm

Erkek

Kız

Toplam

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

134

449

583

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

3032

6944

9976

İç Mimarlık

361

667

1028

İç Mimarlık

3556

5283

8839

495

1116

1611

Bölüm

Toplam

Toplam

6588

12227

18815

Öğrenim düzeyleri mezun öğrenci sayısına bakıldığında 2017-2018 Eğitim Öğretim dönemi
verilerine göre; İç Mimarlık bölümünde 1028 öğrenci, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
bölümünde ise 583 öğrenci olmak üzere toplamda 1611 öğrenci mezun olmuştur.
4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
İç mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümlerinin Mevcut Durum Analizinin yapıldığı
bu çalışmada aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İç Mimarlık bölümünün doluluk oranı (%100) ile İç mimarlık çevre tasarımı bölümü doluluk
oranı (%97) farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.
İç Mimarlık bölümünün en çok Mimarlık Fakültesi adı altında (11), İç Mimarlık ve Çevre
Tasarımı bölümü ise; Güzel Sanatlar ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (6) içerisinde yer
aldığı tespit edilmiştir. İç Mimarlık bölümünün Mimarlık Fakültesi içerisinde en fazla sayıda
yer alması; tasarıma yönelik ilk fakültelerin Mimarlık fakültesi olması ve kadro yetersizliğinin
etkili olduğu söylenebilir.
İstatistik sonuçlarına göre; iç mimarlık bölümünde bir akademisyene 6 öğrenci düşerken, iç
mimarlık ve çevre tasarımı bölümünde ise bir akademisyene 7 öğrenci düşmektedir.
Akademisyen başına düşen öğrenci sayısına göre değerlendirildiğinde öğrencilerin kaliteli
eğitim aldıkları söylenebilir.
Her iki bölümde toplam mezun öğrenci sayısı 1611 ve bu sayı her yıl artmaktadır. Bu
bölümlerde mezunlar hem teorik hem de uygulama yönünde donanımlı bir şekilde mezun
olmaktadır. Bu derece donanımlı bir şekilde yetişen ve genç nüfusun önemli bir kısmını
oluşturan mezunların iş gücüne katılımın sağlanmasına yönelik politikalar geliştirilmeli ve
sürekli iyileştirmeler sağlanarak sürdürülebilirliği sağlanmalı.
Öğrencinin eğitim sürecinde uygulamaya katılması mesleki eğitimin kalitesini büyük ölçüde
arttıracaktır. Ancak bunun için hem üniversiteler hem sektör açısından bazı yapısal
değişikliklerin hayata geçirilmesi şarttır. Bu kapsamdaki önerilerimizi aşağıda sıralayacağız.
İç mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı eğitimin öncelikli amacının mesleki bilgi ve beceri
kazandırma olduğu düşünülürse; öğrencilerin mesleki bilgi ve beceri düzeylerinin
arttırılabilmesi için ders içerikleri güncellenmeli, ders araç ve gereçlerinin sayısı ve niteliği
arttırılmalı, öğretim elemanlarının öğretim yöntem ve teknikleri konusunda yeterliliklerinin
geliştirilmesi sağlanmalıdır.
Bu bölümlerde öğrenim gören öğrencilerin sektörle olan ilişkileri güçlendirilerek, iş yaşamına
yönelik bilgi edinmeleri ve kendilerini iş yaşamına hazırlamaları sağlanmalıdır. Bu kapsamda
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uygulamalı eğitime daha fazla önem verilmelidir. Tüm bölümlerde işyeri eğitimi dersi
uygulanmalıdır. En azından 4.sınıf öğrencilerinin iki dönem de olsa işyeri eğitimi dersini
almaları sağlanmalıdır.
Üniversiteler mesleki eğitim programlarını ve müfredatlarını iş dünyasının talebine bağlı olarak
işgücü piyasası ile istişare sonucunda belirlemelidir. Sektörün uygulamalı eğitime destek
vermesi ve nitelikli iş gücünü istihdam etmesi için devlet tarafından özel sektöre yönelik bazı
teşvikler ve yapısal düzenlemeler getirilmelidir.
Nitelikli bir eğitim için alanında sektör (uygulama) tecrübesi olanlara da iç mimarlık, iç
mimarlık ve çevre tasarımı bölümlerde, ders verme imkânı genişletilmelidir. Mesleki eğitimde
uygulamanın en temel unsurlardan biri olduğu göz önünde bulundurulduğunda alanında uzun
yıllar sektör deneyimine sahip profesyonellerin de eğitime katkı vermeleri sağlanmalıdır.
Günümüzde İçmimarlık eğitimi her kıtada pek çok öğrenim kurumunda içmimarlık ya da iç
tasarım bölümleri adı altında sürdürülmektedir. Çok sayıda eğitim programının olması
içmimarlık/tasarım eğitimine farklı yaklaşımlara neden olmaktadır. İçmimarlık küresel
anlamda aktif bir meslek olması, içmimarlık mesleğinin tanımının aynı olması ve içmimar
unvanını taşıyan kişilerin becerilerinin eşit düzeyde olması gerekmektedir. Tüm bu standartlar
düşünüldüğünde bölgeden bölgeye hatta aynı ülke içerisindeki eğitim programlarında bile
farklılık göstermeyecek ortak paydalı bir eğitim sürecine ihtiyaç duyulmaktadır. Eğitim sürecini
standartlaştırmaya yönelik çeşitli ölçütlere ihtiyaç duyulmaktadır.
KAYNAKÇA
Adıgüzel, D., 2011 “Türkiye’deki İç Mimarlık Eğitiminde Çevresel Yaklaşım”, Yüksek Lisans
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FARKLI AZOT STRES KOŞULLARININ CHLORELLA PROTOTHECOİDES TÜRÜ
MİKROALGİN BÜYÜME HIZINA VE YAĞ İÇERİĞİNE ETKİSİ
EFFECT OF DIFFERENT NITROGEN LIMITATION ON GROWTH RATE AND LIPID
CONTENT OF CHLORELLA PROTOTHECOIDES MICROALGAE
Arş.Gör. Dr. Togayhan KUTLUK
Kocaeli Üniversitesi
Dr.Öğr.Üyesi Nurcan KAPUCU
Kocaeli Üniversitesi

ÖZET
Mikroalglerin yağ içeriği ve üreme hızı veya hücreyi ikiye katlama hızı besin ortamına
bululan elementlerin azlığına veya çokluğuna göre değişiklik gösterebilir. Bu çalışmada
Chlorella protothecoides türü mikroalgin büyüme hızı ve yağ içeriğini arttırmak amacı ile
besi ortamında farklı oranlarda azot sınırlaması (% 0, 25, 50, 75, 100) uygulanmıştır. Örneğin
%25 azot, besi ortamında bulunması gereken azot kaynağının (1,5g/L) %25’i kadarıdır.
Kullanılan besin ortamı laboratuar koşullarında hazırlanmış olan BG11 besin ortamıdır. 18
günlük inkübasyon sonucunda Chlorella protothecoides mikroalg türünde azot sınırlamasının
mikroorganizma yağ içeriğine etkisine rastlanmamıştır. 18 günlük kültür sonucunda en
yüksek mikroorganizma derişimi (X max= 0,72 g/L), yağ verimliliği (22,4x10 -3g/L.gün),
büyüme hızı (μ max= 0,0193 h-1) ve yağ içeriği (%53) değerleri %75 azot sınırlanan kültürde
elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Azot Stresi, Biyodizel, Chlorella Protothecoides, Mikroalg Yağı
ABSTRACT
The fat content and production rate of microalgae or the rate of doubling the cell may vary
depending on the abundance of elements exist in the nutrient medium. In this study, in order
to increase the growth rate and fat content of Chlorella protothecoides microalgae, nitrogen
restriction (0, 25, 50, 75, 100%) was applied in the growth medium. For example, 25%
nitrogen is 25% of the nitrogen source (1.5g / L) which should be present in the medium. The
medium used is BG11 and prepared under laboratory conditions. As a result of 18 days
incubation, no effect of nitrogen restriction on microorganism oil content of Chlorella
protothecoides microalgae species was observed. After 18 days of culture, the highest
microorganism concentration (X max = 0.72 g / L), fat productivity (22.4x10-3 g / L.day),
growth rate (μmax = 0.0193 h-1) and fat content (%53) values were obtained in 75% nitrogen
restricted culture .
Keywords:, Biodiesel, Chlorella Protothecoides, Microalgae Oil, Nitrogen Stress
1.GİRİŞ
Mikroalgler, hücre içinde protein, karbonhidrat, yağ asitleri, vitamin, mineral, pigmentler gibi
önemli bileşikleri sentezleme yeteneğine sahiptirler. Yüksek yağ içeriğine sahip olmalarından
dolayı biyodizel üretimi için hammadde kaynağı olarak mikroalglerden yararlanma
konusunda çalışmalar son yıllarda giderek artmaktadır. Mikroalgler, havuz, göl gibi açık
sistemlerde ya da kontrollü kapalı sistemlerde yetiştirilebilirler. Bazı mikroalg türleri,
koşulların özel olduğu durumlarda (yüksek tuzluluk vb.) açık üretim için uygundurlar.Açık
üretim sistemleri düşük yatırım ve üretim maliyetine sahiptir. Ancak bu sistemlerde
buharlaşmadan dolayı sıvı kaybı fazla olmakta ve olumsuz çevre koşulları nedeniyle biyokütle
üretimi düşmektedir (Kutluk 2019). Bu tür sistemlerde dirençli türlerin kullanılması
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uygundur. Açık veya kapalı ve kontrollü sistem seçiminde önemli olan üretilecek
mikroorganizma türü ve istenen üründür. Mikroalglerin yetiştirilmesinde, besin ortamında
bulunması gereken aynı zamanda büyüme hızını ve yağ içeriğini etkileyen önemli elementler
vardır. Bunlar; karbon, azot, potasyum, magnezyum, sodyum, sülfat ve fosfat’tır. Büyümeyi
destekleyici maddeler (vitaminler, hormonlar vb.) ortamda bulunabilirler. Mikroalglerin yağ
sentezi besin ortamına uygulanan kısıtlama/artırmaya göre de değişiklik göstererek artabilir
ya da azalabilir. Azot kısıtlaması üzerine farklı tür mikrolaglerin davranışlarını inceleyen
çalışmalar mevcuttur. Chlorella türlerinde (C. vulgaris, C. emersonii, C. protothecoides, C.
sorokiniana, C. minutissima) oratmda azot kısıtlamasını mikroalg büyüme ve yağ içeriğine
etkisinin araştırıldığı bir çalışmada, 2 L hacımlı fotobiyoreaktörler kullanılmış, hem normal
koşullarda hem de azot yoksunluğunda C. vulgaris‟in çalışılan diğer dört türe göre en iyi
hücre çoğalması (0,99 g/L) gösterdiği belirlenmiştir (Ilman ve diğ., 2000). Yapılan bir diğer
çalışmada, Haematococcus pluvialis farklı koşullarda (azot ve ışık şiddeti kısıtlaması) kültüre
alınmış ve yağ üretimine etkilerini araştırılmıştır. Yüksek ışık-azot sınırlamalı koşuluna
kıyasla yüksek ışıkta büyüme oranının daha fazla olduğu belirlenmiştir. Düşük azot
miktarında yüksek ışık şiddetinde lipit oranının %15,61’den %32,99’a arttığı belirlenmiştir
(Damiani ve diğ., 2010). Bu çalışmada, Chlorella protothecoides türü mikroalgin büyüme hızı
ve yağ sentezini arttırmak amacı ile azot yoksunluğunun mikroorganizma üzerindeki etkisi
araştırılmıştır. Ayrıca elde edilen yağın biyodizel üretiminde hammadde kaynağı olarak
kullanılabilirliği tartışılmıştır.
2. MALZEME ve DENEYSEL YÖNTEM
2.1 Mikroalg türü
Araştırmalarda kullanılan mikroalg türü Chlorella prothocoides, Yıldız Teknik Üniversitesi
Biyomühendislik Bölümündentemin edilmiştir.
2.2. Besin ortamı hazırlanması ve azot kısıtlaması
Chlorella prothocoides kültürü oda sıcaklığında petri kabında tutulmaktadır. Katı ortam BlueGreen (BG-11) kültür ortamına 15 g/L agar eklenerek elde edilmektedir. Sıvı stok kültür
üretimleri yine BG-11 besin ortamında yapılmıştır. Yağ sentezi etkisini belirlemek amacı ile
BG-11 ortamına farklı oranlarda azot sınırlaması (% 0, 25, 50, 75, 100) uygulanmıştır. Bu
oran ortamda zorunlu bulunması gereken azot miktarına göre ayarlanmıştır. Besin ortamında
bulunması zorunlu kimyasallar Tablo 1’de verilmiştir. Tüm kimyasallar analitik saflıkta olup
Sigma-Aldrich ve Merck firmasından satın alınmıştır.

Tablo 1. BG11 besi ortamı (1000 ml için)
Kimyasal

Miktar (g)

Sodyum nitrat (NaNO3)

1,5000

Potasyum di hidrojen fosfat
(KH2PO4)

0,0400
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Magnezyum sülfat hepta
hidrat (MgSO4.7H2O)

0,0750

Kalsiyum klorür di hidrat
(CaCl2.2H2O)

0,0360

Borik asit (H3BO3)

0,0029

Sodyum karbonat (Na2CO3)

0,0200

Sitrik asit (C6H8O7)

0,0060

Demir(III) sitrat (C6H5FeO7)

0,0060

Vitamin

0,0200

2.3.Yağ miktarı Yağ analizleri Dyer, 1959 yöntemine göre yapılmıştır. Yağ miktarı analizi ayrıntılı
olarak önceki çalışmalarımızda belirtilmiştir (Kutluk, 2019).
2.4.Yağ asidi bileşimi Yağ asidi bileşimi alev iyonizasyon dedektörü (FID) ve 30 m x 320 µm x 0.25
µm kapiler kolon (CARBOWAX 20M) eşliğinde, GC 7820 Aggilent marka gaz kromatogrofi cihazı
kullanılarak tayin edilmiştir (Kutluk, 2013)

2.5. Setan sayısı (CN)
Yağ asidi setan sayısı Denklem 1’e göre belirlenmiştir (Klopfenstein, 1982,Kutluk 2019).

𝑪𝑵 = 𝟓𝟖. 𝟏 +

𝟐. 𝟖 (karbon sayısı − 𝟖)
− 𝟏𝟓. 𝟗 𝐱 ç𝐢𝐟𝐭 𝐛𝐚ğ 𝐬𝐚𝐲ı𝐬ı
𝟐

(1)
2.6. Büyüme hızı ve Hücre ikilenme süresi

Farklı koşullarda yetiştirilen mikroalglerin spesifik büyüme hızları Denklem (2)’ye göre
belirlenmiştir.Yağ verimliliği hesaplamaları önceki çalışmalarımızda ayrıntılı olarak
açıklanmıştır (Kutluk, 2019, Altın, 2017).

μ

lnX  lnX
2
1
t t
2 1

(2)

Formülde X2 ve X1, logaritmik (üstel) büyüme evresinde t 2 ve t1 sürelerine karşı gelen
biyokütle derişimlerini belirtmektedir.

Mikroalg hücrelerinin ikilenme süresi (doubling time, DT) Denklem (3)’e göre
hesaplanmıştır.
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3. SONUÇLAR ve TARTIŞMA
Chlorella prothocoides mikroalgin farklı azot kısıtlamalarındaki büyüme ve yağ üretim
davranışını incelemek amacı ile besi ortamına (BG11) farklı oranlarda azot eklenmiştir. Bu
oranlar % 0, 25, 50, 75, 100 yüzde olacak şekilde ayarlanmıştır. Örneğin %25 azot, besi
ortamında bulunması gereken azot kaynağının (1,5g/L) %25‟i kadarıdır. Besi ortamı şebeke
suyu ile hazırlanmıştır. Chlorella protothecoides için şebeke suyu ile hazırlanan besi
ortamlarında farklı azot sınırlamalarının mikroalg büyümesine etkisi Şekil 3.1’de, çoğalma
hızı, yağ içerik ve verimliliğine etkisi ise Tablo 3.1’de gösterilmiştir.

Şekil 3.1 Azot kısıtlamasının Chlorella protothecoides büyümesi üzerine etkisi
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Tablo 3.1 Azot kısıtlamasının Chlorella protothecoides büyüme hızına ve yağ içeriğine etkisi

Şekil 3.1’den 265. saate kadar tüm ortamlarda mikroalgal büyümenin farklı hızlarda
gerçekleştiği görülmektedir. Aynı zamanda. %75 azot sınırlı ortamda diğer ortamlara göre
daha hızlı büyüme olmuştur. %100 azot sınırlamalı kültürde 333. saatten sonra şebeke
suyundan gelen azot ortamda bitince ölüm fazına geçtiği görülmektedir. 18 günlük kültür
sonucunda en yüksek mikroorganizma derişimi (Xmax= 0,72 g/L), yağ verimliliği (22,4x103
g/L.gün), büyüme hızı (μ max= 0,0193 h-1) ve yağ içeriği (%53) değerleri %75 azot sınırlanan
kültürde elde edilmiştir (Tablo 3.1). Mikroalgden elde edilen yağın yağ asidi bileşimi
incelendiğinde C20:0 Araşidik asitçe zengin olduğu (%.32) görülmüştür. İkinci baskın yağ
asidi ise C16:1 (Palmit oleik asit, (%.25)’dir. Setan sayısı baskın yağ asidi C20:0’a göre 74,9,
yağın ortalama molekül ağırlığı ise 870,2 g/mol olarak belirlenmiştir. Setan sayısının yüksek
olması nedeniyle elde edilen mikroalgal yağın ileride biyodizel üretiminde hammadde
kaynağı olarak kullanılabileceğiöngörülmektedir. Ayrıca azot kısıtlamasının mikroorganizma
yağ sentezine belirgin bir etkisine rastlanmamıştır. Ayrıca azot kısıtlamasının bu türün yağ
içeriği üzerine etkisi olmadığı literatürde karşılaştırılabilir benzer çalışmalar ile
desteklenmektedir (Yücel, 2019, Li ve diğ., 2013).
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Çk-45 MALZEMESİNİN HSS MATKAPLA DELİNMESİNDE İLERLEME
MİKTARININ DELİK KALİTESİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF FEED RATE ON HOLE QUALITY IN HSS DRILLING OF Çk-45
MATERIAL
İsmail Tekaüt
Gazi Üniversitesi

ÖZET
Makine parçalarının birçoğu talaş kaldırma yöntemiyle şekillendirilmektedir. Talaş kaldırma
işlemleri çoğunlukla tornalama, frezeleme ve delik delme işlemlerinden oluşmaktadır. Bu
işlemlerin dinamik ve kinematik yapısı birbirine benzerdir; fakat delik delme işleminde talaş
oluşumunun kapalı alanda meydana gelmesi, bu işlemi diğer işlemlerden ayırmaktadır. Delik
delme işleminde talaş kırma ve talaş tahliyesi kritik öneme sahiptir. Talaş sıkışması ve talaş
tahliyesinde yaşanan problemler delik kalitesini olumsuz etkilemektedir. Özellikle, delik-mil
tertibinde çalışan hareketli mekanizmalarda delik kalitesi oldukça önemlidir ve delik kalitesinin
yakalanması için teknik resimde belirtilen ölçü, konum ve geometrik tolerans değerlerinde delik
üretimi gerekmektedir. Arzu edilen kalitede üretilmeyen delik, aşırı ısınma, titreşim ve montaj
zorluğu gibi olumsuzluklara sebep olmaktadır. Bu nedenle, tolerans değerleri arasında üretim
için iş parçası malzemesi-kesici takım-kesme parametrelerinin uyumu gerekmektedir. Bu
amaçla, çalışmada DIN 338 normuna sahip 10 mm çapında HSS matkaplarla Çk-45 çelik
malzeme 20 mm delik boyunda delinmiştir. Kesme parametreleri olarak 20 m/dak kesme hızı
ve 5 farklı ilerleme miktarı (0,075, 0,080, 0,085, 0,090 ve 0,095 mm/dev) seçilmiştir. Deneyler
kuru delme şartlarında yapılmış ve ilerleme miktarının yüzey pürüzlülüğüne, silindiriklik ve
dairesellikten sapmaya etkisi araştırılmıştır. Ayrıca deneyler esnasında ses ölçüm cihazı ile
titreşim değerleri alınmıştır. Genelde, ilerleme miktarı artışının yüzey pürüzlülüğünü,
silindiriklik ve dairesellikten sapma değerlerini artırdığı tespit edilmiş; fakat düşük ilerleme
miktarında talaş sıkışması nedeniyle titreşimin ve yüzey pürüzlülüğünün artığı tespit edilmiştir.
En iyi delik kalitesi 20 m/dak kesme hızı ile 0,085 mm/dev ilerleme miktarı kombinasyonunda
elde edilirken, en kötü delik kalitesi 20 m/dak kesme hızı ile 0,080 mm/dev ilerleme miktarında
elde edilmiştir. Bu durum, talaş sıkışması ve kesici takım-tezgah titreşiminden kaynaklanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Delik delme, Çk-45, Delik Kalitesi
ABSTRACT
Most machine parts are shaped by chip removal. Chip removal processes are mainly composed
of turning, milling and drilling. The dynamic and kinematic structure of these processes are
similar; however, this proces distinguishes from other processes due to the formation of chip
formation in the closed area during the drilling process. Chip breaking and chip evacuation are
critical in drilling. Problems in chip jamming and chip evacuation adversely affect hole quality.
Particularly, the quality of the holes is very important in moving mechanisms operating in the
hole-shaft arrangement and it is necessary to produce the holes in the dimensions, position and
geometric tolerance values specified in the drawing in order to achieve the hole quality. The
hole, which is not produced in the desired quality, causes negativities such as overheating,
vibration and installation difficulties. Therefore, it is necessary to match the workpiece
material-cutting tool-cutting parameters for production between tolerance values. For this
purpose, Çk-45 steel material was drilled with 20 mm hole length with 10 mm diameter HSS
drills with DIN 338 norm. 20 m / min cutting speed and 5 different feed rates (0,075, 0,080,
0,085, 0,090 and 0,095 mm/rev) are selected as cutting parameters. Experiments were carried
out under dry drilling conditions and the effect of feed rate on surface roughness, deviation
from cylindricality and circularity was investigated. In addition, vibration measurements were
taken with sound measuring device during the experiments. In general, it has been found that
the increase in feed amount increases surface roughness, deviation from cylindricality and
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circularity values; however, it has been found that vibration and surface roughness increase due
to chip jamming at low feed amount. The best hole quality was achieved in combination with a
feed rate of 20 m / min and feed rate of 0.085 mm/rev, while the worst hole quality was achieved
with a feed rate of 0.080 mm/rev with a cutting speed of 20 m/min. This is due to chip jamming
and cutting-machine vibration.
Keywords: Drilling, Çk-45, Hole Quality
GİRİŞ
Makine parçalarının üretilebilmesi için imalat resimleri üzerinde gösterilen ideal ölçülerde ve
şekillerde parçanın üretilmesi imkansızdır. Çünkü iş parçası üretilirken malzemenin yapısal
özelliği, tezgah ve kesici takımda oluşan olumsuzluklar iş parçasının ideal ölçü ve şekilde
üretilmesini engeller. Bu olumsuzlukları aza indirgemek için iş parçası malzemesi-kesici takım
ve kesme parametrelerinin uyumu gerekmektedir. Özellikle delik delme işleminde talaş kırma
ve talaş tahliyesi kritik öneme sahip işlemlerdir. Delme işlemi sırasında meydana gelen talaş
oluşumu kesme kuvvetlerini, kesme sıcaklığını ve dolaylı olarak deliğin yüzey kalitesi ile ölçü
tamlığını etkilemektedir. Ayrıca, delme işlemleri sırasında oluşan talaşın tahliye edilebilirliği
de delik kalitesini doğrudan etkileyen bir unsurdur. Kesme hızı ve ilerleme miktarı delik
delmedeki en önemli parametrelerdir. Uygun olmayan kesme parametreleri çok kısa veya kalın
talaşlara ve aşırı kesme kuvvetlerine neden olur. Aşırı kesme kuvvetleri ise matkabın delik
ekseninden sapmasına ve titreşime neden olur. Tezgah titreşimi delik ekseni ile matkap
ekseninin eşeksenli olarak matkabın talaş kaldırmasını engeller. Artan ilerleme miktarı ile talaş
tahliyesi hızlanırken, ilerleme kuvvetinin artması yüzey kalitesini etkilemektedir [1-3]. Delik
delme işlemlerinde kesme kuvvetinin büyüklüğünü etkileyen en önemli parametre ilerleme
miktarıdır İlerleme miktarının artmasıyla ilerleme kuvveti ve delik yüzey pürüzlülüğü değerleri
artmaktadır [4-12]. Yapılan kaliteli delik elde etmek için ilerleme miktarının etkili parametre
olduğu anlaşılmaktadır. Bu amaçla, çalışmada DIN 338 normuna sahip 10 mm çapında HSS
matkaplarla Çk-45 çelik malzemesi 20 m/dak kesme hızı, ve 5 farklı ilerleme miktarı (0,075,
0,080, 0,085, 0,090 ve 0,095 mm/dev) kombinasyonlarında delikler delinmiş ve ilerleme
miktarının delik kalitesine (yüzey pürüzlülüğü, dairesellik ve silindiriklik) etkisi araştırılmıştır.
DENEYSEL METOT
Bu çalışmada 20 mm kalınlığındaki Çk-45 çelik malzemesi DIN 338 normuna sahip 10 mm
HSS matkaplarla delinmiştir. Matkap bağlama uzunluğunun 98 mm olduğu deneyler, döner
matkap-sabit iş parçası tertibinde olup, dik işleme tezgahında yapılmıştır. Kesme parametreleri
olarak 20 m/dak kesme hızı sabit tutulmuş ve 5 farklı ilerleme miktarı (0,075, 0,080, 0,085,
0,090 ve 0,095 mm/dev) kombinasyonunda deneyler gerçekleştirilmiştir. Deliklerin yüzey
pürüzlülüğü ölçümleri delik Mitutiyo Surftest SJ-210 marka ölçüm cihazıyla dokuzar adet Ra
değerleri ölçülmüş ve aritmetik ortalamaları alınmıştır. Silindiriklik ve dairesellik ölçümleri ise
Hexagon DEA marka CMM cihazında yapılmıştır. Ayrıca delme işlemi esnasında Geratech
DT-8852 Marka ses ölçme cihazı ile titreşim ölçümü yapılarak elde edilen sayısal veriler
grafiklere dönüştürülerek yorumlanmıştır.
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SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Şekil 1deki grafik incelendiğinde, genelde ilerleme miktarı artışı yüzey pürüzlülüğü artmıştır.
Bu durum; ilerleme miktarının artışıyla birlikte matkap kesici kenarları birim zamanda delik
ekseni boyunca daha hızlı ilerlemesi ve birim zamanda kaldırılan talaş hacminde meydana gelen
artışa atfedilir. İlerleme miktarı artışıyla matkabı kaldırdığı talaş hacmi artması sonucu kesme
kuvveti artmıştır. Kesme kuvvetlerindeki artış da yüzey pürüzlülüğünü değerlerini artırmıştır
[1-12]. Normal kesme koşullarında, ilerleme miktarındaki artışla yüzey pürüzlülüğü
artmaktadır; fakat 20 m/dak ve 0,080 mm/dev ilerleme miktarı kombinasyonunda yüzey
pürüzlülüğü değeri beklenenden ve tüm deneysel çalışma sonuçlarından daha fazla olmuştur.
Bu durum; talaş tahliyesinde yaşan problemlere ve talaş sıkışmalarına atfedilir [5,11,12]. Delik
delme işlemi kapalı ve matkap çapı genişliğinde dar bir alanda gerçekleştiğinden dolayı talaş
tahliyesi en büyük problemdir. Talaş tahliyesini etkileyen kesme hızlarının yanında talaş
sıkışmaları ve bu sıkışmanın neticesinde talaşın delik yüzeyine sürterek delik yüzeyinde
oluşturduğu pürüzlülüğü artırmaktadır. Dolayısıyla, 0,080 mm/dev ilerleme miktarında talaş
sıkışması, talaş tahliyesinde yaşanan güçlük nedeniyle yüzey pürüzlülüğü artış göstermiştir.
Şekil 2, Şekil 3 ve Şekil 4’deki grafikler incelendiğinde, 0,080 mm/dev ilerleme miktarında
silindirikten sapma, dairesellikten sapma ve titreşimim yüksek değerlerde olması, bu kesme
kombinasyonunda talaş tahliyesinde problemi ispatlamaktadır.
5,4

Yüzey Pürüzlülüğü ( m)
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Vc= 20 m/dak

5,0
4,8
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4,4
4,2
4,0
Ra

3,8
3,6
0,070

0,075
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0,100

İlerleme Miktarı (f, mm/dev)

Şekil 1. İlerleme miktarına bağlı Ra
Yekpare matkaplarla delinen deliklerde elde edilen çap, genellikle anma çapından büyük
olmaktadır. İşlem sonrası delik anma çapının büyük olması genelde delik delme işleminin
uygulama biçimi (dönen matkap-sabit iş parçası veya sabit matkap-dönen iş parçası), kullanılan
bağlama araçlarının kararlılığı, rijitliği, takım tezgahının genel durumu ve özellikle de matkap
kesici ağızlarının durumu (doğru takım geometrisinin temini) deliğin ölçü tamlığı üzerinde
büyük etkiye sahiptir. Tüm bu faktörlerin yanında kesme hızı ve ilerleme miktarı gibi
parametreler de deliğin ölçü tamlığının sağlanmasında etkili faktörlerdir. Bu bilgiler ışığında
Şekil 2 ve Şekil 3’deki grafikler incelendiğinde, ilerleme miktarının artışıyla birlikte çaptan
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sapma ve dairesellikten sapma değerleri de artmıştır. Bu durumu; ilerleme miktarının
artmasıyla birlikte kaldırılan talaş hacminin artarak kesme kuvvetlerinin de artışına yol
açmasıyla açıklanabilir. İlerleme miktarındaki artışla birlikte matkap, delik ekseni boyunca
daha hızlı ilerleyerek birim zamanda daha fazla hacimde talaş kaldırmıştır. Birim zamanda
kaldırılan talaş hacminin artmasıyla talaşı iş parçasından koparmak için daha fazla kuvvet
harcanmıştır. İlerleme miktarı artışıyla matkaba etki eden kesme kuvvetleri artmıştır. Artan
kesme kuvvetleri takım-tezgah titreşimini artırmış ve artan titreşim matkabın eksenden sapma
genliğinin (delik ekseni ile matkap ekseni arasındaki uzaklık) daha büyük olmasına neden
olmuştur. Titreşim genliğinin de büyümesi matkap ekseninin delik ekseninden daha da fazla
uzaklaşmasına yol açarak çaptan sapmayla birlikte dairesellikten sapma değerlerinde artmasına
neden olmuştur.
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Şekil 2. İlerleme miktarına bağlı silindiriklik
Fakat 0,080 mm/dev ilerleme miktarı kombinasyonunda silindiriklik ve dairesellikten sapma
değerlerinin en yüksek değerlerinde olması, bu kesme koşulunda talaş sıkışması ve talaş
tahliyesinde yaşanan güçlüklerin matkabın delik ekseninden daha fazla kaçmasıyla
açıklanabilir. Çünkü talaş sıkışması esnasında kesme kuvvetlerinde dalgalanma sonucu
matkap-tezgah titreşim genliği artmakta ve buna bağlı olarak ta matkap ekseni delik ekseninden
daha fazla kaçmaktadır. Matkabın delik ekseninden daha fazla kaçması sonucu silindiriklik ve
dairesellikten sapma değerleri artmaktadır. Şekil 4’deki titreşim grafiğindeki grafik
eğilimlerinin Şekil 2 ve Şekil 3’deki grafik eğilimleri ile benzerlik göstermesi bu durumu
ispatlar niteliktedir.
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Şekil 3. İlerleme miktarına bağlı dairesellik
80,0

Vc:20 m/dak

Titreşim Değerleri (Desibel)

79,5
79,0
78,5
78,0
77,5
Titreşim

77,0
76,5
0,070

0,075

0,080

0,085

0,090

0,095

0,100

İlerleme Miktarı (f, mm/dev)

Şekil 4. İlerleme miktarına bağlı titreşim
SONUÇLAR
10 mm çapında HSS matkaplarla Çk-45 çelik malzemesi 20 m/dak kesme hızı, ve 5 farklı
ilerleme miktarı (0,075, 0,080, 0,085, 0,090 ve 0,095 mm/dev) kombinasyonlarında delikler
delinmiş ve ilerleme miktarının delik kalitesine (yüzey pürüzlülüğü, dairesellik ve silindiriklik)
etkisi araştırılmış ve aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.
•
İlerleme miktarı artışı yüzey pürüzlülüğü, titreşim, silindiriklik ve dairesellikten sapma
değerlerini artırmıştır.
•
Yüzey pürüzlülüğü, titreşim, silindiriklik ve dairesellikten sapma değerleri en yüksek
0,080 mm/dev ilerleme miktarında ölçülmüştür. Bu durum; talaş tahliyesinde yaşanan güçlük
ve talaş sıkışması nedeniyle artan matkap-tezgah titreşiminin artmasına yorumlanmıştır.
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ÖZET
Kişisel veya eğitim gibi sosyal hayatlarında bazı kısıtlılıklar yaşayan engelli bireylerin
toplumsal hayata aktif olarak katılabilmeleri engelsiz insanların günlük aktivite alanlarıyla
benzerlik göstermesine karşın fiziksel olarak bazı farklılıklar göstermesi gerekmektedir. Bu
farklılıklar engelli olarak tanımlanan bireylerin toplumun ayrı bir kesimi olarak nitelendirilmesi
yerine toplumun bütünleşmiş bir parçası olarak algılanabilmesi ve sosyal mekânda da buna
olanak sağlayabilmesi amacıyla fiziksel çevreye ulaşılabilirliğini sağlamak gerekmektedir.
Fiziksel çevre tanımı içerisinde yer alan ve sosyal aktivitelerin bir parçası olan yapay dış
mekânların tasarımında erişilebilirliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar önem kazanmaktadır.
Toplumsal hayatın ve sosyal yaşamın temel alanlarından olan eğitim-öğretim kampüsleri
engelli bireylerin erişilebilirliğinin sağlanması ve onların topluma kazandırılması açısından
önem arz etmektedir.
Bu durumdan hareketle Karabük Üniversitesi Kardemir Demir-Çelik Kampüsü örneklem alan
olarak belirlenmiştir. Alan çalışmasının kapsamı kampüs ana girişinden eğitim binalarına kadar
olan işaretler, dış mekân mobilyaları, yürüme yolları, kaldırım rampaları, yaya geçidi, park
alanları ve rampalar olarak kentsel unsurlar çerçevesinde sınırlandırılmıştır. Kampüs alanındaki
kentsel unsurların kısıtlayıcı değil, engelli oryantasyonunu kolaylaştırıcı öğeler olması,
işaretlerin okunabilirliği, dış mekan mobilyalarının engellilerce kullanılabilirliği, yürüme
yollarının serbest geçişe izin vermesi, kaldırım rampalarının doğru şekilde var oluşu, yaya
geçitlerinin güvenliği, engelli park alanlarının mevcudiyeti ve rampaların açısal doğruluğu ve
yeterliliği gibi unsurlar tekerlekli sandalye kullanıcılarının erişilebilirliğini sağlamak için
belirlenmiş ergonomik standartlar ve gereksinimler göz önünde bulundurularak gözlemlenmiş
ve kentsel unsurların engelli erişimine uygunluğu bire bir deneyimlenerek tespit edilmiştir.
Bu kapsamda kentsel unsurların da dahil edildiği kampüs-bina engelli ulaşımının mevcut durum
analizi yapılmıştır. Çalışma kapsamında, araştırma tekerlekli sandalye kullanıcılarıyla
sınırlandırılmış ve buna yönelik yapılan uygulamalar üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Konu
kapsamında yerinde ölçümler ve tespitlerde bulunulmuştur. Son olarak elde edilen bulguların
ve tespitlerin değerlendirmesi yapılmış ve genel itibarıyla Kampus alanın yürüme engellilerin
erişimine yönelik düzenlendiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Engelsiz Erişim, Yürüme Engelli, Fiziksel Çevre
ABSTRACT
Although individuals with disabilities, who have some limitations in their social lives, such as
personal or educational, can actively participate in social life, they have to show some
differences physically, although they are similar to the daily activities of people with
disabilities. These differences should be considered as an integrated part of the society rather
than qualifying as a separate part of the society and enabling the physical environment to be
accessible in the social space. In the design of artificial outdoor spaces, which are included in
the definition of physical environment and are a part of social activities, efforts to ensure
accessibility gain importance. Education and training campuses, which are one of the basic
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areas of social life, are important in terms of ensuring the accessibility of disabled people and
bringing them into society.
Therefore, Karabük University Kardemir Iron and Steel Campus has been selected as the
sampling area. The scope of the study was limited to urban elements such as signs from campus
main entrance to education buildings, outdoor furniture, walkways, sidewalk ramps, pedestrian
crossings, parking areas and ramps. The urban elements in the campus area are not restrictive,
they are the elements facilitating the orientation of the disabled, the readability of the signs, the
use of the outdoor furniture by the disabled, the free passage of the walkways, the correct
presence of the pavement ramps, the security of the pedestrian crossings, the availability of the
disabled parking spaces and the accuracy of the ramps In order to ensure the accessibility of
wheelchair users, ergonomic standards and requirements have been observed and the suitability
of urban elements for disabled access has been determined by experiencing one to one.
In this context, the current situation analysis of campus-building disabled transportation
including urban elements was carried out. Within the scope of the study, the research was
limited to wheelchair users and the applications were focused on it. On-site measurements and
determinations were made within the scope of the subject. Finally, the findings and
determinations were evaluated, and recommendations were made where necessary.
Keywords: Barrier-Free Access, Walking Disability, Physical Environment
1.GİRİŞ
BM’den engelli tanımı: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun kabul ettiği Engelli Kişilerin
Hakları Bildirgesi’nde engelli tanımı şöyle yapılıyor: “Normal bir kişinin kişisel ya da sosyal
yaşantısında kendi kendisine yapması gereken işleri, bedensel veya ruhsal yeteneklerindeki
kalıtımsal ya da sonradan olma herhangi bir noksanlık sonucu yapamayanlar” şeklinde
tanımlanmaktadır [2].
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun tanımına göre Engelli; Doğuştan veya
sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal
yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle normal yaşamın gereklerine uyamama
durumunda olup; korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyacı
olan kişi olarak tanımlanmaktadır [1].
Mimari açıdan ise engelli; “Fiziksel eksiklikleri yüzünden genel ihtiyaçlara göre tasarlanmış
binaları kullanımlarında uygun olanakların yokluğundan dolayı engellere uğrayan insanlardır”
şeklinde tanımlanmaktadır [9,10].
Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) verilerine göre dünya nüfusunun %10’u engellilerden
oluşmaktadır. Ülkemizde, “Türkiye Engellilik Araştırması” sonuçlarına göre engelli oranı,
%12,29 olarak bildirilmiştir [1].
Başbakanlık Engelliler idaresi başkanlığının, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü ile
müştereken yapmış olduğu araştırma sonuçlarına göre, engelli olan nüfusun toplam nüfus
içindeki oranı %12.29’dur. Buna göre ülkemizde 8.431.937 kişi engelli olarak yaşamlarını
sürdürmektedir. %12,29 engelli oranının %7.09 u erkek %5.02 si kadın olarak ifade
edilmektedir [1].
Erişilebilirlik: Engelli bireylerin yaşamın tüm alanlarına bağımsız olarak tam ve etkin
katılımlarını sağlamak üzere fiziki çevreye, ulaşıma, bilgi ve iletişim teknolojileri ve
sistemlerine diğer bireylerle eşit koşullarda erişimini ifade eder [8].
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Fiziksel erişilebilirlik, çevreyi her kullanıcının eşit ve aynı şekilde kullanmasını
desteklemelidir. Fiziksel erişilebilirliğin kapsamı, mevcut kanun ve yönetmeliklerin
karşılanmasının yanında, bunun yeterli olmayacağı görüşü ile, “kapsayıcı tasarım” ve “evrensel
tasarım” gibi kavramlarla genişletilmiş ve bu kavramlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin de
imzalayarak taraf olduğu Birleşmiş Milletler‘in konu ile ilgili sözleşmesinde yer bulmuştur
[11].
Birleşmiş Milletler (BM), dış mekânda engelsiz kentsel tasarım prensiplerini; engeller, işaretler,
kent mobilyaları, yürüme yolları, kaldırım rampaları, yaya geçitleri, park alanları olarak yedi
başlıkta toplamıştır [2].
1.1.Türkiye’deki Üniversitelerde Bulunan Engelli Öğrencilerin Durumu ve Dağılımı
Yüksek Öğretim Kurumunda yıllara göre engelli öğrenci sayısı tablo 1’de verilmiştir. Tabloda
verilen bilgiler engelli türüne bakılmaksızın verilmiştir. Yüksek Öğretim kurumu
istatistiklerinde engelli türleri; Görme Engelliler, işitme engelliler, fiziksel engelliler, dil ve
konuşma problemliler, dikkat eksikliği (hiperaktif), psikolojik problemliler, zihinsel engelliler,
öğrenme güçlüğü, kronik sağlık sorunları, asperger veya yüksek fonksiyonlu otistik bireyler,
geçici yetersizlikleri olanlar ve diğer şeklinde sınıflandırılmıştır [7]. Eğitim Kurumlarında
Yıllara Göre Engelli Öğrenci Dağılımı Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1: Eğitim Kurumlarında Yıllara Göre Engelli Öğrenci Dağılımı

Tabloya göre engelli dağılımında Yükseköğretim düzeyde oran en az iken ilkokul düzeyinde
en fazla olduğu görülmektedir. Yüksek öğretim Kurumlarında Eğitim gören öğrenci sayısı
engelli türüne bakılmaksızın Tablo 2’de verilmiştir [7].
Tablo 2: 2013- 2019 Eğitim-Öğretim Dönemlerinde Engelli Öğrenci Sayısı
Eğitim-Öğretim Yıllı
Erkek
Kadın
Toplam
2013-2014
34977
24204
59181
2014-2015
8221
5014
13235
2015-2016
8262
4717
12979
2016-2017
27263
12759
40022
2017-2018
27332
11911
39243
2018-2019
32944
14807
47751
Toplam
138999
73412
212411
2013-2019 Yılları Eğitim-Öğretim dönemlerinde Engeli türüne bakılmaksızın 212411 Öğrenci
öğrenim gördüğü tespit edilmiştir. Öğrenim gören öğrencilerin; 65,43 erkek öğrenci ve 34,56’sı
kadın öğrenci olduğu belirlenmiştir. Yıllara göre değerlendirildiğinde 2013-2014 yılı eğitim
öğretim yılları arasında öğrenci sayısının en fazla olduğu, 2015-2016 yılı eğitim öğretim
döneminde en az olduğu görülmüştür.
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Tablo 3’te 2018-2019 YÖK verilerine göre ise Karabük üniversitesinde kayıtlı toplam 37
öğrenci bulunmaktadır. Öğrenci dağılımları incelendiğinde; %72,9 erkek ve %26,1’nin kadın
öğrencilerden oluştuğu görülmektedir.
Tablo 3. 2018-2019 Karabük Üniversitesinde Kayıtlı Engelli Öğrenci Sayıları [7].
Engel Türü
Diğer
Fiziksel Engelliler
Görme Engelliler
İşitme Engelliler
Kronik Sağlık Sorunları

Erkek Kadın Toplam
10
0
10
10
3
13
4
3
7
2
1
3
1
3
4
Toplam
27
10
37

1.2. Erişilebilir Çevre Standartları
Engelliler için mimari tasarım, kişilerin hareket kabiliyetlerindeki kısıtlılıktan kaynaklanan
sorunları en alt düzeye indirerek, alanları ve mekânları yaratma sürecidir. Özrün durumuna göre
yapılması gereken eylemler farklılık gösterir. Engellilerin hareketini, kolaylaştırmak için yollar
engellerden arındırılmalıdır. Dik, yüksek, keskin, kavisli veya köşeli olan yollar, engellilerin
hareketini kısıtlayıcı olduğundan, yaya kaldırım yüzeyi aynı yükseklikte, düz ve rahat kavisli
olarak yapılmalıdır. Kapalı ve açık tüm alanlarda ulaşılabilirliği güçleştiren nedenler olarak
tanımlanan fiziksel engellerin kaldırılarak, fiziksel çevre engelliler için yaşanabilir ve
ulaşılabilir tasarlanmalıdır [1].
1.2.1. Yaya Yolları ve Kaldırımlar
Yaya yolları ve kaldırımlar; farklı yapıları, aktiviteleri ve alanları dış mekânda birbirine bağlar.
Yaya yolları ve kaldırımların tasarım aşamasından uygulama aşamasına kadar temel hedef; tüm
kullanıcılar, özellikle görme ve ortopedik engelliler gibi hareket kısıtlılığı olan engelliler için,
ulaşılabilirliğinin sağlanması amacıyla, güvenli, temiz, engelsiz, düzgün ve yeterli genişlikte
ulaşım imkânı sunulmasıdır. Açık alanlardaki ve rekreasyon alanlarındaki bütün yaya
yollarında, kaldırımlarda, rampalarda, meydanlarda, yaya geçitlerinde aynı tasarım ilkeleri göz
önünde bulundurulmalıdır. Engelsiz bir yaya kaldırımı en az 1,5 m en ideal 2,0 m genişlikte
olmalıdır [3]. Yaya kaldırımlarında özellikle tekerlekli sandalye kullanıcılarının rahat geçişleri
için kaldırım kesitinin eğimi %2’den küçük olmalıdır [4,5,6].
1.2.2. Rampalar: Rampa eğimleri %5 ile %8 arasındadır. Rampalarda en az genişlik 90 cm
olmalıdır. Rampalarda mutlaka korkuluk olmalıdır. Korkuluk yükseklikleri 75- 85 cm arasında
olmalıdır. Engelliler yaya kaldırımlarındaki yükseklik farklılıklarını aşmakta, zorlanmamalıdır.
Bu yollara, engellilerin hareketlerini rahat ve yorulmadan yapabilecekleri eğimler verilmelidir
[1,6]. Şekil 1’de rampa standartları verilmiştir
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Şekil 1:Engelli rampası standart öçlüleri
1.2.3. Engelliler İçin Park Yerleri
Yol kenar parkına izin verilen yollarda engelliler için de yeterli sayıda park alanları tesis
edilmelidir [5]. Otopark Yönetmeliği’nin 4. maddesine göre; umumi bina ve bölge otoparkları
ile genel otoparklarda birden az olmamak şartıyla, engelliler için tüm tesisteki park yeri
sayısının %5’i kadar otopark yeri ayrılması gerekmektedir. BM 2004.de, kapasitesi 50 taşıttan
küçük taşıt park yerlerinde en az 1 taşıtlık park yerinin, 50-400 arası taşıtlık park yerlerinde her
50 taşıt için 1 engelli park yerinin, kapasitesi 400 taşıttan fazla olan park yerlerinde ise en az 8
engelli park yerinin ve ilave her 100 taşıt için 1 park yerinin bulunması önerilmektedir.
1.2.4. İşaretler
İşaretler görünür, anlaşılır, basit, okunması ve anlaşılması kolay ve gece uygun şekilde
aydınlatılmış olmalıdır. Genel olarak, yansıma nedeniyle işaretler camın arkasına
yerleştirilmemelidir [2].
1.2.5. Kent Mobilyaları
Dış mekân mobilyaları: Erişim rotaları boyunca yayaların serbest geçişini engellemeden tüm
insanlara uygun erişilebilir nitelikte olmalıdır [6]. Bank, kamelya, çöp vb. mobilyaları kent
mobilyası olarak adlandırılmaktadır.
Bu çalışmanın amacı, engelsiz tasarım uygulamaları kapsamında Karabük Üniversitesi DemirÇelik Kampüsünün yürüme engellilerine yönelik mevcut durumunu belirlemektir. Bu
bağlamda, alan çalışmasının kapsamı kampüs ana girişinden eğitim binalarına kadar olan
işaretler, dış mekân mobilyaları, yürüme yolları, kaldırım rampaları, yaya geçidi, park alanları
ve rampalar olarak kentsel unsurlar incelenmiş ve değerlendirilmiştir.
2. BULGULAR
Karabük Üniversitesi Demir-Çelik Kampüsü Engelli (Yürüme) Ulaşımının Mevcut Durum
Analizinin yapıldığı bu çalışmada; İşaretler, Kent Mobilyaları, Yaya Yolları ve Kaldırımlar,
Rampaları ve Park Alanlarında yerinde ölçümler ve incelemeler yapılarak değerlendirilmiştir.
İnceleme ve Ölçümlerin yapıldığı alanalar Şekil 2’de verilmiştir.
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Şekil 2. Karabük Üniversitesi Demir-Çelik Kampüsü
1. İşaretler
Kampus alanı içerisinde yönlendirme ve işaret levhaları; birim ve alan bazında konulduğu tespit
edilmiştir. İşaretler ile ilgili resimler Şekil 3’te verilmiştir.
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Şekil 3. Kampus Alanı İçerisinde Bazı İşaretler
2. Kent Mobilyaları (Kampus Mobilyaları)
Yapılan incelemede dış mekân mobilyaları Şekil 4’te görüldüğü kampus alan içerisinde
bulunan; otobüs durağı, kamelyalar, çöp kutuları ve oturma bankları erişim rotalarını
engellemediği görülmüştür

Şekil 4. Kampus Alanı İçerisinde Kent Mobilyaları (Kampus Mobilyaları)
3. Yaya Yolları ve Kaldırımlar
Yürüme ve seyahat yollarında uygunsuz ve tehlikeli kesintilerin olmadığı ve yol üzerinde
bulunan kent mobilyaları, yayaların ve engellilerin tehlike yaratmadan serbestçe geçişine izin
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verecek şekilde yerleştirildiği tespit edilmiştir. Ayrıca, yaya yolları ve kaldırım ölçüleri literatür
ve standartlar çerçevesinde şekillendiği belirlenmiştir (Şekil 5).

Şekil 5. Yaya Yolları ve Kaldırımlar
4. Rampalar
Rampaların yürüme engellilere göre düzenlenip düzenlenmediğini tespit etmek için lazer metre
ile ölçümler ve hesaplamalar yapılmış ve TS 12576 standartlarına uygunluğu belirlenmiştir.
Rampaların ölçümü ve hesaplanması Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4. Rampa Ölçümleri ve Uygunluk Değerleri
Alan Adı

Yükseklik

Genişlik

Boy

Eğim

Uygunluk

(cm)

(cm)

(cm)

(%)

(Evet/Hayır)

Mühendislik Binası Kantin Girişi

8

120

210

3,8

Evet

Kütüphane Girişi

64

150

562

4,38

Evet

Arge Binası Ön Girişi

32

90

544

5,88

Evet

Arge Binası Sağ Yan 1.Girişi

35

123

430

8,1

Hayır

Arge Binası Sağ Yan 2.Girişi

32

112

520

6,15

Evet

Arge Binası Sol Yan Girişi

32

120

390

8,2

Hayır

İlahiyat Fakültesi Girişi

165

115

4000

4,12

Evet

Sosyal Yaşam Merkezi Ön Giriş Rampası

459

165

4370

10,50

Hayır

Sosyal Yaşam Merkezi A Giriş Rampası

114

130

2150

5,3

Evet

Sosyal Tesis Girişi-Yemekhane Rampası

358

170

3100

11,15

Hayır

Fen Fakültesi B Blok Giriş Rampası

15

110

300

5

Evet

Fen Fakültesi A Blok Giriş Rampası

15

110

300

5

Evet

Teknoloji Fak. A Blok Giriş Rampası

145

115

2335

6,2

Evet

PTT Giriş Rampası

15

110

590

2,5

Evet

Fen Fakültesi C Blok Giriş Rampası

15

110

590

2,5

Evet

Rektörlük B Blok Giriş Rampası

60

120

1200

5

Evet

Rektörlük A Blok Giriş Rampası

30

120

900

3,3

Evet

Tablo’ya göre; Ar-Ge binası sağ yan 1.girişi, sosyal yaşam merkezi ön giriş rampası ve sosyal
tesis girişinin yeterli koşulları sağlamadığı görülmüştür. Yeterli koşulları sağlamayan alanların
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ikinci bir girişinin olduğu ve girişlerde yeterli koşulların sağlandığı tespit edilmiştir.
Rampalarla ilgi resimler Şekil 6’da verilmiştir.

Şekil 6. Farklı Birimlerde Giriş Rampası
5. Park Alanları
Demir-Çelik kampüsünde bulunan bütün birimlerin önünde engelli erişimini sağlayacak şekilde
park alanların olduğu ve park alanları; yönlendirme levhaları ve işaretlerle belirtilmiş olduğu
tespit edilmiştir. Park alanları ile ilgili resimler Şekil 7’de verilmiştir.

Şekil 7. Park Yerleri
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada, Karabük Üniversitesi Demir-Çelik Kampüsü Engelli Erişiminin Mevcut Durum
Analiz edilmiştir. Yapılan çalışmanın sonuçları ve bazı öneriler aşağıda verilmiştir.
Çalışmada elde edilen veriler ışığında yapılan değerlendirmede; Demir-Çelik kampüs alanı
kapsamında bulunan; işaretler, dış mekân mobilyaları (kent mobilyaları), yürüme yolları,
kaldırım rampaları, park alanları ve rampalar öğrencilerin kampus içerisinde bulunan
mekanlara erişimi kolaylık sağlayacak nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır.
Bir sonraki çalışmada engelli öğrencilerin bina iç mekânlarına erişimine yönelik bir çalışmanın
yapılması öngörülmektedir. Elde edilecek bir sonraki çalışma sonucu ile yapılan bu çalışmanın
sonucu bir bütün olarak değerlendirildikten sonra; öğrenci görüşleri ve talepleri de göz önünde
bulundurularak kampus alanının iyileştirilmesi, ideal ve yaşanılabilir kampus alanına ulaşması
açısında önem kazanacaktır.
Teşekkür: Bu çalışmada emeği geçen Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık
bölümü öğrencileri; Merve BAYRAK ve Nermin VAROL’a teşekkür ederiz.
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BİBERDE FARKLI SALİSİLİK ASİT UYGULAMALARININ TUZ STRESİNE
TOLERANS ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
THE EFFECTS OF SALISILIC ACID TREATMENTS ON SALT TOLERANCE IN
PEPPER
Doç. Dr. Şebnem KUŞVURAN
Çankırı Karatekin Üniversitesi

Zir. Müh. Elif KAYA
Çankırı Karatekin Üniversitesi

ÖZET
Tuzluluk bitki büyüme ve gelişimi ile üretimi sınırlandıran en önemli çevresel faktörlerden
biridir. Tuzluluğun bitki gelişimi üzerindeki olumsuz etkisinin ortadan kaldırılması ve etkin
bir bitkisel üretimin sağlanabilmesi amacı ile bazı önlemler alınabilmekte ise de bu
yöntemlerin etkinliği oldukça sınırlıdır. Bu nedenle etkin bir üretim için dayanıklı genotipler
kullanmak ya da dayanıklı olmayan genotiplerde de strese karşı dayanıklılığı artırmaya
yönelik uygulamalar çok daha akılcı ve ekonomik olarak değerlendirilmektedir. Bu
yöntemlerden biri de bitki büyüme düzenleyicilerin kullanımıdır. Bu çalışmada Demre biber
çeşidinde farklı dozlarda salisilik asit (SA) uygulamalarının (0, 0.25, 0.50, 1.00 mM) tuza
tolerans üzerindeki etkisi incelenmiştir. Tohumlar 2:1 oranında torf:perlit karışımı içeren
viyollere ekilmiş, bitkiler 2 gerçek yapraklı aşamada yine 2:1 oranında torf:perlit karışımı
içeren plastik saksılara şaşırtılmıştır. Dört gerçek yapraklı aşamada tuz (150 mM NaCl)
stresine başlanmıştır. Kontrol bitkileri ise besin çözeltisi ile sulanmıştır. Stres sonunda bitkiler
yeşil aksam yaş ve kuru ağırlığı, gövde boyu ve çapı, yaprak sayısı ve yaprak alanı, yaprak
oransal su içeriği (YOSİ), membran zararlanma indeksi (MZİ) ve klorofil oranı bakımından
değerlendirilmiştir. Tuz stresi bitki büyüme parametrelerinde azalmaya yol açarken; MZİ
oranın da artış belirlenmiştir. Bununla birlikte SA uygulamaları tuza toleransı değişen
oranlarda artırmış, biberde 0.50 mM dozu tuza toleransın sağlanmasında en uygun doz olarak
tespit edilmiştir
Anahtar Kelimeler: Capsicum annumm, RWC, Salisilik Asit, Tuzluluk
ABSTRACT
Salinity is one of the most important environmental factors limiting plant growth and
development. Although some cultural precautions can be applied for this issue, but these
applications are restricted temporary and these methods is very limited. For this reason, the
use of tolerant/resistance genotypes or sensitive genotypes to increase the tolerance/resistance
to stress are considered to be much more rational and economical for an efficient production.
One of these methods is the use of plant growth regulators. In this study, the effects of
salicylic acid (SA) applications (0, 0.25, 0.50, 1.00 mM) on salt tolerance in Demre pepper
cultivar were investigated. Seeds of pepper were germinated in mixture of peat: perlite of 2:1
ratio. Plants reached two true leaves; seedlings were transferred to plastic pots containing
mixture of peat: perlite of 2:1 ratio. Plants with four leaves were subject to salt stress (150
mM NaCl) stress. The control plants were irrigated to nutrition solution. The end of the
experiment, plants were evaluated according to shoot fresh and dry weights, plant height and
stem diameter, leaf number, leaf area, relative water content (RWC) and membrane injury
index (MZI), chlorophyll ration. While salt stress induce to decrease in plant growth
parameters; MZI ration. However, SA applications increased salt tolerance in varying degrees
and 0.50 mM dose was determined as the most appropriate dose in salt tolerance in pepper.
Keywords: Capsicum annumm, RWC, Salısılıc Acıd, Salinity
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1. GİRİŞ
Bitkilerde büyüme ve gelişmeyi olumsuz yönde etkileyen en önemli abiyotik stres
faktörlerinden biri olarak değerlendirilen tuzluluk; özellikle kurak ve yarı kurak iklim
bölgelerinde yıkanarak yeraltı suyuna karışan çözünebilir tuzların, yüksek taban suyuyla
birlikte kapilarite yoluyla toprak yüzeyine çıkması ve buharlaşma sonucu suyun uçmasıyla
toprak yüzeyinde birikmesi olayıdır. Tuzluluğun artışına bağlı olarak sürdürülebilir tarım
alanlarının önümüzdeki 25 yıl içerisinde %30’unun, 21. yüzyılın ortalarında ise %50’sinin
tahrip olabileceği bildirilmektedir. Tuzlu toprakların ıslah edilmesi, tuzlu sulama sularının
iyileştirilmesi ve daha kaliteli su kullanımı alınabilecek önlemler olarak sayılabilir. Ancak
sözü geçen bu yöntemlerin zaman alıcı ve yüksek maliyetli olması uygulanabilirliklerini
oldukça sınırlandırmaktadır.
Bitki büyüme düzenleyicileri doğal ve sentetik olmak üzere iki şekildedir. Doğal hormonlar
bitki tarafından sentezlenirken, sentetik hormonlar kimya endüstrisi tarafından geliştirilen
değişik yapıdaki maddelerdir. Sentetik hormonlar doğal hormonlarla benzer etki göstermekte,
bazı durumlarda da daha fazla etkilere sahip olabilmektedir (Algül ve ark., 2016). Büyüme ve
gelişme üzerine etki eden başlıca 5 hormon grubuna (oksinler, sitokininler, giberellinler,
absizik asit) ek olarak brassinostreoidler, jasmonatlar, salisilik asit ve poliaminlerde bitki
büyüme düzenleyicileri arasında yer almaktadır.
Bitki büyüme düzenleyicisi olarak değerlendirilen salisilik asidin bitkiler üzerindeki etkisine
yönelik yapılan çalışmalarda, bitki büyümesinin düzenlenmesinde ve gelişiminde oldukça
etkili olduğu ortaya konmuştur. Salisilik asit (SA) bitkinin tüm organlarında bulunmakta ve
dışarıdan uygulandığı yerden floem yoluyla farklı organlara taşınmaktadır (Baktır, 2010;
Algül ve ark., 2016). SA'nın en etkin kullanım alanlarından bazıları da kuraklık, tuzluluk,
yüksek ve düşük sıcaklık, ağır metal ve don stresi gibi olumsuz koşullara dayanıklılık
kazandırmak olarak rapor edilmektedir. Ayrıca SA’nın bitkilerde çevresel stres koşullarına
dayanım açısından önemli bir içsel işaret molekülü olduğu; biyotik veya abiyotik stres
koşulları altındaki bitkilerde protein sentezlenmesi ve üretilen bu proteinlerin çoğunda
(Absisik asit) ABA ve SA gibi fitohormonların etkili olduğu ifade edilmektedir (Kök, 2012).
Türkiye yaklaşık 28 milyon ton civarında olan sebze üretim değeri ile Dünya’da sebzecilikte
söz sahibi olan ülkeler arasında ilk 4. sırada yer almaktadır. Hem miktar hem de tür sayısı
bakımından ülkemizde yetiştirilen sebzelerin büyük çoğunluğu Solanaceae familyasına aittir.
Bu familya içerisinde ise biber, 792.617 da alanda toplam olarak 2.6 milyon ton üretim
miktarı ile domatesten sonra 2. sırada yer almaktadır.
Gerçekleştirilen bu çalışmada, farklı SA uygulamalarının tuz stresine tolerans üzerindeki
etkileri morfolojik parametreler açısından değerlendirilmiştir.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışmada, Demre biber çeşidi kullanılmıştır. Tohumlar 2:1 oranında torf:perlit ortamına
ekilmiş, bitkiler 2 gerçek yapraklı aşamaya ulaştıklarında aynı oranda substratın bulunduğu 2
litre kapasitedeki plastik saksılara her saksıda 2 bitki olacak şekilde transfer edilmiştir.
Bitkiler 4 gerçek yapraklı aşamaya gelinceye kadar standart besin çözeltisi ile sulanmıştır.
Tuz uygulamalarında 50 mM NaCl konsantrasyonundan başlanarak kademeli olarak tuz
konsantrasyonu artırılacak ve 3. gün sonunda 150 mM NaCl değerine ulaşılmıştır. Salisilik
asit (SA) uygulamalarında SA için 0.25 (SA1), 0.50 (SA2) ve 1.00 (SA3) mM dozları
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kullanılmıştır. Uygulama tuz stresi ile birlikte başlanmış, yapraktan püskürtme şeklinde
haftada 1 kez gerçekleştirilmiştir.
Stres uygulamaları sonucunda hasat edilen bitkilerden tesadüfî olarak seçilen 4’er bitki hassas
terazide tartılarak yaş ağırlıkları belirlenmiş; daha sonra aynı örnekler 65 ºC etüvde 48 saat
süreyle kurutulduktan sonra kuru ağırlıkları da alınmıştır. Bunun yanı sıra bitkilerde bitki
boyu (cm) ve dijital kumpas yardımı ile bitki çapı belirlenmiştir.
Deneme sonunda hasat edilen bitkilerinde yaprak sayısı bitki üzerindeki tüm yaprakların
sayılması ile adet/bitki olarak; yaprak alanı ise Cıd Bıo Scıence Marka, CI 202 Model yaprak
alan ölçer aleti ile ölçülerek cm2/bitki olarak tespit edilmiştir.
Bitkilerde klorofil oranı Minolta marka klorofilmetre ile ölçülerek SPAD değerleri
belirlenmiştir. Yaprak oransal su içeriği (%) Sanchez ve ark. (2004) ve Türkan ve ark.
(2005)'e göre; memran zararlanması (%) ise Dlugokecka ve Kacperska-Palacz (1978) ve Fan
and Blake (1994)’e göre belirlenmiştir.
Çalışma tesadüf parselleri deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür.
Denemeden elde edilen veriler JMP (versiyon 5.0.1) istatistik paket programı kullanılarak
varyans analizine tabi tutulmuş, ortalamaları arasındaki farklılıklar Tukey testine (p≤0.05)
göre gruplandırılmıştır.
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Biberde farklı SA uygulamalarının tuz stresine tolerans üzerindeki etkisinin incelendiği
çalışmada; uygulamalar arasında farklılıkların olduğu belirlenmiştir. En yüksek yaş ve kuru
ağırlık değerleri kontrol uygulamasında belirlenmiş; tuz stresine bağlı olarak %75 düzeyinde
azalma meydana gelmiştir (Şekil 1 ve 2). Ancak bu oran SA1, SA2 ve SA3 uygulamalarında
sırasıyla %73, %36 ve %66 oranlarında gerçekleşmiştir. Yaş ve kuru ağırlık değerleri SA2
uygulamasında sadece tuz stresi uygulamasına oranla bitkilerde %150 düzeyinde iyileşme
sağlamıştır. Bununla birlikte bu etki SA1 ve SA3 uygulamalarında %6 oranında ortaya
çıkmıştır. Tuzluluğun bitki gelişimi üzerinde olumsuz etkileri; 1) kök bölgesinde oluşacak
olan düşük su potansiyelinden dolayı kökler tarafından suyun alınamaması, 2) Na, Cl ve SO 4
gibi iyonların yüksek konsantrasyonlarda olması halinde bitkide toksik etkilerin ortaya
çıkması 3) bitki besin elementlerinin alımının ve taşımının bozulması şeklinde sıralanabilir.
Bitkilerde NaCl konsantrasyonlarına bağlı olarak yaprak yaş ve kuru ağırlığında meydana
gelen azalma; tuzun bitkilerde yaratmış olduğu ozmotik strese bağlı olarak ortaya çıkan
ozmotik dehidrasyondan veya transpirasyondaki artıştan dolayı olabileceği ifade edilmektedir.
Ozmotik dehidrasyonun meydana gelmesi, hücrenin su ve ozmotik potansiyelini düşürmekte,
hücre hacminin ve genişleme oranının azalmasına neden olmaktadır. Artan transpirasyon
sonucunda ise; bitkinin sürgün ve yapraklarında meydana gelen kurumalar ağırlık kaybına
neden olmaktadır (Levitt 1980). Penalla ve ark. (2016) bitki büyüme ve gelişmesindeki asıl
olan faktörün fotosentetik kapasite olduğunu vurgulamıştır. Shakirova ve ark. (2003), salisilik
asidi (SA), bitkilerde fizyolojik olayların düzenlenmesinde yardımcı olan, fenolik bileşiklere
ait içsel bir büyüme düzenleyicisi olarak ifade ederken; Senaratna ve ark. (2000), hidroksil (OH) grubu taşıyan aromatik halkalı bitki fenolleri grubunda yer alan sekonder bir metabolit
olan SA’in birçok çevresel strese bitki tepkilerinin düzenlenmesinde büyük bir rol oynadığını
rapor etmiştir. Mimouni ve ark. (2016) domateste gerçekleştirmiş oldukları çalışmalarında,
tuz stresinin gövde ve kök kuru ağırlıklarında azalmaya neden olduğunu, SA uygulamasının
bu olumsuz etkiyi azalttığını ifade etmişlerdir.
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Şekil 1. Tuz stresi koşullarında SA uygulamalarının gövde yaş ağırlığı üzerindeki etkisi

Şekil 2. Tuz stresi koşullarında SA uygulamalarının gövde kuru ağırlığı üzerindeki etkisi
Gövde boyu ve çapı, tuz stresi karşısında olumsuz etkilenmiş ve kontrol bitkilerine oranla
%60 ve %27 düzeyinde azalma göstermiştir (Şekil 3 ve 4). Yine kontrol bitkileri ile
karşılaştırıldıklarında bu değişim; SA1 uygulamasında %51 ve %21; SA2 uygulamasında
%45 ve %2; oranlarında meydana gelmiştir. SA3 uygulamasında ise gövde boyu %48
oranında azalırken; gövde çapı %7 oranında azalma göstermiştir. SA uygulamaları, 150 mM
NaCl uygulaması ile karşılaştırıldığında ise en olumlu etki SA2 uygulamasında tespit edilmiş
olup; tuz stresine oranla %40 ve %34 düzeyinde iyileşme sağlanmıştır. Tuz stresi bitki
büyüme ve gelişmesinde azalmaya neden olurken, gövde boyu ve çapı bakımından da kontrol
bitkilerine oranla kayıplara yol açmıştır. Tuz stresi iyon toksisitesi ve su eksikliği nedeniyle
bitki büyüme ve gelişmesinde de değişimlere ve azalmalara neden olmaktadır. Tuz ve
kuraklık stresleri fotosentez gibi metabolik ve biyokimysal olaylarda aksamalara neden
olurken, bitki gelişiminde olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir (Mahmoodzadeh ve
ark. 2007). Rameshwaran ve ark. (2016) ve Baath ve ark. (2017) biberde tuz stresi altında
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gövde boy ve çapında azalma meydana geldiğini bildirmişlerdir. SA uygulamaları genel
olarak tuz stresinin olumsuz etkisini azaltırken; çalışmada yer alan uygulamalar içerisinde
SA2 uygulaması ön plana çıkmaktadır. Kaya ve İnan (2017) SA uygulamasının bitkilerde
strese bağlı olumsuzlukları kısmen engellediği ve bitki gelişimini olumlu yönde etkilediği
bildirilmektedir.

Şekil 3. Tuz stresi koşullarında SA uygulamalarının gövde boyu üzerindeki etkisi

Şekil 4. Tuz stresi koşullarında SA uygulamalarının gövde çapı üzerindeki etkisi
Yaprak sayısı ve yaprak alanı da stres koşullarında (%70 ve %58 azalma) kontrol bitkilerine
oranla azalma göstermiştir (Şekil 5 ve 6). Ancak SA2 uygulaması, tuz stresinin olumsuz
etkisini %32-60 düzeyinde azaltmayı başarmış ve kontrol bitkilerine oranla %31 düzeyinde
azalma meydana gelmiştir. SA1 ve SA3 uygulamalarında ise kontrol bitkilerine oranla %5370 oranlarında azalma meydana gelmiştir. Tuz stresi karşısında NaCl’ün neden olduğu
toksitise ve su potansiyelinde meydana gelen azalma, bitki hücrelerinin ozmotik
potansiyelinin düşmesine ve bitki gelişiminde azalmaya neden olmaktadır. Özellikle
stomaların kapanması bitkinin fotosentez hızının azalmasına ve ilerleyen dönemlerde bitkinin
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ölümüne yol açmaktadır. Bu değişim süreci içerisinde tuz stresine en duyarlı olan bitki
organlarının yapraklar olduğu düşünülmektedir (Kıran ve ark. 2014).

Şekil 5. Tuz stresi koşullarında SA uygulamalarının yaprak sayısı üzerindeki etkisi

Şekil 6. Tuz stresi koşullarında SA uygulamalarının yaprak alanı üzerindeki etkisi
Klorofil oranı (SPAD) ölçümlerinin de gerçekleştirildiği çalışmada; klorofil oranı kontrol
bitkilerinde 45.12 olarak belirlenmiş, tuz stresi uygulaması ile birlikte %62 oranında azalma
meydana gelmiştir (Şekil 7). SA2 uygulamasında bu oran %21 iken; SA1 ve SA3
uygulamalarında sırasıyla %49 ve %32 olarak belirlenmiştir. Klorofil oranında ortaya çıkan
değişimler tuz stresi ile karşılaştırıldığında, SA uygulamaları %33 ile %105 oranlarında
artışın sağlanmasına imkan tanımıştır. Noreen ve ark. (2017) mısırda yaptıkları
çalışmalarında, tuz stresi sonucu SPAD değerinde azalma meydana gelirken dışsal SA
uygulamasının SPAD değeri üzerinde olumlu etkiye sahip olduğunu bildirmiştir.
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Şekil 7. Tuz stresi koşullarında SA uygulamalarının klorofil oranı (SPAD) üzerindeki etkisi
Tuz stresinin ortaya koyduğu etkilerin belirlenmesinde önemli bir parametre olarak
değerlendirilen yaprak oransal su içeriği (YOSİ) en yüksek kontrol bitkilerinde %91 olarak
tespit edilmiştir (Şekil 8). Tuz stresi ile birlikte YOSİ değeri azalma göstermiş ve %62
oranına gerilemiştir. SA uygulamalarında ise sırasıyla %64, %86 ve %74 düzeyinde
belirlenmiştir. Genel olarak SA2 uygulaması kontrol bitkilerine en yakın oranları ortaya
koymuş ve azalma %5 düzeyinde meydana gelmiştir. SA1 ve SA3 uygulamalarında ise
değişim %29 ve %18 oranlarında kendini göstermiştir. Tuz stresi, bitkinin su alımını
engelleyerek, ozmotik etki nedeniyle bitki gelişiminin azalmasına, iyon toksisitesi nedeniyle
de yapraklarda su taşınımını sağlayan hücrelerde zararlanmalara neden olmaktadır. Özellikle
Na iyon toksisitesi ile bitkiye su girişi arasında negatif bir korelasyon bulunmaktadır (Munns
2005). Farooq ve Azam (2006) buğdayda artan tuz stresinin YOSİ değerlerinde azalmaya yol
açtığını, ancak hassas genotiplerde bu değişimin daha belirgin olabileceğini; Ghars ve ark.
(2008) ise, Arabidopsis thaliana ve Thellungiella halophila bitkilerinde Na iyonunun bitki
gelişimini olumsuz etkilediğini ve yaprak su içeriğinin artan tuz konsantrasyonuna bağlı
olarak azaldığını bildirmişlerdir. Goreta ve ark. (2008), karpuzda tuz stresinin bitki gelişimini
olumsuz etkilemesi yanında yaprak su içeriğinin de azaldığını ifade etmişlerdir. Hand ve ark.
(2017) biberde gerçekleştirmiş oldukları çalışmalarında yaprak oransal su içeriğinin artan tuz
dozuna bağlı olarak azaldığını; bu etkinin tolerant genotiplerde daha az oranda gerçekleştiğini
ifade etmiştir. Tahjib-Ul-Arif ve ark. (2018) mısırda tuz stresinin YOSİ değerini %11
düzeyinde azaltırken; SA uygulamasının olumlu etki ortaya koyduğu ve stres koşullarında
YOSi değerindeki azalmanın %5 düzeyinde kaldığını bildirmiştir.
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Şekil 8. Tuz stresi koşullarında SA uygulamalarının yaprak oransal su içeriği (YOSİ)
üzerindeki etkisi
Tuz stresi karşında bitki hücrelerinde meydana gelen zararlanmanın bir göstergesi olarak
düşünülen membran zararlanma indeksi uygulamalar arasında farklılıklar ortaya koymuştur
(Şekil 9). Tuz stresi koşullarında biberde hücresel zararlanmanın (MZI) %77.94 oranında
olduğu görülmüştür. Stres koşullarında SA uygulamaları %23-62 oranlarında değişim
gösterirken; MZI değerinin en düşük olduğu dolayısıyla zararlanmanın en düşük düzeyde
gerçekleştiği uygulama %23 ile SA2 uygulaması olmuştur. Stres koşullarında hücre yapısının
korunması, membran proteinlerinin özelliklerine, lipit bileşiklerinin yapısına ve bunların
mekanizmalarındaki aktiviteye bağlıdır. Oksidatif stres genellikle aktif oksijen türevlerinin
yoğunluğuna bağlı olarak membran proteinleri ve lipitlerin yapısında meydana gelen
bozulmalar nedeniyle hücre zararlanmasına neden olmaktadır. Bu nedenle enzim aktivitelerini
çalıştıran ya da ozmotik düzenlemeyi gerçekleştirebilen genotiplerde hücre zararlanması da
daha düşük düzeylerde gerçekleşmektedir (Bandurska 1998). Eroğlu (2016) biberde
gerçekleştirmiş oldukları çalışmalarında tuz stresinin membrane zararlanma indeksinde artış
görüldüğünü; Kuşvuran ve ark. (2018) rokada tuz stresinin hücre zarı geçirgenliğinde artışa
neden olduğunu belirtmişlerdir.
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Şekil 9. Tuz stresi koşullarında SA uygulamalarının membran zararlanma indeksi (MZI)
üzerindeki etkisi
Çalışma sonucunda 150 mM NaCl uygulamasının, biberde bitki büyüme parametreleri
bakımından olumsuz etkiye sahip olduğu ve genel olarak kontrol bitkilerine oranla ortalama
olarak %53 oranında azalmaya neden olduğu belirlenmiştir. Salisilik asit uygulamaları tuzun
olumsuz etkisini önemli düzeyde engelleyebilmiştir. Uygulamalar içerisinde 0.50 mM SA
uygulaması en etkin doz olarak dikkat çekmiştir.
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KEMOTERAPİ PLANI OLUŞTURMA ARACININ GELİŞTİRİLMESİ
A SOFTWARE TOOL FOR CHEMOTHERAPY PLAN GENERATION
Prof. Dr. Yalçın ÇEBİ
Dokuz Eylül Üniversitesi
Mert GÜLÇİN
Dokuz Eylül Üniversitesi
ÖZET
Bir organdaki veya dokudaki hücrelerin düzensiz olarak bölünüp çoğalmasıyla beliren
hücrelerden oluşan kanser, günümüzde giderek yaygınlaşmaktadır. Kanser tedavisinde farklı
yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden bir tanesi olan kemoterapi, tedavi için ilaçların
kullanılmasına dayanan bir tedavi şekli olup, bu tedavide kanser hücrelerinin hedef alınması,
yok edilmesi veya durdurulması amaçlanmaktadır.
Kemoterapi ile uygulanan tedaviler, muhtelif klinik araştırmalar sonucunda belirlenen ilaçların
uygulama süreçlerini içermektedir. Bu süreçlerin kanser türlerine göre farklılıkları
bulunmaktadır. Kimi kanser türlerinde kemoterapi uygulaması bir gün içerisinde olabilirken,
kimilerinde ise birkaç güne yayılan bir süreç söz konusu olabilmektedir. Tüm kemoterapi
uygulamalarının, kanser türüne göre standart olarak uygulanabilmeleri amacıyla muhtelif
kurum ve kuruluşlar tarafından uygulayıcı doktorları yönlendiren formlar hazırlanmaktadır.
Her kanser türüne göre tedavi süreçlerinin tanımlandığı formlar, “plan” olarak
adlandırılmaktadır. Bu planlarda hastanın tedavi sürecinde kullanacağı ilaçlar, etken maddeler,
yardımcı maddeler ile uygulama aşamaları ve dikkat edilecek hususlar ayrıntılı olarak
belirtilmektedir. Kemoterapi planları, hastaya ve hastalığın seyrine bağlı olarak da uygulayıcı
hekimler tarafından değiştirilebilmektedir.
Kemoterapi planlarının kullanılması sayesinde doktorlar hastanın tedavi sürecini ve sağlık
durumunu gözlemleyebilmektedir. Her kanser türü için ayrı yöntemler ve ilaçları içeren farklı
planlar uygulanmaktadır. Günümüzde kemoterapi uygulamalarında kullanılan planların, yetkili
kurum veya kuruluşlar tarafından hazırlanmış yazılı dokümanlardan oluştuğu, planların
elektronik ortamda da yalnızca PDF veya MS-Word biçemlerinde saklandığı görülmektedir.
Bilindiği kadarıyla, bu dokümanların herhangi bir tedavi merkezinin bilişim sistemlerinde
doğrudan kullanımı ve tedavi süreçleri ile planların elektronik ortamda eşleştirilmesi ve
takibinin yapıldığı bir yazılım bulunmamaktadır.
Bu çalışmada, kemoterapi planlarının tedavi merkezlerinde kullanılan muhtelif yazılımlarla
ortak olarak kullanılmasını sağlayabilecek, tedavi süreçleri ile birlikte hastalara göre planların
yeniden düzenlenmelerini kolaylaştıracak bir yazılım geliştirilmiştir. Bu yazılımda mevcut
planların içerikleri, ortak ve farklı yönleri dikkate alınmış plan hazırlayıcıları için kullanıcı
dostu bir ara yüz tasarlanmasına çalışılmıştır. Bu yazılım ile klinik yöneticilerinin mevcut
kemoterapi planlarını uygulamaları kolaylaşacak, planlarda değişiklikler yapmaları yanında
kendilerine göre yeni planlar oluşturmaları da sağlanacaktır. Yazılımın geliştirilmesinde
C#.NET, .NET MVC, .NET Entity Framework ve MS-SQL kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kanser, Kemoterapi Planı, İçerik Yönetim Sistemi
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ABSTRACT
Cancer which consists of cells that appear by the irregular division and proliferation of cells in
an organ or tissue, is becoming increasingly common today. Different methods are used in the
treatment of cancer. Chemotherapy is one of these methods based on the use of drugs. The aim
of this treatment is targeting, destroying or stopping cancer cells.
The treatments applied with chemotherapy include the application processes of the drugs which
are determined as a result of various clinical researches. These processes have differences
according to cancer types. In some types of cancer, chemotherapy may take place within one
day, while others may involve several days. Various chemotherapy applications are being
prepared by various institutions and organizations in order to ensure that all chemotherapy
applications can be applied as standard according to the type of cancer by doctors. The forms
in which treatment processes are defined for each type of cancer are called as “plans”. In these
plans, the drugs, active substances and supplementary substances to be used by the patient
during the treatment process and the stages of application and the situations to be considered
are detailed. Chemotherapy plans can be changed by doctors depending on the patient and the
course of the disease.
With the use of chemotherapy plans, doctors can monitor the patient's treatment and health
status. There are different plans for each cancer type, including separate methods and drugs.
Nowadays, it is seen that the plans used in chemotherapy applications are written documents
prepared by the authorized institutions or organizations and these plans kept in electronic format
only in PDF or MS-Word formats. To the best of our knowledge, there is no direct use of these
documents in the information systems of any treatment center, and there is no software for
matching and monitoring the treatment processes and plans in an electronic environment.
In this study, a software has been developed which can enable the generate of chemotherapy
plans jointly with the various software which used in treatment centers. This software also
facilitates the rearrangement of the plans according to the patients and their treatment processes.
In this software, the common and different aspects of the existing plans were taken into
consideration and a user-friendly interface was designed for the plan makers. This software will
make it easier for clinical managers to apply their existing chemotherapy plans, as well as
making changes in plans and creating new plans for them. C # .NET, .NET MVC, .NET Entity
Framework and MS-SQL were used in the development of the software.
Keywords: Cancer, Chemotherapy Plan, Content Management System
1. INTRODUCTION
Chemotherapy is a frequently used treatment method in cancer treatment. Chemotherapy, which
means that the tumor is treated with drugs, destroys cancer cells by preventing them from
growing and multiplying. Some chemotherapy drugs can be given by IV (into a vein through a
needle) and others are a pill you swallow. For this reason, chemotherapy treatments may contain
more than one medication. Unlike radiation or surgery treatment methods, chemo can work
throughout your body (Understanding Cancer, 2019).
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Chemotherapy is one of the treatment methods used to treat cancer. Chemotherapy treatment
targets and stops all cells that proliferate rapidly in the human body. Unfortunately, many side
effects occur in the result of chemotherapy treatment. The aim of chemotherapy treatment is to
stop and slow the progression of the disease (How Is Chemotherapy Used to Treat Cancer,
2019).
Chemotherapy plans (also called chemotherapy protocols) are created by clinic chefs and
applied by doctors and cancer organizations to manage patients' treatment process (CPS, 2019).
The duration of chemotherapy is usually more than one day. A separate treatment protocol is
prepared to control treatments. These protocols include medicines, active substances and
supplementary substances to be used in the patient's treatment plan (CPS, 2019). These
protocols are made by clinic chefs according to the type of cancer, the age of the patient,
patient’s general condition and other diseases that patient have (e.g., heart disease,
hypertension, diabetes, kidney disease). In addition, doctors decide the doses and frequency of
application of the selected drugs according to chemotherapy protocols made by clinic chefs.
Chemotherapy protocols are prepared by health institutes, oncology department of hospitals or
clinic chefs. It was seen that prepared chemotherapy plans were created on computer (using
Microsoft Word or PDF format) or hard copy (Yilmaz, 2010). According to the research
conducted so far, there is no software for the preparation of chemotherapy protocols and control
of treatment and drug process. Since such software cannot be found, the current chemotherapy
protocols cannot interact with the Hospital Information Management Software and Pharmacy
Drug Management Software, therefore chemotherapy protocols cannot be updated. The current
list of drugs used in chemotherapy protocols and the active substances are constantly changing,
so chemotherapy protocols should stay up to date. In addition, the patient’s disease history is
also taken into consideration when preparing chemotherapy protocols. As there is no such
software and no interact with Hospital Information Management Systems, the patient’s disease
history cannot be displayed. Therefore, there is a strong need for a software which interacts
with the Hospital Information Management Systems and Drug Management Systems and helps
to create and modify chemotherapy protocols more flexible and creative way.
2. MATERIALS AND METHODS
2.1. GENERAL INFORMATION
Chemotherapy is one of the most important treatment methods used in cancer treatment (How
Is Chemotherapy Used to Treat Cancer, 2019). Today, health institutions and oncology
departments of hospitals are striving to be able to treat cancer diagnosed patients more quickly
and more effectively. Most studies are performed for emerging cancer types. As a result of these
studies, chemotherapy plans (also called chemotherapy protocol) ensue.
Cancer is the second leading cause of death in the world after cardiovascular diseases. “Cancer”
is a term used to describe a group of diseases that exhibit uncontrolled growth and abnormal
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cell spread. Commonly used cancer treatment methods are surgery, radiotherapy,
immunotherapy and chemotherapy (Understanding Cancer, 2019).
Chemotherapy is a drug treatment of cancer; is one of the important treatment methods and is
used to slow down, regress or stop the process of cancer treatment. Cancer cells are generally
fast and uncontrolled proliferating cells. The target of chemotherapy drugs is these rapidly
proliferating cells. Some of the healthy cells in human body reproduce rapidly. The main
examples of these healthy cells are hair, skin and mouth cells. Chemotherapy targets cancer
cells as well as rapidly reproducing cells in our body. Side effects such as hair loss, mouth sores
and diarrhea are seen after chemotherapy. The type and rate of disease are also important in the
choice of chemotherapy. As chemotherapy can be used alone, in some cases chemotherapy can
also be used combination with surgery and / or radiotherapy (How Is Chemotherapy Used to
Treat Cancer, 2019).
Various drugs are used in chemotherapy. Some of the drugs are chemotherapeutic drugs and
hormones that act directly on the tumor and biological agents that strengthen the immune
system. Some drugs are used to increase the effect of drugs directly acting on the tumor, or to
reduce or eliminate side effects. The side effects of these drugs are different. Drugs are
distributed throughout the body through the blood. Chemotherapy drugs that act directly on the
tumor affect the tumor cells. It prevents the growth and reproduce of cells and destroys the
tumor.
Chemotherapy protocols are prepared by health professionals (usually clinic chefs) or health
institutions and published as forms. According to these protocols, patient’s chemotherapy
application is planned. The amount of each chemotherapy, how many days to be given, the
duration of administration are determined by clinical studies and applied in the chemotherapy
protocol. There are many sources in which the chemotherapy protocol is prepared and shared
with the community (CPS, 2019).
Chemotherapy is chosen depends on the type of cancer, extent of the cancer, the purpose of the
chemotherapy, the general condition of the patient, the comorbidities of the cancer and the
patient's preference. The overall objective is to achieve the highest effect with the lowest side
effect. Chemotherapy is usually given in cures. Cure refers to the frequency and scheme of
chemotherapy. It is usually consists of a period of chemotherapy followed by a period of rest.
The frequency and scheme of administration of each chemotherapy protocol are determined
after clinical studies and they are very diverse. There may be one, two, three or four applications
per week, as well as more sustained use in certain medications, particularly oral chemotherapy
(CPS, 2019).
Research shows that most health institutions and hospitals' oncology departments write their
chemotherapy protocols in various applications (Word or PDF) on computer or create hard copy
records (Yilmaz, 2010). These methods are useful but have been observed to be sufficiently
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challenging for both the institution and clinic chefs that preparing the chemotherapy protocols
and the physicians applying the chemotherapy protocols. As mentioned above, chemotherapy
protocols are varying greatly, and the treatment process takes long time. At the same time, it is
necessary to re-establish the protocol again and again to create a similar chemotherapy protocol.
Also, chemotherapy protocols were created using hard copy and programs as word or excel, it
was observed that chemotherapy protocols did not interact with hospital information
management systems and pharmacy drug information systems. When all these situations were
taken into consideration, it was decided to pass the chemotherapy protocols on the web
environment to make the creating chemotherapy process shorter and more efficient.
2.2. BC CANCER
BC Cancer deals with cancer patients and strives to improve the quality of live for cancer
patients. It provides low-cost healthcare services with healthcare professionals at the service,
and also prepares patients’ cancer treatment plan (Chemotherapy Protocols, 2019).
BC Cancer has several chemotherapy protocol summaries and these protocol summaries for
sixteen different types of cancer protocol summaries. There are several chemotherapy protocols
for each type of cancer. These protocols are used by health professionals in many cancer
treatment centers (Chemotherapy Protocols, 2019).
BC Cancer plans usually consist of four different types which are eligibility, tests, treatment,
dose modification and precautions. Eligibility indicates cancer type, protocol name, protocol
code, tumor group and physician name of the chemotherapy protocol (Chemotherapy Protocols,
2019).

Figure 1. Eligibility example of breast cancer (Chemotherapy Protocols, 2019)
Test section specifies the tests that must be performed before and during the implementation of
the chemotherapy plan. These tests did not have a specific standard that varied according to
cancer type.

Figure 2. Test example for breast cancer (Chemotherapy Protocols, 2019)
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In treatment section, there is a table showing which drugs the patient will use, the doses of these
drugs and how these doses will be used. Further, this part includes days and frequency of drugs
and finally if necessary, there is an explanation for all treatments
.

Figure 3. Treatment example for breast cancer (Chemotherapy Protocols, 2019)
There may be some changes in the height and weight of the patient during treatment. According
to these changes, the doses of the medicines used are changed. In dose modifications table
contains drug names and information that when drug dosage must be changed. Also, there are
necessary explanations for other dosage changes.

Figure 4. Dose modification example of breast cancer (Chemotherapy Protocols, 2019)
Because of the usage of strong and effective medications in chemotherapy practice, this can
lead to several side effects in the patient. Precautions part writes what to look for when applying
the treatment scheme. This section usually mentions side effects of drugs.

Figure 5. Precaution part example of breast cancer (Chemotherapy Protocols, 2019)
2.3. AJCC (AMERICAN JOINT COMMITTEE ON CANCER)
The American Joint Committee on Cancer (AJCC) is an active group since the cancer has been
identified. They have the widest anatomic staging data, the Cancer Staging Manual and Cancer
Staging Atlas. For that reason, clinicians and the surveillance communities rely on the ASCC
for years (AJCC - American Joint Committee on Cancer, 2019).
These AJCC publications are readjust as the authoritative guides for cancer staging information
and are used by many medical professionals every day. AJCC is committed to the treatment of
cancer, and it is striving to develop, treat and categorize cancer and still try developing systems
for cancer treatment.
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The AJCC has created a set of reference resource materials for clinic chefs, doctors, other
healthcare professionals and the cancer registrars abstracting cancer cases to ensure them has
no difficulty to access the information. In short, The AJCC Cancer Staging Manual is the
highest standard and the best choice to help the cancer patient management team determine the
correct stage for patients, allowing for the most appropriate care plan (AJCC - American Joint
Committee on Cancer, 2019).
2.4. DOKUZ EYLUL UNIVERSITY RESEARCH AND APPLICATION HOSPITAL
ONCOLOGY DEPARTMENT
In Dokuz Eylul University Faculty of Medicine Research and Application Hospital,
chemotherapy protocols have prepared for patients in their computers as a word format file. All
these chemotherapy protocols have been examined. From this examination, it can be seen that
each file separates at least two parts and each protocol include patient’s name, surname, age
height and weight and duration of the treatment, application of the medicine, active substances,
supplementary substances, in these specific treatment days (Yilmaz, 2010).
In these files the macro feature of Microsoft Word was used. By entering the name, physical
properties (height, weight) the body area was calculated. By using the body area value and in
some cases creatinine value, the required amounts of medical substances were determined.
Thus, a separate chemotherapy scheme is obtained for each patient.
All protocols used in the oncology department of hospital are prepared with reference to British
Columbia Cancer (BC Cancer) and American Joint Committee on Cancer (AJCC) by Prof. Dr.
A. Uğur Yılmaz who was the head of the medical oncology clinic (Yilmaz, 2010).
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Figure 6. Oncology department chemotherapy plan (Yilmaz, 2010)
2.5. RELATED WORKS
According to research conducted so far, in order to improve the appointment system for
oncology departments of hospitals and patients receiving chemotherapy treatment, different
software packages are in use.
MOSAIQ Medical Oncology Program (Elekta, "MOSAIQ® Medical Oncology", 2019) is an
integrated information system. With this program, cancer treatment can be diagnosed, and
chemotherapy program can be followed. A single database is used in the software, the patient’s
drug and disease information is collected in database. It also simplifies the management of allround chemotherapy programs, manages a patient record for multiple treatment types, improves
the quality and steady of chemotherapy care and connect with pharmacies and healthcare
facilities.
ARIA OIS oncology software (ARIA® OIS for Medical Oncology, 2019) that helps manage
oncology department operations. ARIA helps to diagnose and treat cancer. It provides access
to close to 300 chemotherapy protocols for cancer treatment. Automates cancer staging and
allows custom cancer staging, allowing the display of laboratory results for patients. Finally,
automates cancer staging and allows custom cancer staging, allowing the display of laboratory
results for patients and patient’s treatment process can be monitored.
In the study carried out by (Fishbein, et al., 2017) a software was developed in which the
patients treated with chemotherapy and their treatment and chemotherapy schemes were
evaluated. The aim of that study is to provide management of oral chemotherapy in patients
receiving cancer treatment and to receive various feedbacks. In addition to the research team;
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patients, families and health professionals were included in the study. The study included the
compliance of drugs used in oral chemotherapy, a training library showing the nutritional list
of chemotherapy patients and a questionnaire system where chemotherapy patients and their
family could receive feedback. With the help of these data, it was aimed to improve the
treatment quality of the patients receiving chemotherapy and to prepare proper chemotherapy
protocols.
Another study carried out by (Gandhi, Tyono, Pasetka, & Trudeau, 2014) was conducted to
minimize complexity and errors in chemotherapy treatment. To get information, in city of
Ontario located in Canada, High percentage of the patients diagnosed with cancer and they
received chemotherapy treatment are used. These treatments could be oral or infuser pump
format which they can apply in their home. For preventing any errors which occurred during
the treatments this CPOE become important tool in Canada. Cancer Care Ontario (CCO) which
is the main counselor in there developed its own CPOE which is introduced as Oncology Patient
Information System (OPIS).
In addition, during the chemotherapy treatment period, the study, carried out by (Sevinc, Sanli,
& Goker, 2013) was conducted to ensure that patients can make appointments in treatment
centers in the most efficient way. During chemotherapy, patients must receive support from
treatment centers or laboratories in hospitals for their treatment. Therefore, each patient is given
an appointment, however this leads to serious complexity. There is no efficient appointment
system and patients are waiting longer than necessary to receive treatment. The study (Sevinc,
Sanli, & Goker, 2013) has identified three main objectives for this subject. These are allowing
the oncologist to prepare chemotherapy plans, reduce patient waiting time and optimize
resource usage.
3. THE STUDY
Chemotherapy plan tool which we called CHEPSYS, has been prepared to be web based. By
the reason of CHEPSYS is web-based and should be integrated with all other hospital and
pharmacy management systems, a comprehensive technology solution was sought.
3.1. USED TECHNOLOGIES
Chemotherapy plan tool was prepared using the C# .NET MVC 4.5.2 framework. MS-SQL
database was used to keep the project information. Entity Framework 6.2.0, published by
Microsoft, was used to bridge the table objects in the database and the models in the project
(Divega, 2019).
ASP.NET MVC is the framework developed by Microsoft to add the MVC pattern to
ASP.NET. The MVC consists of the initials of the words Model, View and Controller and each
word represents a different layer of MVC. With using MVC Pattern, by separating the codes to
be presented to the user (HTML, CSS, etc.), the logical codes that make the system work, makes
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it easier to write clean and tidy code. Also, allows easier optimization, expansion and reuse of
code. Lastly, it makes debugging and testing code easier (ASP.NET MVC Pattern: .NET, 2019).
Framework means semi-generated code, so that the chemotherapy plan tool has readygenerated code by Entity Framework. By means of Entity framework, the database is easily
mapped to objects and no complex query writing is required LINQ Lambda expression support
thanks to its feature. There are 3 different methods used in Entity framework which are
Database First, Code First and Model First approaches. By means of the Database First
approach, an existing database can be use and database table relationships can be established in
database. Since the tables of the Chemotherapy plan tool project will not be changed too much,
the Code First approach is not used (Divega, 2019).
MS-SQL is an indispensable feature rich database management system for websites and
desktop applications that constantly process data. MS-SQL is preferred because it is compatible
with C# software language and works faster with C# (Sql Server, 2019).
The Entity framework acts as a bridge between the database objects and the model objects. This
task provides a class called DB Context. Repository patterns can be added to this layer.
Repository basically ensures that database query operations are performed from a central
location, preventing the transmission of these jobs to the job layer, thus preventing query and
code repetition. In other words, the main purpose is transferring data processing and query
operations to a central structure. In this way, database operations do not have to repeatedly write
in the business layer. For these reasons, repository pattern was preferred (Kudchikar, 2019).
Nowadays, tables and phones are also widely used in addition to computers and each has a
different resolution. This has led to the need to make different designs for each display. To
solve this situation, Bootstrap 4 was used in the project. Bootstrap contains all the HTML, CSS
and jQuery components necessary for a website, thus ensuring design for all devices (What is
Bootstrap? 2019).
3.2. DATABASE STRUCTURE
In the database design stage, all tables are created in the SQL Management Studio. Generally,
user information, information of the scheme to be created, drug and active substance
information are kept in the tables. Database tables will be explained according to these 3
sections. These are user information, schema information and material and auxiliary
information.
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Figure 7. Database Structure

Figure 8. Database Structure (cont’d)
4. CHEPSYS: CHEMOTHERAPY PLAN TOOL
Chemotherapy Plan Tool (CHEPSYS) is a web-based project and has been designed with many
hospital and healthcare facilities in mind. Most hospitals or healthcare facilities have clinic
chefs, doctors, nurses and healthcare professionals. According to the observed hospitals and
healthcare facilities, the clinical chefs are responsible for preparing the chemotherapy protocols.
While doctors take a copy of chemotherapy protocols and apply them to patients, nurses follow
up chemotherapy plans and look after patient. Health professionals are responsible for the drugs
given to the patient. In some cases, doctors can look after patient and responsible for the given
drugs instead of nurses.
When all these situations are taken into consideration, it is revealed that there is an authorization
system in hospitals and healthcare facilities. Clinical chefs are only responsible for preparing a
chemotherapy protocol. Doctors only copy and make process on these chemotherapy protocols,
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they don’t have any authority to create or edit new chemotherapy protocol. Nurses only display
a copy of the chemotherapy protocol on which the doctors make process on it. Therefore, a
similar authorization system has been implemented in the CHEPSYS project. With that
authorization system; separate profiles are defined for each user and different roles are defined
for each profile. Thus, each page in the project are protected by roles, in this way users who
don’t have the required role are not able to view the pages that are not authorized. Thus, the
clinical chefs are only displayed the pages for which the chemotherapy protocol has been
created or updated, and doctors will be able to view the list of chemotherapy protocols created
and view the pages where they can copy the chemotherapy protocol of their choice. In addition,
roles and profiles have been made flexible which makes allow adding and removing profiles on
users.
CHEPSYS assigns profiles to users, allows users to log into system and create chemotherapy
protocols within their authority, and shows the list and details of the created chemotherapy
protocols.
Login is the screen that where users can log in with their email and password. If any error occurs
during the login process, the system displays an error message. If the session information is
correct, the user’s roles are added to the user object. Profiles and roles information come from
profile and role tables. Their authority over the system will be given according to their roles.
Each page protected by controller’s attribute class. This class shows the pages to the users
pursuant to their roles. In this way, pages are protected by roles.

Figure 9. Login screen
A basic user interface and main page are designed for this project. User can view and update
his / her profile information on the homepage. In the middle of the page it shows the numbers
of the protocols that user has been created. The read area on the right shows how many users
are in the system. On the left side of the menu, user can view his own protocols or make a new
protocol.
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Figure 10. Dashboard screen
If the user clicks the ‘Create a new Protocol’ button in the menu on the left, a new protocol
creation screen will be displayed. This screen consists of four steps. In the first step, user is
asked about the schema name, type of cancer, total days, and repetition of treatment. After the
required fields are filled, the user can click the ‘Next’ button. Each protocol includes notes or
important situations that should be made before starting treatment. If the user wants to enter a
note or an important situation, they can use these fields, however these areas not required.
.

Figure 11. Creation screen step one
In the second step, the user is asked for the notes and priority fields to be entered for the
chemotherapy plan. Note and priority fields are not required fields. If the user wants to pass
these fields blank, he can click on the next button and proceed to the next step.
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Figure 12. Creation screen step two
In the next step, users add active substances to the protocol. In this process, this active substance
addition page is shown to the user for the total number of treatment days determined in the
beginning. When adding the active substances, it is also indicated the given type and dosage of
the substance. If the active substance needs to be used in another solution, the solution is
selected from the list. In some case it may be necessary to use an alternative active substance
instead of that active substance. In such cases, the following optional active substances area is
filled. This section is not a required field. Again, as mentioned above, the user selects active
substances, specifies the given type, dosage and if the active substance needs a solution, it also
needs to be specified the solution. Also, in some case, it may be necessary to use two active
substances simultaneously. In such case, extra active substance area is filled. The app time field
at the bottom indicates the active substances selected from the minute of the selected day.

Figure 13. Creation screen step three
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Finally, there are three radio boxes at the bottom. The user who creates the protocol does not
have to give an active substance for each day. In this case, ‘I want to add nothing to this day’
button is selected. This action takes the user to the next day. If the user wants to add another
substance for the same day ‘I want to add another substance’ button should be selected
substances simultaneously. In such case, extra active substance area is filled. The app time field
at the bottom indicates the active substances selected from the minute of the selected day.

Figure 14. Creation screen step three (cont’d)
In the step four, the user adds the supplementary substances to the schema. First, the type
supplementary substances are selected. Such these may be medicines or medical supplies. Items
will be selected according to supplementary type and fill the bottom of the list area. This list
area also supports multiple options. After the required selection is made ‘Add’ button is pressed.
The selected items are listed below, if the user wants to remove that item, pressing by ‘Remove’
button should remove the item from the list.

Figure 15. Creation screen step four
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Finally, after the user has entered all the information, a confirmation screen will appear to
confirm whether they agree to add the protocol. If the user clicks the ‘Accept’ button, the
protocol is added.

Figure 16. Creation screen step five
The user can view his / her own protocols from the chemotherapy protocols menu on the left.
Using the list, you can sort or view the protocols as desired. The list includes the name of the
protocol, the type of cancer, days of the protocol, who formed the protocol, and when the
protocol formed it. In the right area, the user can view the detail information of that scheme
from the operation section.

Figure 17. Index screen
The protocol detail page displays the protocol that the user has previously created. General
information about the protocol, which active substances are used on the day of treatment, and
any supplementary substances, if any, are shown in this area.
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Figure 18. Detail screen
5. CONCLUSION AND FUTURE WORK
Chemotherapy is one of the most important treatment methods in cancer treatment. Creating
treatment plans according to cancer types is called chemotherapy protocols. Chemotherapy
protocols include many conditions as active substances, supplementary substances, treatment
duration, given drugs and duration of drugs. All chemotherapy protocols prepared according to
the studies conducted so far have been prepared by a health institutions or clinic chefs in the
oncology departments in hospitals. The prepared chemotherapy protocols are prepared by a
computer program (Word or PDF) format or as hard copy. Due to the inability of existing
software to interact with hospital information management systems and pharmacy drug
management systems, there was a need for software that creates easier more convenient and
faster chemotherapy protocols and interacts with hospital information management systems and
pharmacy drug information management systems (Understanding Cancer, 2019).
When all these conditions were taken into consideration, it was decided to transfer the
chemotherapy protocols to the web site so that the treatment follow-up of cancer patients could
be improved more quickly and easily. Firstly, chemotherapy protocols were investigated, and
cancer treatment centers and hospitals were examined. It was learned that what chemotherapy
drugs, active substances and their side substances are and how they are used. Then the
technological infrastructure required for the project began to be researched (CPS, 2019).
As a result of technological infrastructure researches, it was decided to make the CHEPSYS
using C # .NET MVC Framework (ASP.NET MVC Pattern: .NET, 2019) and database tables
were created by using MS-SQL and Microsoft SQL Management Studio (Sql Server, 2019).
With Object Relation Mapping (ORM) in Entity Framework (Divega, 2019), all database
objects created in the database were turned into objects and the project was written using a
simple interface.
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CHEPSYS provides a planning environment for those who will prepare a chemotherapy
protocol using a simple interface. Hence clinic chefs, doctors, nurses and health professionals
in hospitals and healthcare facilities have different authority; CHEPSYS provides support for
multiple users, differentiating between those who prepare chemotherapy plan and those who
view chemotherapy treatment. Authorized users can log on the CHEPSYS, update their profile
information, create a new chemotherapy protocol, and view all chemotherapy protocols and
details of any chemotherapy protocol if they have required profile.
Chemotherapy protocols can be modified by using computer programs (Microsoft Word or
PDF) or hard copy, however they cannot modify the existing chemotherapy protocols and edit
the same protocol again easily. CHEPSYS allows user to view and modify the current
chemotherapy protocol. In this way, it was prevented to write chemotherapy protocol contents
of the same chemotherapy protocol repeatedly.
For the project to work in all environments, the project can be upgraded to the .NET Core
framework provided by Microsoft. Sometimes patients receiving chemotherapy treatment have
to go to many other hospital units in the hospital environment during chemotherapy treatment.
Hospital units usually work by appointment system. The project can be integrated with an
appointment system that has been or will be made and a more efficient patient monitoring
system can be realized.
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KONVEKTİF ISI DEĞİŞİMLERİNİN SABİT RADYASYON IŞIMA VE ISITMA
ALTINDA GÜNEŞ PANELİNİN VERİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
IMPACTS OF CONVECTIVE HEAT CHANGES UNDER CONSTANT RADIATION
AND HEAT ENERGY ON THE EFFICIENCY OF THE SOLAR PANEL
Doç. Dr., Mustafa BURUNKAYA
Gazi Üniversitesi
Lisans Öğrencisi, Süleyman Kadir DEMİR
Gazi Üniversitesi
ÖZET
Günümüzde elektrik enerjisi insanlık için hayati bir öneme sahiptir. Elektrik enerjisinin
devamlılığının sağlanması ve verim en önemli konulardan bazılarıdır. Bu bağlamda,
yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan güneş enerjisi; doğaya zararı olmaması, temiz ve
sürdürülebilir bir enerji kaynağı olması ve aynı zamanda kolay ulaşılabilir olması yönleri ile
öne çıkmaktadır. Güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi sürecinde güneş enerjisi, güneş
panelleri vasıtasıyla elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Ancak şu an kullanılan
yöntemlerde güneş panellerinin enerji üretim verimleri bir hayli düşüktür. Bu çalışmada, ısı
enerjisinin güneş panellerinin verimi üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu bağlamda, ortamdaki
değişken hava akımı ve sabit ışıma altında oluşan ısı değişimlerinin, panel yüzey sıcaklığı ve
bunun panelin verimi üzerindeki etkileri deneysel olarak analiz edilmiş ve araştırılmıştır.
Silisyum güneş paneli yüksüz, 1 k ve 2 k yük altında iken ve hava akımı nedeni ile ısıtma
yok iken ve panelin harici bir hava akımı tarafından ısıya maruz kalması durumlarında elde
edilen panelin çıkış gerilim ve akım değişimleri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre,
sıcaklığın artması sonucu güneş panelinden elde edilen akım ve gerilim değerlerinin düştüğü
ve panelin veriminin azaldığı, panelin soğutulmasının ise bu parametrelerin artmasını sağladığı
gözlemlenmiştir. Panellerin soğutulması ile sağlanan verim artışının, güneş paneli
uygulamalarının daha fazla yaygınlaşmasına neden olacağı düşünülmektedir. İleride yapılacak
olan çalışmaların önemli bir kısmının, güneş panellerin soğutulması ile panel veriminin
artırılması üzerine olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir Enerji, Güneş Paneli, Konvektif Isıtma, Sıcaklık Etkisi,
Verim
ABSTRACT
In today's world where technology is dependent on electrical energy, it has become very
important to ensure the continuity of electrical energy and to benefit from this energy with
maximum efficiency. In this context, solar energy, which is one of the renewable energy
sources; It is very important because it is a clean and sustainable energy source without harm
to nature and it is also easily accessible. In the process of obtaining electricity from solar energy,
solar energy is converted to electrical energy through solar panels. However, in this method,
energy production efficiency of solar panels is quite low. In this study, the effects of heat energy
on the efficiency of solar panels were investigated. In this context, the effects of the changes in
the heat under the variable convective and constant radiation on the panel surface temperature
and the efficiency of the panel were experimentally analyzed and investigated. The output
voltage and current changes of the panel were investigated when the silicon solar panel was
unloaded, under 1 k and 2 k load and without convective heating and when the panel was
exposed to an external convective heat. As a result, it was observed that the current and voltage
values obtained from the solar panel decreased and the efficiency of the panel decreased and
the cooling of the panel increased these parameters. It is thought that the increase in efficiency
provided by the cooling of the panels will cause more widespread use of solar panel
applications. It is thought that a significant part of the future studies will be on cooling the solar
panels and increasing the panel efficiency.
Keywords: Renewable Energy, Solar Panel, Convective Heating, Temperature
Effect, Efficiency
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1. GİRİŞ
Günümüzde nüfustaki artış, ekonomideki büyüme ve globalleşme, teknolojik anlamda yaşanan
hızlı gelişmeler, şehirleşme, ticaret ve üretim miktarlarındaki artma gibi sebeplerden dolayı
enerji ihtiyacında talep ciddi oranda artmaktadır. İnsanoğlu, artan enerji ihtiyacını
karşılayabilmek amacıyla hâlihazırda fosil enerji kaynaklarına ek olarak alternatif enerji
kaynaklarına da yönelmiştir [1]. Dünya Enerji Forumu’nun tahminlerine göre; kömür, petrol,
doğalgaz, gibi fosil kaynakların günümüzde olduğu şekli ile tüketilmesi sonucu, bu enerji
rezervleri gelecek yüzyıl içinde bitmiş olacaklardır. Buna ek olarak fosil enerji kaynakları;
küresel ısınmaya sebep olmakta ve CO2 salınımı ile insan sağlığı tehdit altında olmaktadır [2].
Bu enerji kaynaklarının hem çevreye verdikleri zarar ve hem de sınırlı oluşları alternatif enerji
kaynaklarında bir arayışa yol açmıştır [3]. Gelişmiş ülkelerin ileriye dönük kalkınma
politikaları ve planlamalarında fosil yakıtlara alternatif olabilecek diğer enerji kaynakları
önemli bir yer tutmaktadır [4].
Temiz ve tükenmez enerjiler olan yenilenebilir enerji kaynaklarına güneş, rüzgâr, jeotermal,
hidrolik, hidrojen ve biyokütle örnek verilebilir. Güneş enerjisi ise şüphesiz dünyadaki en
önemli enerji kaynağıdır. Güneşte olan füzyon olayı yani hidrojenlerin birleşerek helyuma
dönüşmesi güneş enerjisinin temel kaynağıdır. Saniyede 5 milyon ton kadar güneş kütlesinden
madde ısıya ve ışığa dönüşür. Dönüşen bu enerjinin ise 1010 megawatt kadar kısmı ışık olarak
dünyamıza gelir. Bu miktar ise dünyadaki toplam enerji üretiminin 7500 katından fazladır. Eğer
bir yılda güneşten gelen enerjinin %1’lik kısmından verim %10 olacak şekilde faydalanılsa,
dünyada üretilen bir yıllık enerji üretim kapasitesinin 4 katına tekabül eder [5]. Birçok Avrupa
ülkesi, başta Almanya ve İtalya gibi güneş enerjisi teknolojilerine yönelmiştir. Türkiye güneş
enerjisi potansiyeli bakımından İspanya hariç tüm Avrupa ülkelerinden önde olmasına rağmen
bu durumdan yeterince faydalanamamaktadır. 21. yüzyılın gereği olarak gelişmiş ülkelerin
çoğu güneş enerjisinden ısı elde etmek yerine elektrik enerjisi elde etmeye yönelmişlerdir[2].
Enerji tüketimini karşılayabilmek amacıyla kullanılan alternatif enerji kaynaklarından belki de
en önemlisi güneş enerjisi olup, temiz ve güvenilir bir enerji çeşididir. Karmaşık teknoloji
gerektirmemektedir ve yaygın kullanım alanına sahiptir. Enerji üretim aşamalarında ve
donanımlarının imalatında önemli bir çevre kirliliği de yaratmamaktadır [6]. Güneş enerjisini
elektrik enerjisine çevirme işlemi güneş pilleri ile yapılmaktadır. Bu piller güneş ışından direk
elektrik enerjisi elde eder ve bunlara akü grubu, şarj kontrol birimi, evirici gibi elemanlar ilave
edilerek güneş enerjisini elektrik enerjisine çeviren sistem elde edilir [4].
Fotovoltaik hücreleri birleştirerek modüller, modüller birleştirilerek paneller ve panelleri
birleştirerek solar panel dizisi meydana getirilir. Solar panel, güneş enerjisini soğuran birçok
fotovoltaik hücrenin seri ve/veya paralel bağlanması ile elektrik enerjisi üreten bir yarıiletken
cihazdır. Solar panellere fotovoltaik panel de denilir. Fotovoltaik hücreler daire, dikdörtgen,
kare şekillerinde biçimlendirilen yüzeylere sahip olmakla beraber genelde alanları 100 cm2
boyutlarında, kalınlık bakımından ise 0.2 – 0.4 mm aralığındadır. Yapılarına bağlı olarak doğal
ortamda güneş panelleri %5 - %20 arasında bir verimle güneş enerjisini elektrik enerjisine
çevirebilir. İstenen güçte sistemler üretmek için birçok güneş paneli birbirlerine seri ve paralel
bağlanır. Böylece watt güçlerinden megawatt güçlerine erişilebilir [7].
Fotovoltaik paneller üzerine yapılan çalışmalarda, yüksek sıcaklık şartlarında elektriksel
verimin maksimuma ulaşması için malzeme özellikleri üzerinde yoğunlaşılmasına rağmen,
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fotovoltaik hücrelerin sıcaklık ve çıkış verimleri üzerinde modül geometrileri etkisini araştıran
çalışmalarda da bir artış gözlemlenmektedir [8].
Güneş panellerinden elde edilebilecek en büyük güç ve verim değerleri tamamen panelin silikon
modüllerinin sıcaklığına bağlıdır [9].
Kızılkan, yüksek lisans tezinde arkadan su soğutma ile fotovoltaik panellerin verimliliğinin
arttırılmasını incelemiştir [10].
Boztepe, çalışmasında fotovoltaik güç sistemlerinde verimliliği etkileyen parametreleri
incelemiştir [11].
Karafil, Özbay ve Kesler, çalışmalarında sıcaklık ve ışıma değişimlerinin fotovoltaik panellerin
gücü üzerindeki etkilerini benzetim analizi yaparak incelemişlerdir [12].
Bu çalışmada ise konvektif ısı değişimlerinin sabit radyasyon ışıma ve ısıtma altında güneş
panelinin verimi üzerindeki etkileri incelenmiştir. Yapılan deneyler göstermiştir ki sıcaklığın
artışı güneş panellerinin verimini kademeli olarak düşürmektedir. Sıcaklığın düşmesi ise güneş
panellerinin verimlerinin artmasına neden olmaktadır.
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2. GÜNEŞ ENERJİSİ
Enerji kaynakları temel olarak yenilenemeyen ve yenilenebilen enerji kaynakları olarak ikiye
ayrılabilir. Yenilenemeyen enerji kaynakları çok uzun sürelerde meydana gelir ve sınırlıdır.
Günümüzde bu kaynaklar kullanım bakımından %95’in üzerinde bi orana sahip olup, 50 sene
gibi kısa sürelerde tükenebileceği düşünülmektedir [13]. Üstelik kullanımları, çevreye ve
canlıların hayatlarına oldukça zararlıdır. Bu kaynaklar kömür, doğalgaz, bor ve petrol olarak
sayılabilir.
Temiz enerji kaynaklarından sayılan yenilenebilir enerji kaynaklarının ise hiç tükenmeyeceği
düşünülen ve çevreye emisyon yaymayan enerji kaynakları olarak belirtebiliriz. Bunlar güneş,
hidrojen, rüzgâr, jeotermal, hidrolik ve biyokütle olarak sıralanabilir [14].
Yenilebilir enerji kaynağı olarak kabul edilen ilk enerji kaynağı olup, yeryüzündeki canlılığın
temel kaynağıdır. Diğer tüm enerji kaynakları doğrudan ya da dolaylı olarak güneş enerjisinden
türemiştir. Mesela rüzgâr enerjisi, güneş tarafından farklı bölgelerdeki havanın farklı
derecelerdeki ısı enerjisine maruz kalmasıyla oluşur.
Güneş hem ısı ve hem de bir ışık enerjisi kaynağıdır. Güneşten uzaya 386 000 000 EJ (1
exajolue = 1018 joule) enerji yayıldığı düşünülmektedir. Dünya sadece bu enerjinin milyarda
birini alır. 15 dakika süre kadar bu enerji depolandığında, dünyanın yıllık toplam enerji
ihtiyacının karşılanabileceği düşünülmektedir [15, 16].
2.1. Türkiye’nin Güneş Enerji Potansiyeli
Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlasına (GEPA) göre, toplam yıllık ışınım şiddeti 1.527
kWh/m².yıl (günde ortalama 4,18 kWh/m².gün), yıllık toplam güneşlenme süresi 2.741 saat
(günde ortalama 7,5 saat) olduğu belirtilmiştir [17]. Türkiye’nin illere göre yıllık toplam
güneşlenme miktarı Şekil 2.2. de verilmiştir [18]. Türkiye’nin ortalama günlük ışınım şiddeti
Şekil 2.3. de gösterilmiştir [18]. Ortalama günlük güneşlenme süreleri Şekil 2.4. de
gösterilmiştir [18]. Eğer güneşten enerji elde edilmek istenseydi panel türüne göre alandan elde
edilecek enerji miktarları da Şekil 2.5. de verilmiştir [18].

Şekil 2.1. İllere göre yıllık toplam güneşlenme miktarı (kWh/m2.yıl) [18].
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Şekil 2.2. Ortalama günlük ışınım şiddeti (kWh/m2.gün) [18].

Şekil 2.3. Ortalama günlük güneşlenme süreleri (saat) [18].

Şekil 2.4. Panel tipi – Alan – Üretilebilecek enerji (kWh / yıl) [18].
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2.2. Güneş Panelleri ve Fotovoltaik Hücrenin Matematiksel Modeli
Güneş panelleri yüzeylerine gelen güneş ışınlarını elektrik enerjisine dönüştüren,
yarıiletkenlerden oluşan yapılardır. Güneş hücreleri fotovoltaik prensibe göre çalıştıkları için,
üzerlerine ışık düştüğünde uçlarında gerilim üretirler. Bu üretilen gerilimin kaynağı ise
yüzeydeki güneş enerjisidir. Güneş enerjisi, hücrenin malzeme yapısına bağlı olarak %5 ile
%32 arası bir verimle elektrik enerjine dönüştürülebilir. Bu değerler laboratuvar ortamlarında
%45 düzeylerine çıkabilir. Çıkış gücünün arttırılabilmesi için hücreler birbirlerine seri ya da
paralel olarak bağlanarak tek bir yüzeye monte edilir ve bu yapıya PV (PV: Photovoltaic Panel)
güneş paneli ya da güneş modülü denir [19]. İstenen güç oranında modüllerin seri veya paralel
bağlantısı yapılarak sağlanan güç birkaç Watt değerlerinden MegaWatt değerlerine ulaşabilir.
Güneş pilleri herhangi bir elektronik devreye ihtiyaç duymadan doğrudan doğruya güneş
enerjisini elektrik enerjisine dönüştürdüğünden ömürleri gayet uzun olmaktadır [20].
Fotovoltaik paneller ile üretilen enerjinin araştırılabilmesi için fotovoltaik hücrenin eşdeğer
devresine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu hücreler yarıiletken malzemelerden üretildiği için diyotla
modellenmiştir. Fotovoltaik hücre güneş ışınımı yok iken akım-gerilim karakteristiği diyotlar
ile benzerdir. Bu hücrelerin ürettiği enerji bir akım kaynağı ile modellenirken, kayıplar ise seri
ve paralel dirençler ile ifade edilmektedir. Fotovoltaik hücre elektriksel eşdeğer devresi Şekil
2.5. de gösterilmiştir [21].

Şekil 2.5. Fotovoltaik hücrenin elektriksel eşdeğer devresi [16].
Fotovoltaik hücrenin akımı (Iph), hücre üzerine düşen güneş ışınım miktarı ile doğru orantılıdır.
𝐺
𝐼𝑝ℎ = [𝐼𝑠𝑐 + 𝐾𝑖 ∙ (𝑇𝑐 − 𝑇𝑟 )] ∙
(1)
𝐺𝑟

Burada;
Iph: Fotovoltaik hücrenin akımı
Isc: Kısa devre akımı (25 ºC ve 1000 W/m² altında)
Ki: Kısa devre akımı sıcaklık katsayısı (0,0017 A/ºC)
Tc: Fotovoltaik hücrenin sıcaklığı (Kelvin)
Tr: Referans sıcaklık değeri (25 ºC için 298,15 ºK)
G: W/m² başına güneş ışınım miktarı
Gr: Referans güneş ışınım değeri (1000 W/m²)
Diyot akımı (ID), ters sızıntı akımı (Io) ve gerilime bağlı olarak değişmektedir.
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𝑞∙𝑉𝑑

𝐼𝐷 = 𝐼0 ∙ (𝑒 𝐴∙𝑘∙𝑇𝑐 − 1) (2)
Burada;
q: Elektrik yükü (1,602x10-19 C)
k: Boltzman sabiti (1,3806x10 -23 J/K)
A: Diyot kalite faktörü.
Paralel dirençten geçen akımın denklemi;
𝑉 +𝐼 ∙𝑅
𝑉
𝐼𝑝 = 𝑅𝐷 = 𝑝𝑣 𝑅 𝑝𝑣 𝑠 (3)
𝑝

𝑝

Fotovoltaik hücrenin çıkış akımı ve gerilimi;
Ipv = Iph-ID-Ip (4)
Vpv = VD-Ipv*Rs (5)
Matematiksel model ise;
𝐼𝑝𝑣 = 𝐼𝑝ℎ − [𝑒

𝑞∙𝑉 +𝐼 ∙𝑅
( 𝑝𝑣 𝑝𝑣 𝑠⁄𝐴∙𝑘∙𝑇 )
𝑐

− 1] −

𝑉𝑝𝑣 + 𝐼𝑝𝑣 ∙𝑅𝑠
𝑅𝑝

(6)

şeklinde elde edilir [16].
2.3. Güneş Panelinin Verimliliğinin Sıcaklıkla İlişkisi
Normal durumda, güneş ışınlarının %10 – %15 kadarı PV modüller tarafından elektrik
enerjisine çevrilir, geriye kalan güneş ışınları ise modüllerin sıcaklığını arttırarak olumsuz
yönde etkiler. Isınmadan olumsuz etkilenme yüzdesi, hücre tiplerine göre değişim gösterir.
Sıcaklık artığında kristal silisyum hücreler, amorf silisyum hücrelere oranla daha fazla
etkilenirler. Bundan dolayı daha fazla performans düşüklüğü gösterirler. Güneş panelleri ile
ortam sıcaklığı arasındaki fark güneş ışığına bağlıdır ve 40°C’ye kadar çıkabilir. Yazın, yüksek
hava sıcaklıklarında panel sıcaklığı 75°C’ye kadar ulaşabilir.
Bir güneş paneli yeterli ışıma altında yüksüz iken çıkış uçlarında maksimum (V OC) görülür.
Eğer çıkış uçları kısa devre edilecek olursa gerilim sıfıra düşer ve akım (ISC) maksimuma ulaşır.
Bu durumlarda P=I*V eşitliğinden dolayı güç sıfır olur. Uygulanan güç, P=I2*R bağıntısı ile
yük direnci tarafından belirlenir.

Şekil 2.6. PV modülün ideal I-V ve güç karakteristiği [22].
Enerji aktarımının en yüksek olabilmesi için Şekil 2.6. daki I-V eğrilerine ait kırılma
noktalarının izlenmesi ve yükün maksimum gücü sağlayacak biçimde ayarlanması gerekir [22].
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Şekil 2.7. Verimin ortam sıcaklığıyla değişimi [22].
Sıcaklık pil ömrünü ve pil verimini belirleyen önemli bir etkendir. Sıcaklığın I-V eğrileri
üzerindeki etkisi Şekil 2.7. de görülmektedir [22]. Sıcaklıktaki her 1 °C artış, fotovoltaik
modülün gücünün %0.5 kadar azalmasına sebep olmaktadır. Bundan dolayı, güneş
panellerinden yüksek verim elde edebilmek için özellikle yüksek ortam sıcaklıklarına sahip
olan bölgelerde soğutma işleminin gerekliliği kaçınılmazdır.
Güneşten yeryüzüne ulaşan 1000 W/m2 ’lik ışınımın ne kadarının elektriksel güce
dönüştürüldüğüne verimlilik denir. Bir güneş pilinin ürettiği enerji güneşle olan açısına ve hava
koşullarına göre değişiklik gösterir. Güneş pillerinde aşırı ısınma pillerin verimliliğini
azaltmaktadır. Aynı şekilde güneş ışınlarının panel üzerine düşme açısına bağlı olarak da güç
değişmektedir. Örneğin öğleye yakın zamanlarda olarak üretilen güç en fazladır [22].
2.4. Konveksiyon Enerjisi
Bir ortamda ısı enerjisi ile birlikte sıcaklık artar ve maddeler hacimce genleşir. Bu ise maddenin
ortalama yoğunluğunun azalmasına ve ortam içinde yükselmesine neden olur. Boşalan yer ise
ısınmış maddeye göre sıcaklığı düşük, ortalama yoğunluğu ise daha yüksek olan madde ile
doldurulur. Isınan madde yükselir ve buna bağlı olarak soğur ve bu sebeple yoğunluğu artar.
Yoğunluğun artması çekim etkisinin artmasına neden olur. Bu sebeple madde ortam içinde
alçalır. Bu sırada yükselen maddenin yerini alan ve buna göre oransal olarak daha soğuk olan
madde de ısınır. Bu durum bu şekilde tekrarlanır. Isı enerjisinin etkisi ile ortam içinde oluşan
bu yer değiştirme hareketine konveksiyon hareketi denir. Konveksiyona katılan madde ile
birlikte ısı enerjisi de taşınır. Konveksiyon sonucunda ısı enerjisi ortam içinde doğrudan
maddenin kendisi tarafından taşınır. Bu durum termal konveksiyon ile ısı transferi olarak
adlandırılır. Bu hareketler gaz ortamlarda en hızlıdır [23]. Güneşten dünyaya ısı enerjisi
elektromanyetik dalgalar aracılığı ile iletilir. Bu ısı transferi mekanizmasına ışınım ya da termal
radyasyon adı verilir [24].

3. MATERYAL VE METOD
Bu çalışmada bir güneş paneli, güneş tarafından sabit ışıma ile sağlanan sabit bir ısı enerjisine
maruz bırakılarak, boşta ve çeşitli yükler altında panel çıkış büyüklükleri ölçülmüştür. Daha
sonra panel konveksiyonla sağlanan kontrollü bir ısıtma ve soğutmaya maruz bırakılarak aynı
ölçümler tekrarlanmıştır. Takip eden kısımda yapılan bu deneysel çalışmalar ve sonuçları
verilmektedir.
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3.1. Materyal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bir adet 11.6 cm x 8.6 cm ve 12 volt, 1.5 Watt silisyum güneş paneli.
°C cinsinden ölçüm yapan bir adet analog termometre ve bir adet dijital termometre.
Bir adet voltmetre.
Bir adet ampermetre.
Bir adet lazer sıcaklık ölçer.
Bir adet yapay ısıtma ve soğutma kaynağı (fön makinası).
Bir adet 1 k ve bir adet 2 k direnç.
Timsah ağızlı bağlantı kabloları.
Bir adet masa.
Fotoğraf makinası.

3.2. Yöntem
Deney düzeneğini oluşturmak üzere öncelikle termometreler hazırlandı. Ardından güneş paneli
zemine paralel şekilde masanın üzerine bırakıldı. Daha sonra güneş panelinin voltmetre ve
ampermetre ile bağlantısı yapıldı. Normal ortam şartlarında panel yüksüz iken ürettiği akım ve
gerilim bulundu. Ardından yine normal şartlarda panele 1 k ve 2 k değerlerinde yük bağlı
iken akım ve gerilim değerleri ölçüldü. Daha sonra ortam yapay ısı kaynağıyla ısıtıldı ve 1 k
yük panele bağlı iken üretilen akım ve gerilim değerleri ile 2 k yük panele bağlı iken panelin
ürettiği akım ve gerilim değerleri ölçüldü. Son olarak panel normal şartlarda iken hava akımı 1
k yükle yüklü iken soğutuldu ve akım ile gerilim değerleri ölçüldü.

Resim 3.1. Deney düzeneği
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4. DENEY BULGULARI
1. İlk durumda ortamın yaklaşık sıcaklık değerleri ve panelin boşta iken ürettiği değerler.
Ortamın yaklaşık sıcaklık değerleri (~35 °C nem≅%40). Yüksüz gerilim değerleri = 13.5 V ve
akım = 0 A olarak ölçüldü.

13.52
13.44
13.36
13.28
13.2
13.12
13.04
12.96
12.88
12.8
12.72
12.64

55.5
54.5
53.5
52.5
51.5
50.5
49.5
48.5
47.5
46.5
45.5
44.5
43.5
42.5
41.5
40.5

Boşta Çlçülen Gerlilim (V)

Panelin sıcaklığı (°C)

2. Yüksüz iken panel ısıtılmaya başlanınca;

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
Ortam Sıcaklığı
Panel Sıcaklığı

Gerilim

Resim 4.1. Panel boşta iken elde edilen gerilim değeri ve panelin sıcaklığı.
Panel ilk durumda 13,42 volt gerilim üretirken, ısıtıldıktan sonra bu değer 12,91 volta düşmüş
ve % 3,8 oranında boştaki gerilimde düşüş meydana gelmiştir.
3. 1 k direnç ile yüklü iken ve bu yük altında ısıya maruz kalınca elde edilen değerler;

Resim 4.2. 1 k yükte gerilim ve akım değerleri (Gerilim 12.97 V, Akım=12.78 mA,)
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Panelin sıcaklığı (°C)

59.5
58.5
57.5
56.5
55.5
54.5
53.5
52.5
51.5
50.5
49.5
48.5
47.5
46.5
45.5
44.5
43.5
42.5
41.5
40.5

13.44
13.36
13.28
13.2
13.12
13.04
12.96
12.88
12.8
12.72
12.64
12.56
12.48
12.4
12.32
12.24
12.16
12.08
12

34

34

34

34

34

34

34

34

34

Ortam Sıcaklığı
Panel Sıcaklığı

34

34

34

34

Gerilim (V)
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34

Gerilim

Resim 4.3. 1 k yük ile ısıtmaya maruz şekilde üretilen gerilim değeri ve panelin sıcaklığı.

13
12.96
12.92
12.88
12.84
12.8
12.76
12.72
12.68
12.64
12.6
12.56
12.52
12.48
12.44
12.4
12.36
12.32
12.28
12.24
12.2
12.16
12.12
12.08
12.04
12

59.5
58.5
57.5
56.5
55.5
54.5
53.5
52.5
51.5
50.5
49.5
48.5
47.5
46.5
45.5
44.5
43.5
42.5
41.5
40.5

Akım (mA)

Panelin Sıcaklığı (°C)

Panel 1 k yük altında ısıtma yok iken 13,1 volt gerilim üretirken, ısıtıldıktan sonra bu değer
12,46 volta düşmüş ve % 4,9 oranında gerilimde düşüş meydana gelmiştir.

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
Ortam Sıcaklığı
Panel Sıcaklığı
Akım

Resim 4.4. 1 k yük ile ısıya maruz şekilde üretilen akım değeri ve panelin sıcaklığı.
Panel 1 k yük altında ısıtma yok iken, 12,93 miliamper akım üretirken, ısıtıldıktan sonra bu
değer 12,29 miliampere düşmüş ve % 4,95 oranında akımda düşüş meydana gelmiştir.
1 k yük altında panelden elde edilen elektriksel güç ısıtma yok iken 169 miliwatt iken,
ısıtıldıktan sonra 153 miliwatt değerine düşmüş ve % 9,47 oranında elektriksel güçte düşüş
meydana gelmiştir.
4. 2 k yük ile yüklü iken ve bu yük altında ısıya maruz kalınca elde edilen değerler;
2 k yükte üretilen değerler. (V=13.22 V, I=6.55 mA)
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Panelin Sıcaklığı (°C)

13.5
13.45
13.4
13.35
13.3
13.25
13.2
13.15
13.1
13.05
13
12.95
12.9
12.85
12.8
12.75
12.7
12.65
12.6
12.55
12.5
12.45
12.4
12.35
12.3
12.25
12.2
12.15
12.1
12.05
12

59.5
58.5
57.5
56.5
55.5
54.5
53.5
52.5
51.5
50.5
49.5
48.5
47.5
46.5
45.5
44.5
43.5
42.5
41.5
40.5
34

34

34

34

34

34 34 34 34 34 34
Ortam Sıcaklığı
Panel Sıcaklığı
Gerilim

34

34

Gerilim (V)
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34

Resim 4.6. 2 k yük ile ısıya maruz iken üretilen gerilim değeri ve panelin sıcaklığı.
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Panel 2 k yük altında ısıtma yok iken, 13,23 volt gerilim üretirken, ısıtıldıktan sonra bu değer
12,41 volta düşmüş ve % 6,2 oranında gerilimde düşüş meydana gelmiştir.

34

Resim 4.7. 2 k yük ile ısıtmaya maruz şekilde üretilen akım değeri ve panelin sıcaklığı.
Panel 2 k yük altında ısıtma yok iken, 6,54 miliamper akım üretirken, ısıtıldıktan sonra bu
değer 6,14 miliampere düşmüş ve % 6,1 oranında akımda düşüş meydana gelmiştir.
2 k yük altında panelden elde edilen elektriksel güç ısıtma yok iken 86,5 miliwatt iken,
ısıtıldıktan sonra 76,2 miliwatt değerine düşmüş ve % 11,9 oranında elektriksel güçte düşüş
meydana gelmiştir.
5. Panel 1 k yük ile yüklü iken hava ile soğutulduğu durumda elde edilen değerler akım
için Resim 4.8. de ve gerilim için ise Resim 4.9. da verilmiştir.
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Resim 4.8. 1 k yük için panel soğutulunca akım değerleri.
Panel 1 k yük altında soğutma yok iken, 12,67 miliamper akım üretirken, soğutmadan
sonra bu değer 12,87 miliampere yükselmiş ve % 1,6 oranında akımda artış meydana
gelmiştir
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Resim 4.9. 1 k yük için panel soğutulunca gerilim değerleri.
Panel 1 k yük altında soğutma yok iken, 12,45 volt gerilim üretirken, soğutulduktan sonra bu
değer 12,67 volta yükselmiş ve % 2 oranında gerilimde artış meydana gelmiştir.
1 k yük altında panelden elde edilen elektriksel güç soğutma yok iken 158 miliwatt iken,
soğutmadan sonra 163 miliwatt değerine yükselmiş ve % 3,1 oranında elektriksel güçte artış
meydana gelmiştir.
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Resim 4.8. Lazer sıcaklık ölçer ile güneş panelinin yüzey sıcaklığının ölçülmesi.

Resim 4.9. Panelin maruz kaldığı ortalama hava hızı ve sıcaklığın ölçülmesi.
Resim 4.9. da görüldüğü üzere panele üflenen havanın ortalama hızı 8.7 m/s ve ortalama
sıcaklığı da 54.2 °C’dır.
İlk durumda ortamın yaklaşık sıcaklık değerleri ve panelin boşta iken ve 1 k yük ile yüklü
iken ve 2 k yük ile yüklü iken ürettiği değerler elde edildi. Ardından bu değerler; ~35 °C
nem≅%40 ve boşta aldığımız değerler ise gerilim=13.5 V, akım=0 A, 1 k yükte gerilim ve
akım değerleri gerilim=12.97 v, I=12.75 mA, 2 k yükte üretilen değerler V=13.22 v I=6.55
mA değerleri olarak kayıt altına alındı.
Daha sonra panel yapay olarak ısıya maruz bırakıldı ve yaklaşık olarak 35 °C tan yaklaşık 47
°C a kadar ısıtmaya maruz bırakıldı. Buradan itibaren panel, boşta ve1 k değerli direnç ile
yüklü iken ve 2 k yük ile yüklü iken sıcaklık kademeli olarak artınca üretilen akım ve gerilim
değerleri kademeli olarak düşmeye başladığı görüldü. İlk olarak alınan değerler yüksüz durum
için 13.5 v, ısı altında ise 12.91 v oldu. Ardından 1 k yük için 13.10 v ve 12.93 mA akım iken
ısı altında 12.46 v ve 12.29 mA olarak incelendi. Ardından 2 k yük için 13.23 v, 6.54 mA
iken ısı altında 12.41 v ve 6.14 mA olarak incelendi. Son olarak ~47 °C ta panel çok
ısındığından daha yüksek sıcaklık değerlerine çıkılmadı.
Sonraki aşamada panel tekrar normal şartlara getirildi ve alınan değerler 13.5 v elde edildi. Son
olarak da panel normal şartlarda gerilim üetirken hava ile soğumaya maruz bıraklıldı.Deneyde
12v, 1.5 W silisyum panel kullanıldı. Bu deney ile sıcaklık kademeli olarak artınca panelden
üretilen akım ve gerilim değerlerinin kademeli olarak düştüğü görüldü ve sıcaklık kademeli
olarak ortamın normal değerine dönünce akım ve gerilim değerlerinin normal değerlerine
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döndüğü gözlendi. Son olarak da panel soğutulmaya başlanınca da üretilen akım ve gerilim
değerlerinin arttığı ve panelin veriminin yükseldiği gözlemlendi.
5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Günümüzde, teknolojinin çok hızlı ilerlemesi neticesinde elektronik cihazların performansları
ile birlikte aynı zamanda yerine getirdiği işlevlerin hassasiyetleri de artmıştır. Bu durum,
hassasiyet üzerinde doğrudan etkisi olan bu cihazların yapımında kullanılan malzemelerin
fiziksel özelliklerinin daha yoğun araştırılması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu sebeple,
elektronik cihazların üretiminde önemli bir yere sahip olan yarıiletken malzemelerin, bu
çalışma özelinde ise aynı türden malzemeler kullanılarak üretilen güneş panellerinin dış ortam
şartlarına bağımlılığı üzerine bir çalışma yapılmıştır. Çalışmada deneysel olarak sıcaklık,
görünür ışık ışıması ve konveksiyon hava akımı gibi bazı önemli fiziksel büyüklüklerin güneş
panelinin bazı parametreleri üzerindeki etkileri incelenmektedir. Henüz panellerden istenen
verim değerleri elde edilememiş olduğundan, verim konusu da bir miktar incelenmiştir. Elde
edilen deneysel sonuçlar, güneş panelinin sıcaklığının artmasının üretilen akım ve gerilim
değerlerinin azalmasına ve panelin veriminin düşmesine neden olduğunu göstermektedir. Buna
karşın panelin soğutulması ise, panelde üretilen gerilim ve akım değerlerinin artmasını ve
dolayısı ile veriminin artmasını sağlamıştır. Bu durum daha önce çalışılan teorik ve deneysel
bilgi ve bulgular ile uyum içerisindedir.
Günümüz teknolojisi ile üretilen güneş panelleri pratik uygulamalarda ancak %5 - %20 arasında
bir verimle çalışabilmektedir. Panellerinin soğutulması ile sağlanacak verim artışının, güneş
paneli uygulamalarının daha fazla yaygınlaşmasına neden olacağı düşünülmektedir. Güneş
panelleri konusunda ileride yapılacak olan çalışmaların önemli bir yanının da, bu çalışma
sonuçlarının da gösterdiği gibi, panellerin soğutulması ile panel veriminin artırılması üzerine
olacağı düşünülmektedir.

www.ankarakongresi.org

P. 181

October 4-6, 2019 Ankara

220220220

INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE
ON SCIENTIFIC RESEARCHES

KAYNAKLAR
1. Keçel, S., “Türkiyenin Değişik Bölgelerinde Evsel Elektrik İhtiyacının Güneş
Panelleri İle Karşılanmasına Yönelik Model Geliştirilmesi” Yüksek Lisans Tezi, Gazi
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü , Ankara, 1-2, 2007.
2. Dinçer, F., ”Türkiye’de Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Potansiyeli – Ekonomik
Analizi ve AB ülkeleri ile Karşılaştırmalı Değerlendirme”, KSU Mühendsilik Dergisi,
14(1), 8-15 (2011).
3. Grozdev, M., “Alternatif Enerji Kaynakları: Güneş Enerjisi ve Güneş Pilleri”, Yüksek
Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 32, 24 (2010).
4. Akgün, A., “Mikrodenetleyici Tabanlı Güneş Enerjisinden Elektrik Enerjisi Üretim
Sisteminin Tasarımı”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
Ankara,14 (2006).
5. Akova, İ., “Yenilenebilir Enerji Kaynakları”, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 33, 45, 4849, 51-59 (2008).
6. Quaschning, V., “Understanding Renewable Energy Systems”, Earthscan, Londra,
117-119, 2005.

7. Dinçer, F., “Çevresel Faktörlerin Güneş Paneline Etkisinin Matlab/Simulink
Programında Modellenmesi Ve Simülasyonu”, Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Van, 22-23(2011).
8. Nordmann, T., Clavadetscher, L., “Understanding Temperature Effects on Photovoltaic
system performance”, 3rd World Conference onPhotovoltaic Energy Conversion,
Osaka, 1-4, 2003.

9. Skoplaki, E., Boudouvis, A.G., Palyvos, J.A., “A Simple Correlation for the Operating
Temperature of Photovoltaic Modules of Arbitrary Mounting”, Science Direct Cilt 92
Sayı 11,1393–1402, 2008.

www.ankarakongresi.org

P. 182

October 4-6, 2019 Ankara

221221221

INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE
ON SCIENTIFIC RESEARCHES

10. Kızılkan, Ö., “Arkadan Su Soğutma İle Fotovoltaik Panellerin Verimliliğinin
Arttırılması”, Yüksek Lisans Tezi, Siirt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Siirt, 23
– 26, (2017).
11. Boztepe M., “Fotovoltaik Enerji Sistemlerinde Verimliliği Etkileyen Parametreler ”,
EMO İzmir Şubesi Aylık Bülteni, 13-17, İzmir, 2017.
12. Karafil A., Özbay H., Kesler M., “Sıcaklık ve Güneş Işınım Değişimlerinin Fotovoltaik
Panel Gücü Üzerindeki Etkilerinin Simülasyon Analizi”, Elektrik-Elektronik ve
Bilgisayar Sempozyumu, Tokat, 2 (2016).

13. Acaroğlu, M., “Alternatif Enerji Kaynakları”, Atlas Yayın Dağıtım, İstanbul, 3, 69-70,
175 (2003).

14. Öztürk, H.H., “Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Kullanımı”, Teknik Yayınevi,
Ankara, 20, 53, 58, 72, 97, 106, 196, 257 (2008).

15. Yerebakan, M., “Güneş Kolektörü Uygulamaları”, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, 26,
28, 53, 145 (2010).

16. Öztürk, H.H., “Güneş Enerjisi ve Uygulamaları”, Birsen Yayınevi, İstanbul,
2,115,206,207,211,217,229-231,235,237 (2008).
17. İnternet
:
T.C.
Enerji
ve
Tabii
Kaynaklar
https://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Gunes (2019).

Bakanlığı

“Güneş”,

18. İnternet : Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü “Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası”
http://www.yegm.gov.tr/MyCalculator/ (2019).
19. Güçlü, S., “Dumlupınar Üniversitesi Merkez Kampüs Çevre Aydınlatma Elektrik
Enerjisinin; Güneş Enerjisi ile Sağlanması”, Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kütahya,1, 10 (2009).

20. Çetinkaya, H.Basri, ”Güneş Enerjisinden Elektrik Enerjisi Elde Edilmesi”, Yüksek
Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli, 2-10, (2001).

www.ankarakongresi.org

P. 183

October 4-6, 2019 Ankara

222222222

INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE
ON SCIENTIFIC RESEARCHES

21. Karafil A., Özbay H., Kesler M., “Sıcaklık ve Güneş Işınım Değişimlerinin Fotovoltaik
Panel Gücü Üzerindeki Etkilerinin Simülasyon Analizi”, Elektrik-Elektronik ve
Bilgisayar Sempozyumu, Tokat, 2 (2016).
22. Kızılkan, Ö., “Arkadan Su Soğutma İle Fotovoltaik Panellerin Verimliliğinin
Arttırılması”, Yüksek Lisans Tezi, Siirt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Siirt, 23
– 26, (2017).
23. Sanver, M., "Yerkürenin ısıl evrimi ve günümüzde yeriçinin sıcaklığı", İstanbul Teknik
Üniversitesi Maden Fakültesi, İstanbul, 798 (1983).
24. Yüncü, H., Kakaç, S., &quot;Temel Isı Transferi&quot;, Bilim Yayıncılık, Ankara, 454
s. (1999).

www.ankarakongresi.org

P. 184

October 4-6, 2019 Ankara

223223223

INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE
ON SCIENTIFIC RESEARCHES

CNC TORNA TEZĞAHINDA İŞLEME PARAMETRELERİNİN KESME
KUVVETLERİNE ETKİSİNİN SAYISAL ANALİZİ
NUMERICAL ANALYSIS OF THE EFFECT OF PROCESSING PARAMETERS ON
CUTTING FORCES IN CNC LATHE MACHINE
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZDEMİR
Yozgat Bozok Üniversitesi
ÖZET
Talaşlı imalat, malzeme üzerinden talaş kaldırarak istenen geometriyi oluşturma işlemidir. Bu
işlemi gerçekleştirmek için uygun malzeme, uygun takım ve tezgâhlar kullanılmalıdır. Talaşlı
imalatın önemli bir dalını tornalama işlemi oluşturmaktadır. Tornalama işlemi dönel hareket
yapan bir malzeme üzerinden kesici takım aracılığıyla talaş kaldırarak, parçaya istenen şekli
ve biçimi verme işlemidir. Talaşlı imalatın diğer imalat metotları arasında önemli bir yeri
vardır. Bütün imalat yöntemlerinde ürünün ölçü ve geometrik toleranslarının yanında yüzey
kalitesi ile birlikte takım ömrü de büyük önem arz etmektedir. Takım ömrü kullanılan kesme
parametrelerine bağlı olarak kesme anında meydana gelen kesme kuvvetleri ile doğrudan
ilişkilidir. Kesme kuvvetleri takım geometrisi (uç yarıçapı, kesme kenar geometrisi, boşluk
açısı vs.) ve kesme şartları (ilerleme hızı, kesme hızı, kesme derinliği vs.) gibi işleme
parametrelerinin sonucuna bağlıdır. Makine parçalarının yüzey yapısı iş parçasının, kesici
takımın, işleme koşullarının veya tezgâhın herhangi birinin değişmesi ile yani işleme
rejiminden doğrudan etkilenir.
İmalat çelikleri, yüksek mukavemet istenmeyen makine parçalarının üretiminde sıklıkla tercih
edilmektedirler. Genellikle, miller, pimler, dişliler, dişli parçaları, civatalar, akslar gibi
parçalar kullanılarak; taşıt, motor, makine ve aparat yapımında; kancalar ve kalıp setlerinde
imalat çeliği kullanılmaktadır. İmalat çelikleri, karbon miktarına bağlı olarak orta derecede
mekanik özelliklere sahiptirler. Çalışmada, CNC torna tezgâhında C45 imalat çeliğinin
işlenmesi esnasında meydana gelen kesme kuvvetleri üzerinde işleme parametrelerinin etki
dereceleri incelenmiştir. Tornalama deneyleri Yüzey Yanıt Yöntemi (YYY) L27 orthogonal
(dikey) dizinine göre yapılmıştır. İşleme parametreleri olarak kesme hızı (160 m/dak, 260
m/dak ve 360 m/dak), ilerleme miktarı (0.05 mm/dev, 0.18 mm/dev ve 0.31 mm/dev), kesme
derinliği (0.1 mm, 0.3 mm ve 0.5 mm) ve takım radyüsü (0.4 mm, 0.8 mm ve 1.2 mm)
kullanılmıştır. İşleme parametrelerinin kesme kuvveti üzerindeki etkileri ve etkileşimleri
Varyans analizi (ANOVA) kullanılarak incelenmiştir.
Deneyler neticesinde, işleme parametrelerinin Fx üzerindeki etki dereceleri büyükten küçüğe
doğru sırasıyla, kesme derinliği (%33.08), takım radyüsü (%26.96), ilerleme miktarı (%15.54)
ve kesme hızı (%0.75) olarak belirlenmiştir. Fy üzerinde en etkili parametreler sırasıyla
kesme derinliği (%38.88), ilerleme miktarı (%19.40), takım radyüsü (%11.24) ve kesme
hızının (%0.27) olduğu belirlenmiştir. Fz üzerinde ise en etkili parametreler sırasıyla takım
radyüsü (%41.45), kesme derinliği (%28.93), ilerleme miktarı (%0.28) ve kesme hızının
(%0.01) olduğu belirlenmiştir. Kesme kuvvetleri üzerinde kesme derinliği ve takım
radyüsünün en etkili parametreler olduğu yapılan analizler neticesinde belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kesme Parametreleri, Kesme Kuvvetleri, Yüzey Yanıt Yöntemi
ABSTRACT
Machining is an operation of forming the desired geometry by performing chip removal over
the material. Hence, the appropriate material, tools, and lathes should be used in order to
achieve this operation. One important branch of machining is the operation of turning,
whereby the piece is given the desired shape and form by machining over a rotating material
via cutting tool. Machining has an important place among other manufacturing methods. In all
manufacturing methods, the tool life is of great importance along with the surface quality as
www.ankarakongresi.org

P. 185

October 4-6, 2019 Ankara

INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE
ON SCIENTIFIC RESEARCHES

224224224

well as the dimensions and geometric tolerances of the product. The tool life is directly related
to the cutting forces that occur at the time of cutting, depending on the cutting parameters
used. The cutting forces depend on the result of machining parameters such as tool geometry
(insert radius, cutting edge geometry, clearance angle, etc.) and cutting conditions (feedrate,
cutting speed, cutting depth, etc.). The surface structure of the machine parts is directly
influenced by the machining regime by changing any of the workpiece, cutting tool,
machining conditions or machine.
Manufacturing steels are often preferred in the production of machine parts which do not
require high strength. Usually using shafts, pins, gears, threaded parts, bolts, axles; vehicles,
engines, machinery and apparatus construction; manufacturing steel is used in hooks and
mold sets. Manufacturing steels have moderate mechanical properties depending on the
amount of carbon. In this study, the effects of machining parameters on the cutting forces
occurred during machining of C45 manufacturing steel in CNC lathe were investigated.
Turning experiments were performed according to the L27 orthogonal (Vertical) sequence of
the Surface Response Method. As machining parameters were used cutting speed (160 m /
min, 260 m / min and 360 m / min), feed rate (0.05 mm / rpm, 0.18 mm / rpm and 0.31 mm /
rpm), cutting depth (0.1 mm, 0.3 mm and 0.5 mm) and tool radius (0.4 mm, 0.8 mm, and 1.2
mm). The effects and interactions of machining parameters on cutting forces were analyzed
using analysis of variance (ANOVA).
As a result of the experiments, the effects of machining parameters on Fx were determined
from cutting to large (33.08%), tool radius (26.96%), feed rate (15.54%) and cutting speed
(0.75%), respectively. The most effective parameters on Fy were cut depth (38.88%), feed
rate (19.40%), tool radius (11.24%) and cutting speed (0.27%). The most effective parameters
on Fz were determined as tool radius (41.45%), cutting depth (28.93%), feed rate (0.28%) and
cutting speed (0.01%), respectively. It has been determined that cutting depth and tool radius
are the most effective parameters on cutting forces.
Key Words: Cutting Parameters, Cutting Forces, Response Surface Method
1.

GİRİŞ

Birçok üretim sürecinde olduğu gibi talaşlı imalatta da ürünü kaliteli üretirken aynı zamanda
ekonomik olması da isten bir durumdur. Talaşlı imalat işlemlerinde üretilen iş parçası
kalitesinin artırılması ve maliyetin düşürülmesine yönelik yapılan çalışmalarda kesme
kuvvetlerinin tespiti ve analiz edilmesi önemli bir yer tutmaktadır. Kesme kuvvetleri, ısı
oluşumu, takım ömrü, işlenen yüzeyin kalitesi ve iş parçasının boyutları üzerinde önemli bir
etkiye sahiptir. Talaşlı imalatta bu çıktıları en iyi düzeyde sağlayabilmek için takım ömrü,
kesme kuvvetleri, ilerleme miktarı ve kesme derinliği gibi kesme parametreleri en optimum
düzeyde olması gerekmektedir. Talaş kaldırma işlemi esnasında oluşan kesme kuvvetleri, ısı
oluşumu, takım ömrü, işlenen yüzeyin kalitesi ve iş parçasının boyutları üzerinde önemli bir
etkiye sahiptir. Kesme düzlemindeki kuvvetler; takım ile talaş ve takım ile iş parçası
arasındaki sürtünme kuvvetlerinden oluşmaktadır. Talaş kaldırma esnasında oluşan kesme
kuvvetleri, kesme performansına ve birim parça maliyetine doğrudan etki etmektedir [1-10].
Kesme kuvveti üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde; Panzera ve arkadaşları, AISI 4340
çeliğinin, tornalanması esnasında kesme parametrelerinin (kesme hızı, ilerleme miktarı ve
kesme derinliği) kesme kuvvetine olan etkisini incelemiştir. Deneyler sonrasında, ANOVA
analizi sonuçları ile kesme parametrelerinin kesme kuvvetine etkileri incelenmiştir [11].
Yallese ve arkadaşları, AISI H11 sıcak çalışma takım çeliğinin işlenmesinde kesme
kuvvetlerinin etkisini YYY ile araştırmıştır. ANOVA kullanarak kesme kuvvetleri üzerinde
kesme parametrelerinin etkileri belirlenmiştir [12]. Suresh ve arkadaşları, YYY kullanarak
AISI 4340 sertleştirilmiş çeliğin tornalanmasında kesme parametrelerinin kesme hızı,
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ilerleme, kesme derinliği ve kesme zamanı) kesme kuvvetlerine, takım aşınmasına ve yüzey
pürüzlülüğü üzerine etkisini araştırmışlardır [13]. Abou-El-Hosseinb ve diğerleri, AISI P20
takım çeliğinin işlenmesi esnasında meydana gelen kesme kuvvetlerinin incelenmesi üzerine
deneysel bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Kesme parametrelerinin kesme kuvveti üzerine
olan etkilerini YYY kullanarak analiz etmişlerdir [14]. Çalışkan ve arkadaşları, kesme
parametrelerinin (ilerleme miktarı, kesme hızı, talaş derinliği ve kesici takım kaplaması)
yüzey pürüzlülüğü ve kesme kuvveti üzerine etkilerini araştırmıştır. Deney sonuçlarını YYY
kullanarak optimize etmişlerdir [15]. Yücel ve Günay, sert tornalama işleminde meydana
gelen yüzey pürüzlülüğü ve kesme kuvveti değerleri için kesme şartlarını optimize etmişlerdir
[16]. Bouacha ve arkadaşlar, AISI 52100 çeliğini Kübik Bor Nitrür (CBN) takım ile
tornalayarak kesme hızı ve iş parçası sertliğinin değişimine karşı takım aşınması ve kesme
kuvvetlerini incelemişlerdir. ANOVA analizi ile kesme parametrelerin birbiri üzerine
etkilerini araştırmışlardır [17]. Özlü ve arkadaşları, CNC torna tezgâhında 30MnVS6 mikro
alaşımlı çeliğin kesme parametrelerinin, yüzey pürüzlülüğü ve kesme kuvvetlerine olan
etkileri deneysel olarak araştırılmıştır. Deneysel olarak elde edilen yüzey pürüzlülüğü
değerleri ve kesme kuvvetleri için farklı matematiksel modeller elde edilmiştir [18]. Aouici ve
diğerleri, sert tornalama işlemlerinde yüzey pürüzlülüğü ve kesme kuvveti üzerinde kesme
hızı, ilerleme miktarı, iş parçası sertliği ve kesme derinliğinin etkisini deneysel olarak
incelenmiştir. Kesme kuvveti ve yüzey pürüzlülük değerlerinin matematiksel modeli ANOVA
kullanılarak geliştirilmiştir [19].
Bu çalışmada, C45 imalat çeliğinin tornalaması işleminde YYY Box-Behnken tasarım
kullanılarak L27 dikey dizine göre kesme parametreleri tasarlanmıştır. Gerçekleştirilen
deneyler ile optimum kesme kuvvetini (Fx, Fy ve Fz) veren değerler belirlenmiştir. ANOVA
ile parametrelerin katkı oranları elde edilerek aralarındaki etkileşimler belirlenerek en
optimum parametre için doğrulama deneyi ile geçerlilik test edilmiştir.
2.

MATERYAL ve METOT

C45 imalat çeliğinin tornalanması esnasında işleme parametreleri olarak 3 farklı kesme hızı
(160 m/dak, 260 m/dak ve 360 m/dak), ilerleme miktarı (0.05 mm/dev, 0.18 mm/dev ve 0.31
mm/dev), kesme derinliği (0.1 mm, 0.3 mm ve 0.5 mm) ve takım uç radyüsü (0.4 mm, 0.8
mm ve 1.2 mm) belirlenmiştir. İşleme parametrelerinin kesme kuvvetleri (Fx, Fy ve Fz)
üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla deneysel çalışma gerçekleştirilmiştir. Tornalama
deneyleri, maksimum devri 4500 dev/dak olan Accuway JT–150 marka CNC torna
tezgâhında gerçekleştirilmiştir. İşleme deneylerinde, Ø80x220 mm boyutlarında C45
malzeme kullanılmıştır. Talaş kaldırma mesafesi 20 mm olarak alınmıştır. Deneysel
çalışmada kullanılan malzemenin kimyasal kompozisyonu Çizelge 1’de verilmektedir.
Tablo 1. C45 imalat çeliğinin kimyasal özellikleri
C
0.48

Mn
0.65

Si
0,21

P
0,049

S
0,045

Çalışmada, TAEGUTEG kalitesinde DNMG 150604, DNMG 150608 ve DNMG 150612 FG
tipi uçlar tercih edilmiştir. Takımların kesme parametrelerinin belirlenmesinde kesici takım
kataloğu kullanılmıştır. Deneye geçmeden önce katalog değerlerinde kesimler yapılmış kesme
parametreleri hakkında ön değerlendirme fırsatı oluşturulmuştur. Çalışmada soğutma sıvısı
kullanılmamıştır. Kesme kuvvetleri ölçümleri, tezgâha bağlı İsviçre yapımı KISTLER TYPE
9129AA model dinamometre ile yine aynı marka TYPE 5070 amplifikatör ile ölçülüp
bilgisayar ortamına kayıt edilmiştir. Deneyler 3 kez tekrarlanmış olup, kesme kuvveti
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değerlerinin aritmetik ortalaması hesaplanarak Fx, Fy ve Fz değerleri elde edilmiştir.
Deneysel verilerin analiz edilmesinde Minitab 16 programı YYY Box-Behnken tasarım
kullanılmıştır.

Şekil 1. Deney malzemesi ve KISTLER TYPE 9129AA model dinamometre

YYY, talaşlı imalat işlemlerine etki eden kesme parametrelerinin optimize edilmesinde
kullanılan etkili bir analiz yöntemidir. Bu deney tasarımı metodu kullanılarak yapılan
deneylerde, deney sayısı önemli ölçüde azaltılarak malzeme, zaman ve maliyet en aza
indirilmektedir [20-22]. YYY ile yapılan modellemelerde istatistiksel ve matematiksel
teknikler birlikte kullanılır. YYY ile yapılan modellemelerde genel olarak ikinci derece
kuadratik (Quadratik) model kullanılmaktadır. Kuadratik modelin formülü Denklem 1’de
görülmektedir.
𝑌 =β0 + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β12 X1 X2 + β13 X1 X3 + β23 X2 X3 + β11 𝑋 2 1 + β22 𝑋 2 2 +
β33 𝑋 2 3 + ⋯ . . +Ɛ

(1)

Yapılan çalışmada YYY ile deney tasarımı yapılmış olup, kalite özellikleri olarak kesme
parametreleri (Fx, Fy ve Fz) esas alınmıştır. Kontrol faktörleri ise Tablo 2’de belirtilen kesme
hızı (V), ilerleme (f), kesme derinliği (a) ve takım uç radyüsü (R) olarak belirlenmiştir. Her
bir kontrol faktör üç seviyede tanımlanmış olup YYY Merkezi (Box-Behnken desing) L27
düşey dizini kullanılmıştır. YYY ile birlikte kullanılan Box-Behnken deney tasarımı kesme
kuvvetinin optimizasyonu için problemlerin çözümünde kullanılmıştır. YYY’ne ait L27
ortogonal dizin Tablo 3’de sunulmuştur. Deney sonuçlarına, varyans analizi uygulanırken bu
analizde bağımsız değişkenler kesme hızı, ilerleme miktarı, kesme derinliği ve takım uç
radyüsü alınırken; bağımlı değişkenler ise, kesme kuvvetlerinin (Fx, Fy ve Fz) değerleri
alınmıştır. Gerçekleştirilen analizler neticesinde, kesme kuvvetleri üzerinde kesme
parametrelerinin ayrı ayrı ve bir birleri ile olan etkileşimleri aynı zamanda parametreler
arasındaki etkileşim incelenmiştir.
Tablo 2. Kontrol Faktörleri ve Seviyeleri
Faktör

Sembol

Birim

Seviye 1

Seviye 2

Seviye 3

Kesme Hızı
İlerleme Miktarı
Kesme Derinliği
Takım Radyüsü

V
f
a
R

m/dak
mm/dev
mm
mm

160
0,05
0,1
0,4

260
0,18
0,3
0,8

360
0,31
0,5
1,2
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3. DENEY SONUÇLARININ ANALİZİ
Yüzey yanıt yöntemi L27 dikey (ortogonal) deney tasarımında, C45 imalat çeliği işlenirken
kullanılan kesme parametrelerinin (kesme hızı, ilerleme miktarı, kesme derinliği ve takım
radyüsü) kesme kuvveti üzerindeki etkisini analiz etmek amacıyla deneyler
gerçekleştirilmiştir. Kesme işlemi neticesinde elde edilen kesme kuvveti değerlerinin (Fx, Fy
ve Fz) aritmetik ortalaması Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3. Yüzey Yanıt Yöntemi L27 Ortogonal Dizin

Deney Sonuçları

Kontrol Faktörleri

Deney
No

V

f

a

R

Fx (N)

Fy (N)

Fz (N)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
9
20
21
22
23
24
25
26
27

160
360
160
360
260
260
260
260
160
360
160
360
260
260
260
260
160
360
160
360
260
260
260
260
260
260
260

0,05
0,05
0,31
0,31
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,05
0,31
0,05
0,31
0,18
0,18
0,18
0,18
0,05
0,31
0,05
0,31
0,18
0,18
0,18

0,3
0,3
0,3
0,3
0,1
0,5
0,1
0,5
0,3
0,3
0,3
0,3
0,1
0,1
0,5
0,5
0,1
0,1
0,5
0,5
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

0,8
0,8
0,8
0,8
0,4
0,4
1,2
1,2
0,4
0,4
1,2
1,2
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,4
0,4
1,2
1,2
0,8
0,8
0,8

65,68
55,59
82,61
81,86
16,69
38,83
30,75
95,06
38,91
21,38
77,91
74,55
36,93
41,69
45,30
116,60
29,54
24,23
83,26
78,42
31,39
33,73
42,32
111,00
57,70
56,24
53,20

127,90
124,20
195,50
191,30
46,26
83,05
34,12
225,00
82,16
79,42
158,60
148,50
80,77
74,73
98,02
309,00
79,76
51,73
199,90
187,70
89,35
96,18
66,31
239,30
116,00
126,00
115,60

53,52
54,32
51,05
48,41
19,99
13,55
24,72
82,51
13,69
19,96
60,05
56,84
38,32
29,14
55,80
74,59
38,28
26,56
61,95
76,18
19,96
18,98
44,12
62,41
48,83
43,11
45,47

Kesme hızı, ilerleme miktarı, kesme derinliği ve takım radyüsü faktörlerinin Fx (radyal
kuvvet) üzerindeki etkisi varyans analizi (ANOVA) kullanarak incelenmiştir (Tablo 4).
ANOVA sonuçları incelendiğinde, Fx üzerinde kesme parametrelerin etki derecesi büyükten
küçüğe doğru sırasıyla, kesme derinliği, takım radyüsü, ilerleme miktarı ve kesme hızının
olduğu belirlenmiştir. Fx üzerinde kesme derinliği ve takım radyüsünün % katkı oranları
incelendiğinde sırasıyla, %33.08 ve %26.96 olurken, ilerleme miktarı %15.54, kesme hızı ise
%0.75 olarak elde edilmiştir. Faktörler arasındaki ilişki ve etkileşimler anlamsallık değeri
(p<0.05) açısından incelendiğinde, ilerleme miktarı, kesme derinliği ve takım radyüsü anlamlı
olurken, kesme hızı p>0.05 olması nedeniyle anlamlı olmadığı belirlenmiştir. Faktörler
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arasındaki etkileşimler incelendiğinde, fxa, fxR ve axR p<0.05 olması nedeniyle anlamlı
olurken, Vxf, Vxa ve VxR anlamlı olmadığı (p>0.05) tespit edilmiştir.
Tablo 4. Kesme kuvvetleri (Fx) için Anova Sonuçları
Faktör
V
f
a
R
V2
f2
a2
R2
Vxf
Vxa
Vxr
fxa
fxR
axR

SD
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Residual

12

Seq SS
146,2
3017,2
6423,7
5235,9
214
904,7
25,2
317,7
21,8
0,1
50,2
1106,9
1100,2
444,6
412,4

Total

26

19420,6

Adj SS
146,2
3017,2
6423,7
5235,9
131,2
413,4
113,9
317,7
21,8
0,1
50,2
1106,9
1100,2
444,6

Adj MS
146,16
3017,21
6423,66
5235,87
131,19
413,44
113,86
317,69
21,81
0,06
50,20
1106,89
1100,25
444,58

412,4

34,36

F
4,25
87,80
186,93
152,37
3,82
12,03
3,31
9,24
0,63
0,00
1,46
32,21
32,02
12,94

P
0,062
0,000
0,000
0,000
0,074
0,005
0,094
0,010
0,441
0,969
0,250
0,000
0,000
0,004

% Katkı
0,75
15,54
33,08
26,96
1,10
4,66
0,13
1,64
0,11
0,00
0,26
5,70
5,67
2,29
2,12
100,00

Şekil 2’de gösterilen kontur grafikte kesme parametrelerinin (V, f, a ve R) kesme kuvvetine
(Fx) olan etkilerini göstermektedir. Kontur grafik incelendiğinde, koyu renkli bölgelerde
kesme parametrelerine bağlı olarak kesme kuvveti değerlerinin arttığını, açık renkli
bölgelerde ise kesme kuvvetinin azaldığını göstermektedir. Kontur grafik yardımıyla en
uygun kesme parametreleri belirlenebilir. 0.1 mm ve 0.2 mm kesme derinliği arasında ve 0.4
mm takım radyüsünde en düşük kesme kuvveti değerinin (<20 N) elde edildiği görülmektedir.
Bu değer aralığı takım aşınması içinde en uygun değer aralığı olduğu düşünülmektedir.
f* V

0,3

0,2

0,1
160

240

1,0

0,3

0,8

0,2

0,6

240

0,4
160

320

R* f

1,2
1,0

1,0

0,3

0,8

0,8

0,2

0,6

0,6

0,4
0,1

0,2

0,3

240

320

R* a

1,2

0,4

0,1

R* V

1,2

0,4

0,1
160

320

a* f

0,5

a* V

0,5

20
40
60
80

Fx
<
–
–
–
–
>

20
40
60
80
100
100

0,4
0,1

0,2

0,3

0,15

0,30

0,45

Şekil 2. Fx (radyal kuvvet) üzerinde kesme kuvvetlerinin etkileşim grafikleri
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Fy (teğetsel kuvvet) üzerinde kesme parametrelerinin p<0.05 anlamsallık değeri bakımından
incelendiğinde, f, a ve R parametrelerinin anlamlı olduğu V’nin ise anlamsız olduğu (p>0.05)
belirlenmiştir (Tablo 5). Parametreler arasındaki etkileşimler incelendiğinde V*f, V*a ve V*R
anlamsallık bakımından anlamlı olmadığı, f*a, f*R ve a*R parametrelerinin ise anlamlı
olduğu tespit edilmiştir.
ANOVA sonuçlarına göre, Fy (teğetsel kuvvet) üzerinde en etkili parametre %38.88 ile
kesme derinliği olurken, ikinci olarak %19.4 etki değeri ile ilerleme miktarı olmuştur. Üçüncü
olarak %11.24 takım radyüsü ve son olarak p anlamsallık değeri bakımından anlamsız olduğu
belirlenen kesme hızı parametresinin %0.27 oranında en düşük etkiye sahip olduğu
belirlenmiştir. F*a, f*R ve a*R etkileşimleri sırasıyla %10.16, %5.96 ve %5.12 oranında
modele katkı sağladığı belirlenmiştir.
Tablo 5. Fy (teğetsel kuvvet) için ANOVA Sonuçları

200

200

150

Fy 150

100

100

160

160
320

240
V

0

Fy 150

Fy 150

Fy
0,3

0

160
320

240
V

300

300

200

Fy 200

100

100
0,1
f

0,2

0,3

100
0,2

100

160

DF Seq SS Adj SS Adj MS
F
P
Cont.
1
310
310
309,8
3,43
0,089
0,27
1
22487
22487
22486,6 248,80 0,000 19,40
1
45056
45056
45055,5 498,52 0,000 38,88
1
13029
13029
13029,1 144,16 0,000 11,24
1
1618
1343
1343,0
14,86
0,002
1,40
1
5670
3099
3098,9
34,29
0,000
4,89
1
41
73
73,4
0,81
0,385
0,04
1
1912
1912
1911,9
21,15
0,001
1,65
1
0
0
0,1
0,00
0,979
0,00
1
63
63
62,6
0,69
0,421
0,05
1
14
14
13,5
0,15
0,705
0,01
1 200 11774 200 11774200 11774,4 130,28
0,000
10,16150
150
150
150
150
150
1Fy
6902
6902
6902,3
76,37
0,000
5,96
Fy
Fy
Fy 120
Fy 120
Fy 120
1 100 0,35936 100 5936100 0,5
5935,9 0,5 65,6890 0,5 0,00090 5,12 90 1,2
1,2
0,2
50
50
50 0,3
60
60
60
0,3
0,3
0,8
0,8
120,1 1601085
1085 160 a90,4
0,94 160 R
f
a
a
R
160
160
240
240 0,1 320
2400,1 320
240 160
240 0,4320
2400,4 320
0,1
320
320100,00
26
115895
V
V
V
V
V
V

200

200

0

Source
V
f
a
R
V2
f2
a2
R2
V*f
V*a
V*R
f*a
200
f*R
Fy 150
a*R
0,3
0,3
100 0,2
0,2
Residual
f
f
160
240 0,1320
240 0,1320
Total
V
V

f
160
240 0,1 320
V

0,2

240 0,1 320
V

f

200

200

200

150

150

150

100
500,2

0,1 160

300
Fy 200
0,5
100
0,3 a

0,1
0,1
0,3 f 0,2

0,5

0,1
0,1
0,3 f 0,2

f

Fy

100

100 0,5

0,5

50

50
0,3 a
160
2400,1 320
V

0,3 a

160
320

240
V

250

250

250

200

200

Fy 150

200
Fy 150

100

100

Fy 150

0,5
100
0,3 a

0,3 a
0,3

Fy

0,3

0,1

0,1
f

0,2

150

150

Fy 120
90 0,5

Fy 120
90

Fy 120
90

60
0,3 a
160
0,1

60

150

2400,1 320
V

200
1,2

1,2

0,8 R
0,8 R
0,1
0,1
0,4
0,4
0,3 f 0,2
0,3
0,3 f 0,2

Fy 150
1001,2
50
0,8 R
0,1
0,4

160
320

240
V

1,2

1,2

600,8 R
0,8 R
160
2400,4 320
2400,4 320
V
V

200

200

Fy 150
100
50

Fy 150
100
50

0,8
0,4

1,2

0,
0,4

1,2

0,8 R
0,8 R
0,1
0,1
0,3
0,30,4
0,3
0,4
0,5
0,5 a
0,5 a
a

0,8
0,4

Şekil 3. Fy (teğetsel kuvvet) üzerinde kesme parametrelerin etkileşiminin yüzey grafiği

0

300

0

Fy 200

0

100
0,1
f

0,2

300
Fy 200
100 0,5
0,3 a

0,1 0,1
0,2
0,3
f

0,5

250

250

250

200

200

200
Fy 150

Fy 150

0,5
100
0,3 a
0,1
0,1

Fy 150
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0,1 0,1
0,2
0,3
f

0,3 a

0,3

f

0,2

100
0,8
P.

0,1 0,4
0,2
0,3
f

200
1,2

191

0,1
0,4
0,3 f 0,2

1,2
R

0,3

Fy 150
100 1,2
50
0,8 R
0,1
0,4

200
Fy 150
100
50

200
Fy 150
100 1,2
50
0,8 R
0,1
0,1
0,4
0,3
0,5 a
0,5

1,2

October 4-6, 2019 Ankara
0,3
a

0,

0,8 R

0,3
0,4
a

0,5

0,4

INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE
ON SCIENTIFIC RESEARCHES

230230230

V*f, V*a ve V*R grafikleri incelendiğinde, artan kesme hızına karşılık Fy değerlerinin
azaldığı görülmektedir. Kesme hızının kesme kuvvetlerine olan bu etkisi, artan kesme hızıyla
birlikte artan talaş kaldırma sıcaklıklarına bağlanabilir. Birincil ve ikincil deformasyon
bölgelerinde kesme hızıyla birlikte artan sıcaklık, işlenen malzemenin akma mukavemetini
düşürerek kesme kuvvetlerinde azalmaya sebep olur. Bunun sonucunda talaş oluşumu
kolaylaşacağından kesme kuvvetlerinde düşüş, beklenilen bir durumdur [23, 24]. Fy üzerinde
kontrol faktörlerinin etkileri Şekil 3’de gösterilmektedir. f*a, f*R ve a*R incelendiğinde,
artan ilerleme miktarı ve kesme derinliği neticesinde Fy değeri en fazla artma eğilimi
göstermektedir. Bu durum, ilerleme miktarının artması ile talaş kesit alanı (As=axf)
artacağından talaş kaldırmak için daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulur [25-29]. Dolayısıyla
ilerlemedeki artışla beraber artan talaş kesiti Fy değerindeki artışın temel nedenidir.
Fz (ilerleme kuvveti) üzerinde değişkenlerin etki seviyelerini belirlemek amacıyla %95 güven
aralığında ANOVA yapılmıştır. Tablo 6 incelendiğinde, Fz üzerinde en fazla öneme sahip
değişkenin %41.45 katkı oranı ile takım radyüsü, ikinci olarak ise %28.93 ile kesme
derinliğinin olduğu belirlenmiştir. İlerleme miktarı ve kesme hızının etki oranlarının düşük
olduğu tespit edilmiştir.
Tablo 6. Fz (ilerleme kuvveti) için ANOVA Sonuçları
Source
V
f
a
R
V2
f2
a2
R2
V*f
V*a
V*r
f*a
f*R
a*R
Residual
Total

DF
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
26

Seq SS
1,2
28,6
2931,7
4201,1
187,3
162,2
162,7
748,0
3,0
168,4
22,5
195,6
92,8
1031,5
198,4
10134,9

Adj SS
1,16
28,64
2931,72
4201,07
71,52
30,43
8,46
747,95
2,96
168,35
22,48
195,58
92,83
1031,53
198,43

Adj MS
1,16
28,64
2931,72
4201,07
71,52
30,43
8,46
747,95
2,96
168,35
22,48
195,58
92,83
1031,53
16,54

F
0,07
1,73
177,29
254,06
4,33
1,84
0,51
45,23
0,18
10,18
1,36
11,83
5,61
62,38

P
0,796
0,213
0,000
0,000
0,060
0,200
0,488
0,000
0,680
0,008
0,266
0,005
0,035
0,000

Cont.
0,01
0,28
28,93
41,45
1,85
1,60
1,61
7,38
0,03
1,66
0,22
1,93
0,92
10,18
1,96
100,00

V, f, a ve R kesme parametrelerinin etkileşimlerine bağlı olarak Fz üzerindeki etkileri Şekil
4’te kontur grafikte gösterilmektedir. Şekil incelendiğinde koyu renkli bölgeler Fz’nin en
düşük olduğu bölgeyi (<20 N), açık renkli olarak gösterilen yerler ise Fz’nin daha fazla
olduğu kısımları göstermektedir. Kesme parametreleri arasındaki etkileşimlerde parametreler
arasındaki ortak bölgeler incelendiğinde, kesme hızı (300 m/dak ve 360 m/dak), ilerleme
miktarı (0.21-0.3 mm/dev), kesme derinliği (0.1 mm-0.12 mm) ve takım radyüsü (0.4 mm)
değerlerinde en düşük kesme kuvveti değerlerine ulaşıldığı tespit edilmiştir. V, f, a ve R
değerlerinin artması neticesinde Fz değerinin arttığı belirlenmiştir.
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Contour Plots of Fz
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Şekil 4. Fz (ilerleme kuvveti) üzerinde kesme kuvvetlerinin etkileşim grafikleri
V, f, a ve R parametrelerine bağlı olarak Fx, Fy ve Fz değerlerinin tahmin edilmesinde
Minitab 16 yazılımı kullanılarak YYY tabanlı kuadratik modeller oluşturulmuştur. Her bir
tepki için oluşturulan denklemler Tablo 7’de gösterilmektedir. ANOVA sonuçları neticesinde
elde edilen Fx, Fy ve Fz için tahmin edilen R2, R2(pred) (tahmin edilen) ve R2(adj)
(düzeltilmiş kareler değeri) değerlerinin birbirine yakın ve yüksek olması modelin
doğruluğunu ispatlamaktadır. Model incelendiğinde R2 değerinin 1’e yakın olması deney
sonuçlarının hassasiyetini göstermektedir. Fx için hesaplanan R2 değeri %97.88 iken, tahmini
R2(pred) %87.96 olarak hesaplanmıştır. Modelden anlamsız olan değişkenlerin çıkarılarak
tekrar hesaplanması sonucu elde edilen R2(adj) %95.40 olarak belirlenmiştir. R2 ve R2(adj)
değerlerinin birbirine yakın ve yüksek olması geliştirilen modelin güvenilirliğini
ispatlamaktadır. Fy ve Fz değerlerinde de Fx değerine yakın yüksek yakınsama değerleri elde
edilmiştir.
Tablo 7. Regresyon Denklemleri ve R2değerleri
Regresyon Denklemleri
Fx=114.879-0,397742*V-559,375*f -37,1283*a+
9,42976*R+0,000495958*V2+520,981*f2-115,510*a248,2370*R2+ 0,179615*V*f+
0,00587500*V*a+0,0885625*V*R+639,808*f*a+318,942*
f*R+131,781*a*R
Fy=332,763-0,896815*V-1443,09*f-450,259*a4,57710*R+0,00158688*V2+1426,33*f2-92,7500*a2118,336*R2-0,00961538*V*f+0,197875*V*a0,0460000*V*R+2086,73*f*a+798,846*f*R+481,531*a*R
Fz=52,7045-0,225305*V-176,596*f234,072*a+103,714*R+0,000366204*V2+141,341*f2+31,4
823*a2-74,0146*R2-0,0661538*V*f+0,324375*V*a0,0592687*V*R+268,942*f*a+92,6442*f*R+200,734*a*R

R2

R2(pred)

R2(adj)

% 97.88

% 87. 96

% 95.40

% 99.06

% 94.82

% 97.97

% 98.04

% 89.29

% 95.76

Deneysel çalışmanın son bölümünde, yüzey yanıt yöntemi yardımıyla mevcut deneylerin
dışında optimum kesme parametreleri belirlenerek kesme kuvveti değerlerinin optimizasyon
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işlemi gerçekleştirilmiştir (Tablo 8). Deneyler neticesinde elde edilen değerler ile tahmin
edilen değerler karşılaştırıldığında yüksek yakınsama değerlerinin elde edildiği tespit
edilmiştir.
Tablo 8. Optimizasyon sonuçları
Parametreler

Seviye

V

279.20

f

0.05

a

0.266

R

1.2

Deneysel Sonuçlar

Tahmin edilen

Fx (N)

Fy (N)

Fz (N)

Fx (N)

Fy (N)

Fz (N)

39.67

71.37

48.96

41.93

63.72

44.19

4. SONUÇLAR
CNC torna tezgâhında, C45 malzemenin işlenmesi esnasında kesme parametrelerinin kesme
kuvvetlerine olan etkisi üzerine çalışma gerçekleştirilmiştir. Deneyler sonrasında elde edilen
sonuçları aşağıda verilmiştir.
 Radyal kuvvet (Fx) ve teğetsel kuvvet (Fy) üzerinde en etkili kesme parametresi
kesme derinliği olurken, ilerleme kuvveti (Fz) üzerinde ise takım radyüsünün olduğu
belirlenmiştir.
 ANOVA sonuçları neticesinde Fx ve Fy üzerinde en etkili parametre olan kesme
derinliği sırasıyla %33.08 ve %38.88, Fz üzerinde ise, takım radyüsünün %41.45
oranında katkı sağladığı tespit edilmiştir.
 Talaş kesit alanının ilerleme miktarı ve kesme derinliği ile ilişkili olması nedeniyle Fx,
Fy ve Fz değerlerinin arttığı tespit edilmiştir.
 ANOVA sonuçları neticesinde, kesme kuvvetleri üzerinde en az etkiye sahip kesme
parametresinin kesme hızı olduğu belirlenmiştir.
 Doğrulama deneyleri neticesinde, tahmin edilen sonuçlar ile deneysel sonuçlar
karşılaştırıldığında; Fx % 94.61, Fy %89.28 ve Fz %90.25 oranında yüksek yakınsama
değerlerinin elde edildiği tespit edilmiştir. YYY L27 deney tasarımı ve optimizasyonu
kesme kuvvetleri için başarılı bir şekilde uygulanmıştır.
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ISIL İŞLEM UYGULANMIŞ DOĞU KAYINI AHŞABI VİDA ÇEKME DİRENCİNİN
BİR YAPAY SİNİR AĞI İLE MODELLENMESİ
MODELING OF HEAT TREATED ORIENTAL BEECH WOOD SCREW WITHDRAWAL
STRENGTH WITH AN ARTIFICIAL NEURAL NETWORK
Doç. Dr. Abdullah Cemil İLÇE
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Öğr. Gör. Dr. Suat AYAN
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ÖZET
Son yüzyılda ağaç malzemede bulunan olumsuz özelliklerin en aza indirilmesi için birçok bilimsel
çalışma yapıldı. Ağaç malzemenin ısıtılarak özelliklerinin iyileştirilmesi de bu yöntemlerden
biridir ve yeni bir uygulama olmamasına karşın bilimsel ve ticari alanda son yirmi yılda geniş
uygulama alanı bulmuştur. Ahşap malzemelerin ısıtıldığında birçok olumsuz özelliğinde iyileşme
görülmesine rağmen tüm özelliklerinin iyileştiğini söylemek mümkün değildir. Ayrıca tüm ağaçlar
ısıtıldığında aynı fiziksel ve mekanik özellikleri göstermez. Doğu kayını ülkemizde kolay ve
ekonomik olarak temin edilebilen ve mobilyacılıkta çok kullanılan bir ağaç türüdür. Bu ağacın
termal özelliklerinin tespit edilmesi bu sebeple çok önemlidir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı,
ısıl işlem uygulanmış doğu kayını ağaç malzemelerdeki vida tutma direncinin yapay sinir ağları
ile modellenmesidir. Bu maksatla Doğu kayını (Fagus orientalis L.), odunları Thermowood
yöntemine göre 150, 175 ve 200 ºC’de 2 saat ısıl işleme maruz bırakılmıştır. Ardından TS 2472’
ye göre hava kurusu ve tam kuru yoğunluk değerleri, TS EN 13446’ya göre teğet ve enine kesit
yüzeylerinde vida tutma dirençleri belirlenmiştir. Deneyler sonucunda, teğet kesitte elde edilen
vida çekme dirençleri enine kesitten daha yüksek tespit edilmiştir. Deney verileri Matlab
programında kodlanarak yapay sinir ağları ile modellenmiştir. Deneysel sonuçlar ile teorik
bulgular arasındaki karşılaştırma modelin %99.5’lük bir oranda doğru tahmin yaptığını
göstermiştir. Bu bağlamda, bu çalışma, kayın vida tutma direncinin yapay sinir ağları yaklaşımı
kullanılarak çok daha yüksek doğrulukta ve daha düşük hatalarda mükemmel bir şekilde tahmin
edildiğini göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Isıl işlem, Vida çekme direnci, Doğu kayını, Yapay sinir ağı
ABSTRACT
In the last century, many scientific studies have been carried out to minimize the negative
properties of wood material. Improving the properties of wood material by heating is one of these
methods and although there isn’t a new application, it has found wide application in the scientific
and commercial field over the last two decades. Although many negative features of wood
materials are improved when heated, it isn’t possible to say that all their properties have improved.
Also, when all trees are heated, they don’t show the same physical and mechanical properties.
Eastern beech is a type of tree that can be easily and economically supplied in our country and is
widely used in furniture. This is why it is very important to determine the thermal properties of
this tree. In this respect, the aim of this study was to model the screw withdrawal strength of the
thermally treated Oriental beech (Fagus orientalis Lipsky) materials with artificial neural
networks. For this purpose, the beech (Fagus orientalis L.) was subjected to 2 hours of thermal
treatment at 150, 175 and 200 ºC according to the Thermowood method. Then, according to TS
2472, air-dry and dry density values were determined and according to TS EN 13446 screw
withdrawal strength was determined in tangential and cross section. As a result of the experiments,
obtained from screw withdrawal strengths from the tangential section higher than cross section.
The comparison between experimental results and theoretical findings showed that the model had
accurately estimated 99.5%. In this context, this study has shown that beech screw withdrawal
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strength was perfectly predicted at much higher accuracy and lower errors using the artificial
neural networks approach.
Keywords: Heat treatment, Screw withdrawal strength, Oriental beech wood, Artificial neural
network
1. GİRİŞ
Ahşap yüzyıllardır doğal bir yapı malzemesi olarak başta doğrama endüstrisi olmak üzere mobilya
ve dekorasyon uygulamalarında sıklıkla kullanıldı. Ancak dünya üzerindeki orman varlığının
giderek azalması ahşap malzemenin daha verimli işlenmesi ve daha uzun süre kullanılmasını
zorunlu hale getirmiştir. Bu alanda pek çok bilimsel çalışma yapılmaktadır. Genel olarak bu
çalışmalar onun böcekler tarafından tahrip edilebilmesi, mantarlar tarafından çürütülebilmesi,
havanın sıcaklık ve bağıl nemine bağlı olarak değişen denge rutubetine göre boyutlarını
değiştirebilmesi ve güneş ışınlarının etkisiyle renginin solması gibi olumsuz özelliklerini
iyileştirmeyi amaçlamaktadır (Kurtoğlu 2000 ve Sönmez 2005). Bazı çalışmalar ise olumlu
özelliklerinin daha iyi seviyelere ulaştırılabilmesi için yapılmaktadır.
Bu bilimsel çalışmalarda geliştirilen yöntemlerde aranan en önemli amaç tek bir modifikasyon
yöntemi ile mümkün olduğu kadar özelliğin iyileştirilebilmesidir (Bourgois ve ark., 1998 ve
Tjeerdsma ve ark., 1998). Bunlardan en yaygın olarak kullanılan yöntem ağaç malzemelerin çeşitli
kimyasal maddelere muamele edilmesidir ancak günümüzdeki en yararlı olduğu düşünülen
yöntem ahşabın ısıtılarak modifiye edilmesidir (Mayes ve Oksanen, 2002 ve Aydemir, 2007). Bu
yeni bir uygulama olmamakla birlikte bilimsel ve ticari anlamda son yıllarda geniş uygulama alanı
bulmuştur.
Ağaç malzemenin gerçek anlamda ve bilimsel olarak ısıtılarak modifiye edilmesi ilk olarak Stamm
ve Hansen (1937) tarafında yapılmış ve denge rutubet miktarının azaldığını ifade etmişlerdir.
Çeşitli Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde ısıl işlem uygulamaları olmasına rağmen çevre insan sağlığı açısından önemi, ağaç malzemede biyolojik dayanıklılığı artırması ve boyutsal
stabilizasyonunun sağlanması, uygulama yöntemlerinin geliştirilmesi ve ticari anlamda
yaygınlaşması son yıllarda daha fazla önem kazanmıştır. Günümüzde ısıl işlem ya da piyasada
yaygın olarak bilinen adıyla Thermowood yönteminin uygulanışı Avrupa'nın birçok ülkesinde
değişik isim ve yöntemle gerçekleştirilmektedir. Bunlar; ağaç malzemenin ısıtılması için buhar
kullanılan Finlandiya (Thermowood) yöntemi, Hollanda buhar ve sıcak havanın birlikte
kullanıldığı Plato yöntemi, Fransız (Rectification) inert gaz kullanılan yöntem ve sıcak yağ
kullanılan Alman (OHT) yöntemidir (Esteves ve ark., 2008 ve Özçiftçi ve ark., 2009). Bu işlemler
esnasında ağaç malzemede olumlu ve olumsuz özellikler görülebilmektedir. Bu sebeple
malzemenin rutubeti ile yöntemin sıcaklık ve süre değerlerine bağlı olmak üzere kullanım yerinde
fiziksel ve mekanik şartları ne kadar sağlayıp sağlamayacağı bilimsel araştırmaların konusu
olmuştur (Perçin ve Ayan, 2012).
Vida tutma direnci ahşap malzemenin son kullanım yerindeki önemli direnç değerlerinden biridir
ve bilim adamları ahşabın bu değeri ile ilgili pek çok çalışma yapmıştır (Efe, 1992; Örs ve ark.,
1998; Özçiftçi ve Doğanay, 1999; Akyıldız ve Malkoçoğlu, 2001; Çolakoğlu ve ark., 2003; Perçin
ve Ayan, 2012). Bu çalışmalarda ağaç malzemenin vida tutma direncinin tespit edildiği ancak
bunların son yıllarda yaygın olarak pek çok alanda kullanılan yapay sinir ağı ile modellenmediği
belirlenmiştir. Yapay zekânın ilerlemesiyle hızlı çalışabilir, bilgiyi depolayabilen, karmaşık ve
çözümsüz problemlerin üstesinden gelebilen, öğrenme, bilgiyi işleme, karar verme, problem
çözme, sorgulama, yorumlama gibi özellikleri içeren programlar geliştirilmiş ve matematiksel
anlamda formüle edilemeyen, çözümü mümkün olmayan problemlerin çözülmesi sağlanmıştır
(Öztemel, 2003). YSA tahmin, sınıflandırma, optimizasyon vb. birçok amacı gerçekleştirmek için
etkili bir biçimde uygulanabilir. Bu yöntem ahşap alanında genellikle yüzey pürüzlülüğünü tahmin
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etme maksadıyla kullanılmıştır (Tiryaki ve ark., 2012; Tiryaki ve ark., 2017; Özşahin ve Singer,
2019; İlçe ve Singer, 2019). Literatürdeki farklı çalışmalarda da YSA modellemesinin çok fazla
zaman, enerji ve maliyet harcamadan, faktörlerin etkilerini belirlemek için kullanılabileceği ayrıca
bir veri modelleme aracı olarak bu yöntemin geleneksel istatistiksel yöntemlere göre daha avantajlı
olduğu belirtilmiştir (Atici, 2011, . Mahdevari ve Torabi, 2012).
Bu bilgiler ışığında bu çalışmanın amacı; su buharı koruması altında ısıl işlem uygulanmış Doğu
kayını (Fagus orientalis L.) malzemelerde yoğunluk ve sıcaklık (125, 150, 175, 200 ºC) girdi
parametreleri kullanılarak vida tutma direnci çıktı parametresinin YSA ile tahmin edilmesidir.
2. YÖNTEM
2.1. AĞAÇ MALZEME
Bu çalışmada; endüstride yaygın olarak kullanılan Doğu kayını (Fagus orientalis Lipsky), odunları
tercih edilmiştir. Tamamen tesadüfi yöntemle seçilen ve satın alınan ağaç malzemenin seçiminde
kerestenin kusursuz olmasına, normal büyüme göstermiş, liflerinin düzgün, budaksız, ardaksız,
reaksiyon odunu bulunmayan, mantar ve böcek zararlarına uğramamış olmasına özen
gösterilmiştir. Örneklerin boyutlandırılmasında ve denge rutubete gelmelerinde TS EN 13446
(2005)’de belirtilen esaslar dikkate alınmış ve 50x50x22 mm olacak şekilde ölçülendirilmiştir.
Deney örnekleri dana sonra 20 ± 2 ºC sıcaklık ve % 65 ± 5 bağıl nem ortamında sabit ağırlığa
ulaşıncaya kadar klimatize edilmiştir.
2.2. ISIL İŞLEM
TS EN 13446’da belirtilen esaslara göre Doğu kayını (Fagus orientalis Lipsky), sapsız meşe
(Quercus petraea Liebl.), kara kavak (Populus nigra L.) ve sarıçam (Pinus sylvestris Lipsky)
odunlarından hazırlanan deney örneklerine, sıcak su buharı koruması altında Thermowood
yöntemine göre 125, 150, 175 ve 200 ºC’de 2 saat ısıl işlem uygulanmıştır. Bu maksatla fırın
içerisine dizilen deney parçaları arasına yine aynı ağaç türünden masif çıtalar yerleştirilerek
levhaların üzerine şekil değişikliklerini engellemek için metal plakalardan ağırlıklar
yerleştirilmiştir. Fırın çalıştırılırken ve çalışma esnası boyunca içerisine 100 ºC±3’de su buharı
verilerek ağaç malzemenin hem ani kuruması ile karşı karşıya kalacağı iç ve yüzey çatlakları
engellenmiş hem de fırın içerisindeki oksijen bertaraf edilerek ağaç malzemenin yanması
engellenmiştir (Syrjanen, ve Oy, 2001; Mayes ve Oksanen 2002; Johansson ve Mor´en, 2006;
Johansson, 2008).
2.3. VİDA TUTMA DİRENCİ
Çalışmada mobilya üretiminde yaygın olarak tercih edilen ve TS 431 (2001)’de belirtilen esaslara
göre 4x50 sembolü ile işaretlenmiş düşük karbon çelikli, düz havşa başlı, yıldız yarıklı, helisel
dişli, diş tepe açısı 60°±6° olan vida kullanılmıştır. Klavuz deliğinin çapı, vida iç çapının yaklaşık
%80’ni kadar ve eksene tam dik açılmıştır Tablo 1).

Vida Tipi
4x50

Tablo 1. Deneylerde kullanılan vidanın teknik özellikleri.
Vida
Çapı Pilot deliği çapı Pilot deliği derinliği Etkili derinlik
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
3.9
2.4±0.1
12±0.5
19±0.5
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Örneklerin teğet ve enine kesitteki vidalanması karma olacak şekilde yukarıdaki tabloya uygun
olarak yapıldıktan sonra tekrar örnekler 20 ± 2 ºC sıcaklık ve % 65 ± 5 bağıl nem ortamında sabit
kütleye ulaşıncaya kadar klimatize edilmiştir. Deneyler Üniversal test cihazında TS EN 320
(2011)’e göre yükleme hızı 2-3 mm/dakika olacak şekilde yapılmış ve vida tamamen çıkana kadar
devam ettirilmiştir. Çıkma anındaki maksimum kuvvet Newton (N) olarak kaydedilmiştir.
Örneklerin vida çekme direnci Eşitlik 1’den yararlanılarak hesaplanmıştır.
𝑉Ç𝐷 =

𝐹𝑚𝑎𝑥
(𝑁/𝑚𝑚2 )
𝑑∗𝑙

1

Burada:
Fmax : Çıkma anındaki maksimum kuvvet (N)
d : Vida çapı (mm)
l : Vida girme derinliği (mm)
2.4. YOĞUNLUK
Ağaç malzemenin 125, 150, 175 ve 200 ℃’deki yoğunluklarının belirlenmesinde TS 2472 (1972)
esaslarına göre 20 x 30 x 20 mm boyutlarındaki örnekler kullanılmıştır. Buna göre; deney örnekleri
0.01 g duyarlıklı analitik terazide tartılmış, boyutları ±0,01mm duyarlıklı kumpas ile ölçülerek
hacimleri belirlenmiştir. Örneklerin yoğunlukları Eşitlik 2’den yararlanılarak hesaplanmıştır.
δ=

𝑚
(𝑔/𝑐𝑚3 )
𝑣

2

Burada;
m = Örneğin ilgili sıcaklıktaki ağırlığı (g)
v = Örneğin ilgili sıcaklıktaki hacmi (cm3)
2.5. YAPAY SİNİR AĞLARI VE ANALİZİ
YSA, insan beyninin çalışma sistemini modellemek için yapılan çalışmalardan ortaya çıkmış ve
çeşitli mühendislik uygulamalarında yaygın olarak kullanılmıştır (Nastos ve ark., 2014; Yadav ve
Chandel, 2014). YSA’nın yapısında girdi katmanı, gizli katmanlar ve çıktı katmanı olmak üzere
üç katman vardır (Ouarda ve Shu, 2009). Girdi katmanı gelen verileri alır ve bunları gizli
katmanlara iletir. Burada, veriler işlenir ve elde edilen sonuç çıktı katmanına iletilir (Şekil 1).
(Varol ve ark., 2014).

Şekil 1. ÇKA’nın şematik gösterimi
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Biyolojik sinir ağlarında olduğu gibi YSA’da da temel bilginin işlendiği en küçük temel unsur
sinir hücresidir. Yapay sinir hücreleri bir ya da birden fazla girdi alarak çıkış üretirler ve bu çıkışlar
başka nöronların girişi olabilir (Aydoğan ve Zırhlıoğlu, 2018). Bir nöronun ana bileşenini girdiler,
ağırlıklar, birleştirme fonksiyonu, aktivasyon fonksiyonu ve çıktılar oluşturur. Nöronlar, bir
sonraki katmanın nöronlarına ağırlıklı bağlantılar ile bağlanır. Burada ağırlık (wij), i. nöron ile j.
nöron arasındaki bağlantının gücünü ifade eder. ÇKA’daki herhangi bir nöron (j), ağırlıklı girdiler
(xi) ile eşikleri (θj) toplar ve toplamı matematiksel bir fonksiyon ile (f(.)) işler. Net girdi (net j) ve
çıktı değeri (yj) hesaplama süreci, Eşt. 1 ve Eşt. 2’de gösterilmiştir (Tiryaki ve ark., 2015).
n

netj = ∑ xi wij + θj

3

i=1

yj = 𝑓(netj )

4

En uygun gizli katman sayısı ile her katmandaki nöron sayısı problemlere bağlı olarak değişir.
Gizli katmanlarda çok az nöron olursa karmaşık bir veri seti modellenemeyebilir ve nöron sayısı
çok fazla olursa aşırı uyum sorunu meydana gelebilir (Akkoyunlu ve ark., 2010; Singh ve Borah,
2013).
YSA’nın eğitimi ve eğitilen YSA’nın test edilmesi iki önemli safhadır. Hata oranı en düşük
seviyeye gelinceye kadar ağırlık ve eşik değerleri eğitim sürecinde güncellenir. Eğitim sürecinin
ardından, eğitilmiş ağın performansı ilk kez ağa sunulan bir veri seti ile test edilir ve modelin
performansı değerlendirilir. Sonuçlar ne kadar iyiyse modelin performansının da o kadar iyi
olduğu sonucuna varılır (Çuhadar ve ark., 2009; Yildirim ve ark., 2011).
Bu çalışmada, yoğunluk ve sıcaklık (125, 150, 175, 200) faktörlerinin odunun vida tutma üzerine
etkileri YSA yaklaşımı ile modellenmiştir. YSA modelleri için gerekli veriler deneyler vasıtasıyla
elde edilmiştir. YSA’ların oluşturulması, eğitimi ve optimizasyonu için MATLAB programı
kullanılmıştır. Deneysel sürecin tamamlanmasının ardından, elde edilen veriler eğitim ve test
olmak üzere iki farklı gruba ayrılmıştır deney verileri (40 veri) arasından rastgele 28 veri (%70)
eğitim süreci için seçilmiş ve geri kalan 12 veri (%30) test süreci için kullanılmıştır. Bu çalışmada
kullanılan eğitim veri seti Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2. Çalışmada kullanılan veri seti
Yoğunluk
(g/cm3)

Sıcaklık
(℃)

Vida Tutma Direnci
(N/mm2)

0.65

125

18.41

0.63

125

18.58

0.64

125

18.54

0.64

200

12.11

0.63

200

12.08

0.65

125

18.47

0.66

125

18.58

0.67

125

18.69

0.65

175

14.31

0.61

175

14.32

0.63

175

14.33
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0.64

175

14.34

0.64

150

17.20

0.65

150

17.23

0.64

150

17.20

0.65

150

17.11

0.67

150

17.06

0.65

150

17.17

0.63

150

17.23

0.66

150

17.20

0.64

175

14.25

0.63

200

12.22

0.65

200

12.07

0.62

200

12.15

0.63

200

12.14

0.66

125

18.58

0.66

125

18.50

0.63

175

14.34

*0.62

175

14.35

*0.67

175

14.48

*0.63

200

12.13

*0.63

200

12.15

*0.64

125

18.53

*0.65

125

18.52

*0.64

150

17.19

*0.66

150

17.10

*0.65

175

14.27

*0.61

175

14.30

*0.64

200

12.10

*0.63

200

12.26

*Test verileri

Bu çalışmada gizli nöron sayıları sürekli değiştirilerek birçok YSA modeli geliştirilmiş ve ardından vida
tutma direnci için en uygun ağ mimarileri ve tahmin modelleri belirlenmiştir. Seçilen YSA mimarileri
aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

Şekil 2. Vida tutma direnci ağ mimarisi
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Literatürde, mühendislik problemlerini çözmek için bir gizli katmanın yeterli olduğu bildirilmiştir
(Cybenko, 1989 ve Hamzaçebi ve ark., 2009). Bu bilginin ışığında, vida tutma direnci için iki gizli
katmana sahip dört katmanlı YSA’lar inşa edilmiştir. Ağın birinci (girdi) katmanı girdi
değişkenlerini ve dördüncü (çıktı) katmanı ise çıktı değişkenlerini göstermektedir. Gizli katman
nöronlarının sayısına karar vermek için kesin bir kural olmadığından, çeşitli kombinasyonlar
denenmiştir. Vida tutma direnci için 2-3-3-1 ağ mimarileri en iyi tahminleri yapması için tercih
edilmiştir.
Vida tutma direnci modellerinin belirlenmesinde ileri-beslemeli ve geri-yayılımlı çok katmanlı
YSA’lar tercih edilmiştir. Hiperbolik tanjant sigmoid fonksiyonu gizli katmanda aktivasyon
fonksiyonu olarak kullanılırken, doğrusal transfer fonksiyonu çıktı katmanında dikkate alınmıştır.
Tek Adım Algoritması (trainoss) eğitim algoritması olarak kullanılmıştır. Momentumlu gradyan
azaltım geri-yayılım algoritması öğrenme kuralı olarak seçilmiştir. Performans fonksiyonu olarak
ortalama karesel hata (MSE) tercih edilmiştir. MSE değerleri Eşitlik 5’den hesaplanmıştır. Bu
eşitlikte; ti gerçek değer, tdi tahmini değer ve N ölçüm sayısıdır.
N

1
MSE = ∑ (ti − tdi )2
N

5

i=1

Girdilerin ve çıktıların ölçeklendirilmesi, YSA’ların performansını önemli ölçüde etkilemektedir
[31]. Yukarıda bahsedildiği üzere, hiperbolik tanjant sigmoid fonksiyonu modellerde aktivasyon
fonksiyonu olarak kullanılmıştır. Bu nedenle, orijinal veri seti ağın eğitiminden önce [-1, 1]
aralığına ölçeklendirilmiştir. YSA’nın [-1, 1] aralığındaki çıktı değerleri, ters normalleştirme
işlemi uygulanarak tekrar gerçek değerlere dönüştürülmüştür. Normalizasyon işlemleri Eşitlik 6
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu eşitlikte; Xnorm normalize edilmiş veri, X gerçek değer, Xmin
veri grubunun minimum değeri ve Xmax veri grubunun maksimum değeridir.

Xnorm = 2 ×

X − Xmin
−1
Xmax − Xmin

6

Geliştirilen modelin tahmin performanslarını karşılaştırmak için ortalama mutlak yüzde hata
(MAPE), ortalama karesel hatanın karekökü (RMSE) ve determinasyon katsayısı (R2)
kullanılmıştır. Bu performans göstergelerinin değerleri sırasıyla Eşitlik 7, 8 ve 9 kullanılarak elde
edilmiştir.
N

1
ti − tdi
MAPE = (∑ [|
|]) × 100
N
ti

7

i=1

N

8

1
RMSE = √ ∑ (ti − tdi )2
N
i=1

R2 = 1

∑Ni=1 (ti − tdi )2
− N
∑i=1 (ti − t)̅ 2

9

Burada; t ̅ tahmini değerlerin ortalamasıdır.
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3. BULGULAR
Isıl işlem görmüş kayın masif malzemedeki vida tutma direnci, yoğunluk ve sıcaklığa bağlı farklı
değerlerinde incelenmiş ve YSA yaklaşımı ile tahmin edilmiştir. Deney sonuçlarına göre en
yüksek vida tutma direnci 18.69 N/mm2, 0.67 g/cm3 yoğunluk ve 125 ℃ sıcaklıkta elde elde
edilmiştir. En düşük vida tutma direnci 12.07 N/mm2, 0.65 g/cm3 yoğunluk ve 200 ℃ sıcaklıkta
elde edilmiştir (Tablo 3). Tablo 3’e göre en büyük tahmin hatası %-1.18 ile 0.67 g/cm3 yoğunluk
ve 175 ℃ sıcaklıkta gerçeklemiştir. Vida tutma direncinin en düşük tahmin hatası ise %-0.03 ile
0.65 g/cm3 yoğunluk ve 200 ℃ de gerçekleşmiştir.
Tablo 3. Eğitim ve test değerlerine ilişkin gerçek ve tahmini değerler
Yoğunluk
(g/cm3)
0.65
0.63
0.64
0.64
0.63
0.65
0.66
0.67
0.65
0.61
0.63
0.64
0.64
0.65
0.64
0.65
0.67
0.65
0.63
0.66
0.64
0.63
0.65
0.62
0.63
0.66
0.66
0.63
0.62
0.67
0.63
0.63
0.64
0.65
0.64
0.66
0.65
0.61
0.64
0.63

Sıcaklık
(℃)
125
125
125
200
200
125
125
125
175
175
175
175
150
150
150
150
150
150
150
150
175
200
200
200
200
125
125
175
175
175
200
200
125
125
150
150
175
175
200
200

Vida Tutma Direnci (N/mm2)
Gerçek
Tahmin
%Hata
18.41
18.45
-0.222
18.58
18.59
-0.018
18.54
18.52
0.111
12.11
12.11
0.015
12.08
12.14
-0.498
18.47
18.45
0.122
18.58
18.55
0.131
18.69
18.69
0.004
14.31
14.31
-0.003
14.32
14.33
-0.066
14.33
14.32
0.121
14.34
14.31
0.176
17.20
17.21
-0.011
17.23
17.17
0.361
17.20
17.21
-0.002
17.11
17.17
-0.357
17.06
17.10
-0.258
17.17
17.17
-0.016
17.23
17.24
-0.055
17.20
17.14
0.366
14.25
14.31
-0.421
12.22
12.14
0.695
12.07
12.08
-0.033
12.15
12.17
-0.125
12.14
12.14
0.009
18.58
18.55
0.143
18.50
18.55
-0.282
14.34
14.32
0.196
14.35
14.32
0.197
14.48
14.31
1.182
12.13
12.14
-0.055
12.15
12.14
0.101
18.53
18.52
0.068
18.52
18.45
0.388
17.19
17.21
-0.065
17.10
17.14
-0.232
14.27
14.31
-0.247
14.30
14.33
-0.197
12.10
12.11
-0.039
12.26
12.14
1.000

Tahmin modellerinin performanslarının değerlendirilmesi için eğitim sürecindeki MAPE sırasıyla %0.172
ve RMSE %0.036 olarak hesaplanmıştır. Vida tutma direnci için test sürecindeki MAPE sırasıyla %0.314,
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RMSE %0.0673 olmuştur. Düşük RMSE ve MAPE değerleri, daha doğru tahmin sonuçlarını temsil ettiği
için bu çalışmada hesaplanan MAPE ve RMSE değerleri, vida tutma direncini modellemek için oluşturulan
modellerin yeterince doğru ve güvenilir olduğunu göstermiştir.
Şekil 3 eğitim seti ve doğrulama setinin 1000 iterasyon boyunca aldıkları ortalama hata değerleri grafiğini
göstermektedir. Buna göre en iyi eğitim performansı 0.00011781 olarak gerçekleşmiştir.

Şekil 3. Eğitim seti iterasyon hata grafiği

Şekil 4 a ve b önerilen modelin tahmin ettiği değerler ile gerçek değerler arasındaki ilişkiyi
göstermektedir. Şekilde görüldüğü üzere, R2 değerleri eğitim ve test safhaları için sırasıyla 0,9998
ve 0,9993 olmuştur. Hesaplanan bu değerler, modelin iyi bir performansa sahip olduğunu
kanıtlamış ve YSA’nın vida çekme direncinin tahmin maksatlı kullanılabilir olduğunu
göstermiştir.

(b)

(a)

Tahmin

Tahmin

R² = 0,9998

20
18
16
14
12
10
10

15

y = 1,0022x - 0,0566
R² = 0,9993

Test

Eğitim y = 1x + 0,0003
20
18
16
14
12
10

10

20

15

Gerçek

Gerçek

Şekil 4. Eğitim (a) ve test (b) verileri tahmin ve gerçek değerler arasındaki ilişki grafiği
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Eğitim, ve test verileri için tahmin edilen değerler ile ölçülen değerleri karşılaştıran grafikler Şekil 5’te
verilmiştir. Şekil 5 a ve b’ye göre vida tutma direnci tahmin modelinin gerçek çıktılara oldukça yakın
değerler tahmin etmiştir.

(a)

(b)
Şekil 3. Eğitim (a) ve Test (b) verilerinin tahmin edilen değerler ile ilişki grafiği

Literatürde ahşabın fiziksel mekanik özelliklerinin YSA ile modellendiği az sayıda çalışma
bulunmaktadır. Bu çalışmalarda elde edilen MAPE değerleri %1,41 ile 3,93, R2 sonuçları 0,952
ile 0,998 arasında değer almıştır. Bu çalışmada elde edilen bulgularının literatür ile uyumlu olduğu
ve belirlenen faktörlerin ısıl işlem görmüş doğu kayını odunu vida tutma direncine olan etkilerinin
YSA ile kısa sürede ve düşük hata oranlarıyla belirlenebileceğini göstermiştir.
4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Bu çalışmada yoğunluk ve sıcaklığa bağlı olarak ısıl işlem görmüş doğu kayını odununun vida
tutma dirençleri deneysel olarak araştırılmış ve YSA ile tahmin edilmiştir. YSA için deneysel
çalışmadan elde edilen veriler kullanılarak vida tutma direnci için çok katmanlı sinir ağları
geliştirilmiştir.
Sonuç olarak geliştirilen ağ yapısını ısıl işlem görmüş doğu kayını odununun vida tutma direncini
tahmin etmede etkin bir şekilde kullanılabileceği kanıtlanmıştır. YSA modellinin performansı
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MAPE, RMSE ve R2 değerleri ile doğrulanmıştır. Bundan sonraki çalışmalarda parametre sayısı
artırılarak vida tutma direnci tahmin edilebilir.
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KURULUŞ YERİ SEÇİMİNDE AHP VE BULANIK COPRAS YÖNTEMLERİNİN
KULLANIMI: PANEL MOBİLYA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
USING AHP AND FUZZY COPRAS MTHODS FOR FACILITY LOCATION
SELECTION: AN APPLICATION IN PANEL FURNITURE SECTOR
Öğr. Gör. Dr. Suat AYAN
Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Abdullah Cemil İLÇE
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

ÖZET
Son yıllarda artan küreselleşme ile birlikte işletmelerin maruz kaldıkları rekabetin
şiddeti artarken, işletmeler bu rekabetçi ortamda hayatta kalabilmek için maliyetlerini en aza
indirmek zorunda kalmıştır. Bu nedenle işletmeler yaşam döngülerinin ilk aşamasından son
aşamasına kadar alacakları her karar için en doğru seçeneği bulmak zorundadır.
Kuruluş yeri seçimi, işletmelerin yaşam döngüleri boyunca faaliyetlerini sürdürmek üzere
katlanmaları gereken maliyetler ile doğrudan ilişkilidir. Kuruluş yeri seçimi işletmeler
açısından son derece kritik öneme sahip bir karar verme problemidir. Mevcut bir tesisin yerini
değiştirmek ya da yeni bir tesis kurmak için çok sayıda parametreyi, onların uzun dönem
etkilerini ve süreç içerisindeki belirsizlikleri dikkate almak gerekir. İşletmeler yanlış yerde
kurulursa hammadde temini, pazarlama, taşıma maliyetleri, ulaşım, haberleşme ve altyapı
sorunları gibi birçok sorun ile karşılaşır ve maliyetleri artar.
Türkiye’de gerek istihdam gerekse ekonomideki katkı düzeyi itibarıyla önemli bir yere sahip
olan mobilya endüstrisi için kuruluş yeri seçimi önemlidir. Mobilya endüstrisi içn kuruluş yeri
seçmek için çok kriterli karar verme yöntemleri daha önce çok az kullanılmıştır. Bu bilgiler
ışığında bu çalışmada ülkemizin Orta Karadeniz Bölgesinde yeni kurulacak panel mobilya
üreten bir mobilya işletmesi için Bulanık AHP ve Bulanık COPRAS yöntemleri kullanılarak
kuruluş yeri seçimi yapılmıştır.
Öncelikle çalışmayı yapmak için on kişilik bir uzman ekip oluşturulmuş daha sonra aday iller
sıralanmış ve değerlendirme kriterler belirlenmiştir. Son olarak bulanık AHP yöntemi ile kriter
ağırlıkları belirlendi ve bulanık COPRAS yöntemine göre iller sıralanmış ve sonuç olarak
işletmenin Çorum iline kurulmasına karar verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: AHP method, Fuzzy logic, COPRAS method, Furniture sector,
Establishment location selection
ABSTRACT
In the recent years, due to the fact that the severity of competition increases remarkably
with globalization, the establishments have had to minimize their costs to survive. For this
reason, they have to find the true options for every decision from the first stage to the last stage
of their life cycle.
The choice of establishment location is directly related to the costs that businesses must
endure to continue their activities throughout their lifecycles. The choice of establishment
location is a decision-making problem that is critical to businesses. In order to relocate an
existing facility or to build a new facility, it is necessary to consider a large number of
parameters, their long-term effects and uncertainties in the process. If businesses are established
in the wrong place, they will face many problems such as raw material supply, marketing,
transportation costs, transportation, communication and infrastructure problems and their costs
will increase.
It is important to choose a place of establishment for the furniture industry, which has
an important place in Turkey both in terms of employment and economic contribution. Multicriteria decision-making methods have been used very little before to choose the location for
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the furniture industry. In the light of this information, a new furniture company in the Central
Black Sea region of our country has been selected for establishment using fuzzy AHP and fuzzy
COPRAS methods.
First, a ten-person team of experts was formed to carry out the study, then the candidate
provinces were sorted and evaluation criteria were determined. Finally, the criterion weights
were determined by the fuzzy AHP method and the provinces were sorted according to the
fuzzy COPRAS method and as a result it was decided to establish the enterprise in Corum
province.
Keywords: Heat treatment, Screw withdrawal strength, Oriental beech wood, Artificial
neural network
1.GİRİŞ
Günümüzün rekabetçi piyasa koşulları düşünüldüğünde, bir mobilya fabrikasının hammaddeyi
zamanında ve ucuz bir şekilde temin ediyor olması, firmanın piyasadaki rakiplerine karşı
mobilya satış fiyatında üstünlük kurmasını sağlayabilir. Aynı zamanda işçilik ücretleri, enerji,
arsa, ilk yatırım tutarı gibi maliyetleri mobilyanın satış rakamını etkileyen diğer önemli
kalemlerdir. Bu faktörler incelendiğinde birçoğunun fabrikanın kuruluş yeri ile ilişkili olduğu
görülmektedir. Bu yüzden mobilya fabrikalarının kuruluş yerinin belirlenmesi pek çok faktörün
incelenmesini gerektiren zor bir karar verme problemidir.
Bu karar şirketin ömrü boyunca iyi bir performans sağlayacak şekilde olmalı (Athawale ve
Chakraborty, 2010), sadece ilk yatırım yada sadece hammadde fiyatı gibi unsurlara göre değil
bütüncül bir yaklaşımla tüm faktörlerin incelendiği ve en uygun yerin tarafsızca belirlendiği bir
seçim süreci olmalıdır (Burdurlu ve Ejder, 2003).
Mobilya endüstrisinde fabrika kuruluş yeri için ÇKKV yöntemini ilk olarak Burdurlu ve Ejder
(2003) kullanmışlardır. Çalışmalarında Denizli Kayseri İstanbul ve Ankara alternatiflerini AHP
yöntemiyle değerlendirerek en iyi fabrika kuruluş yeri olarak Ankara ilini önermişlerdir. Benzer
bir çalışmada İmren (2011) yüksek lisans tezinde kuruluş yeri için Amasya, Bayburt, Çorum ve
Karabük il alternatiflerini AHP yöntemiyle değerlendirerek en uygun işletme kuruluş yeri
seçimi olarak da Karabük ilini önermiştir. Bu çalışmalardan başka orman ürünleri endüstrisinde
Giresunlu (1998) MDF endüstrisinde Ankara, Düzce, İnegöl, Kastamonu, Tekirdağ and
Gaziantep illerinden AHP yöntemiyle fabrika kuruluş yeri seçimi yapmıştır. Ormancılık
alanında ise Özel ve arkadaşları (2014) Bartın Havzasında Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP)
Yöntemiyle Akdeniz Çam Türleri (Pinus brutia Ten. ve Pinus pinea L.) Kullanılarak
Yapılacak Ağaçlandırma Çalışmaları İçin Yer Seçimi yapmışlardır.
Diğer sektörler açısından son yıllarda ÇKKV yöntemi ile yapılan kuruluş yeri seçimleri
incelendiğinde; Sennaroğlu ve Çelebi 2018 Askeri bir havaalanının yer seçimi probleminde
kriter ağırlıklarını AHP kullanılarak belirledi ve dört alternatifin sıralama ve seçim işlemleri
PROMETHEE ve VIKOR yöntemleri ile gerçekleştirdi. Kabak ve Keskin 2018 Türkiye'nin
Marmara Bölgesi'nde kurulacak bir patlayıcı ve mühimmat deposu için en uygun yeri
belirlemek amacıyla kriter ağırlıklarını AHP yöntemiyle ve alternatif bölgeleri coğrafi bilgi
sistemleri (GIS) yöntemiyle ile belirledi. Son olarak P-Median modelini mühimmat ve patlayıcı
madde deposu için en uygun yeri seçmek için kullandı. Bolturk ve Kahraman 2018,
Türkiye'deki dalga enerjisi tesisi için yer seçiminde bulanık CODAS yöntemi kullanıldı.
Yücenur vd, 2020, Türkiyede yeni bir biyogaz tesisi için uygun şehir seçimi için kriter
ağırlıkları SWARA yöntemiyle belirlendikten sonra, uygun şehri seçmek için COPRAS
yöntemi kullanılırdı.
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Bu çalışmalar ışığında literatürde mobilya endüstrisinde yer seçimi ile ilgili bulanık mantık ve
ÇKKV ile yapılan bir çalışma olmadığı belirlenmiştir. Bu çalışmada Bulanık AHP ve bulanık
COPRAS yöntemiyle panel mobilya üreten bir mobilya fabrikası kuruluş yeri için en uygun
yerin bulunması amaçlanmıştır. Panel mobilya günümüzde çoğunlukla melamin kaplı yonga ve
lif levhalardan üretilmektedir. Melamin kaplı levhalar kolay işlenme özelliği, ucuz olması ve
istenilen renk ve desende sonsuz miktarda temin edilebilmesi sebebiyle panel mobilya
yüzeylerinde özellikle tercih edilmektedir.
2. YÖNTEMLER (METHODS)
2.1.ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ (AHP)
İlk defa Saaty tarafından ortaya konan Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP), alternatifler arasında
karşılaştırma yaparak sonuca ulaşan bir yaklaşımdır (Saaty, 1990). AHP’nin olumlu yanı
anlaşılması kolay ve ağır matematik içermeyen bir yöntem olmasıdır. (Mahmoodzadeh vd.
2007).
AHP karar verme problemlerinde sıklıkla kullanılan ve uygulanması kolay bir metottur
(Dağdeviren ve Eren, 2001). AHP’nin ilk adımında değerlendirmede kullanılacak faktörler ve
alt faktörler belirlenir ve hiyerarşik yapı oluşturulur. Sonra faktörlerin ve alt faktörlerin ikili
karşılaştırma matrisleri oluşturulur (Saaty, 1980) Sonraki aşamada karşılaştırma matrisinden
yararlanarak ağırlık vektörü hesaplanır (Göksu ve Güngör, 2008). Literatürde AHP’nin
özellikle nitel faktörlerin karşılaştırılmasında zayıf kaldığı ve bu sebeple bulanık sayıları ile
beraber kullanıldığı belirtilmiştir (Dağdeviren 2007). Van Laarhoven ve Pedrycz (1983), ve
Buckley (1985), ikili karşılaştırmalarda bulanık sayıları kullanıldığı ilk örneklerdir. Daha
sonraki yıllarda pek çok problem BAHP yöntemi ile çözülmüştür.
BAHP’nin en önemli avantajı, çoklu kriterleri ele alırken getirdiği kolaylıktır. Deterministik
tercihleri oluşturmak karar verici için daha zor olduğundan, bunların yerine algı tabanlı yargı
aralıkları kullanılabilmektedir. Buna ek olarak, AHP’deki tercihler, mecburen karar vericilerin
algıya dayanan yargıları olmak durumundadır. Bu durumda bulanık yaklaşım daha doğru bir
karar verme süreci tanımlayabilmektedir (Kuo ve ark., 2006).
2.2 KARMAŞIK ORANSAL DEĞERLENDİRME (COPRAS)
1996 yılında, Zavadskas ve Kaklauskas tarafından Vilnius Gediminas Teknik Üniversitesinde
geliştirilmiştir. Türkçesi karmaşık oransal değerlendirme anlamına gelen (COPRAS) yöntemi
kalitatif ve kantitatif kriterleri değerlendirebilen ÇKKV yöntemidir. Kriterlerin minimizasyon
ve maksimizasyon sağlaması esassına dayananarak seçeneklerin sıralanması ve
değerlendirilmesi için bir çok alanda uygulanmıştır. COPRAS yöntemi AHS, VIKOR ve
TOPSIS gibi diğer ÇKKV yöntemlerine göre kullanımı kolay ve daha basit bir yöntemdir.
COPRAS yöntemini diğer ÇKKV yöntemlerden ayıran en önemli özellik; seçenekler
birbirleriyle karşılaştırarak diğer seçeneklerden ne kadar iyi ya da ne kadar kötü olduğunu
yüzde olarak ortaya koymasıdır (Kaklauskas ve ark., 2005).
2.3 BULANIK MANTIK
Lotfi Zadeh, bulanık mantık kavramını ilk kez kullanan ve bilim dünyasına kazandıran kişidir.
1965 yılında ilk kez kullanıldığından bu yana kesinliğinden tam olarak emin olunmayan pek
çok problem bulanık mantık sayesinde kolaylıkla çözüme kavuşturulmuştur. Bulanık mantık
evet ya da hayır, doğru ya da yanlış gibi her zaman kullanılan değişkenleri orta, yüksek, düşük
gibi yeni bir şekle kavuşturmuştur (Dağdeviren, 2007b).
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Bulanık kümeler üyelik fonksiyonları ile tanımlanır. A bulanık kümesinin üyelik fonksiyonu
µA(x) ile gösterilir ve bir faktörün bir kümeye üyeliği 0 ve 1 arasında bir sayı ile belirlenir. Bir
bulanık kümenin temsili, sembolün üstünün çizilmesi ile ifade edilir. Bir bulanık üçgensel sayı,
(l/m, m/u) veya (l,m,u) şeklinde gösterilir. l, m, u ifadeleri sırasıyla bulanık bir olayda en düşük
olasılığı, net değeri ve en yüksek olasılığı ifade eder (Akman ve Alkan, 2006).
Bir üçgensel bulanık sayının sağ ve sol üyelik derecesi değerlerine göre lineer gösterimi şu
şekildedir: (Zimmermann, 1990; Dağdeviren, 2007a).
 0,
 xl

,

 A ( x)   m  l
ux ,
u  m
 0


xl
lxm

(1)

m xu
xu

ã and b̃ ve iki üçgen bulanık sayı olarak düşünüldüğünde bulanık sayıların temel matematik
işlemleri şu şekilde gösterilir: (Zimmermann, 1990; Dağdeviren, 2007a).
a  b  (la  lb , ma  mb , ua  ub )

(2)

a  b  (la  ub , ma  mb , ua  lb )

(3)

a  b  (lalb , ma mb , uaub )

(4)

a  b  (la  ub , ma  mb , ua  lb )

(5)

a1  (1/ ua ,1/ ma ,1/ la )

(6)

2.4 BÜTÜNLEŞİK BAHP ve BCOPRAS YÖNTEMİ
Bu çalışmada Orta Karadeniz Bölgesindeki aday iller arasından kuruluş yerini belirlemek için
bulanık mantık temelinde AHP ve COPRAS yöntemleri birleştirilerek kullanılmıştır. Belirlenen
yöntemin aşamaları maddeler halinde açıklanmıştır.
Aşama 1: Kuruluş yeri seçimi yapacak ekip oluşturdu ve faktörler (Şekil 1) belirlendi. İkili
karşılaştırma matrisleri hazırlandı. Karşılaştırma matrisi hazırlanırken bulanık üçgensel sayılar
kullanıldı (Tablo 1). Ekip üyelerinin ortak görüşünü yansıtmak için bulanık değerlendirici
görüşlerinin geometrik ortalamaları (gj) bulunarak birleştirilmiş bulanık karar matrisi
oluşturuldu.
g j  (a j1  a j 2 ......  a jn )1/ n
(8)

Şekil 2. Mobilya fabrikası kuruluş yeri seçim hiyerarşisi

Tablo 1. Kriterlerin değerlendirilmesinde kullanılan bulanık sayılar ve karşılıkları
Dilsel İfadesi
Fuzzy Number Equivalent
Bulanık sayılar
Eşit
(1, 1, 1)
1
Zayıf avantaj
(1, 2, 3)
2
Kötü değil
(2, 3, 4)
3
Tercih edilebilir
(3, 4, 5)
4
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İyi
Oldukça iyi
Çok iyi
Çok çok iyi
Mükemmel

(4, 5, 6)
(5, 6, 7)
(6, 7, 8)
(7, 8, 9)
(8, 9, 10)

5
6
7
8
9

Aşama 2: Buckley (1985)’e göre faktörlerin bulanık ağırlıkları ( w j ) hesaplandı (Eşitlik 10) ve
Bulanık COPRAS değerlendirme matrisine aktarıldı.
w j  g j  ( g1  g2  ......  gn )1
(9)
Aşama 3: Kuruluş yeri seçimi yapılacak iller için bulanık COPRAS yöntemine göre
değerlendirme yapıldı. İllerin değerlendirilmesinde dilsel değişkenler ve bulanık sayı
karşılıkları kullanıldı (Zarbakhshnia ve ark., 2018) (Tablo 2). Ekip üyelerinin ortak görüşünü
yansıtmak için bulanık değerlendirici görüşlerinin geometrik ortalamaları alınarak birleştirilmiş
bulanık karar matrisi oluşturuldu. Zarbakhshnia ve ark., 2018 BCOPRAS’ın aşamalarını
aşağıdaki gibi açıklamıştır.
Tablo 2. Aday illerin sıralanmasında kullanılan bulanık sayılar ve karşılıkları
Dilsel İfadesi
Çok düşük (ÇD)
Düşük (D)
Orta(O)
Yüksek (Y)
Çok yüksek (ÇY)

Üçgensel bulanık sayı karşılığı
0, 0, 0.25
0, 0.25, 0.50
0.25, 0.50, 0.75
0.50, 0.75, 1
0.75, 1, 1

Bulanık sayılar
1
2
3
4
5

Aşama 4: Karar matrisi Eg. 10-12’den faydalanılarak normalize edildi.
i 1

 [( x )

sijl  xijl /

l 2
ij

 ( xijm ) 2  ( xiju ) 2 ]

(10)

 ( xijm ) 2  ( xiju ) 2 ]

(11)

 ( xijm ) 2  ( xiju ) 2 ]

(12)

m

sijm  xijm /

i 1

[( x )

l 2
ij

m

siju  xijl /

i 1

 [( x )

l 2
ij

m

Aşama 5: Her faktörün göreceli önem ağırlığı bulanık SWARA ile hesaplanır. Elde edilen
bulanık ağırlıklar normalleştirilmiş karar matrisiyle çarpılarak, ağırlıklı normalleştirilmiş karar
matrisi oluşur. Bulanık çarpma işlemi bulanık mantık kurallarına göre yapılır. Daha sonra
pozitif ve negatif ağırlıklı karar matrisi oluşturulur. Her alternatif şehir için pozitif
ağırlıklandırılmış karar matrisinde ve negatif ağırlıklandırılmış karar matrisin bulanık toplama
işlemi yapılır.
m

Pj   xij

(13)

j 1

Rj 

m



j  ( k 1)

xij

(14)

Aşama 6: Her bir alternatife ait göreli önem ağırlığı (Qi ) aşağıda verilen eşitlik yardımıyla
hesaplanır.
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n

Qi  Pj 

R
j 1
n

j

(15)

1
Rj 
j 1 R j

Aşama 7: Göreli önem değerleri aşağıdaki eşitlik yardımıyla bulanık olmayan sayılara
dönüştürüldü.

xij 

( xiju  xijl )  ( xijm  xijl )
3

 xijl

(16)

Aşama 8: Alternatifler arasında en yüksek göreli öneme sahip olan alternatif, en iyisi olarak
seçilecektir.
Qmaks  maks Qi , i  1,2,, m

(17)

i

Aşama 9: Her bir alternatifin Pi olarak simgelenen performans indeksi hesaplanır. Performans
indeks değeri 100 olan alternatif en iyi alternatiftir (Özdağoğlu, 2013a: 7). Tüm alternatifler
performans indeks değerlerine göre sıralanarak, tercih sıralamasına ulaşılır.
Pi 

(18)

Qi
x%100
Qmaks

3. UYGULAMA
Kuruluş yeri seçimi yapacak ekip oluşturdu. Ekipte Türkiye’nin büyükşehirlerinden Ankara,
İzmir, İstanbul ve Bursa illerinde en az iki yıldır mobilya fabrikası müdürlüğü yapan 10 kişi
görev aldı. Ekip üyeleri aday illeri, faktör ve alt faktörleri belirledi. Aday illerin seçiminde
Türkiyenin Orta Karadeniz Bölgesinden olmalarına ve aynı ilde ağaçişleri-mobilya sektörü için
üretim yapan farklı işletmelerin de bulunmasına dikkat edildi. Literatürde mobilya fabrikası
kuruluş yeri seçimi için yeterli düzeyde kriter bulunmadığından faktörlerin belirlenmesi için
benzer sektörlerin kuruluş yeri seçimi çalışmaları incelendi. Bu çalışmalarda en fazla tercih
edilen 4 faktör kriter olarak belirlendi. Bu dört kriter Maliyet (M), Çevresel faktörler (Ç), Alt
yapı faktörleri (AY) ve Coğrafi konum (CK) faktörleridir. Bunlardan maliyet negatif kriter
diğerleri ise pozitif kriter olarak kabul edilmiştir. Tablo 3’de 10 adet fabrika müdürünün verdiği
sözel ağırlıkların Eşitlik 8-9’a göre oluşturulan birleştirilmiş karar matrisi ve bulanık ağırlıklar
gösterilmektedir.
Tablo 3. Faktörlerin birleştirilmiş bulanık karar matrisi
M
M
Ç
AY
ÇK

1
1
0.9221
1
0.5451 0.7490 1.0845
1
0.6084 0.8027 1.0845 0.5296
0.6988 1.0292 1.4479 0.5451
M bulanık ağırlığı: 0.1682, 0.2798, 0.4624
Ç bulanıkağırlığı: 0.1570, 0.2649, 0.4467
AY bulanık ağırlığı: 0.1536, 0.2525, 0.4126
ÇK Bulanık ağırlığı: 0.1202, 0.2027, 0.3479
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Ç
1.3351
1
0.7192
0.8027

AY
1.8346
1
1.0118
1.2104
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0.9221
0.9883
1
0.4014

1.2457
1.3904
1
0.5387

ÇK
1.6438
1.8882
1
0.7892

0.6906
0.8262
1.2671
1

0.9716
1.2457
1.8564
1
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Tablo 3’de hesaplanan bulanık ağırlıklar bulanık COPRAS birleştirilmiş karar matrisine
aktarılarak Tablo 4 oluşturulmuştur.
Tablo 4. BCOPRAS için birleştirilmiş bulanık karar matrisi
M
Ağırlık

Ç

0.1682, 0.2798, 0.4624

AY

0.1570, 0.2649, 0.4467

ÇK

0.1536, 0.2525, 0.4126

0.1202,0.2027,0.3479

M

2.8000

4.1333

5.3333

1.4667

2.8000

4.1333

0.9333

2.0000

3.3333

1.8667

3.2000

4.5333

Ç

1.2667

2.5333

3.8667

2.8000

4.1333

5.3333

2.1333

3.4667

4.8000

2.2667

3.6000

4.9333

AY

1.6000

2.9333

4.2667

2.6667

4.0000

5.1333

2.4000

3.7333

5.0000

1.4667

2.8000

4.1333

ÇK

0.6667

1.7333

3.0667

3.2000

4.5333

5.6667

3.8000

5.5333

7.0667

2.5333

3.8667

5.1333

Alternatif illerin karşılaştırılabilmesi için Eşitlik 10-12 kullanılarak normalizasyon işlemi
uygulandı (Tablo 5).
Tablo 5. Normalize edilmiş BCOPRAS karar matrisi
Ağırlık

M

Ç

AY

ÇK

0.1682, 0.2798, 0.4624

0.1570, 0.2649, 0.4467

0.1536, 0.2525, 0.4126

0.1202,0.2027,0.3479

M

0.2571

0.3796

0.4898

0.1056

0.2016

0.2977

0.0668

0.1431

0.2385

0.1517

0.2600

0.3683

Ç

0.1163

0.2327

0.3551

0.2016

0.2977

0.3841

0.1527

0.2481

0.3435

0.1842

0.2925

0.4008

AY

0.1469

0.2694

0.3918

0.1920

0.2881

0.3697

0.1717

0.2672

0.3578

0.1192

0.2275

0.3358

ÇK

0.0612

0.1592

0.2816

0.2305

0.3265

0.4081

0.2719

0.3960

0.5057

0.2058

0.3141

0.4170

BAHP ile hesaplanan ağırlıklar BCOPRAS karar matrisi ile çarpılarak ağırlıklı
normalleştirilmiş karar matrisi oluşur (Tablo 6).
Tablo 6. Ağırlık andırılmış BCOPRAS karar matrisi
M (negatif)

Ç (pozitif)

AY (pozitif)

CK (pozitif)

M

0.0433

0.1062

0.2265

0.0166

0.0534

0.1330

0.0103

0.0361

0.0984

0.0182

0.0527

0.1281

Ç

0.0196

0.0651

0.1642

0.0316

0.0788

0.1716

0.0234

0.0626

0.1417

0.0221

0.0593

0.1395

AY

0.0247

0.0754

0.1812

0.0301

0.0763

0.1651

0.0264

0.0675

0.1476

0.0143

0.0461

0.1168

ÇK

0.0103

0.0445

0.1302

0.0362

0.0865

0.1823

0.0418

0.1000

0.2086

0.0247

0.0637

0.1451

Tablo 6’daki verileri kullanarak Eşitlik 13-14’den Pj ve Rj , Eşitlik 15’den Qi , Eşitlik 16’dan xij
ve Eşitlik 17-18’den Pi değerleri hesaplandı ve Tablo 7’de gösterildi.
Pj

Tablo 7. BCOPRAS sıralama tablosu
Rj
Qi

xij

Pi

Tokat

0.043

0.106

0.226

0.043

0.106

0.226

0.045

0.142

0.360

0.182

61.52

Ordu

0.019

0.065

0.164

0.019

0.065

0.164

0.077

0.201

0.453

0.244

82.21

Amasya 0.024

0.075

0.181

0.024

0.075

0.181

0.071

0.190

0.430

0.230

77.66

Çorum

0.044

0.130

0.0103

0.0445

0.1302

0.103

0.250

0.536

0.296

100.00

0.010
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Tablo 7’ye göre 100 puan alan Çorum iline fabrikanın kurulması gerektiği tespit edildi.
Çorumdan sonra sırasıyla Ordu (82.21,) Amasya (77.66 ) ve Tokat (61.52) sıralandı. BAHP ve
BCOPRAS yöntemleri bütünleşik kullanılarak panel mobilya üretecek en uygun şehir başarıyla
belirlendi.
4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada, daha önce çok kriterli karar verme yöntemleri ile çok az çalışılmış ve kuruluş
yeri problemlerinde bütünleşik bir yaklaşımla çalışılmamış olan mobilya sektörü için kuruluş
yeri seçim problemi ele alınmıştır.
Daha önceki çalışmalardan bilindiği üzere, çok kriterli karar verme yöntemlerinin bütünleşik
uygulanması karar vericilerin daha etkili karar vermesini sağlar. Bu yüzden literatürdeki çoğu
araştırmacı kriterleri ve alternatifleri farklı yöntemlerle değerlendirerek bütünleşik yaklaşımla
sonuca ulaşmıştır. Bu çalışmada da etkili karar verebilmek için bütünleşik yaklaşımla bulanık
AHP ve Bulanık COPRAS yöntemleri kullanılmıştır. Karar vericiler bulanık AHP yöntemi ile
kriter ağırlıklarını belirlemiştir. Alternatif illerin sıralanması için Bulanık COPRAS yöntemi
uygulanmıştır. Alternatif şehirler mobilya üretimi için uygun olmasına karşın hangisinin
kriterler açısından daha uygun olduğuna karar vermek zordu. Hepsi kendi içinde bazı faktörleri
mükemmmel seviyede karşılarken bazılarını karşılayamamaktadır. Bundan sonraki
çalışmalarda daha yeni yöntemler bütünleşik yaklaşımla kullanılarak mobilya fabrikası kuruluş
yeri seçimi yapılabilir. Son olarak Bulanık AHP ve Bulanık COPRAS yöntemi ile çözülen bu
problem sonucunda Çorum iline panel mobilya fabrikası kurulması tavsiye edilmektedir.
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INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN TEMPERATURE, SOUND
INTENSITY AND SURFACE ROUGHNESS DUE TO TOOL WEAR DURING
TURNING OF HARDENED AISI 4140 MATERIAL
Dr. Abidin ŞAHİNOĞLU
Çankırı Karatekin University
ABSTRACT
Longer durability and energy efficiency of the machines is desired. It is possible to increase
the strength of machine parts up to 3 times by heat treatment. At the same time, increasing
tensile strength and abrasion resistance increase. Increasing the hardness value of the material
as a result of heat treatment increases the tensile strength, friction and abrasion resistance of
the material. Despite all these advantages in hard turning, machining is difficult. Good finish
quality is required in the finish turning process. Good surface quality is achieved by grinding.
The grinding process is a long process. Therefore, it is a costly process. As an alternative to
grinding, hard turning is used. Grinding quality surface can be obtained in hard turning.
Despite these advantages, CBN or Ceramic tools are used for hard turning. But the cost of
these tools is high. Therefore, it is of great importance to examine machining experiments
with carbide inserts, which are widely used in the industry. In this study, tool wear, surface
roughness value, material temperature and sound intensity of AISI 4140 which has a hardness
value of 50 HRC with carbide inserts were investigated. Depending on tool wear; surface
roughness value, temperature and sound intensity increased. Good surface quality and long
tool life have been achieved with carbide inserts. It is foreseen in this study that very long tool
life and grinding quality surfaces and carbide tools can be used in turning of hard materials.
Keywords: Hard Turning, Surface Roughness, Tool Wear, Sound Level, Motor Current,
Machinability
INTRODUCTION
The population continues to increase in the world. We are making more use of technology every day.
We use machines more. More machines are needed. More production and higher quality production is
required. The quality of the products determines the service life. In addition, the energy efficiency of
the product is another quality indicator. The quality of the machines is determined by the quality of the
machine parts. High strength is required in machine parts. This high strength is provided by heat
treatment applied to the materials. With heat treatment, the material gains hardness and high strength.
This resistance increases abrasion and friction resistance. Machine parts wear less and have longer life.
Despite all these advantages, the hardening of the material becomes more difficult to machining.
Turning hard materials (over 45 hrc) is called hard turning. The surface quality obtained by turning
hard materials is of grinding quality. Hard turning is much faster than grinding. Hard turning is a much
shorter process than grinding and is much more economical. No extra grinding machine is required.
This reduces investment costs. Reducing company costs by requiring extra operators. Therefore, a lot
of work is done about hard turning [1-5 ]. In order to solve these problems, hard turning is examined
in detail. One of the biggest problems of hard turning is tool wear. A lot of work has been done to
investigate tool wear [6-8]. Surface roughness value is one of the most important parameters of
machine quality. The lower the surface roughness, the longer the machine part lasts. Because the
friction force is low. Energy loss is low. No temperature is generated. For all these reasons, there are
many studies about surface roughness value [9-11].
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In hardening materials, there are some disadvantages. Hardening materials are difficult to process.
Cutting parameters are different from conventional turning. it takes time for the operator to determine
the appropriate cutting parameters. The desired values cannot be achieved on every machine.
Appropriate tool needs to be determined. Otherwise, tool wear and breakage are common. On the
appropriate machine, the appropriate cutting parameters should be determined with the appropriate
tool. Otherwise, a bad surface is obtained on the workpiece. Tool costs increase. The workpiece and
machine tool are damaged.
Material method
In this experimental study, in order to examine the hard turning process, AISI 4140 material was heattreated at 900 degrees for 2 hours to reach a hardness of 50 HRC and then cooled in oil. In order to
remove the tensions in the cooled material, it was heated at 350 degrees for 1 hour and air cooled. 1
mm material was removed on the surface of the material to determine whether the material hardened
or not. Then, the hardness value was measured at different points. + - 1 hrc hardness value shows that
a homogenous hardening process is performed.
The workpiece material is connected between the chuck and the tailstock in order to prevent the
vibrations to be 3 times more than the diameter of the workpiece. In the finishing operations, the low
depths of cut is selected.
2 mm wide channels were made on the workpiece surface to separate each experimental work from the
others. When determining cutting parameters, firstly the tool catalog values were taken into
consideration. Since it is a finish turning process, the cutting parameters are determined by considering
the literature studies in order to have a high surface quality.
As the cutting tool WNMG 080408 MT TT5100 suitable for hard turning and a tool with angle and
clearance angle -6 for this tool are used. In order to ensure that the tools and tool are as rigid as
possible, they are tightened at the recommended values and the tool distance is connected as short as
possible. The high tensile strength of hard materials necessitates not only low feed and depth of cut,
but also sufficiently rigid connection of tool, tool, chuck and tailstock.
The machining tests were carried out on a CNC lathe with a speed of 4000 rpm and a speed of 20 hp
produced by TEZMAKSAN.
Calibration of the devices used in the measurement operations was made and calculated by taking the
aricmetic mean of the three different values. Pensclamp meter is used for current value. The current
through a phase is taken. This value is multiplied by voltage and time to calculate the power
consumption required for a certain amount of material removal. To measure the sound intensity, the
LT SL 401 sound meter is located 50 cm from the material removal zone. Measurements were taken
from filter A and slow position. The time periods in which the test environment was quite quiet were
preferred. As soon as the machining test was completed for the surface roughness value, the
measurements were taken in 3 different notes and the aricmetic mean was calculated. Mitutyoyo SJ
201 roughness tester was used.
Data were analyzed using minitap 16 statistical package program. 3d graphics have been extracted
Experimental Result
According to the experimental results, as the amount of wear increases, the sound intensity, current value and
surface roughness value increases. The amount of friction increases due to tool wear. Therefore, vibration
increases. The sound intensity, which is a function of vibration, increases.
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Table1. Constant depth of cut 0.15 mm, 10 passes for 20 min.
Mac.Time
Ra (µm)
Current (A)
Sound L. (dB)
Temperature

20 min.
0,35
3,10
74

40 min.
0,43
3,40
76

60 min.
0,48
3,90
80

45/90

50/90

55/90

Tool wear

Figure 1. Relation between tool wear, temperature, surface roughness value and current value
Motor Current
The current through the single phase increases from 3.2 amperes to 4.2 amperes in the face of increasing tool
wear with increasing machining time. The total current value is 1 ampere in a single phase. In 3 phases it is 3
amps. The higher the amount of wear, the harder the cutting process. The machine tool therefore consumes more
energy. The cutting forces on the machine are measured with a dynamometer. Dynamometer is a very expensive
equipment. In addition, the dynamometer occupies an important place on the machine tool. It narrows the
working limits. There is a significant relationship between current value and cutting forces. Increased cutting
forces cause the current value to increase. Therefore, measuring the current value is a much more practical and
economical method.
4,2
4
3,8
3,6
3,4
3,2
3
20

40
1

2

60 (min)
3

Figure 2. Relationship between tool wear and current value

Increased flank wear results in a higher friction, resulting in higher temperature values. The increased
friction surface results in increased energy consumption and increased sound intensity. The fact that
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the increase in surface roughness value is very low can be related to the decrease in surface roughness
value of the toolradius which increases with wear.
Tool wear
One of the most important machinability parameters is tool wear. Because the cutting process does not
occur with the wear of the cutting tool. Vibration increases with tool wear, surface roughness value
increases, friction increases, energy consumption increases. This causes the part to break down. There
are many symptoms of tool wear. With increasing temperature, material are formed in the form of
sparks, surface quality deteriorates, sound level increases, vibration increases. However, if machining
continues with worn tools, the workpiece will deteriorate. Vibration caused by tool wear will damage
the machine tool. Wear and wear occur on tool exposed to vibration.
Hard materials are often processed with CBN and Ceramic tools due to their high wear resistance.
However, these tools are much more expensive than carbide tools due to their production technology.
Therefore, in this study, the behavior of carbide tools, which can be preferred up to 45-50 HRC
hardness values, is investigated. Despite the wear of the cutting tool, it continued to remove material
with good surface quality for quite a long time. The increase in wear has led to the elongation of the
cutting edge, thus spreading the cutting forces over a larger area. This resulted in a longer cutting
process.
Temperature
In material removal, temperature builds up due to the friction between the material and the cutting
tool. Due to the hardness of the material, it has high strength, which required the application of a
greater force to material off the material. The magnitude of this force increases the friction.
Temperature values increase with increasing friction force. In addition, breakage of metallic bonds
along the plastic deformation in the workpiece causes temperature. Although carbide tools reduce the
coefficient of friction with the coating, the tool coating is rapidly eroded during the turning of hard
materials. This results lead to in a higher friction and temperature. Therefore, there is a need to use
coolant in material removal with carbide tools. However, in this experimental study, in order to see the
temperature effects due to tool wear, material removal process was performed under dry cutting
conditions.
Sound level
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
20

40
1

60 (min)

2

3

Figure 3. Relationship between sound intensity and machining time

Sound is of great importance in material removal. Because it is the most important symptom of tool
wear. Increased friction and vibration result in increased sound level. The higher the amount of wear,
the higher the volume. Instantaneous sound change during material removal gives information on tool
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wear. Measurement is very practical. The change in sound due to wear is easily noticed. The increase
in noise indicates an increase in friction. It is the first indication that the vibrations increase. Increased
vibrations cause damage to machine tools. Therefore, the cuting parameters need to be set to reduce
the sound level. In spite of the increased noise level with tool wear, the feed rate, cutting speed and
depth of cut can be reduced if cutting is performed.
In addition, the amount of wear and increased sound level above 90 db is not suitable for the health of
the operator. Prolonged exposure to this high volume will cause permanent or partial deafness.
Therefore, it is of great importance to investigate the sound intensity due to tool wear.
In addition, increasing sound intensity increases differently due to tool wear, but increases differently
depending on the cutting parameters. It gives important information about the cutting process in the
change of the frequency of the sound along with the volume.
Surface Roughness Value
The most important quality indicator in machine parts is the low surface roughness. Because of the
increased surface roughness value, friction and wear increase. In this case, it leads to inefficient use of
energy. it also shortens the service life of the machine. In particular, it is desirable to have a low
surface roughness for machine parts that come into contact with each other. Hard turning is a finish
turning process. Therefore, a very good surface quality is expected. The surface hardness increases as
the material hardness increases. Another advantage of hard turning is the grinding quality surface.
Grinding is a very long process. Therefore, the fact that it occurs in a shorter time in hard turning gives
an important advantage to hard turning.

0,5
0,45
0,4
0,35
0,3
20

40
1

2

60 (min)
3

Figure 4. Relationship between surface roughness and tool wear
The surface roughness value increases due to tool wear. Vibrations caused by tool wear cause
deterioration of surface quality. The tool wear and the growth of the tool radius cause the surface
quality to increase at some point, while the excessive vibrations on the other hand cause the surface
quality to deteriorate.
Results
To the extent of tool wear, temperature, noise, surface roughness value increases. There is a strong
relationship between each of these parameters. Increased friction force with increasing temperature
value causes the sound intensity to increase. the increase in sound intensity and the formation of
sawdust as a spark is an important indicator in controlling tool wear.
Because hard turning is a finish turning process, good surface quality is required. It is an important
result that the surface roughness value is less than 1 micron despite the amount of wear.
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The surface roughness value increased with tool wear decreases after a while. Increased tool radius
due to tool wear results in a better surface finish.
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INVESTIGATION OF COOLING CONDITIONS WITH CUTTING PARAMETERS
IN TURNING OF HARDENED DIN 1.2343
Dr. Abidin ŞAHİNOĞLU
Çankırı Karatekin University
ABSTRACT
The increasing world population has caused energy problems in manufacturing. Therefore, the
study of energy saving is an important issue. In this study, the effects of changing cutting
conditions on energy consumption were also investigated. Since hard turning is a finish
turning process, cutting parameters have been determined for good surface quality and low
energy consumption. In this study, vacuum hardening process was applied to DIN 1.2343
material. The hardening of the material improves the many mechanical properties of the
material. But the processing of the material becomes difficult. The resulting high temperature
disrupts the structure of the material. It shortens the tool life. Therefore, in this experimental
study, different cutting speeds, different feed rates and constant depth of cut; dry, coolant and
CO2 cooling system was used, surface roughness and effects on motor current value were
investigated. Surface roughness values were found to be close to each other at low feed rates
and cutting speeds. the best surface quality was obtained in the cutting conditions using
coolant. It is seen that the cooling provided by using CO2, which is a very costly method, is
less useful than other cooling methods.
Key words: Hard Turning, Cooling Systems, Motor Current, CO2 cooling, Dry Cutting
INTRODUCTION
Developing tool technology and cutting tools have enabled the machining of hard materials with high
precision. Turning of materials above 45 HRC hardness is called hard turning. High hardness value
means high yield and breaking strength of the material. When DIN 1.2343 material reaches 50 HRC
hardness, its resistance increases 3 times. This means the high load the material will carry. At the same
time, these hard materials have high resistance to wear, friction and temperature. Another advantage in
hard turning is that the surface roughness value is very low. The surface roughness value in hard
turning is of grinding quality. Furthermore, the dry cutting from hard turning operations provides a
great advantage in terms of ecological stability and cost. In the case of hard turning, the processing
time is much shorter than the grinding process, thus saving energy. The need for grinding is reduced.
For all these reasons, hard turning is an important consideration. There are many researches on this
subject [1-5].
Low surface roughness results in better work machine parts. Lower friction, lower heat, less
expansion, lower energy consumption and long service life of the machines. Increasing energy
consumption, decreasing energy reserves, increasing energy prices and the damage to the ecological
environment are among the important issues of energy efficiency in all countries. It is desired to
produce higher quality machines. In order to obtain better surface quality, new studies are being
carried out every day [6-8 ]. Hard turning is of great importance at this point. In addition, the long life
of the machines reduces the consumption of raw materials. It enables the consumer to use the same
machine for a longer time with higher efficiency. As long as the machines are available, how to make
higher quality and more efficient machines will be among the important examination subjects.
Especially in today's societies where the number of machines has increased to this degree and energy
reserves are limited.
Energy efficiency is not only a matter of scrutiny in the use of the machine. It is also an important
subject of examination in the manufacturing stages of machine parts. Because 60% of energy
consumption belongs to the manufacturing industry. Careful use of energy resources is essential for
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sustainable manufacturing. If the world's underground resources continue to be used at the same rate,
it is estimated to have a 50-year reserve. Increasing energy demand has required more energy
production. More energy consumption has caused many disasters. The first is global warming, which
is easily felt in every geographical region. Global warming has caused many problems in the last 100
years with an increase of 0.8 degrees. Temperature increases of 5-10 degrees during the day and
between years are normal. However, even the temperature difference of 0.1 ° C during the year causes
enormous problems. Because a very small increase in climate causes drought in some regions. It
causes excessive rainfall in some areas. Therefore, agricultural lands and agricultural products are
damaged in some regions. In some areas, due to drought, it causes forest fires. Destruction of forests
causes a significant impact on carbon absorption. Hence the carbon emission increases rapidly.
Accelerates evaporation with increasing temperature and carbon release. The increase in steam in the
clouds returns to the earth in a downpour. Thunderstorms, storms and hurricanes indicate that the
ecological balance in the world is disrupted. All these disasters can be prevented by the efficient use of
energy resources. Therefore, the optimal cutting parameters must be determined in the manufacturing
process. Therefore, the number of studies related to energy consumption is increasing [9-10].
In this experimental study, the effects of 2 different cooling systems were investigated in detail at
constant depth of cut, 3 different cutting speeds and 3 different feed values. The effects of the cut-off
parameters on the instantaneous current value are explained.

Materials and methods
For processing tests, DIN 1.2343 material was cut to 50 mm diameter and 250 mm length. Workpiece
vacuum hardening process was applied. The hardness value is 50 HRC. 1 mm material was removed
and prepared for processing experiments.
The workpiece is connected between the chuck and tailstock. Hard materials are processed with CBN
or ceramic tools. In these tools, coolant is not used since the temperature formation is low. However,
the material can be processed with carbide inserts up to a certain hardness (50 HRC). The use of the
carbide tip causes the temperature to increase in a short time. The effects of different cooling systems
were investigated to solve the problem of increasing temperature. To examine the effects of cooling
fluid; dry, with cooling liquid and CO2 cooling. Cutting parameters were chosen according to the end
catalog and literature studies. Constant depth of cut, 3 different feed rates, 3 different cutting speeds, 3
different cooling methods were used. Table 1 shows the cutting conditions and the properties of the
material.

Workpiece material

DIN 1.2343

Heat treatment temperature
Tempering temperature
Hardness
Dimensions
Cooling system
Machine tool
Tool Machine Power
Machine Tool Max speed
Cutting tool
Tool holder
Feed rate
Cutting speed
Depth of cut

850 °C
350 °C
50 HRC
Ø 50 mm, length 250 mm
dry, with coolant, CO2 cooling
Taksan TTC 630 CNC
20 kW
4000 rpm
Taqutec DCMT 11 T 308
90 °
0,07-0.10-0.13 mm/rev
180-200-220 m/min
0,20 mm
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Surface roughness tester
Clamp Ammeter
Table 1. Cutting Condition

Mitutoyo SJ 201
LT 210

Experimental Results
According to the experimental results obtained, different cutting parameters and the effects of different
cooling systems on the roughness and instantaneous current value were investigated. It is explained
which cutting parameters should be preferred for low surface roughness value. If the instantaneous
current value is high or low, it is an important indicator of the load amount in the cutting process. It is
also an important indicator of instant energy consumption. In this experimental study, the effects of
cooling system on surface roughness value are explained.

Exp.

v
m/dak

f
mm/dev

1
180
0,07
2
180
0,10
3
180
0,13
4
200
0,07
5
200
0,10
6
200
0,13
7
220
0,07
8
220
0,10
9
220
0,13
Table 2. Experimental result

Current
(with
cooling)

Ra
(dry
cutting)

Ra
(cooling)

Ra
(CO2)

2,58
2,98
3,19
3,01
3,32
3,85
3,51
4,36
4,58

0,28
0,36
0,70
0,24
0,31
1,12
0,15
2,25
4,10

0,21
0,30
0,45
0,20
0,25
0,48
0,13
0,21
0,45

0,32
0,62
0,71
0,25
0,41
0,76
0,39
1,35
3,29

There is not much difference in the cutting conditions associated with the cooling system at low
cutting speeds. However, as the cutting speed increases, surface roughness value deteriorates in dry
cutting conditions. It was found that tools with a hardness of 45 HRC are not suitable for machining at
high cutting speeds. Especially in hard turning operations where low surface roughness is required
In coolant cutting, better surface quality is achieved than high cutting speeds.The best surface quality
is achieved with coolant cutting, then from the CO2 cooling system. The worst surface quality occurs
in dry cutting conditions. In dry cutting conditions, especially at high cutting speeds, the surface
roughness value increases very much due to the temperature and wear.
The relationship between instantaneous cutting values and cutting parameters was investigated under
optimum surface roughness values. As the amount of advance increases, instantaneous current value
increases. As the cutting speed increases, the current value increases. However, the total power
consumption is reduced as the processing time is shortened.
Surface roughness value
One of the most important machinability parameters in the manufacturing industry is surface
roughness. Because surface quality is the most important indicator of the friction forces. Good surface
quality results in low friction forces and reduced energy losses. In our world, where energy
consumption is increasing day by day, limited energy resources require more energy efficient use. In
addition, it provides a longer workpiece life. The use of long-life machines ensures less raw material
consumption. Reduces user's costs. Makes more use of the machine.
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0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0,07

0,1
Dry

Cooling

0,13
CO2

Figure 1. At a cutting speed of 180 m / min, different cooling systems and 3 different feed rate; effect
on surface roughness.
1,2
1
0,8

0,6
0,4
0,2
0
0,07

0,1
Dry

Cooling

0,13
CO2

Figure 2. At 200 m / min cutting speed, different cooling systems and 3 different feed rate; effect on
surface roughness.
5
4
3
2
1
0
0,07

0,1

Dry cutting

0,13

Cooling

CO2

Fig. 3. At a cutting speed of 220 m / min, different cooling systems and 3 different feed rate; effect on
surface roughness.
According to the test results, surface roughness value decreases with increasing feed rate. The best
surface quality is achieved with coolant cutting.
Effect of coolant

www.ankarakongresi.org

P. 228

October 4-6, 2019 Ankara

INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE
ON SCIENTIFIC RESEARCHES

267267267

Although the hard turning process has many advantages, one of the most important problems is that
the temperature is too high. Therefore, the effects of coolant were investigated in this study. In this
study where CO2, coolant and dry cutting slurries are examined, the use of CO2 is a very costly
process, but good surface quality is not achieved. However, it is more economical than CO2 and the
use of coolant available on every machine tool gives much better results. The main reason for this is
the overcooling caused by the use of CO2, which makes the chip removal difficult. When using
coolant, the lubricity between the tool and the chip surface provides a more comfortable chip flow.
The coolant also provides a more comfortable flow of chip. In dry cutting conditions, it is seen that the
temperature formed negatively affects the cutting conditions
Current
The current value consumed by the machine tools gives a lot of information about the cutting
conditions. In particular, it is an indication of the load the machine tool is subjected to at the time of
cutting. Measurement of cutting forces requires very expensive equipment. However, it is very easy to
measure the current value as an indication of cutting forces. The change in current value gives
information about the cutting conditions. It is known how much the machine tool is forced with the
instantaneous current value. The maximum power of the machine tool is known. Operating the
machine too close to this power value may damage the machine tool. The very low power
consumption is an indication that the machine tool is not operating efficiently. Therefore, monitoring
the current value is important for manufacturing.
4,7
4,2
3,7
3,2
2,7
2,2
0,07

0,1
180

200

0,13
220 (m/min)

Figure 1. The relationship between current value and feed rate at different cutting speeds
The current value is an indication of energy consumption. Increasing current value indicates an
increase in energy consumption. However, if the current value increases with increasing cutting
parameters, if the machining time becomes too short, the total energy consumption is reduced.
Cutting parameters should be selected to determine low energy consumption and high surface quality.
Results
As a result of the experimental data obtained, surface roughness value increases with increasing feed
rate. The effect of the cutting speed is very small. In addition, among the cooling methods, the best
surface quality is obtained under the cutting conditions using the cooling liquid.
The most effective parameter on the instantaneous current value is the amount of feed. The increase in
the feed rate increases the load. However, the total power consumption is reduced as the processing
time is shortened. If the instantaneous current value is too high, it is an indication that the machine tool
is overloaded. Since the instantaneous current value is too low, it is an indication that the machine tool
is not operating efficiently enough and cutting parameters should be determined in order to reach the
current values at the average values.
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When the surface roughness value is low, the most effective cutting condition is the cutting condition
obtained by using coolant. The coolant not only facilitates chip flow, but also prevents the material
from being exposed to high temperatures and deteriorating its chemical and mechanical properties.
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ILICA KÖYÜ (YILDIZELİ-SİVAS) JEOTERMAL POTANSİYELİNİN
ÇOK-ELEKTROTLU REZİSTİVİTE YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI
INVESTIGATION OF GEOTHERMAL POTENTIAL OF ILICA VILLAGE
(YILDIZELİ-SİVAS, TURKEY) WITH MULTI-ELECTRODE RESISTIVITY METHOD
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ÖZET
Çalışma alanı, Sivas ili, Yıldızeli ilçesi, Ilıca köyü sınırları içerisindedir. Bölgede, Ilıca
Çermiği olarak adlandırılan alandaki mevcut kaynağın geliştirilerek turizme açılması ve
bölgede termal turizme yönelik tesis inşa edilmesi ve mineralli su şişeleme tesisi işletimi
planlanmıştır. Bu bağlamda, bölgedeki kaynak suyunun debisinin artırılmasına yönelik olarak
kaynak ve yakın çevresinde sondaj çalışmaları düşünülmektedir. Sivas vb. gibi turizm fakiri
illerde, jeotermal kaynaklar turizm odaklı yatırımları tetikleyerek bölge ekonomisine önemli
katkılar koyabilmektedir. Bu gerekçe ışığında, çalışma alanında jeotermal kaynak araştırması
ve üretimi yapabilmek amacıyla bu çalışmanın yapılması planlanmıştır. Saha incelemesi
öncesinde, çalışma alanı ve çevresi ile ilgili jeolojik verilere ilişkin literatür incelenmiş ve
önceki çalışmacılar tarafından hazırlanan jeoloji haritaları edinilmiştir. Arazi çalışmalarında
kullanılmak üzere gerekli döküman temin edildikten ve incelendikten sonra arazi
çalışmalarına geçilmiştir. Çalışma alanının jeotermal potansiyelinin aydınlatılması ve açılacak
gradyan/üretim kuyusu yerinin ve derinliğinin tespiti için jeolojik etüt sonucunda belirlenen 2
hatta, çok-elektrotlu (84 elektrotlu) rezistivite yöntemi ve çok-kanallı (8 kanallı) cihazla
jeofizik ölçümler yapılmıştır. Son yıllarda, elektronik ve bilgisayar bileşenlerinin evrimi, bir
doğrultu boyunca sondaj-profil ölçüsü alınmasını sağlayacak otomatik olarak değiştirilebilen
çok-elektrotlu özdirenç ölçü sisteminin gelişimine olanak sağlamıştır. Bu şekilde ölçülen
görünür özdirenç değerleri, bir ters çözüm algoritması ile yorumlanarak profil boyunca olası
belirti yerlerini gösteren özdirenç-derinlik kesitleri elde edilmektedir. Çok kanallı ve çokelektrotlu jeofiizk ölçüm cihazları ile IP, Schlumberger, Wenner, Dipole-dipole, Pole-dipole,
Pole-pole gibi elektrik yöntemlerin, aynı hatta ayrı ayrı veya hepsinin birlikte
uygulanabilmesi mümkündür. Bu ölçü sistemi, yeraltından iki boyutlu (2B) ve üç boyutlu
(3B) veri eldesinin teminini olanaklı kılmıştır. Dolayısıyla, çalışma alanında alınan iki boyutlu
ölçülerle yapılması planlanan sondajın lokasyonu için öneride bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Ilıca, Jeotermal Enerji, Jeotermal Etüt, Jeofizik Etüt, Çokelektrotlu Rezistivite (Jeoelektrik Tomografi)
ABSTRACT
The study area is within the boundaries of Ilıca village of Yıldızeli district of Sivas province.
It is planned that the existing resource in the area called Ilıca Çermiği will be developed,
thermal tourism facilities will be built in the region and mineral water bottling facility. In this
context, drilling works are planned to increase the flow rate of natural spring water and others
springs in the region. In tourism-poor provinces (Sivas and etc.,), geothermal resources can
contribute to the local economy by triggering tourism-oriented investments. In light of these
reasons, it was planned to carry out this study in order to research geothermal resources and to
produce the potential fluids in the field. Before the field study, the literature on the geological
data related to the study area and its environment was examined and geological maps
prepared by previous researchers were obtained. After the necessary documents were obtained
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and examined for field studies, the field studies were started. In order to clarify the
geothermal potential of the study area and to determine the location and depth of the
gradient/production well(s) to be drilled, it was measured geophysical measurements via
multi-electrode (84-electrode) resistivity method and multi-channel device (8-channel) in the
regions determined by the geological survey. In recent years, the evolution of electronic and
computer components has led to the development of an automatically replaceable multielectrode resistivity measurement system that allows sounding-profile measurements along
one line. The apparent resistivity data measured with this method are interpreted with an
inverse solution algorithm to obtain resistivity-depth cross-sections that show possible
anomaly locations along with the profile. With multi-channel and multi-electrode geophysical
measuring devices, it is possible to apply electrical methods such as IP, Schlumberger,
Wenner, Dipole-dipole, Pole-dipole, Pole-pole, on the same line separately or together. This
measurement system has made it possible to obtain two-dimensional (2D) and threedimensional (3D) data from the underground. Therefore, the location of the drilling planned in
the study area was proposed with two-dimensional measurements.
Keywords: Ilıca, Geothermal Energy, Geothermal Exploration, Geophysical Survey,
Multi-electrode Resistivity (Geoelectrical Tomography)
1. GİRİŞ
Sivas ili, Yıldızeli ilçesi, Ilıca köyü sınırları içerisindedir. İl merkezine 57 km ve ilçe
merkezine 9 km uzaklıktadır (Şekil 1). Ulaşımın tamamı asfalt yolla sağlanmaktadır. Etüt
alanı Sivas İ37a1 paftası içerisinde kalmaktadır. Bölgede, Ilıca Çermiği olarak adlandırılan
alanda mevcut kaynağın geliştirilerek bölgede termal turizme yönelik tesis inşa edilmesi ve
kaynak suyu şişeleme tesisi işletimi planlanmıştır. Bu bağlamda, bölgede kaynak suyunun
debisinin artırılmasına kaynak ve yakın çevresinde sondaj çalışmaları düşünülmektedir. Sivas
vb. gibi turizm açısından fakiri illerde, jeotermal kaynaklar turizm odaklı yatırımları
tetikleyerek bölge ekonomisine önemli katkılar koyabilmektedir. Bu gerekçeler ışığında,
çalışma alanında jeotermal kaynakların araştırılması ve üretim yapabilmesi bu çalışmanın
amacıdır. Bu amaçla jeolojik etüt sonucunda belirlenen alanda, gelişmiş jeofizik cihazla
ölçümler yapılmış ve açılması planlanan sondaj kuyusunun yeri belirlenmiştir.
2. BÖLGESEL JEOLOJİ VE JEOTERMAL POTANSİYEL
Paleozoyik yaşlı metamorfitler, bölgede yüzeyleyen en yaşlı birimler olup; batıda Akdağ
Metamorfitleri, kuzeyde Tokat Metamorfitleri ve güneyde ise Keban Metamorfitleri şeklinde
üç farklı birim olarak tanımlanmıştır. Üst Kretase yerleşme yaşlı ofiyolitik seri ise, bölgenin
kuzeyinde ve güneyinde yaklaşık D-B doğrultulu iki ayrı kuşak şeklinde yüzeylemekte olup,
kuzeydeki ofiyolitik seri Tekelidağ Karışığı (Yılmaz, 1981), güneydeki de Divriği Ofiyolitli
Karışığı (Tunç ve diğ., 1991) olarak tanımlanmıştır. İnceleme alanında, stratigrafik istife
temeli oluşturan Akdağ Metamorfitleri ile bunların üzerine açısal uyumsuzlukla gelen
Tersiyer yaşlı birimler bulunmaktadır (Şekil 2).
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Çalışma Alanı

Şekil 1. Çalışma alanının yerbulduru haritası

Şekil 2. Çalışma alanının jeoloji haritası (Bingöl, 1989)
Bölgede, Ilıca Çermiği olarak adlandırılan alanda sığ olduğu tahmin edilen bir kuyu
kazılmıştır (Şekil 3). Bu kuyudan, muhtemelen yüzeysuyu karışması nedeniyle düşük
sıcaklıklı ve debili mineralli su üretilmektedir. Jeotermal enerji oluşumu; ısıtıcı, hazne kaya,
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örtü kaya ve beslenme öğelerinin bulunmasına bağlıdır. Jeotermal alanlarda gerekli ısı
kaynağı, ya genç bir volkanizmaya veya genç tektonik etkinlikle oluşabilir. Çalışma
alanındaki volkanikler, genç volkaniklerdir. Bölgedeki volkaniklerde gözlenen hidrotermal
alterasyonlar, gaz hoşlukları ve kış aylarında çevredeki yüzleklere göre daha az kar tutması,
ısıtıcı kaya olduklarını destekleyen verilerdir. Jeotermal alanlarda, akışkanın yeraltında
birikebileceği gözenekli ve geçirimli kayaçlar gereklidir. Çalışma alanında, tektonik
etkinlikler sonucunda gelişen eklem sistemleri, çatlaklar ve faylar nedeniyle ikincil
gözeneklilik ve geçirimlilik kazanan mermerler ve çalışma alanında alanında yüzlek
vermeyen, fakat bölgede yapılmış olan sondajlarda delinen kireçtaşları potansiyel rezervuar
kayalardır. Jeotermal akışkanı, hazne kayada tutan ve ısı kaybını önleyen geçirimsiz kayalar
olarak çalışma alanındaki genç yaşlı jipsli sedimanter birimler, hazne kaya için çok iyi bir
yalıtkan ve örtü görevi üstlenebilir. Jeotermal alanın potansiyeli, alanın su bütünlemesiyle
doğru orantılıdır. Bunun için beslenme yolları, yerleri ve kökeninin iyi belirlenmesi
gerekmektedir. Çalışma alanındaki hazne kayaların beslenmesi, kırıklar ve formasyonların
litolojilerinin geçirimliliği ile ilgili olmalıdır. Bu beslenme, çoğunlukla bu alana düşen
meteorik suların ve havzaya gelen yerüstü ve yeraltısularının toplamıdır.

Şekil 3. Ilıca Çermiği adı verilen bölgede önceki yıllarda açılmış sığ sondaj kuyusu
3. JEOFİZİK ÇALIŞMALAR
Klasik bir yöntem olan elektrik özdirenç sondaj yöntemi (DES), jeolojik sorunların
çözümünde başvurulan başlıca yöntemler arasında yer alır. Kayaçların yatay veya düşey
yöndeki elektriksel iletkenlik farklarından yararlanarak jeolojik yapının ortaya konması
elektrik özdirenç yöntemlerin uygulamasındaki temel amaçtır. Bu yöntemde, yeraltındaki
tabakaların derinlikleri ve kalınlıkları özdirenç farklılıklarından faydalanılarak belirlenmeye
çalışılır. Elektriği iyi ileten ortamların özdirenç değeri düşük, elektriği iletmeyen ortamların
özdirenç değeri yüksektir. Bu ilkeden hareketle, içerisinde su bulunan formasyonların
iletkenlikleri yüksek, dolayısı ile özdirençleri düşük olacaktır. Mineral çözeltisi içeren suların
bulunduğu formasyonların özdirenç değerleri ise, daha da düşük olacaktır. Ortamın
özdirencini etkileyen birçok etken vardır. Bunlar; jeolojik birimlerin gözenekliliğindeki
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değişimler, içerdiği çözeltilerin kimyasal durumları, yoğunluklarındaki farklılıklar ve ısı
değişimleri gibi etkenlerdir. Özellikle, jeotermal bir sistemin bu tür değişimlerin tümünü
barındırması, ortamda bulunan farklı ve hızlı değişen fiziksel özelliklerin yöntemin başarısını
etkilediği bilinen bir gerçektir. Jeotermal bir alan üzerinde yapılan özdirenç araştırmasında,
ortamın ısı, gözeneklilik, tuz ve iyonik mineral oranındaki artış doygun kayacın özdirencini
azaltıcı bir etkendir. Bu önemli olgu, jeotermal sistemin belirlenmesinde etkilidir. Ayrıca,
hidrotermal etkinlikler sonucu oluşmuş kil minerallerinin varlığı da ortamın özdirencinin
belirlenmesinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu etkilerin tümü, özdirencin düşmesine neden
olur ve akışkan içeren jeotermal sistemlerin tümünde genellikle gözlenir. Ancak, sıvı baskın
yerine buhar baskın rezervuarlar üzerinde yapılan özdirenç araştırmaları, bu tür alanların
göreli olarak daha yüksek özdirenç değerleri verdiğini ortaya koymuştur. Doğaldır ki, bu tür
alanlardaki rezervuarların suya doygun bölümleri de düşük özdirençli zonlarla tanımlanabilir.
Jeotermal alanlar, tektonik aktivitenin etkin olduğu ve önemli değişimler geçirmiş yerlerde
bulunmaktadırlar. Böylece, jeolojik açıdan birçok değişik türde süreksizliğe sahiptirler. Bu
özellik, gömülü jeotermal rezervuarın bilinmeyen, tanımlanmamış ve boyutları
düşünüldüğünde de oldukça karmaşık olan yapısı için birçok belirsizliğe neden olabilir.
Ancak, ortamda sıcak tuzlu sular ve kil içeriğinin bulunduğu durumlarda, ortamlar arasındaki
yüksek özdirenç zıtlığının ortaya çıkması çözümü bir ölçüde kolaylaştırıcı bir etken
olmaktadır. Jeofizik literatüründe, jeotermal aramacılıkta kullanılan özdirenç yöntemleri
üzerine birçok araştırma bulunmaktadır ve çok sayıda jeotermal rezervuar bu yöntem
yardımıyla araştırılmıştır. Özdirenç (rezistivite) yöntemi, gömülü hidrotermal yapının
boyutlarını belirlemek ve onları jeotermal rezervuarlarla ilgili termal ve hidrojeolojik
yapılarla ilişkilendirmek için Schlumberger veya Wenner elektrot dizilimi kullanılarak
gerçekleştirilebilir.
Yeraltı yapılarının derinlik ve kalınlıkları ile konumlarını belirlemek amacı ile yapılan
jeofizik etüt yöntemlerinden en yaygın olarak kullanılanı elektrik özdirenç Düşey Elektrik
Sondaj (DES) yöntemidir. Bu yöntemde yeraltındaki tabakaların derinlikleri özdirenç
farklılıklarından faydalanılarak belirlenmeye çalışılır. Jeotermal çalışmalarda, jeofizik elektrik
özdirenç yöntemi varsa düşük özdirençli bu formasyonların kalınlık ve derinliklerini tespit
etmek amacı ile yapılır. Buradan da anlaşılacağı gibi jeofizik elektrik özdirenç yöntemi
formasyonlarda bulunan suların sıcaklığı ve miktarı ile ilgili bir kestirimde bulunamaz, fakat
jeotermal akışkan içerebilecek formasyonların belirlenmesinde bir yaklaşımda bulunur.
Suların sıcaklığı ve miktarı, sadece yapılacak sondaj kuyuları aracılığı ile belirlenebilir.
Son yıllarda, elektronik ve bilgisayar bileşenlerinin evrimi, bir doğrultu boyunca sondaj-profil
ölçüsü almamızı sağlayacak otomatik olarak değiştirilebilen çok-elektrodlu özdirenç ölçü
sisteminin geliştirilmesine olanak sağlamıştır. Bu şekilde ölçülen görünür özdirenç yapmakesit verileri, bir ters çözüm algoritması ile yorumlanarak profil boyunca olası belirti yerlerini
gösteren özdirenç-derinlik kesitleri elde edilir. Çok elektrotlu özdirenç sistemi; birçok tel
içeren (24, 48, 72, 96, ...) eşit aralıklı (örneğin 5 m) olarak çakılmış elektronların ile bunların
bağlantısını sağlayan birçoklu kablodan oluşur (Şekil 4). Akım (A,B) ve gerilim (M,N)
elektrotlarının çeşitli kombinasyonları ile karmaşık bir sondajprofil kesiti, kablonun toplam
boyuna bağlı olan en büyük araştırma derinliği ile elde edilir. Çok kanallı, taşınabilir olan bu
rezistivite cihazı, hafızasındakileri depolar ve ölçüleri dönüştürerek tanımlayabilir. Bu cihaz ile
jeofizik yöntemlerden IP, Schlumberger, Wenner, Dipole-dipole, Pole-dipole, Pole-pole veya
hepsi bir arada yapılabilir. Yeni geliştirilen çok-elektrotlu cihaz, yeraltısuyu etütlerinde 2B ve
3B çalışmaların etkisini artırmaktadır.
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Şekil 4. Çalışmada elektrik özdirenç ölçümlerinde kullanılan çok-kanallı jeofizik cihaz ve
kablolar
Çalışma alanında, jeotermal akışkan anomalisi tespiti için çok-elektrotlu (84-elektrotlu) ve çokkanallı (8 kanallı) SUPERSTING R8/IP rezistivite görüntüleme cihazıyla (Şekil 4) 2 adet
hattın ölçümü yapılmıştır. Jeofizik ölçümlerin amacı, bölgedeki genel jeolojik yapıları çözmek
yerine çalışma alanının jeotermal potansiyelini değerlendirmeye yönelik olmuştur. Şekil 5’de
jeofizik ölçüm yapılan hatları gösterir harita verilmiştir. Elektotlar arası açıklık, 20 m’dir.
Jeofizik özdirenç ölçümlerinin değerlendirilmesinden sonra, çalışma alanına ait Şekil 6’da
verilen elektrik yapı (yer-elektrik) kesitleri, EartImager2D yazılımı kullanılarak hazırlanmıştır.

Şekil 5. Jeofizik ölçüm hatlarının Google Earth görüntüsü
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Şekil 6. 1.ölçüm (A-A’) ve 2.ölçüm hattı (B-B’) boyunca alınan yer elektrik kesitler ve
jeolojik yorumları (bkz. Şekil 5)
Jeolojik ve jeofizik verilerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda, çalışma alanında mevcut
jeotermal akışkan sıcaklıklarının derinlere doğru artabileceği düşünülmektedir. Çokelektrotlu rezistivite cihazı ile alınan ölçüler, EartImager 2D programında değerlendirilmiş ve
bölgesel jeoloji ile deneştirilerek şu sonuçlara varılmıştır;
1. Akdağ metamorfitlerinde çok düşük rezistivite değeri veren ölçülerin, sıcak su nedeniyle
olabileceği kanaatine varılmıştır (Şekil 6).
2. Elde edilen veriler ışığında mevcut saha içerisinde kırıklı, parçalı, ezik zonların
araştırılması, bu zonun altında sıcak suyun dolaştığı seviyeleri tespit etmek amacıyla bir adet
araştırma sondaj kuyusu yeri belirlenmiştir (Şekil 7 ve 8). Jeotermal araştırma sondajında sığ
seviyelerde killi, siltli ve marnlı birimler daha sonra kırıklı-çatlaklı Akdağ metamorfitleri
(mermer, kuvarsit, kuvars mermer, şist) geçilecektir (Şekil 8). Bu tip kayaçlarda, çamurlu
sondaj yöntemi ile çalışıldığında dolaşım kayıpları olması olasıdır. Bu nedenle, araştırma
kuyusunun açımında kullanılacak sondaj yöntemi dikkatle seçilmelidir. Havalı sondaj
yöntemi, öncelikli tercih olabilir.
4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Çalışma alanında, jeotermal akışkan araştırma amaçlı yapılan jeofizik çalışmalarda belirlenen
faylar etrafındaki olasılıkla jeotermal akışkandan kaynaklanan düşük rezistiviteli anomaliler
(belirtiler) tespit edilmiştir. Bu anomaliler, çalışma alanında üretim yapılabilir bir jeotermal
akışkanın olabileceğini ve sondajlı araştırmalara devam edilmesinin gerekliliğini ortaya
koymaktadır. Elde edilen veriler ışığında mevcut saha içerisinde kırıklı, parçalı, ezik zonların
araştırılması, bu zonun altında sıcak suyun dolaştığı seviyeleri tespit etmek amacıyla derinliği
400 ± 50 m olan bir adet araştırma sondaj kuyusu açılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
Açılacak araştırma kuyusundan olumlu sonuç alındığı takdirde, kuyunun üretim kuyusuna
dönüştürülebileceğini, kaynağın sürdürülebilir kullanımının sağlanabilmesi için gerekli kuyu test
ve ölçümlerinin yapılması önerilir.
KAYNAKÇA
Bingöl, E., 1989. 1/2.000.000 ölçekli Türkiye jeoloji haritası. MTA Yayını
Tunç, M., Özçelik, O., Tutkun, Z. ve Gökçe, A., 1991. Divriği - Yakuplu - İliç - Hamo
(Sivas) yöresinin temel jeoloji özellikleri. Doğa-Türk Yerbilimleri Dergisi, 15, 225-245
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Şekil 7. Önerilen kuyu yeri sahadaki konumu
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Şekil 8. Önerilen kuyunun açımı sırasında muhtemel geçilecek jeolojik birimler ve kuyu
tasarımı
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ORTAKÖY JEOTERMAL SAHASININ (ŞARKIŞLA-SİVAS)
KAYNAK KORUMA ALANLARININ BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF RESOURCE PROTECTION AREAS OF ORTAKÖY
GEOTHERMAL FIELD (ŞARKIŞLA-SİVAS)
Jeo.Yük. Müh. Adil ÖZDEMİR
Adil Özdemir Danışmanlık
Dr.Öğr.Üyesi Yıldıray PALABIYIK
İstanbul Teknik Üniversitesi
Dr.Öğr.Üyesi Alperen ŞAHİNOĞLU
İstanbul Esenyurt Üniversitesi
ÖZET
Ortaköy jeotermal sahası, Sivas’ın Şarkışla ilçesinin 21 km kuzeybatısındadır. Bölgede,
Paleozoyik’ten Kuvaterner’e kadar farklı yaş ve litolojide formasyonlar yer almaktadır.
Çalışma alanındaki jeotermal sistemin belirtileri olarak bölgedeki sıcak su kaynakları, MTA
tarafından açılan sıcaksu sondajı ve tespit edilen alterasyon zonları değerlendirilmiştir.
Ortaköy jeotermal sahasında, Akdağmadeni litodemine ait mermer birimlerin jeotermal
sistemin ana rezervuarını, Neojen birimleri olan kiltaşı-çamurtaşından oluşan Yeniçubuk
formasyonu, kil çimentolu çamurtaşı ve tüf serilerinden oluşan Kızılırmak Formasyonu ise
sistemin örtü birimlerini oluşturduğunu açılan sondaj teyit etmiştir. Jeotermal model olarak
derinlerde yerleşmiş olan soğumamış magma odalarından kabukta yayılan ısı enerjisinin,
rezervuar kayada depolanmış olan meteorik kökenli suların ısınmasını, mineral ve erimiş
gazlarca zenginleşmesini sağlamaktadır. Bu sularda, basıncın da etkisiyle fay zonları, kırık ve
çatlaklar vasıtasıyla yeryüzüne çıkıp mineralli sıcak su kaynaklarını oluşturmaktadır.
Bölgedeki sıcak sular sol yönlü, doğrultu atımlı Kızılırmak fayı ile kesişen tansiyonel faylara
bağlı olarak çıkmaktadır. Sahadaki kaynak sularının sıcaklıkları 21.3 - 36° C arasındadır.
Sahada, ana rezervuarı oluşturan mermerlerden üretimi sağlayacak 290 m derinlikli sıcaksu
sondajı kazılmıştır. Halen hamamda kullanılan sondaj suyunda, yapılan ölçümlerde sıcaklık
36.6 oC olarak belirlenmiştir. Silis jeotermometresine göre, rezervuar sıcaklığı ise 50-60° C
dolayında olup, daha yüksek sıcaklık olasılığı bulunmamaktadır. Toplam mineralizasyon
değerleri, kaynaklarda 2956-3898 mg/lt, sondaj suyunda 2407 mg/lt’dir. AIH’a göre, bu sular
genelde Ca-Mg-Na-HCO3-Cl’lü sıcak sular sınıfına girmekte olup, jeotermal akışkan
kireçlendirici özelliktedir. Kaplıca suyunun, içmece olarak kullanılmasının halk sağlığı
açısından tehlikeli olacağı ve bu konuda detaylı çalışmaların yapılmasının gerektiği
belirlenmiştir. Bu çalışmada, Ortaköy kaynaklarının beslenme havzası içerisindeki kirletici
etkenler incelenip, jeolojik yapılarla karşılaştırılarak kirlilik parametreleri açısından bir
değerlendirme yapılmış ve koruma alanları belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Jeotermal Enerji, Düşük Sıcaklıklı Jeotermal Kaynak, Koruma Alanı,
Ortaköy Jeotermal Sahası
ABSTRACT
Ortaköy geothermal field is located 21 km northwest of Şarkışla district of Sivas. Formations
of different age and lithology are found in the region from Paleozoic to Quaternary. The hot
water resources in the region, MTA geothermal well and alteration zones have been evaluated
as the signs of the geothermal system in the study area. In the Ortaköy geothermal field, it was
confirmed by the drilled geothermal well that the Akdağmadeni lithodem marble units are the
main reservoir rock of the geothermal system, the Yeniçubuk formation consisting of
Neogene units (claystone-mudstone), and the Kızılırmak Formation (clay cemented mudstone
and tuff series) is the cap rocks of the geothermal system. In the waters, with the effect of
pressure, fault zones come to the earth surface by means of fractures and cracks and constitute
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to mineral hot springs. The hot springs in the region emerge due to the left-oriented, strikeslip Kızılırmak fault and the secant tensional faults. The temperatures of hot springs in the
field are between 21.3 - 36 °C. In the field, 290 m deep hot-water drilling was carried out for
the production of the marbles forming the main reservoir rock. The temperature of the fluid
produced from the geothermal well used in the bath is 36.6 oC. According to the silica
geothermometer, the reservoir temperature is around 50-60 ° C and there is no possibility of
higher temperature. Total mineralization values are 2956-3898 mg/L of hot springs and 2407
mg/L of the fluid in the geothermal well. According to AIH, generally, the fluids categorize as
Ca-Mg-Na-HCO3-Cl type hot springs and geothermal fluid have calcifying feature. It was
determined that the use of hot springs as drinking water would be dangerous for public health
and detailed studies should be carried out on this subject. In this study, pollution factors in
Ortaköy hot springs are examined and compared with geological structures, pollution
parameters were assessed and the protection areas of the geothermal resource were
determined.
Keywords: Geothermal Energy, Low-Temperature Geothermal System, Protection Area,
Ortaköy Geothermal Field
1. GİRİŞ
Çalışma alanı, Sivas il merkezinin güneybatısında, Şarkışla ilçe merkezinin 21 km
Kuzeybatısında ve Ortaköy’ün 4 km doğusunda J36bl paftasında yer almaktadır (Şekil 1).
Kaynak alanında 1 adet sondaj kuyusundan 24 lt/sn debili, düşük sıcaklıklı (36 oC) jeotermal
akışkan üretimi yapılmaktadır. Üretilen bu akışkanın, yapılacak olan termal tesiste
kullanılması planlanmıştır. Bölge genel olarak, faylarla sınırlıdır. Çalışma alanı ve çevresinde,
öncel çalışmalarda termal turizm açısından ilgi çeken inceleme alanının özelliklerinin ve
kavramsal jeotermal modelin ortaya konulması, potansiyelinin irdelenmesi, geliştirilmesi ile
mevcut sıcak suların özellikleri incelenmiştir. Ayrıca, bu sahada daha yüksek sıcaklıkta su
temininin olasılığı ile kaplıca suyunun balneolojik amaç yanında içmece olarak
kullanılmasının insan sağlığı açısından durumu ile ilgili pek çok çalışma mevcuttur. Bu
çalışmada, Ortaköy kaynaklarının beslenme havzası içerisindeki kirletici etkenler incelenip,
jeolojik yapılarla karşılaştırılarak kirlilik parametreleri açısından bir değerlendirme yapılmış
ve koruma alanları belirlenmiştir.
2. ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ
Ortaköy jeotermal sahasında, temelde Kırşehir-Akdağ masifine ait Mesozoyik yaşlı çatlaklı
ve erime boşluklu mermerler bulunmaktadır. Bunun üzerine uyumsuz olarak Alt-Orta
Miyosen yaşlı, çakıltaşı, kumtaşı, kiltaşı, çamurtaşı ile mercekler halindeki jips, anhidrit ve
linyit ara katkılarından oluşan Yeniçubuk Formasyonu, her iki birimin üzerine ise Üst
Miyosen-Pliyosen yaşlı, göl ve ırmak çökellerinden oluşan, sarımsı renkli çakıl, kum, kil ve
siltlerden oluşan Kızılırmak Formasyonu gelmektedir. İnceleme alanının kuzey ve güney
kesiminde ise geniş bir alanda yayılım gösteren Pliyo-Kuvaterner yaşlı bazaltik lavlar
bulunmaktadır. Ayrıca sıcak su çıkışlarının çevresindeki alanlarda traverten oluşumları
bulunmaktadır (Şekil 2) (Kara ve diğ., 2002).
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Şekil 1. Çalışma alanının yerbulduru haritası
3. ÇALIŞMA ALANININ JEOTERMAL ÖZELLİKLERİ
Çalışma alanındaki jeotermal sistemin belirtileri olarak bölgedeki sıcak su kaynakları, MTA
tarafından açılan sıcaksu sondajı ve tespit edilen alterasyon zonları değerlendirilmiştir.
Ortaköy jeotermal sahasında, Akdağmadeni litodemine ait mermer birimlerin jeotermal
sistemin ana rezervuarını, Neojen birimleri olan kiltaşı-çamurtaşından oluşan Yeniçubuk
formasyonu, kil çimentolu çamurtaşı ve tüf serilerinden oluşan Kızılırmak Formasyonu ise
sistemin örtü birimlerini oluşturduğunu açılan sondaj teyit etmiştir. Jeotermal model olarak
derinlerde yerleşmiş olan soğumamış magma odalarından kabukta yayılan ısı enerjisinin,
rezervuar kayada depolanmış olan meteorik kökenli suların ısınmasını, mineral ve erimiş
gazlarca zenginleşmesini sağlamaktadır. Bu sularda, basıncın da etkisiyle fay zonları, kırık ve
çatlaklar vasıtasıyla yeryüzüne çıkıp mineralli sıcak su kaynaklarını oluşturmaktadır (Şekil 3).
Bölgedeki sıcak sular sol yönlü, doğrultu atımlı Kızılırmak fayı ile kesişen tansiyonel faylara
bağlı olarak çıkmaktadır. Sahadaki kaynak sularının sıcaklıkları 21.3 - 36° C arasındadır.
Sahada, ana rezervuarı oluşturan mermerlerden üretimi sağlayacak 290 m derinlikli sıcaksu
sondajı kazılmıştır. Halen hamamda kullanılan sondaj suyunda, yapılan ölçümlerde sıcaklık
36.6 oC olarak belirlenmiştir (Şekil 4). Silis jeotermometresine göre, rezervuar sıcaklığı ise
50-60° C dolayında olup, daha yüksek sıcaklık olasılığı bulunmamaktadır. Toplam
mineralizasyon değerleri, kaynaklarda 2956-3898 mg/lt, sondaj suyunda 2407 mg/lt’dir.
AIH’a göre, bu sular genelde Ca-Mg-Na-HCO3-Cl’lü sıcak sular sınıfına girmekte olup,
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jeotermal akışkan kireçlendirici özelliktedir. Kara ve diğ. (2002) ve Kara ve Nalbantçılar
(2007) çalışmalarında, çalışma alanının jeotermal özellikleri detaylı olarak incelenmiştir.

Şekil 2. Çalışma alanının jeoloji ve kaynak koruma alanları haritası (jeoloji haritası: Kara ve
diğ., 2002’den alınmıştır)
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Şekil 3. Çalışma alanında sıcak su çıkışlarından görüntüler

Şekil 4. Çalışma alanında sıcak su kuyusu ve çevresinden görüntüler
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4. KAYNAK KORUMA ALANININ BELİRLENMESİ
Çalışma alanında yapılan kuyu testleri ve üretim bilgileri ışığında, kaynağın entegre kullanım
olanağı bulunmamaktadır. Entegre jeotermal kaynak kullanım alanı dışındaki müstakil
kaplıca ve doğal mineralli su işletmelerinde, reenjeksiyon ve enjeksiyon şartı aranmayabilir.
Bu tip durumlarda, akışkan çevre mevzuatı açısından ilgili Bakanlığın görüşü alınarak,
belirlenen uygun alıcı ortama usulüne uygun şekilde deşarj edilebilir. Çalışma alanında, reenjeksiyon kuyusu bulunmadığından dolayı deşarj olarak kaynağın doğusunda yaklaşık 600
metre uzaklıkta bulunan Keklik deresinin kullanması uygun olarak görülmüştür. Drenaj
borularıyla kaynaktan atık olan mineralli su dereye verilebilir. Eğer, bu yöntemin maliyeti
yüksek olacaksa yeni bir deşarj sistemi projelendirilmelidir.
Jeotermal kaynak alanında ve rezervuarda yapılan öncel çalışmalar ve yerinde yapılan
ölçümler sonucunda herhangi bir kirlenme gözlenmemiştir. Buna rağmen jeotermal kaynağın
kaynak koruma alanları zonlara ayırma esasları doğrultusunda bölgeler belirlenmiştir (Şekil
2). Kaynak koruma alanı etütlerinde kaynak alanı, içerisinde alınacak tedbirlerin derecesine
göre 1. 2. ve 3. olmak üzere zonlara ayrılır:
1. Zon: Kaynak alanında yer alan jeolojik formasyonların litolojik ve hidrojeolojik özellikleri,
akışkan taşıyan aktif kırıkların konumu, jeotermal sistemin açık veya kapalı sistem olup
olmadığı, örtü kayacın varlığı ve kalınlığı, doğal çıkış ve kuyular ile yeni kuyu açılabilecek
alanlar dikkate alınarak çizilir.
- Bu alanda jeotermal suyun alınması, depolanması, doğrudan kullanılması ve sudaki mevcut
balık türlerinin korunmasına yönelik tesisler dışında hiçbir yapıya kesinlikle izin
verilmemelidir.
- Yapılaşmaya ilişkin kısıtlama ve yasaklar yer alabilir ve bunlar imar planlarında esas alınır.
Ancak, jeotermal suyun alınması ve depolanması amacına yönelik yapı ve tesislerle, umumi
amaçlara yönelik termal turizm ve sağlık tesislerinin yapılmasına doğal çıkışlardan elli metre,
kuyulardan ise otuz metre çapında dairesel alan ile akışkan taşıyan aktif kırıklar ve jeotermal
sistemde kirlenmeye açık, kirlilik açısından zayıf zonları oluşturacak bol kırıklı, çatlaklı
yapıya sahip litolojik zonların çevresinde elli metrelik sınır hariç olmak üzere, jeotermal
rezervuardan yapılan üretimin veya reenjeksiyonun yeraltısuyu seviyesinde meydana
getirebileceği değişimlerin binalarda oturma, şişme veya tasmana neden olmayacağı bilimsel
ve teknik çalışmalarla belirlenen MTA’nın teknik görüşü alındıktan sonra ilgili idarece
onaylanan alanlarda 5 kata kadar atıklarını hijyenik şekilde 3.Zon dışına taşımaları koşuluyla
sınırlı şekilde izin verilebilir.
- Bu alanının üzerinde bulunduğu dere yatağına hiçbir şekilde moloz, atık, çöp ve kirleticiler
dökülmemelidir.
- Alan içerisinde, yağmur sularının ve atık suların birikmeleri önlenmelidir.
- Alan, çimle kaplanmalı, suyun derine sızmasını önleyecek şekilde tutucu bir madde ile
örtülmelidir.
- Alan içerisinde, tarımsal faaliyetlere izin verilmemelidir.
- Alanın etrafı, çitle çevrilmelidir. Tesislerin ihtiyacı hariç olmak üzere bu alan içerisinde yol
ve kanalizasyon şebekesi geçmemeli; eşme, yarma, çökme, patlatma ve ağır yük bindirme
gibi kaynağı yok edici, yer değiştirici veya zarar verici nitelikli faaliyetler yapılmasına asla
izin verilmemelidir.
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2. Zon: Tali kırık hatları, hidrojeolojik faktörler, biyolojik kirletici unsurların kaynak alana
ulaşımının önleneceği mesafe de dikkate alınarak çizilir.
- Kirli sular, iyi yalıtılmış kapalı borularla 1. Derecede koruma alanından geçmeyecek şekilde
3. derece koruma alanı dışına atılmalıdır.
- Kirlenmeye sebep olacak malzemenin depolanmasına izin verilmeyip, var olan malzemeler
bu alandan kaldırılıp yeri temizlenmelidir.
- Taş ocağı gibi kazılara ve bunlar için dinamit patlatılmasına izin verilmemelidir.
- Drenajı 1.Zon’a doğru olmamak üzere yol açılabilir.
- Kurulacak kaplıca tesisindeki kirlenen sular, iyi yalıtılmış kanalizasyonla 1.Zon’dan
geçmeyecek şekilde bu alanın dışına sevk edilmelidir.
- Gübre depolanmasına izin vermemek koşulu ile organik tarım yapılabilir.
- Önceden açılmış halen kullanılmayan kuyular uygun malzeme ile doldurulup iptal
edilmelidir.
3. Zon: Drenaj yapısı ve su bölüm çizgileri dikkate alınarak çizilir.
- Artıkları kirlenmeye neden olmayacak her çeşit endüstri ve işyeri kurulabilir.
- Her türlü ziraat yapılabilir.
- İyi nitelikli kanalizasyona sahip yerleşme birimleri kurulabilir.
- Her türlü dinlenme, konaklama tesisleri yapılabilir, yaylacılığa yönelik yerleşim yeri
kurulabilir.
5. SONUÇ
Çalışma alanı, düşük sıcaklıklı bir jeotermal sahadır. Sahada, ana rezervuarı oluşturan
mermerlerden üretimi sağlayacak bir adet sıcaksu sondajı kazılmıştır. Halen hamamda
kullanılan bu sondaj kuyusunda yapılan ölçümlerde, jeotermal akışkanın sıcaklığı 36.6 oC
olarak belirlenmiştir. Kaplıca suyunun içmece olarak kullanılması halk sağlığı açısından
tehlikelidir. Çalışmada, Ortaköy jeotermal kaynaklarının beslenme havzası içerisindeki
kirletici etkenler incelenmiş, jeolojik yapılarla karşılaştırılarak kirlilik parametreleri açısından
bir değerlendirme yapılmış ve koruma alanları 3 zon şeklinde belirlenmiştir.
KAYNAKÇA
Kara, İ., Özgür R., Yücel, B. ve Manav, E., 2002. Sivas-Şarkışla-Ortaköy (OR-1) Sıcak Su
Sondajı Kuyu Bitirme Raporu. MTA Enerji Arşiv No: 1021, 24 s. (yayımlanmamış)
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DİZEL YAKIT-KANOLA BİYODİZELİ KARIŞIMININ MOTOR PERFORMANS VE
EMİSYONLARINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF DIESEL FUEL-CANOLA BIODIESEL BLEND
ON ENGINE PERFORMANCE AND EMISSIONS
Dr. Ali Can YILMAZ
Çukurova Üniversitesi
ÖZET
Dizel yakıt petrol türevi bir ürün olup, benzine göre motorda yol açtığı yüksek duman (is) ve
yüksek azot oksit (NOx) emisyonu ile göze çarpmaktadır. Diğer taraftan, dizel motorlar aynı
hacimdeki ve benzer teknolojideki bir benzinli motora göre, daha yüksek tork ve daha düşük
yakıt tüketimi ile de ön plana çıkmaktadır. Karbon monoksit (CO) zehirli bir gaz olmasından
dolayı içten yanmalı motorlar için azaltılması hayati önem taşıyan diğer bir emisyon türüdür.
Emisyonları genel olarak azaltmak yönünde Seçici Katalitik İndirgeyiciler (SCR), dizel partikül
filtreleri (DPF), AdBlue gibi yanma prosesinin dışında ayrı sistemler modern araçlarda
kullanılmakta olsa da, bu sistemler günümüzdeki sıkı emisyon standartlarını karşılamak için
tek başlarına yeterli gelmemekte, emisyonun esas olarak yanma prosesi içerisinde azaltılması
gerekmektedir. Bu da ancak yanma veriminin arttırılması ve doğru yakıtın kullanılmasıyla
gerçekleşebilir. Yakıtın kimyasal içeriği ve motorun spesifik özellikleri (sıkıştırma oranı, çapstrok, yakıt enjeksiyon parametreleri, termik verim, vs.) emisyonların egzoz supaplarından daha
çıkmadan önceki karakteristiğini belirleyen parametrelerdir. Bu çalışmada, atık kanola
yağından transesterifikasyon (esterleşme) yöntemiyle elde edilmiş biyodizelin hacimce %10
(B10), %20 (B20) ve %30 (B30) oranlarında dizel yakıtla (motorin) karışımının motor
performans ve emisyon değerleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Üretilen biyodizelin
özellikleri ASTM D6751 standartlarına göre kıyaslanarak yakıtın kalitesi ayrıca belirlenmiştir.
Performans değerlendirmesinde motor gücü ve özgül yakıt tüketimi parametreleri göz önüne
alınarak kıyaslamalar gerçekleştirilmiştir. Emisyon analizinde CO ve NOx gazlarının değişimi
motorinle karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; B10, B20 ve B30 karışımlarının düşük
kalorifik değerlerinden dolayı, motor gücünü motorine kıyasla sırasıyla %5, %12 ve %17
oranlarında düşürdüğü; özgül yakıt tüketimini ise sırasıyla %6.4, %8.3 ve %10.2 oranlarında
arttırdığı tespit edilmiştir. En düşük CO emisyonu %34 ile B30 için elde edilmiştir. Karışımdaki
biyodizel miktarı arttıkça NOx emisyonlarının da artış eğilimi gösterdiği tespit edilmiş olup,
yine en yüksek artış %14.3 ile B30 için gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Biyodizel, Trans-esterifikasyon, Dizel motor, Performans, Emisyon.
ABSTRACT
Diesel fuel is derived from petroleum and known with its tendency to high soot formation and
nitrogen oxide (NOx) emissions compared to petrol engines. On the other hand, diesel engines
also come into prominence with their higher torque and lower fuel consumption when compared
to petrol engines with similar technology and displacement. Carbon monoxide (CO) emission
is to be diminished within the engine operation due to its high poisoning feature. Though
utilization of emission reduction systems apart from engine combustion process such as
Selective Catalytic Reduction (SCR), diesel particulate filters (DPF), AdBlue, etc., current
emission restrictions necessitate improving combustion process in the cylinder as well. This
phenomenon can just be provided by enhancing combustion efficiency and using fuel with
correct chemical composition. In addition, engine specifications such as compression ratio,
bore-stroke, fuel injection parameters, thermal efficiency, etc. are very effective on formation
of exhaust gases before evacuation through the exhaust valves. In this study, the effects of 10
vol% (B10), 20 vol% (B20) and 30 vol% (B30) canola biodiesel-diesel fuel blend on engine
performance and emission values were investigated. The properties of biodiesel fuel were
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compared according to ASTM 6751 standards and the quality of the fuel was determined
separately. In the performance evaluation, comparisons were made considering the engine
power and specific fuel consumption parameters. In the emission analysis, the variation of
carbon monoxide (CO) and nitrogen oxide (NOx) emissions was compared with diesel fuel.
According to the results; B10, B20 and B30 blends reduce engine power by 5%, 12% and 17%
respectively compared to diesel fuel due to their low calorific values; specific fuel consumption
increased by 6.4%, 8.3% and 10.2% respectively. The lowest CO emission was obtained for
B30 with 34%. It was found that NOx emissions tended to increase as the amount of biodiesel
in the blend increased and the highest increase was observed for B30 with 14.3%.
Keywords: Biodiesel, Trans-esterification, Diesel Engine, Performance, Emission
1. GİRİŞ

Yenilenemeyen petrol kaynaklarının hızla tükenmesi araştırmacıları alternatif yakıt arayışına
yönlendirmiştir. Dizel yakıtın alternatifi biyodizel ve benzin yakıtının alternatifi biyoalkoller
bu konuda ön plana çıkmaktadırlar [1-5]. Bu yakıtlar içten yanmalı motorlarda saf halde
herhangi bir motor modifikasyonuna gerek kalmadan kullanılabildiği gibi petrol kökenli
yakıtlarla karışabilirliğinin yüksek olması da gün geçtikçe artan araştırma konularındandır.
Özellikle son yıllarda giderek artan araç sayısına bağlı olarak ulaşım kaynaklı hava kirliliği,
maruz kalan canlılar için büyük sağlık problemleri oluşturabilmektedir. Motorlu taşıtlar sağlık
yönünden büyük tehlike arz eden azot oksit (NOx), karbon monoksit (CO) gibi birçok gazın
kaynağı haline gelmiştir [6]. Ancak, özellikle biyodizel yakıtının soğuk özellikleri yönünden
dezavantajlı olması yakıtın pompalanma zorluğu gibi problemleri de beraberinde getirmektedir
[7-8]. Bu sebeple biyodizelin belirli oranlarda dizel yakıtla karıştırılması daha mantıklı hale
gelmiştir.
Biyodizelin farklı bitkisel ve hayvansal ürünlerden elde edilmesi ve elde edilen bu yakıtların
motor performans ve emisyonları üzerine etkilerinin incelendiği birçok çalışma bulunmaktadır
[9-16]. Bir dizel motor eşdeğer bir benzinli motora göre daha tasarruflu olsa da is, azot oksit
gibi emisyonlar yönünden dezavantajlı konumdadır. Bunun çözümü olarak alternatif motorlar
(hybrid, elektrikli, CNG’li, vb.) ve/veya alternatif yakıtlar ön plana çıkmaktadır. Biyodizelin en
büyük avantajı dizel motor üzerinde modifikasyon yapılmadan motorinle belirli oranlarda
karıştırılarak kullanılabilmesidir. Bu durum hem maliyetleri düşürmekte hem de zamandan
tasarrufu sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, biyodizelin motorinden farklı olarak oksijen içermesi
yanma veriminin artışında ve genel olarak emisyonların azaltılması konusunda önem arz
etmektedir [17].
Bu çalışmada, atık kanola yağından elde edilen biyodizelin belirli oranlarda motorinle
karışımının dizel motorun performans, CO ve NOx emisyonları üzerine etkileri deneysel olarak
incelenmiştir. Deneyin ayrıntılı anlatımı aşağıdaki bölümlerde gösterilmiştir.
2. MATERYAL ve YÖNTEM
Transesterifikasyon İşlemi
Kanola yağından biyodizel üretimine başlamadan önce dönüştürülecek yağın serbest yağ asidi
(FFA) oranına bakılması gerekmiştir. Serbest yağ asidi atık yağlarda bol miktarda bulunmakla
birlikte biyodizel dönüşüm verimini azaltıcı bir etkendir. Yağ asitleri biyodizele dönüşüm
aşamasında kullanılan katalizörle hızlı bir reaksiyona girerek yağ ve gliserinin ayrışmasını
engelleyen sabunsu yapılar ortaya çıkarmaktadır [18]. Bu sebeple yağ içerisindeki FFA
oranının genel olarak %1’in altına düşürülmesi gerekmektedir [19]. Sonraki aşamada
transesterifikasyon (esterleşme) yöntemiyle (Şekil 1) FFA’sı düşürülmüş yağ biyodizele
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dönüştürülmüştür. Bu dönüşüm sırasında önceden 60ºC’ye ısıtılmış yağın üzerine hacimce %20
metanol, ağırlıkça 5/1000’lik katı halde NaOH ‘dan oluşan karışım eklenmiştir. Oluşan son
karışım manyetik ısıtıcı üzerinde 1 saat boyunca karıştırılmış bu buharlaşan metanolün geri
kazanılması için bir soğutma kulesi kullanılmıştır. Karışımın renginden ve durumundan
reaksiyonun gerçekleşmiş olduğu görülmüş ve bu karışım ayırma hunilerine alınmıştır. Oda
sıcaklığında bekletilen bu karışım içerisinde 12 saatin sonunda gliserin ayrışmıştır. Ayrışan
gliserin uzaklaştırıldıktan sonra kalan kısım içerisindeki ayrışmayan gliserin, tamamen
uzaklaşana kadar yıkanmıştır. Yıkanan karışım 105ºC’de kurutulmuş ve son ürün olan biyodizel
elde edilmiştir (Şekil 2).

Şekil 1. Genel hatlarıyla transesterifikasyon prosesi

Şekil 2. Biyodizel üretim aşamaları
Yakıt özelliklerinin belirlenmesi
Elde edilen biyodizel yakıt hacimce %10 (B10), %20 (B20) ve %30 (B30) oranlarında motorine
karıştırılarak deney numuneleri elde edilmiştir. Sonrasında, bu numunelerin temel özellikleri
ölçülerek ASTM D975 (motorin standardı) ve ASTM D6751 (biyodizel standardı) [20,21]
standartlarına uygun olup olmadığı incelenmiştir (Tablo 1).
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Tablo 1. Yakıtların özellikleri
ASTM D975
(motorin
standardı)

ASTM
D6751
(biyodizel
standardı)

Özellik

Dizel yakıt

B10

B20

B30

Kinematik
viskozite,
mm2/s
(40ºC’de)

2.45

3.67

3.93

4.16

Setan sayısı

57.63

53.98

52.48

50.92

Min. 46

Min. 47

Yoğunluk,
kg/m3
(15ºC’de)

831

841

849

854

820-860

880

Alt ısıl değer,
MJ/kg

38.62

37.71

35.43

34.54

Min. 34.3

Min. 31.4

2.0-4.5

1.9-6.0

3. SONUÇLAR ve TARTIŞMA

Yakıt özellikleri
Yapılan ölçümlerde biyodizel içeren tüm yakıt numunelerinin genel olarak hem ASTM D975
(motorin) ve hem de ASTM D6751 (biyodizel) standartlarını karşıladığı gözlemlenmiştir.
Biyodizelin motorine göre nispeten yüksek yoğunluğu nedeniyle, karışımdaki biyodizel
yoğunluğu arttıkça kinematik viskozitenin de artması beklenen bir sonuçtur. Setan sayısı
motorinin silindir içerisinde tutuşmaya ne kadar yatkın olduğunun bir göstergesidir [22]. Setan
sayısı ne kadar yüksekse yakıt o kadar tutuşma eğilimi gösterir ki bu durumda tutuşma
gecikmesi azalarak vuruntuyu minimize eder. Bunun yanı sıra, tutuşma gecikmesi düşük olan
yakıt birim zamanda üretilen güç ve torku da pozitif yönde etkileyecektir. Karışımdaki
biyodizel miktarı arttıkça setan sayısı azalma eğilimi göstermiştir ve aynı durum alt ısıl değerler
için de geçerlidir. Setan sayısı azaldıkça yakıtın tutuşma gecikmesi artmış bu da birim kütle
başına birim zamanda üretilen enerjiyi azaltma etkisi göstermiştir.
Motor performans ve emisyon analizi
Motor gücünün motor devri ile değişimini gösteren grafik Şekil 3’te verilmiştir. Dört farklı
yakıt türü için de güç, genel olarak belirli bir devre kadar artmış daha sonra azalmıştır. Ortalama
değerler göz önüne alındığında karışımdaki biyodizel miktarı arttıkça güç daha da düşme
eğilimi göstermiştir. B10, B20 ve B30 karışımlarının motor gücünü, dizel yakıta kıyasla,
sırasıyla %5, %12 ve %17 oranlarında düşürdüğü tespit edilmiştir. Bu durumun sebepleri,
biyodizelin motorine göre daha düşük kalorifik değeri (alt ısıl değer) ve düşük setan sayısı
olarak gösterilebilir.
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Şekil 3. Motor gücünün motor devri ile değişimi
B10, B20 ve B30 karışımlarının özgül yakıt tüketimini dizele göre sırasıyla %6.4, %8.3
ve %10.2 oranlarında arttırdığı tespit edilmiştir. Biyodizelin genel olarak motorine göre daha
düşük enerji içeriği motorun aynı gücü üretmesi için birim zamanda daha fazla yakıt
tüketmesine sebep olmuş ve yakıt tüketimi artmıştır.
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Şekil 4. Özgül yakıt tüketiminin motor devri ile değişimi
Biyodizelin en büyük avantajlarından biri motorinden farklı olarak oksijen içermesidir. CO
emisyonları eksik yanma sonucu ortaya çıktığından dolayı karışımdaki biyodizel miktarı
arttıkça daha fazla oksijen yanmaya katılmakta, eksik yanma oranı düşmektedir. Dolayısıyla,
motor B30 ile çalıştırıldığında en düşük CO emisyonu ölçülmüştür. Bu düşüş motorinle
kıyaslandığında yaklaşık %34 civarındadır (Şekil 5).
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Şekil 5. CO emisyonlarının motor devri ile değişimi
NOx yanma sonu sıcaklığının bir sonucu ortaya çıkan bir emisyon olduğundan yanma verimi
arttıkça yanma sonu sıcaklığı artarak NOx emisyonlarının artışına sebebiyet vermektedir.
Biyodizelin oksijen içeriği yanma verimini arttırmakta silindir içerisinde azot ile oksijenin
birleşme ihtimali artmaktadır. Biyodizelin düşük enerji içeriğinden dolayı aynı gücü üretmek
için daha fazla yakıt gerekmiş, dolayısıyla silindir içerisinde zengin karışım bölgesi artarak
yanma sonu sıcaklığı yükselmiştir. Sonuç olarak, en yüksek NOx motorine göre %14.3 artış ile
B30 için ortaya çıkmıştır (Şekil 6).
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Şekil 6. NOx emisyonlarının motor devri ile değişimi
4. SONUÇ
Bu çalışmada kanola biyodizeli-motorin karışımlarının motorun performans ve CO-NOx
emisyonları üzerine etkileri incelenmiştir. Yapılan tetkiklerde biyodizelin motorine göre daha
düşük kalorifik değeri ve setan sayısından dolayı motorun gücünün ortalamada düştüğü, aynı
güç için daha fazla biyodizel enjeksiyonundan dolayı özgül yakıt tüketiminin arttığı
görülmüştür. Biyodizelin oksijen içeriği sebebiyle azotla oksijenin yanma sonucu birleşme
ihtimali artmış bu da NOx emsiyonunun motorine kıyasla daha da artması anlamına gelmiştir.
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Ancak, biyodizelin oksijen içeriği daha fazla oksijenin yanmaya katılmasını sağlamış bu da
eksik yanma ihtimalini azaltarak CO emisyonlarını düşürmüştür. Kanola biyodizelinin
motorinle oluşturulan karışımları hem standartları karşılamış hem de motorda herhangi bir
modifikasyona gerek duyulmadan kullanılabilmiştir. Söz konusu biyodizelin atık yağdan elde
edilebilirliği ayrı bir avantaj sağlamıştır.
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ULTRAVİYOLE (UV) RADYASYONUNUN İNSAN KANINDA
SPEKTROFOTOMETRE İLE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ
DETERMİNATİON OF EFFECT OF ULTRAVIOLET (UV) RADIATION USING
SPECTROPHOTOMETER IN HUMAN BLOOD
Prof. Dr. Dilek PANDIR
Yozgat Bozok Üniversitesi
Ali KALELİ
Yozgat Bozok Üniversitesi
ÖZET
İnsanlar içinde yaşadıkları çevreye bağlı olarak birçok zararlı etkiye maruz kalmaktadırlar.
Bunlardan biri gelişen teknolojiye bağlı olarak UV radyasyonunun artmasıdır. Artan
teknolojik cihazların etkisiyle evlerimizde, iş yerimizde ve kullandığımız birçok sosyal alanda
UV ışığına maruz kalmaktayız. Bu çalışmada UV ışınlarının insan eritrositlerinin antioksidan
kapasitesindeki etkileri araştırılmıştır. UV ışınlarının farklı dalga boylarında ve farklı
sürelerde hücreler üzerindeki zararlı etkileri FRAP-TEAC yöntemi kullanılarak
spektrofotometre ile ölçülmüştür. Hücreler kontrol ve deney grupları olmak üzere 2 gruba
ayrılmıştır. Kontrol grubuna herhangi bir uygulama yapılmamıştır. Kısa (254 nm) ve uzun
dalga (365 nm) dalgalarını elde etmek için Camag UV cihazı seçilmiştir. Tüm uygulamalar
altı kez tekrarlanmıştır. Uygulama gruplarındaki hücreler UV'ye maruz kaldıktan sonra
spektrofotometrede 254 ve 365 nm dalga boylarında ve 15 ve 60 dakika uygulama sürelerinin
sonunda antioksidan kapasitesindeki değişimleri ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlar kontrol
grubu ile karşılaştırılmıştır. UV ışığının eritrositlerde meydana getirdiği değişimler
istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir (P <0.05). 254 nm ve 365 nm
radyasyonlarının hücreler üzerindeki antioksidan kapasiteleri karşılaştırıldığında 254 nm'nin
hücrelerin üzerindeki etkilerine 365 nm'ye kıyasla daha etkili olduğu tespit edilmiştir. FRAP
seviyesi, artan zaman periyotlarına bağlı olarak 254 nm UV radyasyona maruz kalmada
önemli ölçüde azalmıştır, ancak bu antioksidan kapasitedeki değişim 15. ve 60. dakikalar
karşılaştırıldığında 60.dakikada daha yüksek olduğu belirlenmiştir. TEAC seviyesinin
belirlenmesinde 254 nm ile 365 nm’deki etkiler karşılaştırıldığında 254 nm’deki etkisinin
daha çok olduğu belirlenmiştir. 15. ve 60. dakikalardaki etkisine bakıldığında ise artan
sürelerde daha çok azalma olduğu görülmüştür. Buna göre, antioksidan kapasitenin doğrudan
orantılı olarak azaldığı gözlenmiştir. UV radyasyonunun hücrelerdeki deformasyon,
uygulanan dozun miktarına ve zamanına göre hücrelere etki etmektedir.
Anahtar Kelimeler: İnsan Kanı, FRAP, TEAC, Antioksidan
ABSTRACT
Humans are exposed to many harmful effects depending on the environment in which they live.
One of these is the increase in UV radiation due to developing technology. We are exposed to UV
light in our homes, workplaces and in many social areas with the effect of increasing
technological devices. In this study, the effects of UV rays on the antioxidant capacity of human
erythrocytes were investigated. The harmful effects of UV rays on the cells at different
wavelengths and different periods were measured by spectrophotometer using FRAP-TEAC
method. Cells were divided into two groups as control and experimental groups. No application
was made to the control group. Camag UV device was selected to obtain short (254 nm) and long
wave (365 nm) waves. All treatments were repeated six times. After exposure to UV in the
treatment groups, changes in antioxidant capacity were measured on the spectrophotometer at 254
and 365 nm wavelengths and after 15 and 60 minutes of application time. The results were
compared with the control group. The changes caused by UV light in erythrocytes were found to
be statistically significant (P <0.05). When the antioxidant capacities of 254 nm and 365 nm
radiation on the cells were compared, it was found that 254 nm was more effective than 365 nm
on the cells. The FRAP level decreased significantly with exposure to 254 nm UV radiation due to
increasing time periods, but the change in this antioxidant capacity was found to be higher at 60
www.ankarakongresi.org

P. 255

October 4-6, 2019 Ankara

INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE
ON SCIENTIFIC RESEARCHES

294294294

minutes compared to the 15th and 60th minutes. When the effects of 254 nm and 365 nm were
compared in determining the TEAC level, it was found that the effect at 254 nm was more. When
the effects of 15th and 60th minutes were examined, it was seen that there was more decrease in
increasing periods. Accordingly, it was observed that antioxidant capacity decreased in direct
proportion. The deformation of UV radiation in the cells affects the cells according to the amount
and time of the dose applied.
Keywords: Human Blood, FRAP, TEAC, Antioxidant

1. GİRİŞ
UV radyasyon, güneşten gelen ışık enerjisinin bir şeklidir. Güneş elektromagnetik spektrum
diye bilinen bir dizi enerji yayar. Enerjinin şekilleri, dalga boylarına göre sınıflandırılır. En
kısa dalga boylu radyasyon en fazla enerjik olandır. UV radyasyon 320-400 nm arasında UVA, 280-320 nm arasında UV-B ve 200-280 nm arasında UV-C olmak üzere üç kategoride
sınıflandırabilir (1, 2).
Canlılar yaşadıkları çevreye bağlı olarak birçok zararlı etkiye maruz kalmaktadırlar.
Bunlardan biride gelişmekte olan teknolojiye bağlı olarak artan UV radyasyondur. Evlerde, iş
yerlerinde ve kullandığımız birçok sosyal alanda, artan teknolojik araçların etkisi altında UV
ışınlarına maruz kalınmaktadır (3).
FRAP yöntemi basit olarak renksiz, oksitlenmiş Fe+3 formundan; antioksidanların elektron
vererek Fe+2-tripyridiltriazine formuna indirgenmesi esasına dayanır. Bu indirgeme
reaksiyonu antioksidan özelliğe sahip sulu bir ortamda bulunan demir (III) tuzlarının demir
(II) tuzlarına indirgenmesi ile bir renk değişimine neden olur (4).
ABTS/TEAC tayin yöntemi, uzun ömürlü radikal anyon ABTS’ye karşı antioksidanların
süpürme yeteneklerine dayanmaktadır. Bu yöntemde ABTS peroksil radikaller veya diğer
yükseltgenler tarafından radikal katyon formu olan ABTS’ye yükseltgenmektedir (5).
Bu çalışmada, UV radyasyonunun in vitro koşullarda insan eritrositlerinin antioksidan
kapasitesi üzerine etkileri FRAP ve TEAC yöntem ile ortaya konulmuştur.
2.MATERYAL VE METOT
Sigara içmeyen 6 bireyden alınan kan örnekleri 254 ve 365 nm dalga boylarında 15 ve 60 dk
sürelerinde UV ışınlarına maruz bırakılmıştır.
Yeni hazırlanmış FRAP reaktifi (1 hacim TPTZ 2,4,6-tripiridil-s-triazin, 10 hacim asetat
tamponu, pH=3,6 hidroklorid asit ve 1 hacim ferrik klorür ile) 37 °C'ye kadar ısıtılmıştır.
Daha sonra, örnekler FRAP reaktifine eklenerek 593 nm absorbansta ölçümler alınmıştır (6).
ABTS çözeltisi, pH=7.4 fosfat tamponu ile 734 nm'de 0.70 bir absorbansa tabi tutulmuştur.
Ardından, seyreltilmiş ABTS çözeltisine biyolojik numuneler eklenmiştir ve bu karışım 6
dakika, 30 °C'de inkübe edilmiştir. Absorpsiyon, 734 nm'de kan örnekleri için ilk
karıştırmadan sonra gözlemlenmiştir (7).
Anlamlılık, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve ardından Tukey testi prosedürü
kullanılarak hesaplanmıştır. P<0,05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.
3. SONUÇLAR
Eritrositlerin FRAP/TEAC değerleri ölçülerek sonuçlar Şekil 1 ve 2'de verilmiştir. 254 ve 365
nm’de UV (15 ve 60 dk) uygulama gruplarında, FRAP ve TEAC yöntemlerine göre kontrol
grubuna kıyasla eritrositlerin antioksidan değerlerinde bir azalmaya neden olmuştur. 254 nmUV ile muamele edilen grupta, FRAP ve TEAC değerleri 60 dk. boyunca oluşan toksik etki
365 nm UV uygulanan gruba göre daha fazla olduğu gözlenmiştir.
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FRAP (µmol of Feıı equiv./L.)
0,8
0,7
0,6
0,5

254 nm

0,4

365 nm

0,3
0,2
0,1
0
Kontrol

15 min

60 min

Şekil 1. UV (254 nm and 365 nm) radyasyonun 15 ve 60 dakika eritrosit hücrelerine
uygulanması ile elde edilen FRAP sonuçları

0,35
0,3
0,25
254 nm

0,2

365 nm

0,15
0,1
0,05
0
Kontrol

15 min

60 min

Şekil 2. UV (254 nm and 365 nm) radyasyonun 15 ve 60 dakika eritrosit hücrelerine
uygulanması ile elde edilen TEAC sonuçları
4. TARTIŞMA
ABTS/TEAC, antioksidan aktivite için en sık kullanılan yöntemdir. ABTS/TEAC, sıvı ve
gıdaların antioksidan kapasitesini ölçmek için kullanılır (8). Hücrelerin antioksidan aktivitesi,
nispeten basit ve hızlı olan FRAP ve TEAC yöntemi ile ölçülebilir (9). FRAP ve TEAC,
kanda radikalleri süpürme kapasitesini değerlendirmek için ucuz, basit, hızlı ve sağlam bir
yöntemdir (10).
UV’nin organizmalar üzerine meydana getirdiği hasar, maruz kalınan doza (254 ve 365 nm)
ve süreye (15 ve 60 dk.) bağlıdır. Hücrelerdeki deformasyon, uygulanan dozun miktarına ve
zamanına göre gelişebilir. UV ışınlarının farklı dalga boylarına maruz kalan insan kanında,
kan hücrelerinin antioksidan kapasitedeki değişimler tespit edilmiş ve 254 nm’de antioksidan
kapasitesi azalmıştır.
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TİTANYUM DİOKSİT NANOPARTİKÜLÜNÜN LÖKOSİTLER ÜZERİNE
ETKİSİNİN KOMET YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ VE SODYUM SELENİTİN
KORUYUCU ROLÜ
DETERMINATION OF THE EFFECT OF TITANIUM DIOXIDE NANOPARTHICLE ON
LEUKOCYTE BY COMET METHOD AND PROTECTIVE ROLE OF SODIUM
SELENITE
Dilek PANDIR
Prof. Dr. Yozgat Bozok Üniversitesi
Ali KALELİ
Yozgat Bozok Üniversitesi
ÖZET
Titanyum dioksit (TiO2) nanopartikülü farklı organizmalar üzerinde belirli
konsantrasyonlarda zararlı etkilere sahiptir. Birçok çalışmada TiO2’in hayvan dokuları üzerine
zararlı etkileri gösterilmiştir. İnsan kan hücreleri birçok çalışmada deneysel bir materyal olup
genotoksik çalışmalar için kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, komet testi ile in vitro
koşullarda farklı dozlarda TiO2’ye maruz bırakılan lökositlerde meydana gelen genotoksik
etkiye karşın antioksidan özelliğe sahip olan sodyum selenit’in koruyucu rolünü araştırmaktır.
Hücreler kontrol ve deney grupları olmak üzere 2 gruba ayrılmıştır. Kontrol grubuna herhangi
bir uygulama yapılmamıştır. Hazırlanan çözeltiler cam şişe içerisinde 25 oC’ye ayarlanmış
ultrasonik cihazına yerleştirilmiştir. 20 kHz’de 16 dk ultrasonik cihazda tutulan çözeltiler oda
sıcaklığında karakterize olması için 18 saat karanlık ortama bırakılmıştır. Artan
konsatrasyonlarda TiO2 (1 µM, 5 µM ve 10 µM TiO2) ve SS (0.1 µM) uygulama gruplarına
verilmiştir. Hücre DNA hasarını gözlemlemek için floresan mikroskopta analizler yapılarak
40x'lik objektifte görüntüleri alınmıştır. Farklılıklar tespit edilerek gruplar arasındaki farklar
istatistiksel olarak hesaplanmıştır. TiO2‘in uygulama gruplarının artan konsantrasyonlarına
bağlı olarak çalışılan komet analizinde istatiksel olarak anlamlı (p <0.05) bir artış olduğu
görülmüştür. DNA’da meydana gelen kuyruk uzunluğundaki değişim en çok 10 µM TiO2 ‘de
olmuştur. Yüksek dozda uygulanan bu nanopartikülün DNA’ya hasar vermede ciddi sonuçlar
oluşturmuştur. Ancak hücre yapısının korunmasında görev yapan selenyumun bu etkileri
azalttığı komet testi ile ortaya konulmuştur. Fakat yüksek dozda uygulanan TiO2’in
selenyumla birlikte etkisi diğer uygulama gruplarına göre daha az olduğu görülmüştür.
Ancak, hücreler üzerinde TiO2’in toksik etkilerini tam olarak belirleyebilmek için ileri
araştırmalara gerek bulunmaktadır. Diyetlerimizde selenyum içerikli besinlere yer verilmeli,
Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği günlük alınması gereken dozlara dikkat edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Kan, in vitro, Komet testi, SS, TiO2
ABSTRACT
Titanium dioxide (TiO2) nanoparticles have harmful effects on different organisms at certain
concentrations. Many studies have shown harmful effects of TiO2 on animal tissues. Human
blood cells are an experimental material in many studies and are used for genotoxic studies.
The aim of this study was to investigate the protective role of sodium selenite, which has
antioxidant properties despite the genotoxic effect of leukocytes exposed to different doses of
TiO2 in vitro by komet test. Cells were divided into two groups as control and experimental
groups. No application was made to the control group. The prepared solutions were placed in
an ultrasonic device set at 25 oC in a glass vial. The solutions held in the ultrasonic device at
20 kHz for 16 min were left in the dark environment for 18 hours to characterize at room
temperature. In increasing concentrations, TiO2 (1 µM, 5 µM and 10 µM TiO2) and SS (0.1
µM) were administered to the application groups. In order to observe cell DNA damage,
analyzes were performed on a fluorescent microscope and images were taken on a 40x
objective. Differences were determined and the differences between the groups were
calculated statistically. It was observed that there was a statistically significant (p <0.05)
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increase in the comet analysis studied due to the increasing concentrations of TiO2 application
groups. The change in the length of the tail that occurs in the DNA was at most 10 µM TiO2.
This high-dose nanoparticle has serious consequences for damaging DNA. However, it has
been demonstrated by using the comet test that selenium, which acts in the protection of cell
structure, reduces these effects. However, the effect of high doses of TiO2 with selenium was
found to be less than other treatment groups. However, further investigations are needed to
fully determine the toxic effects of TiO2 on cells. Selenium-containing foods should be
included in our diets and daily doses should be taken into consideration by World Health
Organization.
Keywords: Leucocytes, In Vitro, Comet Assay, SS, TiO2
1.GİRİŞ
Titanyum dioksit (TiO2)’in toksik özelliği ve maliyeti düşüktür. Sahip olduğu bu özellikleri sebebiyle
kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Boya, kağıt ve plastik endüstrileri olmak üzere birçok alanda
kullanılmaktadır. Zararı tam saptanamamakla beraber kozmetik, deri, gıda, eczacılık ve bilimsel
birçok alanda da tercih edilmektedir (Natura ve ark. 1998). Yapılan bir çalışmada, TiO2 NP’nin belirli
konsantrasyonlarının retinal hastalıkların tedavisinde kullanılması amaçlanmıştır. Bu nedenle TiO 2
nanopartikülünün göze lokal olarak verilmesiyle gözde toksik olup olmadığı ortaya konulmuştur (Jo
ve ark. 2014).
Genotoksik etkinin saptanmasında kullanılan bir yöntem de komet testidir. Tek hücreli jel
elektroforezi veya diğer adıyla “Komet Testi” tekniği hücre düzeyinde DNA hasarını saptamak ve
derecesini belirlemek için uygulanan hızlı ve hassas bir floresan mikroskobik yöntemdir (Dikilitaş ve
Koçyiğit, 2010). Yaşlanma, moleküler epidemiyoloji, klinik ve genetik toksikoloji alanlarında önemli
uygulamaları olan ‘‘Komet Testi’’ son yıllarda giderek artan bir sıklıkta apoptoz, oksidatif stres ve
antioksidan çalışmalarında da yer almıştır. Komet yöntemi, çok basitleştirilmiş ve hızlı bir prosedür
olup, in vivo ve in vitro koşullarda DNA üzerindeki genetik etkileri belirlemede kullanılmaktadır. Etki
genetik materyalde genellikle tek veya çift zincirli kopmalar şeklinde oluşmaktadır ve farklı DNA
bozukluklarını belirlemek için kullanılmaktadır. Tek veya çift zincirli DNA kopmaları tamir
edilmezse, hücrede; mikronükleus, hücre anomalisi gibi mutasyonlar meydana gelebilmektedir
(Guerra ve ark. 1968).
Bu çalışmada, TiO2’in insan kanında sebep olabileceği genotoksik etki araştırılmıştır. Aynı zamanda
LPS’nin oluşturduğu genotoksik etki üzerine birer antioksidan olan sodyum selenit’in (SS) koruyucu
rolünün olup olmadığı da karşılaştırmalı ve istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.
2.MATERYAL VE METOD
2.1. İnsan lökositlerinin izolasyonu
Kan örnekleri ortalama 30 yaşlarında sigara içmeyen 6 sağlıklı bireylerin bağış atık kanlarından
alınmıştır. Periferik kan, testin gerçekleştirilmesinden hemen önce heparinize tüplere alınmıştır.
Lenfositler, Biosoll ayırma solüsyonu (Lai ve ark. 1995) kullanılarak izole edilmiştir. Hücre canlılığı,
Pool-Zabel ve ark. (1993) tripan blue canlılık testi ile tespit edildikten sonra uygulamalara devam
edilmiştir. Hücre canlılığı % 98 olarak belirlenmiştir.
Artan konsatrasyonlarda TiO2 (1 µM, 5 µM ve 10 µM TiO2) ve SS (0.1 µM) uygulama gruplarına
verilmiştir. İnkübasyondan sonra 5 dakika süreyle örnekler santrifüj edilmiştir. Süpernatan elde
edilerek PBS ilavesi yapılmıştır. İşlemden geçirilen hücrelere % 0.65’lik agaroz ilave edilmiştir. Daha
önceden % 0.05’lik Agar ile kaplanmış slaytlar kullanılarak, hücre süspansiyonu lamel ile kapatılmış
ve 30 dakika boyunca +4 oC’de bekletilmiştir. Soğuk lizis çözeltisi 2.5 M Sodyum klorür, 100 mM
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EDTA, 10 mM Tris ve % 1’lik Triton X-100 ile hazırlanarak üzerine 0.05 mg/ ml proteinaz K ilave
edilmiştir. Katılaştırmadan sonra, slaytlar dik şale içerisindeki lizis çözeltisinde 4 °C'de 1 saat
bekletilmiştir. Daha sonra slaytlar 20 dakika boyunca elektroforez tamponu ile kaplanmış yatay jel
elektroforez tankı üzerine yerleştirilerek Nükleer DNA'nın çözülmesi (Collins ve ark. 1997) için
beklenmiş ve ardından aynı tampon içerisinde 4 °C'de 20 dakika boyunca 25 V'da yürütülmüştür.
Slaytlar daha sonra nötrleştirme tampon maddesi kullanılarak (0.4 M Tris-HCI tamponu, pH 7.5)
yıkanmış 100 μl etidyum bromür ile (2 ug / ml) boyanıp lamel ile kapatılarak kurumaya bırakılmıştır.
2.2. Görüntü analizleri ile kan hücresi DNA hasarının değerlendirilmesi
Tüm ölçümler komet analizi için BS 200 Prop kullanılarak yapılmıştır. 6 preparat için kuyruk DNA
yüzdesi, kuyruk uzunluğu ve kuyruk momenti hesaplanmıştır. Tüm deneyler en az üç kez tekrar
edilmiştir. Kuyruk DNA yüzdesi ve kuyruk uzunluğu açısından kontrolden istatiksel olarak farklı
gruplar DNA hasarına sahip olarak kabul edilmiştir (ESCODD, 2009).
3.SONUÇ
Kan dokusuna TiO2 ‘in farklı dozları (1 µM, 5 µM ve 10 µM TiO2) ve SS verildikten sonra komet testi
ile genotoksik etkisi belirlenmiştir. Sonuç olarak verilen TiO2’in artan dozlarındaki artışa bağlı olarak
kontrol grubuna kıyasla genotoksik etkinin arttığı gözlemlenmiştir. Kontrol grubu ve artan dozlardaki
TiO2 in SS ile birlikte komet sonuçları Şekil A-H’ta verilmiştir.

B

A
Şekil Ave B Kontrol grubundan elde edilen komet yapıları

C

E

D

Şekil C, D, E 1µM (C), 5 µM (D) ve 10 µM (E) TiO2 uygulanan grupların lökosit hücrelerinden elde
edilen komet görüntüsü
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F

G

H

Şekil F,G,H 1µM TiO2+0.1 µM SS (F), 5 µM TiO2+0.1 µM SS (G)ve 10 µM TiO2+0.1 µM SS TiO2
(H) uygulanan grupların lökosit hücrelerinden elde edilen komet görüntüsü
4.TARTIŞMA
DNA hasarı, insan sağlığı riski ile yakından ilişkilidir. Bazı çalışmalar DNA hasarının çeşitli çevresel
stres faktörlerinden dolayı önemli artış gösterdiğini ortaya koymuştur (Pandır 2015, Pandır 2016).
Özellikle, farklı hücrelerdeki DNA hasarı canlı fonksiyonlarını etkileyebilir ve dejeneratif hastalıklara
neden olabilir. Çeşitli çevre veya mesleki maddelerin insanlar ve hayvanlar üzerindeki biyolojik
etkileri komet analizi (Kumaravel ve ark. 2009, Garaj-Vrhovac ve ark. 2009, Collins ve ark. 1997) ile
saptanmıştır.
Bu çalışmada, maruziyet süresinden sonra, tek zincirli DNA kopmaları, mikro jel elektroforezi (komet
yöntemi) ile tespit edilmiştir. Tek zincirli DNA kopmaları, kuyruk DNA%, kuyruk uzunluğu ve
kuyruk momenti olarak ölçülmüştür. TiO2 ‘in üç konsantrasyonuda önceki çalışmalardan elde edilmiş
olup bu konsatrasyonlarda TiO2 ‘in genotoksik etkisi araştırılmıştır (Verschaevel ve ark. 1985, Rao ve
Sharma 2001), bunlar mesleki kazalar ve beslenme kaynaklı zehirlenmeler sonucu görülen nispeten
daha yüksek konsantrasyonlardır. TiO2 ‘in kısa süreli ve düşük konsantrasyonlu in vitro çalışmaları,
TiO2 ‘in mRNA düzeyleri, transkripsiyon sonrası protein artışı, sayısız hücresel proteinin tirozin
fosforilasyonun ve mitokondrideki eşlenik olmayan oksidatif fosforilasyonun arttığını
düşündürmektedir. Bu nedenle TiO2 ‘in düşük konsatrasyon da ve kısa süreli maruziyette
sitotoksisiteye sebep olmaktadır. Wistar Albino erkek sıçanlarda lökositlerdeki TiO2 tarafından
indüklenen DNA hasarı in vivo çalışmalar ile incelenmiştir. TiO2 ‘in komet yöntemi ile ölçülen kan
hücrelerinin DNA’sı üzerindeki etkileri daha önce bu dozlar da tanımlanmamıştır. Bu sonuçlar, TiO2
‘in DNA hasarı üzerindeki etkisinin dozlara bağlı olarak farklı olduğunu göstermektedir.
Sodyum selenit’in, ağır metal ve kimyasal maddelerin hayvanlar üzerinde yarattığı zararlı etkileri
azalttığı ve iskemi reperfüzyonu onardığı çalışmalarla desteklenmiştir (Venardos ve ark. 2004; Su ve
ark. 2008). Yapılan bir çalışmada, ratlarda arseniğin böbrekte merkez damar içinde hücresel debris ve
sitoplazmik vakuolizasyon gibi zayıf patolojik değişikliklere neden olduğu ve selenyum ile birlikte
uygulandığında selenyumun böbreğin histolojik yapısını onardığı görülmüştür (Messarah 2012).
Vitamin E ve selenyum antioksidan mekanizması tarafından toksisiteyi düzenleyen enzimatik olmayan
antioksidan savunma sisteminin önemli bir kısmını oluşturur (Karabulut-Bulan ve ark. 2008).
Selenyum eksikliği ve vitamin E eksikliği ksenobiyotik metabolizması ve toksisitesini etkilemektedir.
Her ikisi de biyolojik membranları oksidatif dejenerasyondan korur (Uyanık, 2000). Selenyum
koroner kalp hastalıklarına karşı koruyucu elementlerdir (Tong and Wang, 1998).
İnsanın kan hücresinin genetik materyali, muhtemelen TiO2 in yüksek seviyesi tarafından uyarılan bir
adaptif düzenleyici mekanizmaya bağlı olarak TiO2 ‘in indüksiyon hasarına karşı yüksek oranda
duyarlı olduğu görülmüştür. Fakat bu etki selenyum tarafından azaltılmış olup bu hasarı
engelleyebileceği görülmüştür. Bu sonuçlar itibariyle bu tür sitotoksik ve kimyasal maddelerin
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meydana getirdiği hastalık ve bozukluklar nedeniyle TiO2 in günlük hayattaki kullanımı azaltılmalı
diyette selenyum içerikli besinlere yer verilmelidir.
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KOLOREKTAL KANSER TANISI ALMIŞ HASTALARDA GSTM1 (rs12068997)
GEN VARYASYONU VE SERUM BAKIR, ÇİNKO, SELENYUM DÜZEYLERİ İLE
BAKIR/ÇİNKO ORANI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN GSTM1 (rs12068997) GENE
VARIATION AND SERUM COPPER, ZINC, SELENIUM LEVELS, COPPER/ZINC RATE IN
PATIENTS DIAGNOSED AS COLORECTAL CANCER
Arş. Gör. Dr. Arzu AY

Trakya Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Nevra ALKANLI
T.C. Haliç Üniversitesi
ÖZET
Bireylerin yaşam kalitesini etkileyen en yaygın kanserlerden biri olan kolorektal kanser
(KRK), ciddi morbidite ve mortaliteye neden olmaktadır. KRK gastrointestinal sistemde en
önemli kanser türü olarak bilinmektedir. Özellikle gelişmiş ülkelerde önemli bir sağlık
problemi olan KRK, genetik ve çevresel faktörlerin bir arada rol oynadığı multifaktöriyel bir
hastalıktır. KRK’nın patogenezinde etkili olduğu düşünülen genetik faktörlerden biri olan
Glutatyon S-Transferaz (GST) enzimleri, detoksifikasyon metabolizmasında oldukça
önemlidirler. GST enzimleri; ilaçlar, yiyecek bileşenleri, yiyecek katkı maddeleri, vücuda
alınan toksik ve kanserojenik bileşiklere karşı vücudu korumaktadırlar. Kısacası GST
enzimleri ksenobiyotiklerin reaksiyonunu katalizlemekte ve böylece homeostaziyi
sağlamaktadırlar. GST ailesindeki sitozolik enzimler primer yapılarına göre α (alfa), μ (mü),
Π (pi), θ (teta) ve δ (sigma) olmak üzere beş grupta sınıflandırılmaktadırlar. GST μ sınıf
enzimi kromozom 1 (1p13) üzerinde lokalizedir ve bu enzime ait beş sınıf gen (M1-M5)
tanımlanmıştır. GSTM1 enzimi karsinojenler gibi polisiklik aromatik hidrokarbonların
detoksifikasyonunda rol oynamaktadırlar. GSTM1 geni oksidatif stresi tolere edebilen
genlerden biridir. GSTM1 genindeki genetik varyasyonlar ve genlerdeki eksiklikler, çeşitli
kanserler için genetik yatkınlığa neden olmaktadır. GSTM1 gibi GST enzimini kodlayan
lokuslarda ortaya çıkan genetik varyasyonlar ve mutasyonlar sonucunda enzim aktiviteleri
değişmekte ve artmış kanser riski gelişebilmektedir. Hastalığın patogenezinde rol oynayan
çevresel faktörlerden biri olan eser elementler ise birçok yaşamsal süreçte etkilidirler. Eser
elementler organizmada çeşitli biyolojik süreçlerin düzenlenmesinde önemlidirler. Bu eser
elementler, biyolojik sistemlerde kimyasal reaksiyonlarda katalizör olarak görev
yapmaktadırlar. Eser elementlerin eksikliği ya da fazlalığı, vücut direncini bozabilmekte ve
çeşitli kanser türleri gibi hastalıklara neden olabilmektedir. Özellikle deoksiribonükleik asiti
(DNA) oksidatif hasarlardan koruyan enzim sistemlerinde bu eser elementler oldukça
önemlidirler. Bu yüzden bu çalışmanın amacı; KRK tanısı almış hastalarda GSTM1
(rs12068997) gen varyasyonu ve serum bakır, çinko, selenyum düzeyleri ile bakır/çinko oranı
arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. KRK’lı hasta ve sağlıklı kontrol gruplarında
etilendiamintetraasetik asit (EDTA) içeren periferal kanlardan DNA izolasyon kiti
kullanılarak DNA’lar izole edilmiştir. DNA’ların saflığı ve kalitesi nanodrop
spektrofotometre yöntemi ile belirlenmiştir. GSTM1 gen varyasyonu genotip dağılımları
gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (gerçek zamanlı PZR) metodu kullanılarak
belirlenmiştir. Eser element düzeylerinin ölçümlerini belirlemek için atomik absorpsiyon
spektrofotometre yöntemi kullanılmıştır. GSTM1 (rs12068997) gen varyasyonunun GG
genotipine sahip KRK hastalarında, serum bakır, çinko düzeyleri ile bakır/çinko oranının
anlamlı derecede yüksek olduğu belirlenmiştir. Ancak aynı genotipli KRK hastalarında serum
selenyum düzeylerinin anlamlı derecede düşük olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak; GSTM1
(rs12068997) gen varyasyonu genotip dağılımları ve eser element düzeylerinin birlikte
değerlendirilmesinin, KRK’nın prognozuna klinik yönden katkı sağlayabileceği
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kolorektal kancer, GSTM1 (rs12068997) gen varyasyonu, Gerçek
zamanlı PZR, serum eser element düzeyleri, atomik absorpsiyon spektrofotometre yöntemi
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ABSTRACT
Colorectal cancer (CRC), which is one of the most common cancers affecting the quality of
life of individuals, causes serious morbidity and mortality. CRC is known as the most
important cancer type in the gastrointestinal tract. CRC is an important health problem
especially in developed countries and it is a multifactorial disease where genetic and
environmental factors play together a role. Glutathione S-Transferase (GST) enzymes, one of
the genetic factors thought to be effective in the pathogenesis of CRC, are very important in
detoxification metabolism. GST enzymes protect the body against drugs, food ingredients,
food additives, toxic and carcinogenic compounds taken into the body. In short, GST enzymes
catalyze the reaction of xenobiotics and thus provide homeostasis. Cytosolic enzymes in the
GST family are classified into five groups: α (alpha), μ (mu), Π (pi), θ (theta) and δ (sigma)
according to their primary structure. GST μ class enzyme is localized on chromosome 1
(1p13) and five classes of genes (M1-M5) belonging to this enzyme have been identified. The
GSTM1 enzyme is involved in the detoxification of polycyclic aromatic hydrocarbons such as
carcinogens. The GSTM1 gene is one of the genes that can tolerate oxidative stress. Genetic
variations and gene deficiencies in the GSTM1 gene cause genetic predisposition for various
cancers. As a result of genetic variations and mutations in loci that encode GST enzyme such
as GSTM1, enzyme activities change and increased cancer risk may develop. Trace elements,
one of the environmental factors that play a role in the pathogenesis of the disease, are
effective in many vital processes. Trace elements are important in regulating various
biological processes in the organism. These trace elements act as catalysts in chemical
reactions in biological systems. Lack or excess of trace elements can impair body resistance
and cause diseases, such as various types of cancer. These trace elements are especially
important in enzyme systems that protect deoxyribonucleic acid (DNA) from oxidative
damage. Therefore, the aim of this study is to determine of the relationship between GSTM1
(rs12068997) gene variation and serum copper, zinc, selenium levels, copper/zinc ratio in
patients diagnosed as CRC. DNAs were isolated from the peripheral blood containing
ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA), using DNA isolation kit, in patients with CRC and
healthy control groups. The purity and quality of DNA was determined by nanodrop
spectrophotometer method. Genotype distributions of GSTM1 gene variation were determined
by using real time polymerase chain reaction (real time PCR) method. Atomic absorption
spectrophotometer method was used to determine the trace element levels. GSTM1
(rs12068997) gene variation was determined to be significantly higher of serum copper and
zinc levels, copper/zinc ratio in CRC patients with GG genotype. However, it is identified that
serum selenium levels were significantly lower in CRC patients with the same genotype. As a
result, evaluation together GSTM1 (rs12068997) gene variation genotype distributions and
trace element levels, are thought to may contribute clinically to the prognosis of CRC.
Keywords: Colorectal Cancer, GSTM1 (rs12068997) Gene Variation, Real-time PCR, Serum
Trace Element Levels, Atomic Absorption Spectrophotometer Method
1. GİRİŞ
Kolorektal kanser (KRK), ciddi morbidite ve mortaliteye neden olan yaygın kanserlerden
biridir ve bireylerin yaşam kalitelerini önemli derecede etkilemektedir. KRK kalın bağırsakta
görülen bütün tümörleri kapsamaktadır ve bu tümörlerden en sık gözleneni adenokarsinomdur
(1,2). Özellikle gelişmiş ülkelerde önemli bir sağlık problemi olan KRK, tüm kanserlerin
%10’unu oluşturmaktadır. KRK genetik ve çevresel faktörlerin birlikte rol oynadığı
multifaktöriyel bir hastalıktır (3,4). Dünya genelinde kanser ölümlerinde erkeklerde prostat
kanserinden sonra ikinci sırada gözlenen KRK, kadınlarda ise meme ve serviks
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kanserlerinden sonra üçüncü sırada gözlenmektedir (5,6). KRK patogenezinde etkili olduğu
bilinen glutatyon S-transferaz enzimleri (GST) detoksifikasyon metabolizmasında önemli rol
oynamaktadırlar. GST enzimlerini kodlayan lokuslarda ortaya çıkan gen varyasyonları
sonucunda enzim aktivitesi değişmekte ve KRK gibi çeşitli kanserlerin gelişme riski
artmaktadır. GST enzimleri, çeşitli toksik ve kanserojenik bileşiklere karşı dokuları
korumaktadırlar. GST enzimleri primer yapılarına göre sınıflandırılmaktadırlar ve kromozom
1 (1p13) üzerinde GST µ sınıf enzimlerine ait M1-M5 genleri tanımlanmıştır. Bu enzimler
arasında yer alan GSTM1 geninde ortaya çıkan genetik varyasyonların, genlerin
davranışlarını ve özelliklerini değiştirebileceği düşünülmektedir ve bu genlerin etkinliğinin
de, çeşitli kanserlere karşı genetik yatkınlık ile ilişkili olduğu belirlenmiştir (7,8). KRK
patogenezinde etkili olan çevresel faktörler arasında ise eser elementler bulunmaktadır. Eser
elementler biyolojik sistemlerde enzim bileşeni veya hücrelerin içinde gerçekleşen kimyasal
reaksiyonlarda katalizör olarak görev yapmaktadırlar. Bu elementler vücutta denge halinde
bulunduğu zaman çeşitli yaşamsal olaylarda önemli rol oynamaktadırlar. Bu elementlerin
seviyelerinde ortaya çıkan dengesizlik sonucunda vücut direnci bozulmakta ve çeşitli kanser
türleri gibi birçok hastalık gelişebilmektedir. KRK’lı hastalarda GSTM1 gen varyasyonları ve
eser elementler arasındaki ilişkinin, klinik açıdan değerlendirilmesinin hastalığın erken tanısı
bakımından önemli olabileceği düşünülmektedir (9,10). Bu yüzden çalışmamızın amacı; KRK
tanısı almış hastalarda GSTM1 (rs12068997) gen varyasyonu ve serum bakır, çinko,
selenyum düzeyleri ile bakır/çinko oranı arasındaki ilişkinin belirlenmesidir.
2. KOLOREKTAL KANSER
Son yıllarda giderek artan gastrointestinal sistem hastalıklarından biri olan KRK, kolon ve
rektumda görülen bir kanserdir (11). KRK, gastrointestinal sistem kanserleri arasında birinci
sırada yer almaktadır. KRK insidansı ve mortalitesi değişiklik göstermektedir. Özellikle
gelişmiş toplumlarda yaşlı nüfusun artması ile birlikte KRK sıklığı da artmaktadır. ABD ve
Avrupa’da daha sık görülen KRK, gelişmekte olan ülkelerde daha düşük oranda
gözlenmektedir. Ülkeler arasında gözlenen bu farklılık çevresel ve genetik faktörlerden
kaynaklanmaktadır (12). KRK; epitelyal tümörler, endokrin tümörler, non-epitelyal tümörler,
malign lenfomalar ve sekınder tümörler olmak üzere sınıflandırılmaktadır (13,14). KRK
belirtileri arasında; açıklanamayan kansızlık, tuvalet alışkanlığının değişmesi, ishal, kabızlık,
rektal kanama, dışkıda şekil değişikliği, karın bölgesinde rahatsızlık, aşırı yorgunluk hali,
mide bulantısı ve kusma yer almaktadır. Tümörün yeri ve boyutuna göre önemli derecede
kendini belli eden veya etmeyen belirtiler olabilmektedir. Uzun süreler boyunca hiçbir belirti
vermeyen KRK’lar da bulunmaktadır. Sağ kolondaki ve çekumdaki kanserler genel olarak
halsizlik, yorgunluk, demir eksikliğinden kaynaklanan anemi belirtilerini gösterirken; sol
kolondaki kanserler gizli kanama, dışkılama alışkanlığının değişimi, kramp şeklinde ağrı gibi
belirtileri göstermektedirler (13,15,16).

3. GLUTATYON S-TRANSFERAZ
GST homeostazisi sağlayan çok işlevli bir enzimdir ve glutatyon ile ksenobiyotiklerin
reaksiyonunu katalizlemektedir. Glutatyon ksenobiyotik metabolizmasında hücre hasarını
önlemektedir. Reaktif türlerin glutatyonla konjugasyona girmesi ve DNA, RNA, protein gibi
hücre makromolekülleri ile bağlanmasını engellemesi yolu ile hücre hasarı önlenmektedir.
Ksenobiyotiğin reaktif türleri, proteinlere bağlanarak onları değişikliğe uğratmakta ve
antijenik özelliklerini değiştirebilmektedirler. Ksenobiyotik bir hapten hücreyi hasara
götürebilmekte, tek başına antikor sentezini uyarmayan bir molekül gibi davranarak antikorla
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birleşmektedir. GST’ler elektrofilik ksenobiyotikleri aktive ederek vücuttan atılması için
konjugasyonunu sağlayan enzimlerdir. GST oksidatif stres ürünlerinin, pestisidlerin,
kemoterapide kullanılan ilaçların detoksifikasyonunda rol oynamaktadır. Ayrıca bu enzim
grubu endojen, eksojen toksinlerin ve kanserojenlerin detoksifikasyonunda da önemlidir
(17,18). GST’ler başta karaciğer olmak üzere kalın bağırsak, ince bağırsak, böbrek, akciğer,
meme, kas, dalak, testis ve plasenta gibi organların sitozolü ve membranlarında
gözlenmektedir. GST enzimleri, GST genleri tarafından kodlanmaktadır ve birçok metabolitin
detoksifikasyonundan sorumludurlar. GST ailesindeki sitoplazmik enzimler primer yapılarına
göre alfa, mü, pi, teta ve sigma olarak sınıflandırılmaktadırlar. GST enzimlerini kodlayan
genlerden sınıf mü genleri 8 ekzon içermektedir. 1p13 kromozomunda GSTμ sınıf enzimine
ait M1-M5 genleri belirlenmiştir. GSTM1 genine ait enzim, polisiklik aromatik
hidrokarbonların parçalanmasında önemli rol oynamaktadır. GSTM1 enzim eksikliğinin ve bu
gende ortaya çıkan genetik varyasyonların KRK gibi çeşitli kanser türleri ile ilişkili oldukları
düşünülmektedir (17,19).
4. ESER ELEMENTLER
Elementler genel olarak makro elementler ve mikro elementler olmak üzere iki grupta
sınıflandırılmaktadırlar. Organizmanın makro elementlere kıyasla eser elementler olarak
bilinen mikro elementlere daha az gereksinimi bulunmaktadır. Eser elementlerin düzeyleri
diğer elementlere göre oldukça düşük miktarda olsa da, organizmanın yaşamsal aktivitelerinin
sürdürülmesinde bu elementler önemli rol oynamaktadırlar (20). Beslenme yolu ile direk
insan vücuduna alınan eser elementler, vücutta vücut ağırlığından daha düşük
konsantrasyonlarda bulunan inorganik elementlerdir. Vücuttaki toplam miktarı yaklaşık 10
gram olan eser elementler, vücutta çeşitli biyolojik olayların düzenlenmesinde etkili olan,
biyolojik sistemlerde enzim bileşeni olarak görev yapan ya da hücrelerde gerçekleşen
kimyasal reaksiyonlarda katalizör görevi gören elementlerdir. Bu nedenle vücutta eser
element dengesi son derece önemlidir. Bu elementlerin az ya da çok miktarda alınmaları
sonucunda, vücuttaki dengelerinin bozulmasından dolayı çeşitli kanser türleri gibi birçok
hastalık gelişebilmektedir (21,22). Eser elementlerin bağlanma bölegeleri metalloprotein gibi
proteinleri aktive etmekte veya enzim reaksiyonlarını durdurabilmektedir. Ayrıca eser
elementler hücre zarı geçirgenliğini, gen ekspresyonunu düzenleyerek hormon ve vitamin
sentezine katılmaktadırlar (23,24).
4. 1. BAKIR
Canlılar için önemli bir eser element olan bakır, çeşitli hücre ve dokularda düşük miktarlarda
bulunmaktadır. Nötral sulu ortamda hidroksit yapısında olan bakır iyonu, moleküler oksijene
elektron transfer ederek elektron transportu ile oksidasyon-redüksiyon tepkimelerinde rol
oynamaktadır. Canlı organizmalarda az miktarda bulunan bakır, bağ dokusu
metabolizmasında, kemik gelişiminde ve sinir sisteminde oldukça önemli bir eser elementtir
(20,25). Vücuttaki bakırın %10’u dolaşım sisteminde plazma ve eritrositlerde bulunmakta
iken; bakırın %90’ı ise dokularda bulunmaktadır. Hemoglobin sentezi için de oldukça önemli
bir eser element olan bakırın karaciğer, böbrek, beyin, dalak ve kalpte oldukça yüksek oranda
bulunduğu bilinmektedir. Plazma bakır seviyesinin %90’ı seruloplazmine bağlıdır ve bakır
atılımı karaciğerden safra yolu ile gerçekleşmektedir (20).
4. 2. ÇİNKO
Vücutta demirden sonra en fazla bulunan eser element olan çinko doğada serbest halde
bulunmamaktadır. İnsan vücudunda yaklaşık olarak 1,3-2,5 gram miktarında bulunan çinko,
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özellikle pankreas, karaciğer, böbrekler, akciğer, kas, kemik, göz, endokrin bezler, prostat
olmak üzere bütün doku ve organlara yayılmış bulunmaktadır. Kaslarda %65 oranında
bulunan çinkonun plazmada 75-120 μg/dl olduğu bilinmektedir. Kandaki çinkonun ise büyük
kısmı eritrositlerde, az kısmı lökositlerde ve trombositlerde bulunmakta iken geri kalan kısmı
ise proteinlere bağlı olarak bulunmaktadır. Tüm organ, doku ve vücut sıvılarında bulunan
çinkonun önemli aktiviteleri bulunmaktadır. Enzimlerin aktif bölgelerine bağlanan çinko,
enzimlerin katalitik bölgelerinde aktif rol oynayarak proteinlerin yapısına girmektedir.
Böylece nükleik asit veya diğer gen düzenleyici proteinlerde yapısal element olarak önemli
rol oynamaktadır. Ayrıca karbonhidrat, protein, lipit, nükleik asit, hem sentezi, gen
ekspresyonu, üreme ve embriyogenezde de önemli rol oynamaktadır (20).
4. 3. SELENYUM
Canlıların yaşamı için gerekli olan diğer bir eser element de selenyumdur ve selenyum
özellikle beyin, karaciğer fonksiyonlarında etkilidir. Glutatyon peroksidaz enziminde
hücreleri yükseltgenme parçalanmasında koruyan selenyumun E vitamini ile ilişkili olduğu
bilinmektedir. Kan ücrelerinin kromozomlarının zarar görmesini önleyen selenyum,
hücrelerin ve dokuların da yaşlanma süreçlerini yavaşlatmaktadır. Havada ve suda erimiş
olarak, toprak ve kayalarda katı halde bulunan selenyum buralardan bitkilere, mantarlara,
bakterilere ve dolayısıyla insanlara geçerek tekrar doğaya geri dönmektedir (26).
5. MATERYAL VE METOD
Bu çalışma için ilk olarak Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik
Araştırmalar Etik Kurulu’na başvurulmuştur. Biyoistatistik Anabilim Dalı tarafından Öznur
Düzovalı ve arkadaşlarının “Kanserli Türk Çocuklarında Glutatyon S-transferaz, CYP2C9,
CYP2C19” adlı çalışmasındaki GSTM1 gen polimorfizmi genotip dağılımları baz alınarak
etki büyüklüğü 0,1659 olarak hesaplanmıştır. Bu etki büyüklüğünde α=0,05 hata payı ve %80
power ile hasta ve kontrol olarak her bir gruptan 143’er bireyin çalışmaya alınmasının uygun
olduğu belirlenmiştir. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik
Araştırmalar Etik Kurulu tarafından 05.12.2012 tarihinde alınmış kararla çalışmamız TÜTFGOKAEK 2012/198 protokol numarasıyla onaylanmıştır. Ayrıca çalışmamız Bilimsel
Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından 2013-14 nolu proje numarasıyla desteklenmiştir.
Bu çalışma, 2012-2014 tarihleri arasında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji
Anabilim Dalı ve Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı’na kolorektal kanseri tanısı ile
başvurmuş hastalardan oluşan hasta grubu ile Trakya Üniversitesi Kan Bankası’na başvuran
sağlıklı kişilerden oluşan kontrol grubundan alınmış rutin kanlarla gerçekleştirilmiştir.
Çalışmamız Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Biyofizik Anabilim Dalı, Medikal
Onkoloji Anabilim Dalı, Kan Merkezi ile MedSanTek Laboratuar Malzemeleri San. Ve Tic.
Ltd. Şti. firmasının İstanbul’daki laboratuarında gerçekleştirilmiştir.
Hasta grubu için;
1) Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı ve Medikal
Onkoloji Anabilim Dalı’na başvurarak kolorektal kanser tanısı konmuş olanlar
2) Erkek ve kadın 19 yaşından gün almış olan (yetişkin (19-65 yaş) ve yaşlı (≥65 yaş))
kişiler çalışmaya alınmıştır.
Kontrol grubu için;
1) Kendisi ve ailesinde kanser hastalığı bulunmayanlar
2) Erkek ve kadın 19 yaşından gün almış olan (yetişkin (19-65 yaş) ve yaşlı (≥65 yaş))
kişiler çalışmaya dahil edilmiştir.
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Hasta ve kontrol gruplarını oluşturan bireylere bilgilendirilmiş gönüllü olur formu verilmiştir
ve yapılan çalışma hakkında kişiler bilgilendirilerek onayları alınmıştır. KRK’lı hasta ve
sağlıklı kontrol gruplarını oluşturan kişiler aynı yaş gruplarında bireyler arasından seçilmiştir.
Hasta ve kontrol gruplarının belirlenmesinin ardından bireylerden düz tüp ve etilendiamin
tetraasetik asitli (EDTA’lı) vakumlu tüplere alınmış kan örnekleri ile çalışmaya başlanmıştır.
GSTM1 (rs12068997) gen varyasyonu EDTA’lı tüplere alınmış kanlarla, eser element
ölçümleri ise düz tüpe alınmış kanlarla gerçekleştirilmiştir. Eser element ölçümleri için düz
tüpe alınmış kanlar 5000 rpm’de 5 dakika santrifüj edilerek serumları ayrılıp çalışma gününe
kadar -20 Cº’de saklanmıştır. Hasta ve kontrol gruplarından EDTA’lı tüplere alınmış rutin kan
örneklerinden Deoksiribonükleik asit (DNA)’lar Invitrogen DNA saflaştırma kiti kullanılarak
izole edilmiştir. İzole edilen DNA’ların saflığı ve kalitesine bakılmıştır. DNA’nın saflığı 260
nm ile 280 nm dalga boylarındaki optik yoğunluk değerleri Nanodrop cihazıyla ölçülerek
nanogram/mikrolitre (ng/μl) olarak belirlenmiştir ve ayrıca %0,8’lik agaroz jel
elektroforezinde 110 voltta yürütülerek DNA’ların saflığı ve kalitesi kontrol edilmiştir. Elde
edilen DNA’lardan GSTM1 (rs12068997) gen varyasyonunu belirlemek için Applied
Biosystems 7500 fast Gerçek-zamanlı PZR cihazı kullanılmıştır ve genetik varyasyon
saptanmıştır.
5. 1. DNA İZOLASYONU
DNA molekülü 260 nm’de maksimum absorbans verdiği için DNA konsantrasyonunun
belirlenmesinde bu değer kullanılmaktadır (27). DNA molekülü için 1 optik yoğunluğun 50
μg/ml’ye karşılık geldiği bilinmektedir. DNA miktarları aşağıdaki formül kullanılarak
saptanmıştır. DNA (μg/ml) = 260 nm’deki optik yoğunluğu (OD) x sulandırma oranı x katsayı
(DNA için 50) (28). 260nm ve 280 nm’deki (OD260 ve OD280) değeri 1,8-2,0 arasında
olmalıdır. OD260/OD280 oranı bu değerler arasında ise UV skaladaki absorbsiyon nükleik
asitlerden kaynaklanmaktadır. Bu oran 1,80’den düşük olduğunda protein ve diğer UV
absorbe edenlerden, 2’den fazla olduğunda ise örneğin kloroform ya da fenol ile kontamine
olmuş olabileceğinden söz edilmektedir. Nükleik asit saflığının belirlenmesinde kullanılan
diğer oran da OD260/OD230 olup bu oranın daha az hassasiyeti vardır (29). DNA izolasyon
protokolü ağağıdaki gibidir:
1) 200µl kan+20µl proteinaz K eklendi.
2) Örneğe +20µl RNAse A ekle, vorteksle ve 2 dakika bekletildi.
3) 200µl PureLink Genomic Lysis/Binding Buffer ekle ve vortekslendi (homojen oluncaya
kadar).
4) 55⁰C’de 10 dakika bekletildi.
5) 200µl etonol ekle, 5 saniye vortekslendi.
6) Örnek kolona konuldu.
7) 10000 g’de 1 dakika santrifüj edildi.
8) 500µl Wash Buffer 1 ekle ve 10000 g’de 1 dakika santrifüj edildi.
9) 500µl Wash Buffer 2 ekle ve 10000 g’de 3 dakika santrifüj edildi.
10) Kolon steril ependorfa alındı.
11) 200µl Elution Buffer ekle ve 1 dakika oda sıcaklığında bekletildi.
12) 10000 g’de 1 dakika maksimum hızda santrifüj edildi.
13) Bu işlemlerden sonra saf DNA elde edildi (30).
5. 2. GERÇEK ZAMANLI POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU YÖNTEMİ
Polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) son yıllarda sıcaklık döngülerini sağlamak amacıyla
kullanılan cihazların hassas ölçüm aletleriyle birleştirilmesiyle birlikte yerini Gerçek Zamanlı
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PZR’ye bırakmaya başlamştır. Gerçek Zamanlı PZR’de ürünlerin analizi reaksiyon esnasında
yapıldığı için agaroz jel elektroforezi ve DNA’nın mor ötesi ışık altında görüntülenmesi
işlemine gerek kalmamaktadır. PZR’ye göre tüpler açılmadığı için de kontaminasyon riski
yoktur. Bu yöntem, nükleik asit çoğalmasıyla eş zamanlı olarak artış gözlenen floresans
sinyalin ölçülmesiyle kısa sürede sonuç verebilen bir PZR yöntemidir. Gerçek Zamanlı PZR
ürünlerinin kalitatif ve kantitatif analizlerinde, diziye özgün olmayan floresan boyalar ya da
diziye özgün problar kullanılmaktadır. Bu yöntemin LightCyler, TaqMan ve iCycler olmak
üzere üç tane ticari tipi bulunmaktadır. Bu yöntem, DNA sarmalına bağlanarak floresan ışıma
yapan özel boyalarla ya da yıkıma bağlı sinyal oluşturan prob diziler aracılığı ile
amplifikasyon miktarının tespit edilmesi esasına dayanmaktadır. Problar, hedef amplikonlar
üzerinde birbirine yakın yere bağlanmakta ve işaretli uçlar yan yana gelmektedir. İki boyanın
yan yana gelmesiyle açığa çıkan enerji, ikinci prob üzerindeki alıcı boyayı etkileyerek
floresans oluşumuna yol açmaktadır. FRET (Fluoresance resonance energy transfer) enerji
transferi sonucunda oluşan floresans miktarı, ortamdaki hibridizasyonun derecesine yani PZR
döngüsünce oluşan amplikonların miktarına bağlı olarak artmaktadır. TaqMan sisteminde, 5’
ve 3’ uçlarından floresans veren (florokrom) maddelerle işaretli prob kullanılmaktadır.
Probun 5’ ucunda raportör floresans veren madde, 3’ucunda ise baskılayıcı florokrom madde
bulunmaktadır. Prob, tek sarmal hale getirilen hedef molekül üzerinde, primerlerin bağlanma
bölgesinin arasında kalan yere bağlanır. Probla hedef molekül arasındaki hibridizasyon devam
ettiği sürece raportör florokromun sinyal oluşturması, 3’ uçtaki baskılayıcı florokrom
(quencher) tarafından engellenmektedir. Primerlerin hedef nükleik asite bağlanmasını takiben
başlatılan primer uzaması probun bağlandığı noktaya kadar geldiğinde, sentezin devam
edebilmesi için Taq DNA polimeraz enzimi 5’→3’ nükleaz aktivitesini kullanarak probu 5’
uçtan yıkmaya başlamaktadır. Böylece raportör florokrom serbest hale geçmekte ve sinyal
oluşturmaktadır. Her siklusta üretilen amplikon miktarına paralel olarak sinyal şiddeti de
artmaktadır (31,32). Ayrıca floresan veren problar kullanılarak hedef nükleik asitteki
mutasyonlar saptanabilmektedir (33).
GSTM1 (rs12068997) için Primer Dizileri:
GSTM1 (12068997) gen varyasyonu belirlemek için gerekli özgün primer dizileri kit ile
birlikte istenmiştir.
5’-GAACTCCCTGAAAAGCTAAAGC-3’
(Forward)
5’GTTGGGCTCAAATATACGGTGG-3’
(Reverse) primer dizileri kullanılmıştır.
GSTM1 (rs12068997) için Gerçek Zamanlı PZR Protokolü
Gerçek Zamanlı PZR yönteminde, 5’ ve 3’ uçlarından florokrom maddelerle işaretli taqman
SNP assay probu kullanılmıştır.

Reaksiyon için:
TaqMan Genotyping Master Mix : 12,5 µl
TaqMan Genotyping Assay Mix : 1,25 µl
DNA: 1-10 ng
Toplam hacim 25 μl’ye dH2O ile tamamlanmıştır.
GSTM1 (rs12068997) için Gerçek Zamanlı PZR Koşulları
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Başlangıç 60˚C , 51 dakika
95˚C , 10 dakika
95˚C , 15 saniye
60˚C , 1 dakika
Okuma

40 Döngü

Sonlanma 60˚C , 1 dakika
5. 3. ATOMİK ABSORBSİYON SPEKTROFOTOMETRESİ’NDE ESER ELEMENT
TAYİNİ
Atomik Absorbsiyon Spektrofotometresi (AAS), gaz halindeki ve temel enerji düzeyindeki
atomların, UV ve görünür bölgedeki ışığı absorblaması ilkesine dayanmaktadır. AAS analiz
edilecek elementin absorplayacağı ışığı yayan ışık kaynağı, örnek çözeltisinin atomik buhar
haline getirildiği atomlaştırıcı, çalışılan dalga boyunun diğer dalga boylarından
ayrıştırılmasına yarayan monokromatör, ışık şiddetinin ölçüldüğü dedektör, sinyal işleyicisi
ve göstergeden oluşmaktadır (Şekil 1). Işıma şiddetindeki azalma ortamda absorbsiyon yapan
elementin derişimi ile doğru orantılıdır. AAS’de element, elementel hale dönüştürüldükten
sonra buharlaştırılmakta ve kaynaktan gelen ışın demetine maruz bırakılmaktadır.

IŞIK
KAYNAĞI

ATOMLAŞTIRICI

MONOKROMATÖR

ALICI

YAZICI

Şekil 1. Atomik absorbsiyon spektrofotometresinin genel şeması
Belli yoğunluktaki ışık, temel durumdaki atomlara verildiğinde bu ışığın bir kısmı atomlar
tarafından absorbe edilmektedir. Absorbsiyon oranı atomik yoğunluğa göre belirlenmektedir.
Işık I0 yoğunluğunda yollandığında c yoğunluklu I yolunu geçmektedir. Işık emilmekte ve
yoğunluğu zayıflamış I elde edilmektedir. I ve I0 arasında Lambert-Beer’s yasasına göre
absorbsiyon değerinde; I= I0.e-k/c formülü uygulanmaktadır. Bu formül de absorbansın atom
yoğunluğuyla orantılı olduğunu göstermektedir. Absorbans kalibrasyon grafiği, örneğin; 0.5,
1.0, 2.0 konsantrasyonlarında verilen çözeltiler üzerinden çizilmekte ve lineer doğru şeklinde
kalibrasyon grafiği elde edilmektedir (34).
Eser element tayini için ayrılan serumlar -200C’den alınarak oda sıcaklığına getirilmiştir.
Daha sonra serum örneklerinin üzerine bidistile su ilave edilerek toplam hacim 7 ml’ye
tamamlanmıştır ve vorteksle homojen olması sağlanmıştır. Eser element ölçümleri için
Titrisol 1000 ± 0.002 mg (Merck) standart stok solüsyonundan, bakır ve çinko için 0,5, 1, 2
ppm (mg/l)’lık standart çözeltiler hazırlanmıştır. Blank olarak distile su kullanılmıştır. Her
elemente ait özel dalga boyuna ışık veren HCL (Hollow Cathod Lamp) lambaları ile yine her
elemente uygun hava-asetilen gaz karışımı stil aralığı, HCL ve BGC (Back Ground
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Correction) modları seçilmiştir. AAS’ye (Shimadzu AA-6800) standart çözeltiler verilmek
suretiyle her bir element için konsantrasyon-kalibrasyon grafikleri çizilmiştir. Her grubun
serum örneklerinden bakır ve çinko düzeyleri belirlenmiştir. Selenyum düzeyleri için ölçüm
protokolü ise aşağıdaki şekildedir:
100 ppm selenyum stoğundan 1 ppm ve daha sonra 1 ppm’den 1000 ppb hazırlanmıştır.
1000 ppb’den 10 ppb, 20 ppb, 40 ppb ve 80 ppb standart çözeltiler hazırlanmıştır.
10 ppb selenyum standart çözeltisi için;
1000 ppb. x=10 ppb.50 ml
x=0.5 ml Se alınarak dH2O su ilave edilerek 50 ml’ye tamamlanmıştır.
20 ppb Se standart çözeltisi için;
1000 ppb. x=20 ppb.50 ml
x=1ml Se alınarak dH2O su ilave edilerek 50 ml’ye tamamlanmıştır.
40 ppb Se standart çözeltisi için;
1000 ppb. x=40 ppb.50 ml
x=2 ml Se alınarak dH2O su ilave edilerek 50 ml’ye tamamlanmıştır.
80 ppb’lik Se standart çözeltisi için;
1000 ppb. x=80 ppb.50 ml
x=4 ml Se alınarak dH2O su ilave edilerek 50 ml’ye tamamlanmıştır.
Standartlar okutularak selenyum kalibrasyon grafiği elde edilmiştir.
6. İSTATİSTİKSEL ANALİZ
Çalışmamızda elde edilen verilerin istatistiksel analizi SPSS 20.0 (Statistics Package of Social
Science) (Lisans No:10240642) istatistik programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. GSTM1
(rs12068997) gen varyasyonu genotip dağılımlarının KRK’lı hasta ve sağlıklı kontrol
grupları arasında Hardy Weinberg dağılımına uygunluğu test edildi ve karşılaştırma için
Mann Whitney U testi kullanıldı. Bakır, çinko, selenyum düzeyleri ile bakır/çinko oranını
bakımından yapılmış gruplar arasındaki karşılaştırmalarnda Mann Whitney U testi, gruplar
arasında yaş ve vücut kitle indeksi değerlerinin karşılaştırılmasında Student t testi, gruplar
arasında aile kanser öyküsü, hipertansiyon, diyabetes mellitus, kolesterol, sigara ve alkol
kullanımı karşılaştırılmasında Ki-kare (Pearson, Yates, Fisher testlerinden uygun olanı) testi
kullanıldı. Ayrıca GSTM1 (rs12068997) gen varyasyonu genotip dağılımları ile bakır, çinko,
selenyum düzeyleri, bakır/çinko oranı bakımından gruplar arasında gerçekleştirilmiş
karşılaştırmada da Mann Whitney U testi kullanıldı. Bulunan sonuçlar sayı (yüzde) ya da
ortalama ± standart sapma olarak ifade edildi. İstatistik anlamlılık olarak p<0,05 kabul edildi.
7. TARTIŞMA
KRK genetik ve çevresel faktörler ile gelişen multifaktöriyel ve çok basamaklı bir hastalıktır.
Kolon ve rektumda görülen gastrointestinal sistemin önemli bir bölümünü teşkil eden bu
hastalıktan muzdarip her yıl dünyada bir milyon yeni vakayla karşılaşılmaktadır ve bu
vakaların da yaklaşık yarısı hayatını kaybetmektedir (3,4,35). Genetik faktörlerden biri olan
glutatyonlar geniş çaplı ksenobiyotik metabolizmasında açığa çıkan reaktif kanserojen
bileşiklerin detoksifikasyonunda görev alan ve DNA hasarına karşı dokuları koruyan
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enzimlerdir. GST'ler membrana bağlı ve sitozolik olmak üzere iki grupta incelenmektedirler.
Vertebralılarda yapısal farklılıklara dayanarak sitozolik GST alfa, mü, kappa, pi, sigma, teta
ve zeta olmak üzere 7 sınıf tespit edilmiştir. Bir sınıf içinde farklı GST'ler en az %40, sınıflar
arası ise en az %30 amino asit benzerlikleri gösterirler (17). GSTM1 genleri oksidatif stresi
tolare etmeye çalışan genlerdir (7). GSTM1 genindeki varyasyonlar sonucunda enzim
aktivitesi azalmaktadır (19). Çeşitli çalışmalarda GSTM1 gen varyasyonları ve KRK gelişme
riski arasında anlamlı bir ilişki olduğu, bazı çalışmalarda ise bu gen varyasyonlarının KRK
gelişiminde genetik risk faktörleri olmadığı belirlenmiştir (36). Little ve arkadaşları tarafından
İskoçyalı bir popülasyon ile gerçekleştirilmiş bir çalışmada, GSTM1 gen varyasyonlarının
KRK ile bir ilişkisinin bulunmadığı belirlenmiştir (37). Marenne ve arkadaşları tarafından
İspanyalı bir popülasyon ile gerçekleştirilmiş bir çalışmada ise GSTM1 (rs12068997) gen
varyasyonunun mesane kanseri gelişme riski ile ilişkili oldukları bulunmuştur (38).
Çalışmamızda KRK’lı hasta ve sağlıklı kontrol grupları arasında yapılmış karşılaştırmada,
GSTM1 (rs12068997) varyasyonunun GG genotipinin KRK gelişiminde etkili olabileceği
belirlenmiştir (p<0,05). KRK gelişiminde etkili çevresel faktörlerden biri olan eser elementler
organizmada çeşitli biyolojik olayların düzenlenmesinde önemli rol oynarlar (10). İnsan
serumundaki demir, çinko, bakır, selenyum gibi eser elementler hayvansal ve bitkisel
yiyeceklerden, çevreden alınmaktadır. Bu eser elementlerin bazı kanser türleri ile ilişkili
olabileceği düşünülmektedir. Eser elementler hücre zarı geçirgenliğini, gen ekspresyonunu
düzenlemekte, elektron taşımaya yardımcı olmakta, hormon ve vitamin sentezine
katılmaktadırlar (39,40). Eser elementler yetersiz ya da aşırı miktarda alındıklarında vücut
direncini bozarak zararlı etkiler gösterebilmektedirler (41). Bazı kanser türleri ile eser
elementler arasındaki ilişkilerin araştırılmasına yönelik çeşitli çalışmalar bulunmaktadır.
Tanboğa ve arkadaşları tarafından Türk popülasyon ile gerçekleştirilmiş bir çalışmada,
KRK’lı hasta grubunda bakır seviyesinde anlamlı derecede artış gözlemlenmiştir (42). Buna
karşın; Milde ve arkadaşları tarafından Çek popülasyonu ile gerçekleştirilmiş bir çalışmada,
serumda bakır düzeyi bakımından KRK’lı hasta ve sağlıklı kontrol grubu arasında anlamlı bir
fark saptanmamıştır (22). Çalışmamızda KRK’lı hasta ve kontrol grupları arasında serum
bakır düzeyleri bakımından yapılmış karşılaştırmada, bakır düzeylerinin hasta grubunda
anlamlı derecede yüksek olduğu bulunmuştur (p<0,05). Tanboğa ve arkadaşları tarafından
Türk popülasyonu ile gerçekleştirilmiş bir çalışmada, KRK’lı hasta grubunda çinko düzeyinde
belirgin bir azalma olduğu belirlenmiştir (42). Çalışmamızda KRK’lı hasta ve kontrol grupları
arasında çinko düzeyleri istatistiksel olarak karşılaştırıldığında, KRK’lı hasta grubunda çinko
düzeylerinin anlamlı derecede yüksek olduğu bulunmuştur (p<0,05). Tanboğa ve arkadaşları
tarafından Türk popülasyonu ile gerçekleştirilmiş çalışmada, bakır/çinko oranının KRK’lı
hasta grubunda daha yüksek olduğu bulunmuştur ancak istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılık belirlenmemiştir (42). Çalışmamızda bakır/çinko oranı bakımından KRK’lı hasta ve
kontrol grupları arasında yapılmış karşılaştırmada, bu oranın KRK’lı hasta grubunda anlamlı
derecede yüksek olduğu saptanmıştır (p<0,05). Marcin R Lener ve arkadaşları tarafından
gerçekleştirilmiş bir çalışmada, düşük selenyum düzeyleri ve artmış KRK riski arasında
anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Milde ve arkadaşları tarafından Çek popülasyonu ile
gerçekleştirilmiş bir çalışmada ise KRK’lı hasta grubunda selenyum düzeylerinin anlamlı
derecede azaldığı belirlenmiştir (43). Çalışmamızda serum selenyum düzeyleri bakımından
KRK’lı hasta ve sağlıklı kontrol grupları istatistiksel olarak incelendiğinde, KRK’lı hasta
grubunda selenyum düzeyleri anlamlı derecede düşük olarak saptanmıştır (p<0,05). GSTM1
gen varyasyonları genotip dağılımları ve serum eser element düzeyleri arasındaki ilişkiyi
araştırmaya yönelik detaylı bir çalışma bulunmamaktadır. Bizim çalışmamızda, GSTM1
(rs12068997) gen varyasyonunun GG genotipine sahip KRK hastalarında, serum bakır, çinko
düzeyleri ile bakır/çinko oranının anlamlı derecede yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0,05).
Ancak aynı genotipli KRK hastalarında serum selenyum düzeylerinin anlamlı derecede düşük
olduğu saptanmıştır (p<0,05). Sonuç olarak; çalışmamızda GSTM1 (rs12068997) gen
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varyasyonunun GG genotiplerine sahip kişilerde KRK’ya yakalanma riskinin daha yüksek
olabileceği, serum bakır, çinko, selenyum düzeyleri ile bakır/çinko oranının KRK gibi kanser
türlerinde izlenmesi gereken parametreler oldukları belirlenmiştir.
8. SONUÇ
Çalışmamızda, GSTM1 (rs12068997) gen varyasyonunun GG genotipi ile bakır, çinko,
selenyum düzeyleri ve bakır/çinko oranı arasında yapılmış karşılaştırmada, bakır, çinko ve
selenyum düzeyleri ile bakır/çinko oranının KRK’lı hasta grubunda sağlıklı kontrollere göre
anlamlı derecede arttığı, selenyum düzeylerinin ise KRK’lı hastalarda sağlıklı kontrollere
göre anlamlı derecede azaldığı belirlenmiştir. Sonuç olarak; çalışmamızda, GSTM1
(rs12068997) gen varyasyonunun GG genotiplerine sahip kişilerde KRK’ya yakalanma
riskinin daha yüksek olabileceği, serum bakır, çinko, selenyum düzeyleri ile bakır/çinko
oranının KRK gibi kanser türlerinde izlenmesi gereken parametreler oldukları, KRK gibi
kanser riski taşıyan kişilerde hastalığa yakalanmadan önce gen varyasyonu ve eser elementler
arasındaki ilişkinin değerlendirilmesinin klinik açıdan önlemler alınmasına katkı
sağlayabileceği düşünülmektedir.
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LİTYUM TOKSİTESİNİN Carassius auratus BALIĞININ KARACİĞER
DOKUSUNDA AChE, BChE VE MDA DÜZEYLERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF LITHIUM TOXICITY ON AChE, BChE AND MDA LEVELS IN LIVER
TISSUE OF Carassius auratus
Aslı ÇİLİNGİR YELTEKİN
Doç. Dr. Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Sama Amer ABBAS AL TEKRETI
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
ÖZET
Lityum 1800’lü yılların başında keşfedilmiş alkali bir iyondur. Lityum (Li), Li piller,
seramikler, polimerler, farmasötikler, atom reaktörler, hava nemlendiriciler ve yumuşatıcılar
gibi çeşitli endüstriyel uygulamalara sahiptir. Lityum pillerinin kullanımının artması ve bu
pillerin kullanımdan sonra çevreye kontrolsüzce atılması büyük bir çevre kirliliği
oluşturmaktadır. Ayrıca lityum bipolar bozukluk ve depresyon ilaçlarında yaygın olarak
kullanılmaktadır. Lityum karada ve suda yaşayan canlıların dokularında eser miktarda
bulunmaktadır. Lityum temasında canlı dokuları lityumu hızlı bir şekilde emerek tüm
organlara dağıtır. Lityum, alınmasının ardından, merkezi sinir sisteminde hızla yayılır ve
çeşitli nörotransmitterler ve almaçlarla etkileşir. Ayrıca lityumun kardiyolojik hastalarda
görülen toksik etkileri yüzünden bu yöndeki kullanımı sonlanmıştır. Lityum kullanımı
konusunda en çok sorun yaratan yan etkilerden birisi de böbrek işlev bozukluğudur. Lityuma
yüksek dozda maruz kalınması ölüm ya da nörolojik hasarlara neden olabilmektedir.
Bu çalışmanın amacı, Carassius auratus balıklarını model organizma olarak kullanarak
lityumun toksisitesini canlılar üzerinde etkilerini araştırmaktır. Carassius auratus balıkları
dünyada oldukça geniş bir dağılım alanına sahiptir. Çalışmada, 50 mg / L dozunda lityum
Carassius auratus balıklarına dört farklı zamanda (24 saat, 48 saat, 72 saat, 96 saat) dört
gruba uygulandı. Çalışma süresince balıklar sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa ticari
olarak satılan yemler ile beslendi. Her uygulama süresinin sonunda anestezi uygulanan
balıkların karaciğer dokuları alındı. Karaciğer dokuları alınan Carassius auratus balıklarının
kontrol grubu ve lityum uygulanan grupların Asetilkolin esteraz, Bütiril kolin esteraz ve
Malondialdehit düzeylerinin değişimi spektrofotometrik yöntemler ile araştırıldı. Çalışmanın
sonucunda; Asetilkolin esteraz ve Bütiril kolin esteraz düzeylerinin zamana bağlı olarak
değişim gösterdiği tespit edilmiştir. Malondialdehit düzeyinin zamana bağlı olarak artış
gösterdiği belirlenmiştir (p<0.005).
Anahtar Kelimeler: Lityum, AChE, BChE, MDA, Carassius auratus
ABSTRACT
Lithium is an alkali ion that was discovered in the early 1800s. It has various industrial
applications such as lithium (Li), Li batteries, ceramics, polymers, pharmaceuticals, atomic
reactors, air humidifiers and softeners. The increase in the use of lithium batteries and the
uncontrolled disposal of these batteries into the environment after use creates a great
environmental pollution. Lithium is also widely used in bipolar disorder and depression drugs.
Lithium is found in trace amounts in the tissues of living organisms on land and in water. In
the case of lithium contact, it rapidly absorbs living tissue and distributes it to all organs.
After ingestion, lithium spreads rapidly in the central nervous system and interacts with
various neurotransmitters and receptors. In addition, lithium has been discontinued because of
the toxic effects seen in cardiological patients. One of the most common side effects of
lithium use is renal dysfunction. High doses of lithium may cause death or neurological
damage.
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The aim of this study was to investigate the effects of lithium toxicity on living organisms by
using Carassius auratus as a model organism. Carassius auratus fish has a wide distribution
area in the world. In the study, lithium Carassius auratus at a dose of 50 mg / L was
administered to fish at four different times (24 hours, 48 hours, 72 hours, 96 hours). During
the study, fish were fed with commercially available feeds twice a day, morning and evening.
At the end of each application period, liver tissues of the anesthetized fish were obtained. The
changes of acetylcholineesterase, butyryl cholineesterase and malondialdehyde levels of
Carassius auratus fish in the liver and lithium treated groups were investigated by
spectrophotometric methods. As a result of the study; Acetylcholinesterase and
butyrylcholinesterase levels were found to vary with time. Malondialdehyde levels were
found to increase with time (p <0.005).
Keywords: Lithium, AChE, BChE, MDA, Carassius auratus fish
1. GİRİŞ
Kimyasal maddeler hayatımızda yalnız iş hayatında değil birçok yerde karşımıza
çıkmaktadır. Gelişmekte olan teknoloji, çevre kirliliği, kimyasallar, zirai ilaçlar, ultraviyole
(UV) ışınları ve diğer birçok etkenler canlıların, çeşitli zararlı etmenler ile karşı karşıya
kalmasına neden olmaktadır. Bu tür çevresel etkiler canlılarda serbest radikal oluşumuna
neden olabilmektedir. Serbest radikal oluşumu ve artışı ile çeşitli hastalıklar artmakta ve bu da
canlıların sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir [1-2].
Ekotoksikolojik çalışmalarda kontamine ortamlarda enzim aktivitesi ölçümlerinin markır
olarak önemlerini gösteren deliller giderek artmaktadır [3-4]. Biyomarkırlar hem çevre
kalitesini hem de organizmanın ortamına uyumunu gösterirler. Bu enzimler hemen tüm
omurgalıların dokularında bulunur; ancak genelde en yüksek aktivitelerini ksenobiyotik
alınımı ve reaktif oksijen türlerinin (ROS) enzimatik dönüşümleri için temel organ olan
karaciğerde gösterirler. Bu enzimlerden bazıları oksidatif stresin belirgin moleküler
biyoindikatörleri olup metal ve diğer ksenobiyotikler gibi kirleticilerin etkisindeki
populasyonlarda tepki düzeyini gösterirler [5].
İnsan vücudunda kolinesterazların iki formu vardır. Bunlar asetilkolinesteraz (AChE; EC
3.1.1.7) ve bütirilkolinesterazdır (BChE; EC 3.1.1.8) [6]. AChE hidrolaz grubunda bulunan
bir enzimdir. Merkezi ve çevresel sinir sistemindeki nöron ileticisi olan asetikolini hidroliz
eder ve bu sayede kolinerjik sinapslardaki sinir iletiminin sonlandırılmasını sağlar [7]. AChE
inhibitörleri asetilkolinin hidrolizini engelleyerek hem asetilkolin seviyesinin hem de sinir
iletim süresinin artmasını sağlar [8]. BChE çoğunlukla karaciğer, plazma ve kas dokularında
mevcut olan bir enzimdir. Bilimsel araştırmalar henüz bu enzimin farmakolojik rolünü kesin
olarak ortaya koyamasalar da, BChE’ın dejeneratif değişiklikler ile beyindeki asetilkolin
hidrolizi sırasında dengeleyici bir role sahip olabileceğini önermektedir [9,10].
Sinir uyarılarının nakledilmesinde rol oynayan AChE’nin özellikle organofosforlu, klorlu ve
karbamatlı pestisitler ile bazı kimyasal maddelerle bağlanarak dönüşümsüz inhibisyonu canlı
dokudaki sinir sinapslarında ve nöromüsküler kavşaklarda ACh’nin artmasına yol açıp,
asetilkolin reseptörlerinin aşırı stimülasyonuna neden olur. Sonuçta asetilkolinin birikimi
kolinerjik bulguların ağırlıkta olduğu bir toksisite tablosu oluşturmaktadır [11].
Asetilkolinesterazın temel yapısal ve katalitik birimi, kütlesi 70-80 kDa aralığında olan bir
glikoproteindir. Enzim bulunduğu dokuya göre bu birimin monomer, dimer veya tetrameri
şeklinde bulunur. Aktif bölge oyuğunda 5 alt-bölge tarif edilmiştir (Şekil 1.).
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Şekil 1. Asetilkolinesterazın moleküler yapısı
1. Periferal Anyonik Bölge: Aktif bölge oyuğunun ağzında olup Tyr70, Trp l21 ve Trp
279’dan meydana gelmiştir. Ligandlar ilk bu bölgeye bağlanır, sonrasında aktif merkeze
yönlendirilirler [12-13].
2. Kolin Bağlama Bölgesi: Bu bölgede bulunan Trp84 ve Phe330 rezidularının elektron
açısından zengin aromatik halkaları, substrat ve inhibitörlerin katyonik ucu ile katyon-p
etkileşimi oluştururlar.
3. Oksi-Anyon Deliği (OAD): Kolin bağlama bölgesinin yanında bulunan oksi-anyon deliği
Gly118, Gly119 ve Ala 201 rezidularını içerir. Bu bölgede geçis durumları stabilize edilir ve
aktivasyon enerjisi bariyeri azaltılır. Substrat dikey pozisyondan yatay pozisyona
döndürülerek; katalitik Ser200’ün etkisine girmesi sağlanır [14].
4. Açil Bağlama Cebi: Substrat yatay olarak döndürüldüğünde, substratın açil kısmı açil
bağlama cebine bağlanır. AChE’ın açil bağlama cebinde Phe288 ve Phe290’nin fenil
halkaları, bağlı substratın hareketini kısıtlar ve asetilkolin gibi kısa açil grubu içeren
substratların katalizini hızlandırır [15].
5. Katalitik Triad: OAD ve açil bağlama cebiyle yaptığı etkileşimler sonucu stabilize olan
substrat, aktif merkezin esteratik bölgesinde yer alan ve Ser200, His440 ve Glu327’den
oluşan katalitik triadın etkisine girer. Katalitik triad bir yük dağıtım sistemi olup, ilk aşamada
Ser200’ün OH grubundan His440-Glu327 ikilisi yönünde proton aktarımı sonucunda Ser200
nükleofilik özellik kazanır. Ser200 oksijeninin substrat asetilkoline atağı sonucunda açilenzim ara yapısı oluşur. Devamında elektron dağıtımının ters dönmesi ile bu ara yapıdan alkol
biriminin uzaklaşması katalizlenir. İkinci ürün olan karboksilik asidin açığa çıkması ve son
olarak Ser200’ün His440’den bir proton alarak serbest kalması sonucunda artık enzim
başlangıç durumuna dönmüştür [16].
2. MATERYAL VE METOT
Carassius auratus balıkları ticari olarak satış yapan akvaryumcudan temin edildi. Kırk sekiz
adet balık (1.80 ± 0.05 g) rastgele iki (10 L) cam tankta dağıtıldı. Balıkların adaptasyonu için
5 gün boyunca hiçbir işlem yapılmadan beklendi. Balıklar ticari bir yem ile günde iki kez
sabah ve akşam olmak üzere beslendi. Balıklar 25,0 ± 1ºC sıcaklıkta doğal bir fotoperyod
sürecinde ve sürekli hava taşı ile havalandırıldı.
Akvaryumlardan biri kontrol grubu bir diğer ide Li uygulaması için kullanıldı. Lityum
uygulama grubu için 28 adet, kontrol grubu için de 20 adet balık akvaryuma konuldu. Lityum
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uygulanan grubun akvaryumuna 50 mg/L konsantrasyonunda LiCl eklendi. Lethal doz tayini
Liu ve ark. [17], lityum çalışmasına göre belirlendi. Balıklardan 24, 48, 72 ve 96. saatlerinde
lityum grubunda 7 adet ve kontrol grubundan 5 adet örnekleme yapmak için alındı.
Örnekleme yapılırken balıklar MS222 (0,1 g/L) ile anestezi ortamına alınarak dokuları ayrıldı.
Ayrılan dokular homojenize edilerek analize kadar -18 ºC de donduruldu.
2.1.Biyokimyasal Analizler
Balıklardan alınan karaciğer dokuları homojenatlarında Malondialdehit, Asetilkolinesteraz ve
Butirilkolinesteraz düzeyleri belirlendi. MDA seviyesi, Placer ve arkadaşlarının [18]
yöntemine göre, UV spektrofotometrede 532nm’de tiyobarbitürik asit TBA ve MDA
reaksiyonlarının bir sonucu olarak pembe renk absorbansı, ölçüldü. Asetilkolinesteraz ve
Butirilkolinesteraz aktivite analizleri Ellman ve ark.[19]’nın kolorimetrik metoduna göre
belirlendi. Hazırlanan karışımların absorbans değerleri spektrofotometre ile 412 nm dalga
boyunda okundu.
3. BULGULAR
Bu çalışmada Carassius auratus balığının karaciğer dokusu AChE düzeyinin değişimi kontrol
grubuna göre istatiksel olarak anlamlı bir azalış göstermiştir (Şekil 2).

AChE (EU/mg)
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Şekil 2. Carassius auratus balıklarının karaciğer dokusu Asetilkolinesteraz düzeyinin
zamanla değişim grafiği
Carassius auratus balığının Lityum uygulanan grubunun karaciğer bütirilkolinesteraz düzeyi
değişimi kontrol grubuna göre istatiksel olarak anlamlı düşüşler göstermiştir (Şekil 3).
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Şekil 3. Carassius auratus balıklarının karaciğer dokusu Bütirilkolinesteraz düzeyinin
zamanla değişim grafiği
Carassius auratus balığının Lityum uygulanan grubunun karaciğer malondialdehit düzeyi
değişimi kontrol grubuna göre istatiksel olarak anlamlı yükselişler göstermiştir (Şekil 4).
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Şekil 4. Carassius auratus balıklarının karaciğer dokusu Malondialdehit düzeyinin
zamanla değişim grafiği
4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Yapılan çalışmaya göre; kimyasal maddelere maruz kaldıkça zararlı etkilerinin ortaya çıktığı
görülmektedir. Ayrıca kimyasallara maruziyet süresi arttıkça da kimyasalların zararlı
etkilerinin artığı görülmektedir.
Sonuçlarımıza göre, kimyasal toksite, AChE ve BChE inhibisyonuna, ya da salgı
mekanizmasında değişikliklere neden olarak balık karaciğer dokularında nörofizyolojik
değişikliklere neden olabilir. Malondialdehit düzeyi de lityum toksitesinin serbest radikal
düzeyini karaciğer dokusunda belirgin seviyelerde artırdığını göstermektedir.
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Bu çalışmanın sonucu, balık karaciğerinde kimyasal toksisite mekanizmasını anlamada
yardımcı olabilir. Dahası, bu çalışmada kullanılan belirteçlerin (AChE, BChE ve MDA
parametrelerinin) güvenilir göstergeler olarak kullanılabileceğini düşünülebilir.
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EKOLOJİK SÜREÇLER VE BÖCEKLER
ECOLOGICAL PROCESSES AND INSECTS
Aysel KEKİLLİOĞLU
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

ÖZET
Böcekler; gerek taksonomik çeşitliliği gerekse ekolojik fonksiyonları bakımından
yeryüzündeki en kalabalık organizma grubudur. Tanısı yapılmış tüm organizmaların
½’sinden fazlası böceklerden oluşmaktadır. Kara ve tatlı su ekosistemleri ile deniz
ekosisteminin kıyıya yakın bölümünün en önemli organizma grubunu böcekler oluşturur.
Böcek türlerinin bu çeşitliliği değişen çevresel koşullara adaptasyonlara eşdeğer bir
çeşitlilik gösterir. Böcekler insanlar da dahil, diğer türler ve ekosistem parametrelerini
çeşitli yönlerde etkiler. Besin zinciri içinde, madde ve enerji akışında üstlendikleri önemli
rol nedeniyle pek çok ekosistemin temel bileşenini oluştururlar. Böcekler, ekolojik
faktörlere gösterdikleri tolerans nedeniyle, dünyanın her türlü ekosistem yapılarında
bulunabilmektedir. Buzullardan derin okyanus sularına,tropikler, çöller, acı ve asidik sular,
hatta petrol kuyuları gibi farklı habitatlara uyum sağlayabilmiş böceklerin varlığı
mümkündür. Böcekler; kısa yaşam süreleri, aynı sezon içinde çok sayıda nesil vermeleri,
yüzlerce- binlerce yumurta/yavru vermeleri, çok yüksek besin tüketme kapasiteleri ile çok
güçlü popülasyon dinamiği göstermektedirler. Bu nedenle böcekler, tüm canlılar üzerinde
vazgeçilmez temel ekolojik etkilere ve de süreçlere neden olmaktadırlar. Diğer canlılar
gibi birçok çevre faktörünün etkisi altında olduklarından ve çevrelerindeki değişik canlılar
ile belirli ilişkiler sağladıklarından dolayı, ekolojik açıdan açık bir sistem olarak
değerlendirilirler. Çevre şartlarının etkisi altında değişik biyotoplara ve nişlere uyum
yapabilen birçok böcek çeşidinin ortaya çıkması, hem bu hayvan grubunun birçok türle
temsil edilmesine hem de değişik yaşam ortamlarına geniş ölçüde yayılmasına neden
olmuştur. Tüm dünyada olduğu gibi böcek (Insecta) grubu Türkiye’de de çok zengindir.
Ancak bazı gruplarda hiç çalışma olmaması, bazı gruplardaki çalışmaların yetersiz oluşu
gibi sebeplerle Türkiye böcek faunası hakkında kesin rakamlar vermek mümkün
olmamaktadır. Türkiye’de bugüne kadar tespit edilmiş böcek türü yaklaşık 30.000
civarındadır. Ancak tahmin edilen sayı ise 60.000-80.000 arasındadır. Bu bağlamda; sonuç
olarak böcekler doğadaki canlı yaşamın en önemli öğeleri ve biyolojik çeşitliliğin en temel
bileşenleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle bu çalışmanın temel içerik ve amacını da;
böceklerinçok boyutlu ekolojik süreçlerdeki etki ve işlevlerini incelemek oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ekoloji, Ekosistem, Çevre, Böcek, Besin, Biyoçeşitlilik
ABSTRACT
Insects; is the highest number of organism groups in the world in terms of both taxonomic
diversity and ecological functions. More than ½ of all diagnosed organisms are insects.
Insects make up the most important organism group of the land, fresh water ecosystems
and the coastal part of the marine ecosystem. This diversity of insect species is equivalent
to adaptations to changing environmental conditions. Insects affect other species, including
humans, and ecosystem parameters in various ways. They are the main component of
many ecosystems due to their important role in the flow of matter and energy within the
food chain. Insects can be found in all kinds of ecosystem structures in the world due to
their tolerance to ecological factors. The presence of insects capable of adapting to
different habitats such as glaciers, deep ocean waters, tropics, deserts, bitter and acidic
waters, and even oil wells is possible. Insects; show very strong population dynamics with
their short life by giving many generations in the same season and giving hundreds of
thousands of eggs / fry, also with very high nutrient consumption capacity. Therefore,

P. 285

324324324

INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE
ON SCIENTIFIC RESEARCHES

insects cause indispensable basic ecological effects and processes on all living things. They
are regarded as an ecologically open system because they are under the influence of many
environmental factors, like other living things, and provide certain relationships with
different living things in their environment. The emergence of many species of insects
capable of adapting to different biotopes and niches under the influence of environmental
conditions has led to the representation of this group of animals with many species as well
as their wide spread to different habitats. As the whole world of insects (Insecta) group is
also very rich in Turkey. But, no lack of work in some groups, for reasons such as
insufficient in some of the studies the group is not able to give exact figures about Turkey
insect fauna. The insect species have been identified so far in Turkey is about 30,000.
However, the estimated number is between 60,000-80,000. In this context; As a result,
insects are among the most important components of living life in nature and among the
most fundamental components of biological diversity. Therefore, the main content and
purpose of this study; to examine the effects and functions of insects in multidimensional
ecological processes.
Keywords: Ecology, Ecosystem, Environment, Insect, Food, Biodiversity
GİRİŞ
Zoolojinin böceklerle ilgilenen dalına “entomoloji” adı verilmektedir. “Ekoloji”, daha çok
yirminci yüzyılın ikinci yarısında önem kazanan, nispeten yeni bir bilimsel disiplindir.
Bilinen hayvan türlerinin yaklaşık dörtte üçünü böcekler oluşturmaktadır[1-5]. Böcekler,
yaklaşık iki milyon yaşayan türü ile en geniş Metazoa sınıfını oluşturmakta ve yaklaşık
350 milyon yıldır dünya üzerinde varlığını sürdürmektedir[2]. Böcekler; değişen çevre
koşullarına iyi uyum sağlamaları sonucunda ekosferde yer alan bütün habitatlarda var
olabilmekte, ve bu nedenle de insanlarla da yakın ilişki içinde bulunmaktadırlar [6-9].
Böcek ekolojisi böceklerin birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceler. Özellikle
tarımsal ekosistemlerin değerlendirilmesinde böcekler bireysel olarak değil populasyon
olarak ele alınmaktadır. Böcekler kısa yaşam süreleri, aynı sezon içinde çok sayıda nesil
vermeleri, çok sayıda yavru/yumurta vermeleri, yüksek besin tüketme kapasiteleri
nedeniyle çok güçlü populasyon dinamiği gösterirler. [1-3]
Böceklerin Ekolojik etki ve rolleri oldukça çeşitlidir. Hacim ve sayı olarak, besin zinciri ve
ağında büyük oranda yer alırlar. Beslenme yönelimleri oldukça karmaşık ve çok yönlü olan
böcekler; döküntü, çürüyen materyal, canlı ve ölü ağaç, ot, sucul organizma üzerinden ve
herbivor, saprofit beslenen veya predatör veya parazit olan, bununla birlikte; gece veya
gündüz aktif olan türleri içerirler[3,6]. Sucul ya da karasal alanlarda yaşamlarının bir
kısmını veya tamamını sürdüren böcekler [7,8].; mevcut çok farklı habitatlara adapte
olabilme yeteneğine sahiptirler. Soliter - Sosyal yaşam biçimleri aralığında derecesi
taksondan taksona farklışan yaşam özelliklerine sahiptirler.
Böcekler, Arthropoda (eklembacaklılar) şubesinin Insecta sınıfını oluştururlar. Böceklerin
diğer eklembacaklılardan en önemli farklılığı ergin dönemde en fazla altı adet bacağa ve en
fazla iki çift kanada sahip olmalarıdır. [1-5] Buna rağmen, insanlar genellikle, örümcek,
akrep, tespihböceği, kırkayak gibi eklembacaklı hayvanlara da böcek demektedirler[9].
Böceklerin de yer aldığı eklembacaklılar şubesi ıstakozlar, yengeçler, karidesler,
örümcekler, akrepler, sinekler, arılar, kınkanatlılar, sivrisinekler, kelebekler, karıncalar,
gibi yaygın hayvanları içerir. Eklembacaklıların 1 milyondan fazla bilinen türü vardır.
Yeryüzünün bütün bölgelerinde bulunurlar ve insanlar için çok büyük önemdedirler.
[1,3,4] Tüm dünyada olduğu gibi böcek (Insecta) grubu Türkiye’de de çok zengindir. Ancak bazı
gruplarda hiç çalışma olmaması, bazı gruplardaki çalışmaların yetersiz oluşu gibi sebeplerle
Türkiye böcek faunası hakkında kesin rakamlar vermek mümkün olmamaktadır. Türkiye’de
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bugüne kadar tespit edilmiş böcek türü yaklaşık 30.000 civarındadır. Ancak tahmin edilen sayı ise
60.000-80.000 arasındadır. [5-8]
Böcekler doğadaki canlı yaşamın en önemli öğeleri ve biyolojik çeşitliliğin en temel bileşenleri
arasında yer almaktadır.Bununla birlikte; ülkemizde genel itibari ile böceklere potansiyel

zararlı gözüyle bakılan bir algı bulunmakta ve böceklerin ekosistemdeki etkinliği ve
faydaları ile ilgili yeterli sayıda çalışma bulunmamaktadır. Böceklerin ekolojik aynı
zamanda ekonomik işlevlerini irdeleyen yeni bilimsel çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu nedenle bu çalışmanın temel içerik ve amacını da; böceklerin çok boyutlu ekolojik süreçlerdeki
etki ve işlevlerini incelemek oluşturmaktadır.

EKOLOJİK SÜREÇLERDE BÖCEKLER
Böcekler, ekolojik işlevler ve ekosistem hizmetleri sağlamak için hayati öneme sahiptir
[ 10]. Baskın bir hayvan biyokütlesi ve yeryüzündeki yaşam biçimi olarak, böcekler,
herbivor, karnivor olmak üzere, doğal ekosistemlerinde birçok farklı nişi ve çok çeşitli
ekolojik fonksiyonları temsil eder. Böcekler tüm karasal ekosistemlerde bol miktarda
bulunur ve zengin biyolojik çeşitlilik gösterir [11]. Çok sayıda böcek ise, özel çeşitliliği
nedeniyle önemli işlevsel özellikler yüklenir [ 12] ve bu bağlamda, böceklerin sağladığı
ekosistem hizmetleri hayatidir. Çünkü, böcekler, ekosistem süreçlerinin işleyişinde rol
oynayan çeşitli ekosistemlerdeki anahtar bileşenlerdir [13]. Bununla birlikte; böcekler
çoğunlukla zararlı veya potansiyel zararlı canlılar olarak algılandığından, bu ekolojik
önemleri çoğu zaman fark edilmez.
TOZLAŞMA (Polinasyon)
Ekosistemin denge halinde işleyişinde önemli işlevler yüklenen canlıların başında böcekler
gelmektedir. Yeryüzündeki hayvanların ¾’ den fazlasını omurgasız hayvanların
Insecta(böcekler) sınıfı oluşturmaktadır. Insecta sınıfının ekosistemdeki en önemli görevi
çiçekli bitkilerin tozlaşmasını (polinasyonu) sağlamaktır. Insecta sınıfının polinasyondaki
etkin rolü biyolojik çeşitliliğin kaynağını ve devamlılığını sağlamaktadır [14-15].
Dünyanın birçok yerinde bitki türlerinin genellikle 2/3 üreyebilmek için tozlaşmaya ihtiyaç
duymaktadır ve bütün bitki türlerinin yaklaşık üçte ikisi tozlaşma için böceklere
dayanır. En önemli tozlayıcılar arılar, böcekler, kelebekler ve sineklerdir. Böylelikle
böcekler bitki çeşitliliğine katkıda bulunur ve dolaylı olarak tozlaşma yoluyla hayvanların
biyolojik çeşitliliğini etkilemektedir [16].
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POLİNASYON
Çiçek açan bitkilerin, çiçeklerinin
tepeciklerine polen getirecek,
böylece üremeyi sağlayacak
mekanizmalara gereksinimi
vardır. Bu anlamdaki polen
aktarımına polinasyon adı verilir.

POLEN

Polen, tohum ile üreyen
bitkilerde erkek gametin dişi
gamete güvenli bir şekilde
taşınmasını sağlayarak
çoğalmada görev alan bir
mikrospordur.

Şekil 1.Polinasyon süreci
Bitkilerin birçoğunda polenlerin farklı bitkiden alınıp diğer çiçeğe taşınması ve dişicik
(stigma) tepesine bırakılması gerekmektedir. (Şekil 1.) Bu sebepten ötürü fazla sayıda bitki
taksonunda başarılı bir tozlaşmanın gerçekleşmesi için farklı polinatörlere gereksinim
duyulmaktadır. Bitkiler diğer bitkilerden polen yayılımını sağlamak için farklı türlerde
mekanizmalar geliştirmişlerdir. Diğer tozlaşma türlerine karşın böceklerle tozlaşan
bitkilere ait polenler iri olup, yüzeylerinde çengeller, dikenler ve kraterler gibi oluşumlar
bulunabilmektedir. Tozlaşmanın gerçekleşmesinde rol oynayan böcekler, çiçekleri bulmak
için görsel ve kokusal işaretler kullanmaktadırlar. Çiçekli bir bitkinin rengi, büyüklüğü,
şekli ve yapısal düzenlemesi kadar kokusu da arıya sunulan besinin kalitesi ve tipi
hakkında bilgi vermektedir [17-19].
Gerek yabani bitkilerin ve gerek kültür bitkilerinin polinasyonunda görev alan en önemli
Insecta üyelerinden olan arılar yeryüzünde 20.000’den fazla tür ile temsil edilmektedir.
Arılar, polen ve nektar toplarken çok sayıda yabani ve kültür bitki türünde tozlaşmayı
gerçekleştirerek döllenmeyi sağlar. Bu yolla yabancı döllenmeye gereksinim duyan bitki
türlerinin soylarını devam ettirmelerini olanaklı kılar. Diğer taraftan, çok sayıda ekonomik
açıdan önemli türün meyve ve tohum verimliliğini artırır. Bunlar arasında yem bitkileri,
yağ bitkileri, sebzeler, meyve ağaçları ve çalılar bulunmaktadır [14,20-22].
Tanımlanmış olan 250 binden fazla çiçekli bitki türü arasından yaklaşık 20 bininin arılar
tarafından ziyaret ettiği kaydedilmiştir. 239 farklı türe sahip Bombus arıları 30’dan farklı
ülkede ve 25 farklı kültür bitkisinde tozlayıcı olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda doğal
floradaki birçok bitkinin polinasyonunun sağlanmasında görev almaktadır. Yapılan son
araştırmalara göre, Bombus arıları domates, biber ve patlıcan gibi ürünlerin tozlaşmasında
çok önemli olup, ürün kalitesini arttırmaktadır. Seracılıkta polinasyon için Bombus
arılarının kullanılması insektisit kullanımını büyük ölçüde azalttığı için insan sağlığı
açısından daha sağlıklı üretim yapılmasını sağlamaktadır [23-26].
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AYRIŞMA
Gübre ve leş gibi organik atıkların ayrışması, büyük ölçüde böcekler tarafından sağlanan
önemli bir ekosistem işlemidir. Gübrenin ayrışmasında önemli rol oynayan 4000 kadar
dökümante edilmiş gübre böceği türü vardır. Gübre böcekleri, mera sağlığının
korunmasında, yüzey atıklarının giderilmesi ve bitkilerin kullanabileceği besin
maddelerinin geri dönüşümü etkisine sahip olan gübrenin gömülmesi yoluyla
önemlidir. Avustralya'da, ot örtüsünün kaybı, hoş olmayan otların büyümesi, yüzeysel
yağmur suyu akışındaki besinlerin sızması ve ihtiyaç duyulan ekosistem işlevine katkıda
bulunan gübre böceklerinin yokluğundan kaynaklanan, büyük çukur yetiştiriciliğinde sinek
popülasyonlarının birikmesi gibi olumsuz çevresel etkiler görülmüştür [27].
Gübre böcekleri azot, fosfor, potasyum, kalsiyum ve magnezyum veya toplam protein
içeriğini artırarak toprak sağlığına katkıda bulunur [28 ]. Gübre böcekleri de sera gazı
emisyonlarını % 7 - % 12 oranında azaltan karbon döngüsüne katkıda bulunur
[29]. Böcek larvaları, sinekler, karıncalar ve termitler ölü bitki maddelerini temizler ve
mikropların daha fazla ayrışması için parçalara ayırır. Kuru ve sıcak bölgelerdeki toprak
makrofaunası olan karıncalar ve termitler, topraktaki mineral azotunun artışında önemli bir
rol oynamaktadır [30].
Böcekler, çürüme evrelerine bağlı olarak ceset üzerinde belirli bir süksesyon oluştururlar
Bu ekolojik süksesyon, farklı böcekler için besin öğelerinin substratın çekiciliğindeki
değişimlerden kaynaklanır [31-33]. Hayvansal organizmalar, çürüme süreci boyunca
fiziksel, kimyasal ve biyolojik bazı değişimler geçirmektedir. Bu değişimlere paralel, farklı
aşamalarda gerçekleşen çürümeye bağlı olarak; böcekler cesetle, belli sıra dahilinde
doğrudan ya da dolaylı olarak etkileşime geçmektedir. Burada, çürümekte olan cesedi
besin olarak ya da yumurtlama ortamı olarak kullanmak temel nedendir. Bazı türler;
ölümden hemen sonra çürüyen cesetlere hücum ederek kolonize olmakta ve cesetten
beslenmektedirler. Bazı türler ise, direkt cesetten beslenmek yerine, cesette bulunan diğer
sinek ve böceklerin larva ve pupaları ile beslenmektedir.
Burada karşımıza böceklerin temel aktör olduğu yeni bir alan olarak “Adli Entomoloji”
karşımıza çıkmaktadır. Adli entomoloji; Arthropodaların ve Insectaların faili meçhul olan
ya da olmayan tüm suç davalarında kullanılmasına bağlı olarak ölümün ne zaman, nasıl ve
nerede gerçekleştiğini bilimsel olarak açıklayan bilim dalıdır. Sadece ölümden sonra
geçen sürenin tahmini değil; cesedin mekan değişikliğini, ölüm nedenini, tecavüz
bulgularını ve entomotoksikolojik açıdan değerlendirilmesi vb. gibi soruları yanıtlaması
istenir. Arthropodaların adli olaylarda kullanılmasının başlıca sebebi cesede kısa sürede
ulaşmaları ve dekompozisyon sürecinde ekolojik ve periyodik süksesyon dahilinde
bulunma durumları onları en güvenilir delil olmalarını sağlamaktadır [34-35]. (Şekil.2)
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Şekil 2.Çürümede ekolojik süksesyon süreci

SONUÇ ve ÖNERİLER
Böcek-bitki ilişkisi, baskın biyotik etkileşimdir [1,3,5,7,36] ve böcek türlerinin yaklaşık %
50'si otçudur. Çoğu bitki türü birkaç bitki ailesindeki bitkiler üzerinde beslenir
[27,28,30]. Otçul böcekler, dünyadaki tarımsal üretimin % 18'ine zarar verir ve bu esas
olarak kimyasal yöntemlerle kontrol edilir [37]. Bu zararlara rağmen, bilinen böcek
türlerinin
toplam
sayısının
yüzde
0.5'inden
azının
zararlı
olduğu
düşünülmektedir. Antroposentrik algı ve toplumsal önyargı dışında, böcekler ekolojik veya
evrimsel bir bağlamda zararlı değildir [36-38].
Böcekler insan yaşamı için hayati öneme sahiptir, çünkü böcekler tarafından sağlanan
ekosistem işlevleri olmadan mahsuller üretilemez. Dünyadaki mahsullerin yaklaşık % 72'si
tozlaşma için böceklere bağlıdır [29,30,37,39].
Dünyanın verimli topraklarının çoğu tarım için kullanılıyor ve daha fazla genişletilemeyen
tarıma elverişli alanlar için, geriye kalan tek seçenek mevcut toprağı daha sürdürülebilir
kullanmaktır. Tarımsal sistemleri, değerli ekosistem hizmetlerini gerçekleştiren böceklerin
sistemin temel bir parçasını oluşturacak şekilde yönetmemiz gerekmektedir
[7,9,10,12,14,40,41].
Doğada çok değerli görevler üstlenen böceklerin önemleri, gün geçtikçe anlaşılmakta,
yaşam için ne kadar gerekli oldukları yapılan bilimsel araştırmalar sonucu ortaya
konmaktadır. Bugün batı ülkelerinin birçoğunda, bazı böcekler tanınmakta ve evcil bir
hayvanmış gibi muamele görmektedir. Ülkemiz coğrafyasında bulunan doğa ve insan
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dostu böcekler içinde bu kültürün oluşturulmasına çalışılmalı, böcek denilince, zihinlerde
oluşan olumsuz duyguları değiştirmek için, çok çeşitli etkinliklerle kamuoyuna böceklerin
faydaları anlatılmalı, insanlar bilinçlendirilmelidir.
Sağlıklı bir çevreye ulaşabilmek, tarımda sürdürülebilirliği sağlamak ve ekonomik
kayıpları önlemek için, doğal yaşam alanlarını korumaya özen göstermeli ve pestisit
kullanımına dikkat edilmelidir. Başta arılar olmak üzere böceklerin tozlaşmaya yaptıkları
katkılardan dolayı meyve ve sebze üretim alanlarında arı kolonilerinin kullanılması
mecburi tutulmalı, üreticiler bilgilendirilmeli ve teşvik edilmelidir
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KOCAELİ ORİBATİD AKARLAR FAUNASINA KATKILAR
FAUNISTIC RECORDS OF THE ORIBATID MITES (ACARI: ORIBATIDA) FROM
KOCAELI
Doç. Dr. Şule BARAN
Sakarya University
Merve YAŞA
Sakarya University
ÖZET
Oribatid akarlar çoğunlukla toprakta yaşayan ayrıştırıcı mikro arthropodlardır ve dünya
genelinde yaklaşık 11.000 türü bulunmaktadır. Oribatid akarlar toprakta yaşayan
mezofaunanın, hem tür çeşitliliği hem de bolluk bakımından en zengin olan gruplarından
birini oluştururlar. Toprakta bitki artıklarının ayrışması ve mineralizasyonda, bakteri ve
mantar sporlarının dağıtılmasında önemli rol oynamaktadırlar.
Kocaeli ilinden alınan toprak ve döküntü örnekleri naylon torbalara konulup etiketlenerek
laboratuvara getirilmiş ve burada bulunan birleştirilmiş Berlese hunilerinden oluşan ayıklama
düzeneğine yerleştirilmiştir. Çalışmamızda Kocaeli ilinden Lauritzenia (Incabates) elegans ve
Liebstadia (Liebstadia) humerata türlerine ait örnekler bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Acari, Oribatid, Incabates, Liebstadia, Kocaeli
ABSTRACT
Oribatid mites are mainly soil living decomposer microarthropods and consist of about eleven
thousand described species worldwide. Oribatid mites constitute one of the richest groups of
mesofauna in both species diversity and abundance.living in the soil. Oribatid mites have an
important role in mineralization and decomposition of plant residues, dispesion of bacterial
and fungal spores in soils.
Soil and litter samples taken from Kocaeli province were put into nylon bags and labeled then
brought to the laboratory and extracted by a Tullgren funnel apparatus form the soil samples.
In this study two oribatid mites species Lauritzenia (Incabates) elegans and Liebstadia
(Liebstadia) humerata were founded.
Keywords: Acari, Oribatid, Incabates, Liebstadia, Kocaeli
1. INTRODUCTION
Oribatid mites are mainly soil living decomposer microarthropods and consist of about eleven
thousand described species worldwide Subias (2018). Oribatid mites have an important role in
mineralization and decomposition of plant residues, dispersion of bacterial and fungal spores
in soils Schantz and Behan-Pelletier (2008).
Oribatid mites constitute one of the richest groups of mesofauna in both species diversity and
abundance living in the soil. Most are found in terrestrial habitiates and very few in aquatic
habitats. They play an important role in the decomposition of organic matter. Due to their
responses to changes in moisture, temperature, heavy metal concentration and organic matter
content, they are used as bioindicators in ecological research Gergócs and Hufnagel (2009).
Oribatid mites constitute one of the unique groups in the soil fauna because of the high
number of species and individuals in the soil, the fact that individuals do not resemble each
other during the adult and pre-adult periods, that their life cycles are long and that they
produce relatively slow reproduction (K-selective) in contrast to other arthropods Crossley
(1977).
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2. MATERIALS AND METHODS
Soil and litter samples taken from Kocaeli province were put into nylon bags and labeled then
brought to the laboratory and extracted by a Tullgren funnel apparatus form the soil samples.
Soil and litter samples were kept in this sorting apparatus for seven days. Samples of oribatid
mites were fall in to the collecting bottles with 70% percent alcohol under the funnels. Mites
were sorted from the samples under a stereomicroscope (Olympus SZX51) and mounted on
slides in modified Hoyer’s medium or 35% lactic acid. The terminology used in this paper
follows Balogh and Balogh (1992) and Weigmann (2006). Examined materials are deposited
in the Acarology labratory, Department of Biology in Sakarya University.
3. RESULTS AND DISCUSSION
In this study two oribatid mites species Lauritzenia (Incabates) elegans and Liebstadia
(Liebstadia) humerata were founded.
Liebstadiidae J. y P. Balogh, 1984
Liebstadia Oudemans, 1906
Liebstadia (Liebstadia) Oudemans, 1906
Liebstadia (L.) humerata Sellnick, 1928
Body form slender and flat. Colours shiny yellow. Their lenght 340 μm width 165 μm.
Sensillus short, subglobular with barbed. Rostrum rounded and have mucro. Interlamellar,
lamellar and rostral setae long, thin and cilliate. Notogaster smooth with ten pairs of
notogastral setae and their setae lenght 19 μm. Pteromorphs very small to absent. Lyrifissure
ip laterally. Three pairs of areae porosae. Four genital setae. Two anal seta. Legs monodactyl.
Their distribution is Holoarctic Subias (2018). Liebstadia (Liebstadia) humerata was
previously only reported from Erzurum province in Turkey Yalçın et al. (2013).
Haplozetidae Grandjean, 1936
Lauritzenia Hammer, 1958
Lauritzenia (Incabates) Hammer, 1961
Lauritzenia (Incabates) elegans (Kunst, 1977)
Rostrum rounded. Tutorium without cuspis. Interlamellar, rostral and lamellar setae long,
cilliate and lamellar setae reach interlamellar setae. Sensillus long with fairly cilliate spindle
head. Notogaster setae setiform and lenght 30 μm. Notogaster smooth. 4 genital, 3 anogenital,
2 anal, 3 adanal setae on ventral plate. Legs tridactyl. Colours like orange. Their distribution
is Holoarctic Subias (2018). Lauritzenia (Incabates) elegans was recorded from previously
Erzincan, in Turkey Doğan et al. (2015).

www.ankarakongresi.org

P. 295

October 4-6, 2019 Ankara

334334334

INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE
ON SCIENTIFIC RESEARCHES

Figure 1. Liebstadia (L.) humerata a. Dorsal view b. Notogaster view c. Prodorsum view d. Dorsal view e. Front
part of notogaster f. End part of notogaster g. Ventral view h. Anal plate view.
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Figure 2. Lauritzenia (Incabates) elegans a. Dorsal view b. Dorsal view c. Prodorsum view d. Dorsal view e.
Ventral view f. Epimeral and genital plate view
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BİRİM DİSKİN SINIRINDA SCHWARZ LEMMASININ GELİŞTİRİLMESİ
AN IMPROVED OF SCHWARZ LEMMA AT THE BOUNDARY OF THE UNIT DISC
Doç. Dr. Bülent Nafi ÖRNEK
Amasya Üniversite
Batuhan ÇATAL
Amasya Üniversite
ÖZET
Bu çalışmada Schwarz lemmasının sınır versiyonu incelenmiştir. Schwarz lemmasının en
klasik versiyonu, birim diskteki sınırlı, analitik bir fonksiyonun orijindeki davranışı içerir.
Birim disk içerisinde tanımlanmış olan f ( z) = 1 + c p z p + c p+ 1 z p+ 1 + ... fonksiyonu için, öyle ki
z < 1 için Âf ( z ) > 0 ; f ( z ) fonksiyonunun, f (c) = 0 olmakla beraber, c sınır noktasında

açısal türevinin modülünün kestirimi yapılmaktadır. Ayrıca, f ( z ) - 1 fonksiyonunun birim
disk içerisinde sıfırdan farklı a1 , a2 ,..., an sıfırları dikkate alınarak, f ( z ) fonksiyonunun c sınır
noktasında açısal türevinin modülü aşağıdan kuvvetlendirilmektedir. Son olarak, sunulan
teoremlerde elde edilen eşitsizliklerin keskinliği ispatlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Analitik Fonksiyon, Julia-Wolff Lemma, Açısal Türev, Sıfırlar
ABSTRACT
In this study, a boundary version of the Schwarz lemma is investigated. The most classical
version of the Schwarz lemma involves the behavior at the origin of a bounded, analytic
function on the unit disc. For the function f ( z) = 1 + c p z p + c p+ 1 z p+ 1 + ... defined in the unit
disc such that Âf ( z ) > 0 for z < 1 , we estimate a modulus of the angular derivative of f ( z )
function at the boundary point c with f (c) = 0 . In addition, the module of the angular
derivative of the function f ( z ) at the boundary point c will be strengthened from the below,
taking into account a1 , a2 ,..., an zeros of the function f ( z ) - 1 in the unit disc D that are
different from zero. Finally, the sharpness of the inequalities obtained in the presented
theorems is proved.
Keywords: Analytic Function, Julia-Wolff Lemma, Angular Derivative, Zeros

1. INTRADUCTION





Let f be an analytic function in the unit disc D = z : z < 1 , f (0) = 0 and f ( z ) < 1 for z < 1 . In
accordance with the classical Schwarz lemma, for any point z in the disc D , we have f ( z ) £ z

p

and f ¢(0) £ 1 . Equality in these inequalities (in the first one, for z ¹ 0 ) occurs only if f ( z) = z p eiq ,
where q is a real number. The study of generalizations and variations of Schwarz's Lemma as well as
Littlewood's Theorem is of fundamental significance in the area of geometric function theory and
attracts many authors' interest during the last years. See for example [2], [4], [6] and the references
therein.
Let f ( z ) is an analytic in D , f ( z) = 1 + c p z p + c p+ 1 z p+ 1 + ... and Âf ( z ) > 0 in z < 1 . Consider the
function
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 ( z) =

1  f ( z)
.
1  f ( z)

Here,  ( z ) is an analytic function in D ,  (0) = 0 and  ( z ) < 1 for z < 1 .
Consider the product
n

B( z ) =

z - ak
.
ak z

Õ 1k= 1

The function B ( z ) is called a finite Blaschke product, where z1 , z2 ,..., zn Î D .
Let

h( z ) =

y ( z)
.
z - ak
Õ
k = 1 1 - ak z
n

Here, a1 , a2 ,..., an Î D are zeros f ( z ) - 1 . In addition, h( z ) is an analytic function in D , h(0) = 0
and h( z ) < 1 for z < 1 . Thus, h( z ) satisfy the conditions of the Schwarz lemma. If we apply
Schwarz lemma to the function h( z ) , we obtain

h( z ) =

c p z p + c p+ 1 z p+ 1 + ...
y ( z)
1- f ( z)
=
=
,
n
n
n
z - ak
z - ak
z - ak
p
p+ 1
(1 + f ( z ))Õ
(2 + c p z + c p+ 1 z + ...)Õ
Õ
k = 1 1 - ak z
k = 1 1 - ak z
k = 1 1 - ak z
h( z )
=zp

c p + c p+ 1 z + ...
n

z - ak
k = 1 1 - ak z

(2 + c p z p + c p+ 1 z p+ 1 + ...)Õ

and
h ( p ) (0)
p!

cp

=

£ 1.

n

2Õ ak
k= 1

Therefore, we have the inequality
n

c p £ 2Õ zk .
k= 1

This result is sharp with the function

z  ak
k 1 1  ak z
,
f ( z) 
n
z  ak
p
1 z 
k 1 1  ak z
n

1 z p 

where a1 , a2 ,..., an are positive real numbers.
We thus obtain the following lemma.
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Lemma 1 Let f ( z) = 1 + c p z p + c p+ 1 z p+ 1 + ... be an analytic function in the unit disc D , f (0) = 1
and Âf ( z ) > 0 in z < 1 . Then
n

c p £ 2Õ zk

(1.1)

k= 1

The inequality (1.1) is sharp, with equality for the function

z  ak
k 1 1  ak z
,
f ( z) 
n
z  ak
p
1 z 
k 1 1  ak z
n

1 z p 

where z1 , z2 ,..., zn are positive real numbers.
It is an elementary consequence of Schwarz lemma that if f extends continuously to some boundary
point c with c = 1 , and if f (c) = 1 and f (c ) exists, then f (c)  1 , which is known as the
Schwarz lemma on the boundary. In [7], Osserman proposed the boundary refinement of the classical
Schwarz lemma as follows:
p
p 1
Let f : D  D be an analytic function with f ( z ) = c p z  c p 1 z  ... . Assume that there is a

c D so that f extends continuously to c , f (c) = 1 and f (c ) exists. Then
f (c)  p 

1  cp
1  cp

.

(1.2)

Thus, by the classical Schwarz lemma, it follows that

f (c)  p.

(1.3)

Inequality (1.2) is sharp. That is, for c =1 in the inequality (1.2), equality occurs for the function

f  z = z p

z
,    0,1 . Also, f (c) > 1 unless f ( z ) = z p ei ,  real. Inequality (1.3) and its
1  z

generalizations have important applications in geometric theory of functions and they are still hot
topics in the mathematics literature [1, 2, 3, 5, 6, 7, 8].
The following lemma, known as the Julia-Wolff lemma, is needed in the sequel (see, [9]).
Lemma 2 (Julia-Wolff). Let f be an analytic function in D , f (0) = 0 and f (D )Ì D . If, in
addition, the function f has an angular limit f (c) at c Î ¶ D , f (c) = 1 , then the angular derivative

f ¢(c) exists and 1 £ f ¢(c) £ ¥ .
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2. MAIN RESULTS
In this section, we estimate a modulus of the angular derivative of f ( z ) function at the boundary
point c with f (c) = 0 . Also, the module of the angular derivative of the function f ( z ) at the
boundary point c will be strengthened from the below, taking into account z1 , z2 ,..., zn zeros of the
function f ( z ) - 1 in the unit disc D that are different from zero. Finally, the sharpness of the
inequalities obtained in the presented theorem is proved.
Theorem 1 Let f ( z) = 1 + c p z p + c p+ 1 z p+ 1 + ..., p ³ 2 be an analytic function in the unit disc D ,
f (0) = 1 and Âf ( z ) > 0 in z < 1 . Assume that, for some c , f ( z ) has an angular limit f (c) at c ,
f (c) = 0 . Let a1 , a2 ,..., an be zeros of the function f ( z ) - 1 in D that are different from zero. Then we
have the inequality
æ
çç
ç
1ç
f ¢(c) ³ ççç p +
2 çç
çç
çè

n

å

k= 1

1 - ak
c - ak

2
2

+

æn
4ççÕ
çè k = 1

2
ö
æ æn
ö
ö
÷
÷
ç
÷
÷
ç
÷
2çç2çÕ ak ÷
c
÷
p ÷
÷
÷
ç
÷
÷
è
ø
è k= 1
ø
÷
÷
.
÷
2
n
÷
ö
2
÷
ak ÷
÷ - c p + 2 c p + 1 Õ ak ÷
÷
÷
÷
ø
÷
k= 1
ø

The inequality (2.1) is sharp with extremal function

z  ak
k 1 1  ak z
,
f ( z) 
n
z  ak
p 1
1 z 
k 1 1  ak z
n

1  z p 1 

where a1 , a2 ,..., an are positive real numbers.
Proof. Let

 ( z) =

1  f ( z)
1  f ( z)

and a1 , a2 ,..., an be the zeros of the function f ( z ) - 1 in D that are different from zero. The function
n

z - ak
k = 1 1 - ak z

B0 ( z ) = z p Õ

is an analytic in D , B0 ( z ) < 1 for z < 1 . From the maximum principle, for each z  D , we have

 ( z )  B0 ( z ) . The composite function
( z ) 

 ( z)
B0 ( z )

is an analytic in the unit disc D and ( z )  1 for z < 1 . In particular, we have
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 ( z)

1  f ( z)
( z ) 

B0 ( z ) 1  f ( z )


c p z p  c p 1 z p 1  ...
1

n
n
z  ak
z  ak
p
z 
2  c p z p  c p 1 z p 1  ... z p 

k 1 1  ak z
k 1 1  ak z

c p  c p 1 z  ...

2  c z
p

p

 c p 1 z

p 1

z  ak
 ... 
k 1 1  ak z
n

 (0) =

,

,

cp
n

2 ak
k 1

and

(0) =

c p 1

.

n

2 ak
k 1

Moreover, it can be easliy seen that
cB ¢(c)
cy ¢(c)
= y ¢(c) ³ B0¢(c) = 0
y (c )
B0 (c)

and

B0¢(c) = p +

n

å

k= 1

1 - ak
c - ak

2
2

.

The auxiliary function

Q( z ) =

F ( z ) - F (0)
1- F (0)F ( z )

is an analytic function in D , Q ( z ) < 1 for z < 1 , Q(0) = 0 and Q (c) = 1 for c D . From (1.2) ,
we obtain
2

1 - F (0)
1 + F (0)
2
£ Q ¢(c) =
F ¢(c) £
{y ¢(c) - B0¢(c) }
2
¢
1
F
(0)
1 + Q (0)
1 - F (0)F (c)

Since

Q ¢( z ) =

1 - F (0)

(1-

2
2

F (0)F ( z ))

F ¢( z )

and

www.ankarakongresi.org

P. 303

October 4-6, 2019 Ankara

INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE
ON SCIENTIFIC RESEARCHES

342342342

c p+ 1
n

F ¢(0)

Q ¢(0) =

1 - F (0)

n

2Õ ak
2

=

2 c p+ 1

k= 1

æ
çç
ç cp
1 - ççç n
çç 2 a
çèç Õ k
k= 1

2

ö
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
ø

=

Õa

k

,

k= 1
2

æn
ö
4ççÕ ak ÷
÷ - cp
çè k = 1 ÷
ø

2

we take
n

2Õ ak + c p ìï
ï
£ k =n 1
íï 2 f ¢(c) ïï
2Õ ak - c p îï

2
n

2 c p+ 1 Õ ak
1+

æn
4ççÕ
çè k = 1

k= 1
2

æ
ççç p +
ççè

2 öü
1 - ak ÷
÷ïï
åk = 1 c - a 2 ÷÷÷ıïï ,
k øïş
ï
n

k= 1

æn
ö
4ççÕ ak ÷
- cp
÷
÷
èç k = 1 ø

2

2
æ æn
ö
ö
2÷
n
ç ç
÷
÷
ç
2ç4çÕ ak ÷ - c p ÷
ak - c p ìï
2
÷
ç
÷
Õ
÷
èç è k = 1 ø
ø
ï
k= 1
£ íï 2 f ¢(c) n
2
n
ïï
ö
2
ak ÷
÷ - c p + 2 c p + 1 Õ ak 2Õ ak + c p îï
÷
k= 1
ø

æ
çç
çç p +
èç

2 ü
1 - ak ö
÷ïï
åk = 1 c - a 2 ÷÷÷÷ıïï
k øïş
ï
n

k= 1

and
æ
çç
çç
1
f ¢(c) ³ ççç p +
2 çç
ççç
è

n

å

1 - ak
c - ak

k= 1

2
2

+

æn
4ççÕ
çè k = 1

2
ö
æ æn
ö
ö
÷
÷
ç
÷
÷
ç
÷
2çç2çÕ ak ÷
c
÷
p
÷
÷
÷
ç
÷
÷
è èk = 1 ø
ø
÷
÷
..
÷
2
n
÷
ö
2
÷
÷
ak ÷
÷ - c p + 2 c p + 1 Õ ak ÷
÷
÷
ø
÷
k= 1
ø

Now, we shall show that the inequality (2.1) is sharp. Let

z  ak
2
k 1 1  ak z
.
f ( z) 
 1 
n
n
z  ak
z  ak
p 1
p 1
1 z 
1 z 
k 1 1  ak z
k 1 1  ak z
n

1  z p 1 

Then
n
1  ak
z  ak
z  ak n
 z p 1 

k 1 1  ak z
k 1 1  ak z k 1 1  ak z  z  ak 
2

n

( p  1) z p 
f ( z )  2



n

z  ak 
p 1
1  z 

k 1 1  ak z 


2



.

Since a1 , a2 ,..., an are positive real numbers, we obtain
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f ¢(1) =

1æ
çç p + 1 +
2 çè

1 + ak ö
÷
÷
.
÷
÷
1
a
k= 1
k ø
n

å

n

Moreover, since c p = 0 and c p+ 1 = 2Õ ak , we take
k= 1

æ
çç
ç
1 çç
çp +
2 ççç
çç
çè

2

n

å

k= 1

1 - ak
c - ak

2
2

+

æn
4ççÕ
èç k = 1

æ æn
ö
ö
÷- c ÷
÷
2ççç2ççÕ ak ÷
p ÷
÷
ç
÷
è èk = 1 ø
ø
2
ö
2
ak ÷
- c p + 2 c p+ 1
÷
÷
ø

n

Õ
k= 1

ö
÷
÷
÷
÷
÷ 1 çæ
÷
÷
= ç p + 1+
÷
÷ 2 èç
÷
ak ÷
÷
÷
÷
ø

ö
1 + ak ÷
.
÷
÷
÷
k = 1 1 - ak ø
n

å

If f ( z ) - 1 has no zeros different from z = 0 in Theorem 1, then from the Schwarz lemma the
inequality (2.1) is given as follows.
Theorem 2. Let f ( z) = 1 + c p z p + c p+ 1 z p+ 1 + ..., p ³ 2, c p > 0 be an analytic function in the unit disc

D , f ( z ) - 1 has no zeros in D except z = 0 and Âf ( z ) > 0 in z < 1 . Then we have the inequality

æc p ö
÷
.
c p+ 1 £ 2 c p ln çç ÷
÷
÷
çè 2 ø

(2.2)

The equality in (2.2) occurs for the function
1+ z

f ( z) =

1 + z p e1- z

ln

cp
2

1+ z c p
ln
p 1- z 2

,

1- z e

æc p ö
÷
< 0.
where 0 < c p < 1 and ln ççç ÷
÷
÷
è2ø
Proof. Let c p > 0 . Consider the function

j ( z) =

y ( z)
,
B1 ( z )

where y ( z ) = z p . Therefore, we have the equality

c p z p + c p+ 1 z p+ 1 + ...
c p + c p + 1 z + ...
y ( z ) 1- f ( z ) 1
j ( z) =
=
==p
p
p+ 1
p
B1 ( z ) 1 + f ( z ) z
(2 + c p z + c p+ 1 z + ...)z
(2 + c p z p + c p+ 1 z p+ 1 + ...)
and
j (0) =

cp
2

.

(2.3)

From the inequality (2.3) and the function f ( z ) - 1 has no zeros in D except z = 0 , we denote by
ln j ( z ) the holomorphic branch of the logarithm normed by the condition
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ln j (0) = ln

cp
2

< 0.

The function

J ( z) =

ln j ( z ) - ln j (0)
ln j ( z ) + ln j (0)

is analytic in the unit disc D , J ( z ) < 1 and J (0) = 0 . J ( z ) function satisfies the assumptions of the
Schwarz lemma, we obtain
j ¢(0)

2ln j (0)

1 ³ J ¢(0) =

ln j (0) + ln j (0)

2

1³

j (0)

=

j ¢(0)
1
=
2ln j (0) j (0)

- 1 c p+ 1
,
æc p ö
cp
÷
ç
2ln ç ÷
÷
÷
çè 2 ø

- 1 c p+ 1
æc ö c p
÷
2ln çç p ÷
÷
÷
çè 2 ø

and
æc p ö
÷
.
c p+ 1 £ 2 c p ln çç ÷
÷
÷
çè 2 ø

Now, we shall show that the inequality (2.2) is sharp. Let
1+ z

f ( z) =

1 + z p e 1- z

1+ z

where p( z ) =

ln

cp

1+ z

2

2 z p e 1- z

1+ z c p
ln
p 1- z 2

1- z e
2e1- z

ln

= 1+

ln

cp
2

1+ z c p
ln
p 1- z 2

= 1 + z p p( z ) ,

1- z e

cp
2

1+ z c p
ln
p 1- z 2

.

1- z e

Then
f ( z) - 1
= p( z )
zp

and
p ¢(0) = c p + 1 .

Under the simple calculations, we take

æc p ö
÷
p ¢(0) = 2c p ln ççç ÷
÷.
è2÷
ø
Therefore, we obtain
æc p ö
÷.
c p+ 1 = 2 c p ln çç ÷
÷
çè 2 ÷
ø
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3. CONCLUSIONS
In this study, the boundary behaviour of the bounded analytic function in the unit disc has been
examined and the different versions of boundary Schwarz lemma have been discussed. In a class of
analytic functions on the circle, assuming the existence of angular limit on the boundary point, the
estimations below of the modulus of angular derivative have been obtained.
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SINIRDAKİ BAZI HOLOMORFİK FONKSİYON SINIFLARI ÜZERİNE BİR NOT
A NOTE ON CERTAIN CLASSES OF HOLOMORPHIC FUNCTIONS AT THE
BOUNDARY
Doç. Dr. Bülent Nafi ÖRNEK
Amasya Üniversite
Batuhan ÇATAL
Amasya Üniversite
ÖZET
Bu çalışmada, birim disk

E = {z : z < 1}

{

}

¶E = z : z = 1 ’

ve

de belirli analitik

fonksiyon sınıfları için f ¢¢(z ) ‘de bazı sonuçlar verdik. M   sınıfına ait f ( z ) analitik
fonksiyonu için, birim diskin sınır noktasında fonksiyonun açısal türevinin modülü aşağıdan
tahmin edilmiştir. Bu sonuçların kesin olduğu ispatlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Holomorfik fonksiyon, Jack’s lemma, Açısal türev,
ABSTRACT
In this paper, we give some results on f '' ( z ) for the certain classes of holomorphic functions









in the unit disc E = z : z < 1 and on E = z : z = 1 . For holomorphic function f ( z )
belonging to the class of M   , it is estimated from below the modulus of the angular
derivative of the function on the boundary point of the unit disc. It is proved that these result
are sharp.
Keywords: Holomorphic function, Jack’s lemma, Angular derivative.

1. INTRADUCTION
Let A denote the class of functions
f ( z) = z  c2 z 2  c3 z 3  ...





which are holomorphic in the unit disc E = z : z < 1 . Also, let M   be the subclass of A
consisting of all functions f ( z ) which satisfy

zf '' ( z ) 

 1  '
 < 1  , z  E,
f ( z) 
2


(1.1)

for some 0 <   1 .
In order to show our main results, we need the following lemma called Jack’s Lemma [6] and
Schwarz lemma [5].
Lemma 1 (Schwarz lemma) Let E be the unit disc in the complex plane C . Let f : E  E
be a holomorphic function with f (0) = 0 . Under these conditions, f ( z )  z for all z  E
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'
'
and f (0)  1 . In addition, if the equality f ( z ) = z holds for any z  0 , or f (0) = 1,

then f is a rotation, which means f ( z ) = zei , where  is real.
Lemma 2 (Jack's Lemma) Let f ( z ) be a non-constant and holomorphic function in the unit
disc E with f (0) = 0 . If f ( z ) attains its maximum value on the circle z = r at the point z0 ,
then
z0 f ' ( z0 )
= k,
f ( z0 )

where k  1 is a real number.
Let f  M   and consider the function
1

p ( z ) =  f ' ( z )    1,

(1.2)

where 0 <   1 . Clearly, p( z ) is holomorphic function in E and p (0) = 0 . Now let us show
that the function p( z ) is less than 1 in the unit disc E . From 1.2  , we have
1 
1 '
 1
 f ( z )     f '' ( z ) = p' ( z ),


f '' ( z )
 p' ( z )
 p' ( z )
=
=
1
f ' ( z)
1  p( z )
 
'



 f ( z ) 
and

1

zf '' ( z )
zp' ( z )
=
1


f ' ( z)
1  p( z )

We suppose that there exists a point z0  E such that max p( z ) = p( z0 ) = 1. Thus,
z  z0

p ( z0 ) = ei . From the Jack’s lemma, we have

p( z0 ) = ei and

z0 p' ( z0 )
= k.
p ( z0 )

Using the last equality, we take by the elementary calculations
1

zf '' ( z0 )
z0 p' ( z0 )
kp ( z0 )
kei
=
1


=
1


=
1


.
f ' ( z0 )
1  p ( z0 )
1  p ( z0 )
1  ei

Since
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ei
1
1
1
1  cos   i sin 
1  cos   i sin 
=
=
=
=
=
2
i

i

1 e
1  ei  ei 1  e 1  cos   i sin  1  cos    sin 2 2 1  cos  
1
i sin 

,
2 2 1  cos  

=
we obtain

 zf '' ( z ) 

kei
 1  ' 0  =  1  
f ( z0 ) 
1  ei



1

i sin  
k

 1 ,
 = 1 
 = 1   k  
2
2

 2 2 1  cos   

which is a contradicts to 1.1 . This means that there is no point z0  E such that p( z0 ) = 1 .
Therefore, p( z ) < 1 for z < 1 . By the Schwarz Lemma, we obtain

f '' (0)   .
The result is sharp and the extremal function is
f ( z) =

1
1
1  z  .
1 

In this case, the following lemma is obtained.
Lemma 3 If f  M   , then

f '' (0)   .

(1.3)

The inequality (1.3) is sharp with equality for the function
f ( z) =

1
1
1  z  .
1 

It is an elementary consequence of the Schwarz lemma that if f extends continuously to
'
some boundary point b with b = 1 , and if f (b) = 1 and f ' (b) exists, then f (b)  1 . R.

Osserman [15] has given the inequalities which are called the boundary Schwarz lemma. He
has first showed that
f ' (b) 

2
1
1  f ' (0)

(1.4)

under the assumption f (0) = 0 where f is a holomorphic function mapping the unit disc into
itself and b is a boundary point to which f

extends continuously and

f (b) = 1 .

Subsequently, using the Möbius transformation, he has generalized the inequality on the case
of f (0)  0 . In the last 15 years, there have been tremendous studies on the boundary Schwarz
Lemma (see,[1], [3], [4], [7], [8], [10], [11], [16], [17], [18], [19], [20] and references
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therein). Some of them are about the estimates from below for the modulus of the derivative
of the function at the boundary points which satisfy the condition f (b) = 1 .
The following lemma, known as the Julia-Wol lemma, is needed in the sequel [20].
Lemma 4 (Julia-Wolff lemma) Let f be a holomorphic function in E , f (0) = 0 and

f ( E )  E . If, in addition, the function f has an angular limit f (b) at b  E , f (b) = 1 ,
'
then the angular derivative f ' (b) exists and 1  f (b)   .

Corollary 1 Let f be a holomorphic function in E , f (0) = 0 and f ( E )  E . The
holomorphic function f has a finite angular derivative f ' (b) if and only if f ' has the finite
angular limit f ' (b) at b E.
D. M. Burns and S. G. Krantz [9] and D. Chelst [2] studied the uniqueness part of the
Schwarz Lemma. For more general results and related estimates, see also ([12], [13], [14] and
[15]). X. Tang, T. Liu and J. Lu [11] established a new type of the classical boundary
n

n

Schwarz Lemma for the holomorphic self-mappings of the unit polydisk D in C . They
extended the classical boundary Schwarz Lemma to high dimensions. Also, M. Jeong [7] got
some inequalities at a boundary point for a different form of holomorphic functions and
showed the sharpness of these inequalities. Also, M. Jeong found a necessary and sufficient
condition for a holomorphic map to have fixed points only on the boundary of the unit disc
and compared its derivatives at fixed points to get some relations among them [8]. For
historical background about the Schwarz Lemma and its applications on the boundary of the
unit disc, we refer to (see [1], [21]).

2. MAIN RESULTS
In this section, for holomorphic function f belonging to the class of M (  ) , it is
estimated from below the modulus of the angular derivative of the function on the boundary
point of the unit disc. It is proved that these result are sharp.
Theorem 1 Let f  M   . Suppose that for some b E , f ' has an angular limit f ' (b) at
'



b , f (b) = 2 . Then

2 
f (b) 
.
2
''

(2.1)

The inequality (2.1) is sharp with extremal function
f ( z) =

1
1
1  z  .
1 

Proof. Let us consider the following function
1

p ( z ) =  f ' ( z )    1.
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Then p( z ) is holomorphic function in the unit disc E and p (0) = 0 . By the Jack’s lemma and
since f  M   , we take p( z ) < 1 for z < 1 . Also, we have p(b) = 1 for b E . It is
clear that

p' ( z ) =

1 
1 '
 1
 f ( z )     f '' ( z )


p' (b) =

1 
1 '
 1
 f (b)     f '' (b)


and

Since
f (b) = 2 ,

from 1.4  we get

1  p (b) =
'

1



1



  1
 

f '' (b)

2

and

f '' (b) 

2 
.
2

Now we shall show that the inequality (2.1) is sharp. Let
f ( z) =

1
1
1  z  .
1 

Then
f ' ( z) =

1 

1  z  ,
1 

f ( z ) =  1  z 

 1

''

and

f '' (1) =   2 

 1

.

Theorem 2 Under the hypothesis of the Theorem 1. Then

2  2
f (b) 
.
  f '' (0)
''

(2.2)

The inequality (2.2) is sharp with extremal function
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f ( z) =

1
1
1  z  .
1 

Proof. Let p( z ) be the same as in the proof of Theorem 1. Therefore, from 1.4  ,
1



2
1    1 ''
'

p
(
b
)
=
2
f (b) .

1  p' (0)
Since

p' ( z ) =

1 
1 '
 1
 f ( z )     f '' ( z )


and

p' (0) =

1 
1 '
f '' (0)
 1
 f (0)     f '' (0) =



it is clear that
'

p (0) =

f '' (0)



.

Then
1



2
1    1 ''

2
f (b) .
  f '' (0) 
The last inequality shows that the inequality intended is obtained.
Now we shall show that the inequality  2.2  is sharp. Let
f ( z) =

1
1
1  z  .
1 

Then, we have

f '' (1) =   2 

 1

.

On the other hand, we take
z  c2 z 2  c3 z 3  ... =

1
1
1  z 
1 

and
c2 =


2

.

Therefore, we obtain
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2  2
2  2
 1
=
=   2 .
''
  f (0)   
The inequality  2.2  can be strengthened as below by taking into account c3 which is third
coefficient in the expansion of the function f ( z ) .
Theorem 3 Let f  M   . Suppose that for some b E , f ' has an angular limit f ' (b) at
'



b , f (b) = 2 . Then

 2
f '' (b) 
2

2

2   2 c2 
1 
  2  4 c2 2  3 c3  1    2c22



.



(2.3)

Proof. Let p( z ) be the same as in the proof of Theorem 1. Let us consider the function

 ( z) =

p( z )
,
B( z )

where B( z ) = z. The function p( z ) is holomorphic in E . According to the maximum
1
modulus princible, we have p( z ) < 1 for each z  E. For any real number  =
that is not

a non-negative integer,

 
n
k  =     k  1 ,
n =0  n 

where k = f ' ( z) = 1  2c2 z  3c3 z 2  ... . From equality of  ( z ) , we have
1

'
p( z )  f ( z )    1 k   1
 ( z) =
=
=
.
z
z
z

Thus, we have

 (0) =

2 c2



1

(2.4)

and

 ' (0) =

1



2

3 c3  1    2c22 .

Furthermore, it can be seen that

bp' (b)
bB' (b)
= p' (b)  B' (b) =
.
p(b)
B(b)
Consider the function
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 ( z )  (0)
.
1  (0) ( z )

H ( z) =
This function is holomorphic in E ,

H ( z )  1 for z < 1,

H (0) = 0, and H (b) = 1 for

b E. From 1.4  ,

1   (0)
1   (0) p' (b) p(b) B' (b)
2
'
'
 H (b) =
 (b) 

2
1   (0) B(b)
B(b) 2
1  H ' (0)
1  (0) (b)
2

=

1   (0)

p(b) bp' (b) bB' (b) 1   (0)

=
1   (0) bB(b) p(b)
B(b)
1   (0)

 p (b)  B (b) .
'

'

Since
'

H ( z) =

1   (0)

2

1  (0) ( z) 

H ' (0) =

2

 ' ( z ),

 ' (0)
,
2
1   (0)

and

1
2
H (0) = 
'

3 c3  1    2c22
2c 
1  2 
  

=

2

3 c3  1    2c22

 2  4 c2

2

,

we obtain

1

2

3 c3  1    2c22

 2  4 c2

2



2  2  4 c2

2

1

2 c2

1 
  1 2   1 f '' (b)  1 ,


2 c2 




1




 2  4 c2  3 c3  1    2c22
2

2   2 c2



2

  2 c2
  2 c2



1

2

  4 c2  3 c3  1    2c
2



2
2



1 
1
 



2

 1   1 1 ''



f (b)  1 ,
 2


f '' (b)  1

and
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 2
f (b) 
2
''

2

2   2 c2 
1 
  2  4 c2 2  3 c3  1    2c22



.



The last inequality is intended inequality.
If f ( z )  z has no zeros different from z = 0 in Theorem 3, the inequality  2.3 can be
further strengthened. This is given by the following theorem.
Theorem 4 Let f  M   , f ( z )  z has no zeros in E except z = 0 and c2 > 0 . Suppose
that for some b E , f ' has an angular limit f ' (b) at b , f ' (b) = 2 . Then
2

c2   2c2  
4
ln

     
 2 
''
f (b) 
1
c2  2c2 
2 
2
ln 
 4
  3 c3  1    2c2

   




.





(2.5)

Proof. Let c2 > 0. Let us consider the function  ( z ) as in Theorem 3. Taking into account
of the equality  2.4  , we denote by ln ( z ) the holomorphic branch of the logarithm normed
by condition

 2c 
ln (0) = ln  2  < 0.
  
Take the following auxiliary function

h( z ) =

ln ( z )  ln (0)
.
ln ( z )  ln (0)

It is obvious that h ( z ) is a holomorphic function in E , h(0) = 0, h( z )  1 for z < 1, and
also h(b) = 1 for b E. So, we can apply 1.3 to the function h( z ). Since

h' ( z ) = 2 ln (0)

 ' ( z)
2
 ( z )  ln ( z )  ln (0) 

and

 ' (b)
h (b) = 2 ln (0)
,
2
 (b)  ln (b)  ln (0) 
'

we obtain

2 ln (0)
2
 ' (b)
2ln (0)
p' (b) p(b) B' (b)
'

h
(
b
)
=
=

2
2
B(b)2
1  h' (0)
ln (b)  ln (0)  (b) ln 2 (0)  arg  (b) B(b)
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=

2 ln (0)
2 ln (0)
bp' (b) bB' (b)

= 2
p' (b)  B' (b)
2
2
2
B(b)
ln  (0)  arg  (b) p(b)
ln  (0)  arg  (b)



1 
1 


2ln (0) 
2 
 1    1 ''

 1    1 ''

2
f
(
b
)

1
=
2
f
(
b
)

1



.
2

ln

(0)

ln  (0) 












Since

h' (0) =
1
2
h (0) = 
'

 ' (0)
,
2 (0) ln (0)
3 c3  1    2c22
4

 2c 
ln  2 

  

c2

and thus, we get
2
1
2
1 

3 c3  1    2c22
4



 2c 
ln  2 

  

c2

1 

2 
 1    1 ''

2
f (b)  1 .

2
c

 


ln  2  
  

By getting elementary arrangements, we obtain
2

c   2c  
4 2 ln  2  
1 
    
1   1
1
 2    f '' (b)
c

 2c 
4 2 ln  2   3 c3  1    2c22
   
and
2

c2   2c2  
4
ln

     
 2 
''
f (b) 
1
c2  2c2 
2 
2
ln 
 4
  3 c3  1    2c2









.
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LAVANTANIN SİVAS EKOLOJİK ŞARTLARINDA UÇUCU YAĞ ORANIN VE
KOMPOZİSYONUNUN BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF ESSENTIAL OIL RATIO AND COMPOSITION OF LAVENDER
IN SIVAS ECOLOGICAL CONDITIONS
Öğr. Gör. Burak DİNÇEL
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Meryem GÖKSEL SARAÇ
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Öğr. Gör. Emre Hastaoğlu
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

ÖZET
Bu araştırma, lavander (Lavandula angustifolia Mill.) türünün Sivas ekolojik şartlarında uçucu
yağ oranı ve kimyasal kompozisyonun belirlenmesi amacı ile yürütülmüştür. Araştırmada
kullanılan lavander tam çiçeklenme döneminde Sivas Tarım İl Müdürlüğüne ait Çiftçi
Uygulama Merkezi’nden toplanmıştır. Toplanan çiçeklerin uçucu yağ oranı aynı gün içerisinde
clavenger cihazı ile belirlenmiştir. Toplanan lavenderlerin uçucu yağ oranları saplı ve sapsız
çiçek olmak üzere araştırılmıştır. Uçucu yağ oranı saplı çiçeklerde %2,55 iken, sapsız
çiçeklerde %6,28 olarak belirlenmiştir. Elde edilen uçucu yağların uçucu yağ
kompozisyonunun belirlenmesi için GC/MS cihazı kullanılmıştır. Uçucu yağ bileşenleri olarak
saplarından temizlenmiş çiçeklerde 23 adet ve saplı çiçeklerde 26 adet bileşik belirlenmiştir.
Örnekler arasında en yüksek oranda tespit edilen uçucu bileşen linalool (%24,20-28,59) olarak
tespit edilmiştir. Saplı ve sapsız çiçek örneklerinde uçucu bileşen kompozisyonu ve bileşen
oranları arasında farklılıklar tespit edilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda Sivas bölgesinde
dikilen lavantaların uçucu yağ oranı ve kompozisyonunun standartlar dahilinde olduğu ve
bölgenin lavanta ekimi için değerlendirilebileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Lavanta, Uçucu Yağ Oranı, Uçucu Yağ Kompozisyonu, Sivas
ABSTRACT
The aim of this study was to determine the essential oil content and chemical composition of
lavander (Lavandula angustifolia Mill.) species in Sivas ecological conditions. Lavander used
in research was collected from the Farmer Application Center of Sivas Provincial Directorate
of Agriculture in flowering period. Essential oil content of the collected flowers was determined
by Clavenger device on the same day. Essential oil ratios of collected lavenders were
investigated as stem and stemless flowers. Essential oil content was 2.55% in stem flowers and
6.28% in stemless flowers. GC/MS was used to determine the essential oil composition of the
obtained essential oils. As essential oil components, 23 compounds were removed from the
stems and 26 compounds were found in the stem flowers. Among the samples, the highest
detected volatile component was determined as linalool (24,20-28,59%). Differences were
found between volatile component composition and component ratios in stem and stemless
flower samples. As a result of the study the essential oil content and composition of lavender
planted in Sivas region is within the standards and it is thought that the region can be evaluated
for lavender cultivation.
Keywords: Lavender, Essential Oil Ratio, Essential Oil Composition, Sivas
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1. GİRİŞ
Lavanta (Lavandula spp) değerli bir uçucu yağ bitkisi olup Lamiaceae familyasına aittir.
(Guenther, 1952). Lavanta çok yıllık, yarı çalımsı formda, dikotil bir Akdeniz bitkisidir. Kazık
kök sitemine sahip olan lavanta, toprak ve iklim şartlarının durumuna göre 80-100 cm arasında
derine inebilmektedir. Sapları 4 köşeli, çıplak veya tüylü olup gri yeşil renklidir. Lavanta bitkisi
fazla sayıda yan dal vermekle birlikte yaşlanan dallar odunlaşmaktadır. Çiçek başakları çiçek
sapının ucunda 15-20 cm uzunluğundadır. Başak ekseninde 4-6 arası çiçek kümesi bulunup her
çiçek kümesi de 6-14 arası çiçekçik bulunmaktadır. 4 adet çanak yaprak tarafından korunan
çiçek içi düz, dış kısmı tüylüdür (Koç, 1997).
Dünyada lavanta üretimi 3 türe ait çeşitlerle sağlanmaktadır. Bunlar lavandin (L.x intermedia
Emeric ex Loisel.), başak lavanta (Lavandula latifolia) ve lavander (Lavandula angustifolia
Mill.) dir. Her 3 tür yağ üretimi için kullanılsa da, yağ kalitesi bakımından lavander (Lavandula
angustifolia Mill.) birinci sırada yer alırken, yağ verimi en yüksek tür lavandin (L.x intermedia
Emeric ex Loisel.) türünden elde edilmektedir. Başak lavantadan (Lavandula latifolia) yağ
üretimi ise ekonomik diğer türler kadar ekonomik değildir (Tucker, 1985).
Türkiye’ de doğal olarak yetişen Lavandula stoechas’in esansiyel özelliği düşük olup genellikle
tıbbi bitki olarak kullanılmaktadır (Baydar, 2007).
Ülkemizde ekim alanı özellikle Isparta ili olarak bilinse de her geçen gün ekim alanları
farklılaşarak ve çoğalarak gelişmektedir. Yıllara göre lavanta üretimi Tablo1.’de gösterilmiştir.
Tablo.1. Lavanta üretim değerleri (Tüik. 2018)
Yıl

Üretim Alanı (da)

Üretim Miktarı (ton)

Verim (kg/da)

2012

509

123

242

2013

709

105

148

2014

2189

297

136

2015

3218

400

124

2016

5700

747

131

2017

6606

845

128

2018

8684

1040

120

Tablo.1.’ de görüldüğü üzere ülkemizde lavanta yetiştiriciliği ve üretim miktarı her geçen gün
artış göstermektedir.
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Lavanta yağının kullanım alanları ise kozmetik ve losyon ürünlerinde, parfüm, sabun, sıvı
temizleyiciler ve deterjanlardır (Yalçın, 1988).
Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) tarafından belirlenen lavander uçucu yağ
kompozisyonunun kalite standartları (ISO 3515:2002) Tablo.2. de verilmiştir.
Tablo.2. Lavander uçucu yağ kompozisyonunun kalite standartları
Uçucu Yağ Bileşeni

En Düşük

En Yüksek

tarns-β-simen

2.0

6.0

cis-β-simen

4.0

10.0

Oktanon-3

-

2.0

1,8 sineol

-

1.5

Limonen

-

0.5

Kafur

-

0.5

Linalool

25.0

38.0

Linalil asetat

25.0

45.0

Terpinen-4-ol

2.0

6.0

Lavandulol

0.3

-

Lavandulil asetat

2.0

-

-

1.0

α-terpinol

Bu çalışmanın amacı yeni bir üretim bölgesi olan Sivas ilinde yetiştirilen lavantanın uçucu yağ
oranının ve uçucu yağ kompozisyonunun belirlenip, ISO 3515:2002 standartlarına göre kalite
incelemesi yapılmasıdır.
MATERYAL-YÖNTEM
Çalışma kapsamında kullanılan lavantalar, deneme yeri Sivas merkezde bulunan Sivas İl Tarım
Müdürlüğü Çiftçi Uygulama Merkezinde üretilmektedir.

Şekil 1. Sivas İlinde yetiştirilen lavanta
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Deneme planında dikimi yapılan lavantalar lavander (Lavandula angustifolia Mill.) türü olarak
seçilmiştir. Plantasyon ise 2019 Mayıs ayında dikim sıkılığı 120x60 cm olarak tesis edilmiştir.
Şekil 1’de analizde kullanılan lavanta çeşitleri gösterilmiştir.
Uçucu Yağ Eldesi
Lavanta örneklerinin uçucu yağ oranı ve kompozisyonunun belirlenmesi için lavanta çiçeği ve
saplı çiçek olmak üzere iki farklı deneme yapılmıştır. Uçucu Yağ eldesi için Clevenger cihazı
kullanılmıştır (Şekil 2). Saplı çiçek örnekleri 250 g örnek üzerine 2,5 l saf su eklenerek
clevenger cihazında saf su kaynamaya başlamasından itibaren 150 dakika distilasyona tabi
tutulmuştur. Sapsız çiçeklerin distilasyonu ise yağ oranı fazla çıkacağı için cihaz haznesi göz
önüne alınarak 100 g örnek üzerine 1 l saf su eklenerek gerçekleştirilmiştir. Uçucu yağ
miktarlarının belirlenmesi için ölçülü bölümde toplanan yağ miktarı belirlenmiş ve analiz örnek
miktarı üzerinden hesaplamalar yapılmıştır.

Şekil 2. Lavanta uçucu yağının elde edilmesi

Uçucu Yağ Kompozisyonunun Belirlenmesi
Uçucu yağ kompozisyonu Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Arş. Uyg.
ve Arş. Merkezi’nde GC/MS cihazında NİST11 kütüphane karşılaştırması ile belirlenmiştir.
Örnekler analiz edilmek için hegzan ile 1.100 oranında seyreltilmiştir. Lavanta yağlarının uçucu
yağ bileşenleri GC/GC-MS (Shimadzu, QP2010 Ultra) cihazında kapiler kolon (Rxi-5SILMS;
30.0 m x 0.25 mm x 0.25 μm) kullanılarak analiz edilmiştir. Analizde taşıyıcı gaz helyum 0,8
ml/dk akış hızında belirlenmiş örnekler ise cihaza 1 μl olarak enjekte edilmiştir. Enjektör
sıcaklığı 230°C’de tutulmuş, kolon sıcaklık programı 60°C, 60°C’den 240°C’ye 5°C/dakika ve
240°C (5 dakika) olacak şekilde ayarlanmıştır ve analiz süresi 40 dakika olmuştur. Analiz
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sonucunda bileşenler FID dedektör ile bileşenlerin teşhisi ise MS dedektör ile
gerçekleştirilmiştir.
SONUÇ-TARTIŞMA
Uçucu Yağ Oranı
Sivas bölgesinde deneme modeli olarak yetiştirilen lavanta örneğinin saplı ve çiçek formlarının
uçucu yağ oranları Tablo 3’de verilmiştir. Sapsız çiçeklerde uçucu yağ oranı %6,28 saplı
çiçeklerde ise %2,55 olarak tespit edilmiştir.
Tablo.3. Lavanta saplı çiçek ve çiçek örneklerinin uçucu yağ oranı
Saplı Çiçek Sapsız Çiçek (ISO 3515:2002)
Yağ Oranı

%2,55

%6,28

>%1

Isparta ekolojik koşullarında yetiştirilen bazı lavandin çeşitlerinin uçucu yağ oranlarının
incelendiği bir çalışmada yağ oranının çeşitlerde değişiklik göstermekle birlikte en yüksek yağ
oranı %9.1 değeri ile Grasso çeşidinde, en düşük ise %4.9 oranıyla Dutch ve Seguret
çeşitlerinde olduğu gözlenmiştir (Aslancan, 2016). Arabacı ve Bayram (2005) tarafından
Isparta da yapılan bir araştırmada uçucu yağ oranı %1,37 ile 2,51 arasında değişim göstermiştir.
Yine benzer Atalay (2008) tarafından yapılan başka bir çalışmada uçucu yağ oranları %2,1-2,6
arasında belirlenmiştir
Uçucu Yağ Kompozisyonu
Sivas bölgesinde deneme olarak dikilen lavanta örneklerinin saplı çiçek ve sapsız çiçek olmak
üzere belirlenen uçucu yağ bileşenleri Tablo 4’de ifade edilmiştir. Analiz sonucunda uçucu yağ
bileşenleri olarak saplarından temizlenmiş çiçeklerde 23 adet ve saplı çiçeklerde 26 adet bileşik
belirlenmiştir. Saplı ve sapsız çiçek örneklerinde en yüksek oranda belirlenen uçucu bileşen
linalool olmuştur. Sapsız çiçek için %24,2, saplı çiçek için %28,59 oranında tespit edilen
linalool ISO(3515:2002) standardında % 25-38 aralığında olmalıdır şeklinde ifade
edilmektedir. Linalyl acetate en yüksek olarak tespit edilen (%7,51-19,36) bir diğer uçucu yağ
bileşenidir. Lavandulol %0,92 ile sadece saplı çiçekten elde edilen uçucu yağda tespit edilirken,
kafur ise %1,01 oranı ile sadece sapsız çiçekten elde edilen yağda belirlenmiştir. Diğer taraftan
Lavandulil asetat sapsız çiçek örneğinde %1,65 oranında tespit edilirken, saplı çiçek örneğinde
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%7,16 oranı ile belirlenmiştir. Tespit edilen bileşenler içinde yüksek orana sahip olan (%4,995,88) bir diğer bileşen ise Terpinen-4-ol uçucu yağ bileşenidir.
Tablo 4. Lavanta saplı çiçek ve çiçek örneklerinin uçucu yağ bileşenleri
Uçucu Bileşen

Lavanta

Lavanta

Saplı Çiçek

Çiçek

Uçucu Yağı Uçucu Yağı
(%)

(%)

Bicyclo[3.1.0]hex-2-ene, 2-methyl-5-(1-methylethyl)-

0,094

0,104

Camphene

0,240

0,206

--

1,460

beta.-Pinene

1,611

--

3-Carene

0,663

0,584

p-Cymene

0,149

--

--

0,110

11,385

0,293

--

12,110

3,030

--

--

3,018

gamma.-Terpinene

0,199

0,179

1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-

28,587

24,238

--

1,009

4-Hexen-1-ol, 5-methyl-2-(1-methylethenyl)-

0,917

1,645

endo-Borneol

1,276

5,645

Terpinen-4-ol

5,883

--

3-Cyclohexen-1-ol, 4-methyl-1-(1-methylethyl)-, (R)alpha.-Terpineol

-7,324

4,986
26,678

Linalyl acetate

19,360

7,514

(R)-lavandulyl acetate

7,158

--

p-Cymen-7-ol

0,036

--

2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, acetate, (Z)-

2,135

5,065

Geranyl acetate

3,985

--

Caryophyllene

2,738

0,222

trans-.alpha.-Bergamotene

0,147

--

beta.-Myrcene

Benzene, 1-methyl-3-(1-methylethyl)alpha.-Pinene
trans-.beta.-Ocimene
Ocimene
1,3,6-Octatriene, 3,7-dimethyl-, (Z)-

Camphor
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cis-.beta.-Farnesene
Humulene

1,472
0,112

3,077
0,194

beta.-copaene

0,354

0,597

gamma.-Muurolene

0,072

--

Caryophyllene oxide
tau.-Cadinol

0,444
0,630

0,453
0,613

Yapılan bir çalışmada farklı lavanta türlerinin (Lavandula officinalis, Lavandula spicata,
Lavandula intermedia) uçucu yağ oranlarının Linalil asetat için % 2-60, Borneol için %0-40,
Kafur için %0,2-8 ve Sineal için %1-32 aralığında olduğu belirlenmiştir (İlisulu, 1992).
Karadoğan ve ark.nın (2003) Göller Yöresinde bulunan labiateae familyasında bulunan
lavantalar üzerinde yaptığı çalışmada uçucu yağ olarak % 43.1 linalool, % 22. 3 linalil asetat,
% 3.8 citronellol, % 6.8 kafur ve % 0.2 borneol tespit edilmiştir. Lavandin çeşit/ekotiplerinin
uçucu yağ bileşenlerinin araştırıldığı bir çalışmada uçucu yağ bileşeni olarak %36,74-45,98
oranı ile linalol tüm örnekler içerisinde en yüksek oranda tespit edilmiştir. Benzer şekilde Kafur
%4,74-12,88, Borneol %2,47-16,62, Linalil asetat %3,12-29,41 ve 1,8-Cineole %3,23-14,53
aralığında tespit edilmiştir (Aslancan, 2016). Tunus lavantası Lavandula latifolia üzerinde
yapılan bir çalışmada ise uçucu yağ kompozisyonu incelemesinde 40 bileşen tespit edilmiştir.
En yüksek oranda tespit edilen uçucu yağlar ise Linalool % 32.3, Comphor % 12.4 Cineol %
11.7 olarak belirtilmiştir (Alatrache ve ark 2007).
Gübre değişiminin lavanta üzerinde oluşturacağı etkilerin araştırıldığı bir çalışmada lavanta
bitkisinde uygulanan farklı gübre ve dozlarının uçucu yağ bileşimi üzerinde etkileri tespit
edilmiştir. Çalışma sonucunda örneklerden elde edilen uçucu yağ bileşenlerinin en yüksek
oranda tespit edileni %25,93-46,04 oranları ile linalol olmuştur. Linalil asetat 2. Sırada %12,9725,71 oranı ile, 4-terpinol ise %1,47-9,23 oranları ile 3.sırada yer almıştır (Atalay 2008).
Lavandula latifolia’nın 7 çeşidi üzerinde yapılan başka bir çalışmada ise çeşit değişimi ile
uçucu yağ verimi ve bileşiminin değiştiği tespit edilmiştir (Munoz-Bertomeu ve ark .2007).
Başka bir çalışmada ise lavantanın uçucu yağ bileşiminin ve yağ verimi değişiminin çiçeklenme
dönemi başlangıcı ve sonunda değişiklik gösterdiği belirlenmiştir (Angino ve ark 2006).
TARTIŞMA
Yeni bir üretim bölgesi olan Sivas için uçucu yağ oranı saplı çiçeklerde % 2,55 olup bu oran
diğer bölgelerle benzerdir. Bölgenin tarımsal üretim durumu göz önüne alındığında lavanta
üretimi, bölge için daha fazla ekonomik getiriye sahip olacaktır. Ayrıca lavanta üretim
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alanlarında üretilen lavanta balı üreticilere yan gelir sağlamaktadır. Bölgedeki üretim
alanlarının genişletilerek arıcılık faaliyetlerine de fayda sağlaması düşünülmektedir. Yapılacak
olan diğer çalışmalar ile Sivas İli için üretim standartları belirlenmesi ve üretimin arttırılması
planlanmaktadır.
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ÖZET
Tarihi ve kültürel açıdan önemli olan, toplumsal bellekte yer edinmiş yapıların varlığını
sürdürmesi, kent tarihinin ve kültürünün korunmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Ancak
binalar zaman içerisinde toplumsal, çevresel, ekonomik ve teknolojik koşullar nedeniyle
değişime ihtiyaç duymaktadır. Güncel ihtiyaçlar doğrultusunda yapılar yeniden
işlevlendirilerek mekânsal dönüşümlere uğramakta ve günlük hayata adapte olabilmektedir. Bu
sayede binalar yeni bir işlev ile topluma geri kazandırılabilir. Binaların yeniden kullanım yolu
ile varlığını sürdürmesi, toplumsal faydanın yanı sıra kaynakların tutumlu kullanılması ile
ekonomik ve ekolojik açılardan da fayda sağlar. Mevcut strüktürün ve mevcut alanın kullanımı
sayesinde yer gereksinimi ortadan kalkmaktadır. Bu sayede günümüzde özellikle kent
merkezinde yer alan birçok bina, yeni ihtiyaçlar doğrultusunda yapılış amacından farklı bir işlev
ile kullanılmaktadır.
Yapılan çalışmada, farklı bir işlevden dönüştürülerek güncel işlevini mimarlık fakültesi olarak
sürdüren bir binanın mekânsal analizi yapılmıştır. Binanın yeniden kullanım sürecinde yaşadığı
değişimlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda 1924 yılında Konya Kız Öğretmen
Okulu (darülmuallimat) olarak inşa edilen, yeni işlevini mimarlık okulu olarak sürdüren Konya
Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi binası ele alınmıştır. Çalışma kapsamında yeniden
kullanım ile ilgili literatür araştırması yapılmış, yeniden kullanımı gerektiren nedenler ve
yeniden kullanımın avantajları ile ilgili bilgilere ulaşılmıştır. Yapılan literatür araştırmaları
sonucunda, yeniden kullanım sürecinde işlev değişikliğinin bina üzerindeki etkileri; binanın
çevresine etkisi, mekansal kurguya etkisi, cepheye etkisi, strüktürel sisteme etkisi ve teknik
altyapıya etkisi olarak belirlenmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda Konya Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi binasına yeniden kullanım sürecinde yapılan müdahaleler tespit edilmiştir.
Daha sonra mimarlık okulunun gereksinimleri araştırılmış ve bu gereksinimler; binanın
konumu, mekansal gereksinimler ve mimari tasarım stüdyosunun fiziksel gereksinimleri
başlıkları altında incelenmiştir.
Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi binası üzerinden yerinde incelemeler yapılarak,
yapıların eski ve yeni işlevine ait teknik çizimler ve görseller analiz edilmiştir. Analizler
neticesinde işlev değişikliği ile mimarlık okuluna dönüşen binanın yeniden kullanım süreci ile
ilgili vaziyet, plan, cephe ve iç mekan özellikleri incelenerek ortaya çıkan veriler
değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yeniden Kullanım, Mekansal Dönüşüm, Mimarlık Okulları, İşlev
Dönüşümü
ABSTRACT
The existence of structures that are important in historical and cultural terms and which have
taken place in the collective memory plays an important role in preserving the history and
culture of the city. However, buildings may need change over time due to social, environmental,
Not: Bu çalışma, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi
Büşra YILMAZ ERDOĞAN tarafından Prof.Dr. Sare SAHİL ve Prof. Dr. Kerim ÇINAR danışmanlığında devam
etmekte olan yüksek lisans tez çalışmasından faydalanılarak yapılmıştır.
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economic and technological conditions. Thus, structures can be re-functionalized and provide
to spatial transformations and adapted to daily life in line with current needs. In this way,
buildings can be reintroduced to society with a new function. In addition to social benefits, the
continue its existence of buildings through reuse provides economic and ecological benefits
through the use of resources sparingly. Due to the use of the existing structure and space, space
requirements are eliminated. In this way, many buildings, especially in the city center, is used
with a function different from the purpose of structures, in line with new needs.
In this study, the spatial analysis of a building which has been transformed from a different
function and continues its current function as an architecture faculty is made. It is aimed to
determine the changes experienced during the reuse of the building. In this context, Konya
Technical University Faculty of Architecture building is examined. This building was built in
1924 as "Konya Girls Teacher School" and continues its new function as an architecture school.
Within the scope of the study, a literature search on reuse has been conducted and information
has been obtained about the reasons for reuse and the advantages of reuse. As a result of the
literature research, the effects of the change of function on the building during the reuse process;
the effect on the environment of the building, the effect of spatial relations, the effect on the
façade, the effect on the structural system and the effect on the technical infrastructure.. In line
with this information, interventions made during the re-use process of the Faculty of
Architecture of Konya Technical University were determined. Then the requirements of the
architecture school were investigated and these requirements were; the location of the building,
the spatial requirements and the physical requirements of the architectural design studio.
On-site investigations were conducted on the building of the Faculty of Architecture of Konya
Technical University, and technical drawings and visuals of the old and new functions of the
buildings were analyzed. As a result of the analyzes, the site plan, floor plan, façade and interior
features related to the reuse process of the building, which was transformed into an architectural
school, were examined and the resulting data were evaluated. In addition to social benefits, the
continue its existence of buildings through reuse provides economic and ecological benefits
through the use of resources sparingly.
Keywords: Adaptive Reuse, Space Transformation, School of Architecture, Refunction
1. GİRİŞ
Gelişen teknolojik koşullar, toplumsal, çevresel ve ekonomik birçok etken, binaların işlevsel
açıdan eskimesine neden olmaktadır. Binaların orijinal işlevlerini sürdürememesi durumunda
yapıya yeni bir işlev verilmesi, binaların korunarak günlük hayata adapte olmasını
sağlamaktadır. Ancak yeniden kullanım sürecinde bina, yeni işlevin gereksinimlerine cevap
verebilecek şekilde tasarlanmalıdır. Her işlevin gerektirdiği farklı ihtiyaçlar vardır ve bu
ihtiyaçlar yeniden işlevlendirilen binanın mekansal kurgusunu etkilemektedir. Yeniden
kullanım sürecinde yeni işlev binanın; mekansal kurgusu, cephesi, strüktürel sistemi, teknik
altyapısı ve çevresi üzerinde etkili olmaktadır.
Yapılan çalışmada yeniden kullanım kavramı açıklanmış, farklı bir işlevden dönüştürülerek
mimarlık okulu olarak kullanılan bir binanın mekansal kurgusunun incelenmesi ve yeni işlevin
bina üzerindeki etkilerinin analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda 1924 yılında Konya
Kız Öğretmen Okulu olarak inşa edilen, 1987 yılından sonra Selçuk Üniversitesi Rektörlük
Binası olarak kullanılan ve 2017 yılında Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi olarak
işlevlendirilen bina çalışma alanı olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda Konya Kız Öğretmen
Okulu’na ait eski binanın ve araziye sonradan dahil edilen ek binaların tarihçesi ile ilgili bilgi
toplanmış, Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Binası için yerinde gözlem yapılmış,
binaların mimarlık okulu olarak yeniden kullanımları işlevsel açıdan analiz edilmiştir.
2. YENİDEN KULLANIM KAVRAMI
Günümüzde birçok yapı orijinal işlevini kaybetmekte veya işlevsel açıdan eskimektedir.
Binaların işlevleri, fiziksel ömürlerinden daha kısadır. Bu nedenle mevcut işlevini devam
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ettiren yapılar bile güncel gereksinimler sebebiyle işlevsel açıdan problemler
yaşayabilmektedir. Bu tür durumlarda yapıların yeni bir işlevle yeniden kullanılmasına veya
mevcut işlevin geliştirilmesine ihtiyaç duyulabilir (Altınoluk, 1998: 19).
Yeniden kullanım, binaların eskimesine ve bina fazlalığına bir çözüm olarak ortaya çıkmıştır.
Aynı zamanda binaları harap olma, terk edilme ve nihayetinde yıkılma tehditlerinden kurtararak
uzun vadede gelecek sağlamaktadır. Yeniden kullanım için binaların esnekliği ve uyarlanabilir
olması önemlidir. Birçok bina başka bir işleve adapte olabilme potansiyeline sahiptir (Douglas,
2006: 146).
Tarihi ve kültürel açıdan değerli binalar, sokak dokusunun oluşumuna ve kentin kimliğine katkı
sağlarlar. Bu yapıların varlığını sürdürmeleri “yerin ruhunun” korunmasında etkili olur
(Langston ve diğerleri, 2008). Mimari kimlik ve kültürel mirasın korunmasının yanı sıra yeni
bir bina yapmak ile kıyaslandığı zaman yeniden kullanım, mevcut strüktürün ve altyapının
kullanımı sayesinde; gereken enerjinin daha az olması, kaynakların tasarruflu kullanımı, düşük
maliyeti ve kısa süren proje süreci ile ekonomik ve ekolojik açıdan avantaj sağlamaktadır.
2.1. Yeniden Kullanımı Gerektiren Nedenler
Binaların işlevsel açıdan eskimesinin ve yeniden kullanıma ihtiyaç duymasının bazı nedenleri
vardır. Yeniden kullanımı gerektiren nedenler; ekonomik nedenler, toplumsal nedenler,
çevresel nedenler ve teknolojik nedenler olarak dört ana başlık altında ele alınmıştır.
Ekonomik Nedenler
Mevcut binayı yeniden kullanmak, yeni bir bina inşa etmek ile kıyaslandığı zaman daha az
maliyet gerektiren bir seçenektir. Gereken altyapı zaten vardır (Douglas, 2006: 15). Binanın
fiziksel açıdan yeniden kullanıma uygun olması durumunda var olan binayı değerlendirmek
daha az maliyetlidir. Ancak yeni işlevin gereksinimleri ve mevcut binanın fiziki durumu iyi
analiz edilmelidir.

Toplumsal Nedenler
Toplumsal hafızada yer edinmiş binaların yeniden işlevlendirilerek varlıklarını sürdürmeleri,
toplumsal mirasın korunması açısından önem göstermektedir. Özellikle tarihi öneme sahip
binalar yeniden kullanım yöntemi ile topluma geri kazandırılmaktadır.
En başarılı yeniden kullanım örnekleri, binanın miras değerine saygı duyan ve koruyan,
geleceğe bugünden bir katman ulaştıran projelerdir. Bina orijinal işlevi ile kullanılamayacak
duruma geldiğinde yeniden kullanım, binanın yapısal mirasının korunmasının tek yoludur
(Bullen & Love, 2011).
Çevresel Nedenler
Dünyadaki maddelerin ve enerji kaynaklarının sınırlı olduğu ve hızla tükendiği
düşünüldüğünde bu tüketimi yavaşlatmak ve sahip olduklarımızdan en iyi şekilde yararlanmak
mantıklı bir tercihtir. Bu açıdan bakıldığında yeniden kullanım, mirasın korunması kadar
enerjinin de korunması demektir. Yıkım çoğu zaman atık ortaya çıkartır. Yıkımla kaybedilen
enerji maliyeti var olanın yerine yeni bir bina inşa etmenin maliyetine ekleneceği için yeniden
kullanıma göre çok daha masraflı olacaktır (Latham, 2015: 8).
Teknolojik Nedenler
Teknolojik gelişmeler güncel yaşamı büyük ölçüde etkilemektedir. İnsan hayatını birçok açıdan
etkisi altına alan bu gelişmeler, binalar için de yeni gereksinimlere neden olmaktadır. Teknik
altyapıdaki birçok yeniliğin yanı sıra; sinema, laboratuvar, fabrika gibi birçok yeni işlev de
teknolojinin ilerlemesi ile ortaya çıkmıştır.
2.2. Yeniden Kullanımın Bina Üzerindeki Etkileri
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Mevcut bina ve çevresi için gerekli analizler yapıldıktan sonra yeniden kullanım süreci başlar.
Bu süreç bina üzerinde bazı değişimlere neden olur. Yeniden kullanımın yapı üzerindeki
etkileri; mekansal kurguya etki, cepheye etki, strüktürel sisteme etki, teknik altyapıya etki, bina
çevresine etki olarak sınıflandırılabilir.
Yeniden kullanım, işlevsel ihtiyaçlar doğrultusunda ek bina inşa edilmesi, ara kat ilaveleri,
geçitler, bölücü duvarlar, yatay ve düşey sirkülasyon elemanlarının eklenmesi ile mekansal
kurguya etki edebilir. Mekansal kurgudaki değişimlerin cepheye yansıması nedeniyle binanın
cephesi de işlevsel değişimden etkilenmektedir. Yeni işlevin ihtiyaçları doğrultusunda binaya
eklenen katlar, sirkülasyon elemanları ve ek binalar neticesinde yapının strüktürüne ve çatı
sistemine yeniden müdahale edilmesi gerekebilir. Yeniden kullanım sürecinde günün
teknolojisi ve işlevin gerektirdiği ihtiyaçlar doğrultusunda yapının tesisat sisteminin de bakımı
veya yenilenmesi gerekebilir. Ayrıca yeniden kullanımın bir diğer etkisi ise binanın çevresi
üzerinde olmaktadır. Binanın çevresi ile ilişki kurduğu otoparklar, yeşil alanlar, kent
mobilyaları gibi birçok etkenin de yeniden ele alınması gerekmektedir (Yaldız, 2003).
3. ALAN ÇALIŞMASI: KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ
BİNASI
Mimar Muzaffer tarafından 1917 yılında inşaatı başlatılan bina, Mimar Muzafferin ölümü
sonucunda Mimar Falik Ülkü tarafından tamamlanmış ve 1924 yılında öğretime açılmıştır.
(Sözen & Dülgerler, 1978).
Karatay ilçesinin Şemsi Tebrizi mahallesinde yer alan bina, Alaaddin Tepesi’nin
kuzeydoğusunda ve Karatay Medresesi’nin karşısında konumlanmaktadır (Tablo 1.). Yapı
bulunduğu konum itibarıyla kent merkezinde yer almaktadır.

Binanın Adı:
Yıl:

Konya Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
2017

Konya Dar-ül Muallimat
(Kız Öğretmen Okulu)
1924

Görünüş:

Konya Kız Öğretmen Okulu
(Fotoğraf: Hasan Behçet (Dülgerler,
1998: 8))

Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık
Fakültesi (Büşra Yılmaz Erdoğan’ın
arşivinden)

Konya / Karatay

Konum:
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Vaziyet:

Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin konumu (Konya Kent
Rehberi’nin 2014 yılına ait uydu görüntüsünden alınarak düzenlenmiştir)

Mimar Muzaffer

Mimar:

Tablo 1. Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi genel bilgiler

Binanın batı cephesi 1930’larda mevcut yapıya bitişik olarak yapılan ek bina ile kapatılmıştır.
Binanın ana girişi doğu cephesindedir. 1964 yılında ihtiyaçların artması sonucu bina arazisine
revir ve yatakhane binası ile toplantı ve spor salonu binası inşa edilmiştir (Çıpan, 1998). (Tablo
2.)

1924’te
Konya
Kız 1964’te yatakhane ve revir
Öğretmen Okulu olarak olarak inşa edilen bina
inşa edilen yapı

Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık
Fakültesi binaların yerleşimi ( Konya
Kent Rehberi’nden alınarak
düzenlenmiştir)
www.ankarakongresi.org

1930’lu yıllarda inşa
edilen ek bina

P. 332

1964’te toplantı ve spor
salonu olarak inşa edilen
bina

October 4-6, 2019 Ankara

371371371

INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE
ON SCIENTIFIC RESEARCHES

Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi genel görünümü (URL-1)
Tablo 2. Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi binaların vaziyette yerleşimi

Binanın 1976 yılında geçirdiği yangın sonucunda çatısı yanmıştır ve birinci kat pencereleri de
zarar görmüştür (Şekil 1). Yangından sonra binanın ilk halinde ahşap olan döşemeler
betonarmeye dönüştürülmüştür. Yapıda taş, tuğla ve ahşap malzemeler kullanılmıştır (Sözen &
Dülgerler, 1978).

Şekil 1. Binanın yangından sonraki durumu (URL-2)
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3.1. Yeniden Kullanılan Binaların İşlevsel Analizi
Bodrum üzerine iki kat ve çatı katı olarak inşa edilen binanın ana girişi doğu cephesindendir
ancak batı cephesindeki ek binadan da giriş bulunmaktadır. Ayrıca güney cephesinde bodrum
kata açılan bir kapı yer almaktadır. Ek bina ile eski bina arasındaki bağlantı bir geçit yardımıyla
sağlanmıştır. Orijinal işlevinde derslik olan mekanlar stüdyo olarak kullanılmaktadır.
Koridorlarda öğrenci çalışmaları sergilenmektedir. Derslikler dışında öğrenciler tarafından
ortak kullanılan mekanların çoğu bodrum katta yer almaktadır ( Tablo 3.).

Ek Binadan Giriş

Bodrum Kat Girişi

Eski Bina ile Ek Binayı
Bağlayan Geçit

Stüdyo Düzeni

Bodrum Kat Okuma Salonu
Zemin Kat Koridor
Tablo 3. Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi olarak kullanılan eski binaya ve ek binaya ait
görseller (Büşra Yılmaz Erdoğan’ın arşivi)

Kız Öğretmen Okulu olarak inşa edilen bina işlevsel açıdan incelendiği zaman orijinal işlevinde
olduğu gibi zemin katta dersliklerin ve idareye ait odaların yer aldığı görülmektedir. Zemin
kattaki büyük dersliklerden biri bölünerek sekreter ve dekan odası oluşturulmuştur. Binanın
birinci katında stüdyoların dışında binayı mimarlık fakültesi ile birlikte kullanan Konya Teknik
Üniversitesi Rektörlüğü’ne ait odalar bulunmaktadır. Bodrum katta yemekhane, mescid, okuma
salonu gibi ortak kullanım alanları ve teknik birimler yer almaktadır. Ek olarak yapılan bina
akademisyen odaları için kullanılmaktadır (Tablo 4.).
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Zemin Kat Planı

Birinci Kat Planı

Bodrum Kat Planı

II-II Kesiti

I-I Kesiti

Tablo 4. Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi olarak kullanılan eski binanın işlevsel analizi
(Osman Nuri Dülgerler’in arşivinden alınarak düzenlenmiştir.)

1964 yılında yatakhane ve revir ihtiyacını karşılamak için inşa edilen binanın mimarlık
okulunun bünyesine dahil olması ile birlikte binaya ait mekanlar; akademisyen odaları, stüdyo
ve derslikler olarak yeniden işlevlendirilmiştir. Ayrıca binanın üçüncü katında kütüphane
bulunmaktadır (Tablo 5.).
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Zemin Kat Planı
Birinci Kat Planı
Yatakhane ve revir olarak inşa edilen binanın
mimarlık okulu olarak kullanımına dair çizimler
(Selçuk Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire
Başkanlığı arşivinden alınarak düzenlenmiştir.)

İkinci Kat Planı

Üçüncü Kat Planı

Merdiven

Bina Girişi

Stüdyo Düzeni
İkinci Kat Koridor
Tablo 5. Yatakhane ve revir olarak inşa edilen binanın mimarlık okulu olarak kullanımına ait çizim ve
görseller

Konya Kız Öğretmen Okulu’nun toplantı ve spor salonuna gereksinim duyması sonucu 1964
yılında arazinin kuzeybatısına yapılan bina, mimarlık okulunun yine stüdyo ihtiyacını
karşılamak için kullanılmaktadır. Spor salonunun bölücü bir duvar ile ikiye bölünmesi
sonucunda hem mimarlık bölümünün hem de şehir ve bölge planlama bölümünün kullanımı
için birer adet büyük stüdyo oluşturulmuştur. Spor salonuna giden ve ilk işlevinde bekleme
odalarına açılan dar koridor, öğrencilerin çalışmaları ile donatılmış ve bu çalışmalar için sergi
alanı olarak kullanılmıştır. Binada stüdyoların dışında kantin de yer almaktadır (Tablo 6.).
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Zemin Kat Planı

Bodrum Kat Planı

(Çizimler Selçuk Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire
Başkanlığı arşivinden alınarak şematize edilmiştir.)

Koridor Görünümü

Stüdyo

Binanın Genel Görünüşü

Koridor Görünümü

Kantin Görünümü

Stüdyo Taşıyıcı Detayı

Mekanda Spor Salonundan Kalan
İzler

Tablo 6. Toplantı ve spor salonu olarak inşa edilen binanın mimarlık okulu olarak kullanımına ait çizim
ve görseller

4. SONUÇ
Alan çalışması olarak belirlenen Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi binasının
tarihi, mimari özellikleri ve yeniden kullanım süreci incelenmiştir. Binanın yapıldığı zamandan
günümüze kadar geçirdiği değişimler literatür yardımıyla ve yerinde gözlemler ile analiz
edilmiş ve mimarlık okulu olarak kullanım süreci değerlendirilmiştir.
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Eğitim yapısı olarak kurgulanan binanın yeniden bir eğitim yapısı olarak işlevlendirildiği
görülmektedir. Yeni işlevin ilk işlev ile benzerlik göstermesinden dolayı yeniden kullanılan
binanın mimarlık okulunun birçok fiziksel ihtiyacına kolaylıkla cevap verdiği gözlemlenmiştir.
İlk işlevde derslik olarak kurgulanan mekanlar stüdyo olarak kullanılırken, öğretmenlere ve
idareye ait mekanlar yine aynı şekilde idari personel ve akademisyenler tarafından
kullanılmaktadır.
Yapılan gözlemler neticesinde mimarlık okulunun kendine özgü mekansal gereksinimleri
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu gereksinimler nedeniyle eski bina yeterli olmamış, arazi
içerisindeki ek binalar da yeniden işlevlendirilerek kullanılmıştır. Akademisyen odaları için
ihtiyaç duyulan sayıya ulaşmak amacıyla yine ek binalardan yararlanılmıştır. Kalabalık
sınıfların bir arada uygulama yapabilmesi için gereken büyük stüdyo ihtiyacına spor salonunun
bölünerek stüdyolara dönüştürülmesi ile ulaşılmıştır. Bu dönüşüm sonucunda mekanın
derinliğinden dolayı stüdyo için gerekli olan doğal aydınlatmanın sağlanamaması sebebiyle
tavanda sıklıkla yapay aydınlatmalar kullanılmıştır. Mekan döşemelerinin yenilenmediği, spor
salonuna ait izlerin yer aldığı görülmektedir. Koridorlar, öğrencilerin uygulamalarını
sergiledikleri birer mekana dönüştürülmüştür.
Çalışma sonucunda yeni işlevin mekansal kurguya etkileri gözlemlenirken cepheye ve
strüktürel sisteme ait bir değişim tespit edilmemiştir. Mevcut binanın mimarlık okulunun birçok
fiziksel gereksinimini karşıladığı gözlemlenmiştir. Ayrıca kent merkezinde yer alan, tarihi ve
kültürel açıdan değerli bir bina yeniden işlevlendirilerek bir üniversite binası olarak kullanılmış,
bu sayede kent-üniversite ilişkisi güçlendirilmiştir.
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SAF MOLİBDENE VİDA AÇMA İŞLEMİNDE KILAVUZ GEOMETRİSİNİN VİDA
PROFİLİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF GUIDE GEOMETRY ON SCREW PROFILE IN PURE MOLIBDENE
SCREW OPENING PROCESS
Çağatay ERSİN
Öğr.Gör. Çankırı Karatekin Üniversitesi
Hüseyin GÖKÇE
Öğr.Gör. Çankırı Karatekin Üniversitesi
Mehtap YAVUZ
Öğr.Gör. Çankırı Karatekin Üniversitesi
ÖZET
İleri mühendislik uygulamalarında kullanılan ve refrakter metallerden olan molibden, oldukça
yüksek sıcaklıklarda, yüksek mekanik dayanım sağlar. Saf molibden ve molibden esaslı
alaşımların üstün mekanik özelliklerinin olduğu bilinmektedir. Molibden yüksek ergime
noktası, yüksek ısıl iletkenliği, yüksek elastikiyet modülü ve düşük ısıl genleşme katsayısı ile
karakterize edilir. Havacılık, savunma, nükleer ve elektronik sanayilerindeki gelişmelerle
beraber, oda sıcaklığında yüksek mekanik özellikler sağlaması ve artan sıcaklık koşullarında
bu özelliklerini önemli ölçüde koruması nedeniyle molibden talebinde artışlar yaşanmaktadır.
Delik içine açılan vidalarda delik çapı, kılavuz malzemesi ve geometrisi, kaplama tipi ve
kesme hızı vida profili ve kalitesini etkileyen en önemli etmenlerdir. Kılavuz ömründeki
uzama, talaş tahliyesini kolaylığı ve vida profilinin kalitesi için optimum kesme
parametrelerinin belirlenmesi oldukça önemlidir. Kılavuz ile vida işlemlerinde ilerleme
miktarı vida adımına bağlı olduğundan bu çalışmada kesme hızındaki değişim dikkate
alınmıştır. Bu çalışmada; saf molibden malzeme üzerinde kesme sıvısı kullanılarak kılavuzla
vida açma işlemi gerçekleştirilmiştir. Kaplamasız ve kaplamalı (AlCrN) HSS helis
kılavuzlarla 3 farklı kesme hızında (7, 8, 9 m/dak) kesme sıvısı kullanılarak M6×1 vidalar
açılmıştır. Deneyler sonucunda açılan vidaların profillerini bozmamak, çapaksız ve temiz
yüzeyler elde edilebilmesi için eksenleri doğrultusunda tel erezyon tezgâhında kesilmiştir.
Kesilen yüzeylere dik olacak şekilde dijital mikroskopla büyültme yapılarak fotoğrafları
çekilmiştir. Çekilen fotoğraflarda vida profillerinden diş dibi ölçümleri yapılmış ve olması
gereken standart ölçü ile aralarındaki fark hesaplanmıştır. Bu sonuçların Sinyal/Gürültü (S/N)
değerleri hesaplanmıştır. S/N değerleri için %95 güven düzeyinde varyans analizi (ANOVA)
uygulanmıştır. ANOVA sonucuna göre diş dibi üzerinde etkili olan en önemli kontrol
faktörünün kaplama türü (%80,02) olduğu belirlenmiştir. Vida diş profillerinin görüntüleri
incelendiğinde diş üstü ve diş köklerinde bölgesel malzeme kayıpları gözlemlenmiştir. Diş
üstü bölgesinde diş dibine nazaran malzeme kayıbı ve kırılmaların daha yüksek düzeylerde
olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Molibden, Kılavuz Geometrisi, Vida Profili
ABSTRACT
Molybdenum, a refractory metal used in advanced engineering applications, provides high
mechanical strength at extremely high temperatures. It is known that pure molybdenum and
molybdenum based alloys have superior mechanical properties. Molybdenum is characterized
by its high melting point, high thermal conductivity, high modulus of elasticity and low
thermal expansion coefficient. Molybdenum demand is increasing due to the high mechanical
properties at room temperature and the significant protection of these properties under
increasing temperature conditions with the developments in aviation, defense, nuclear and
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electronic industries. Hole diameter, guide material and geometry, coating type and cutting
speed are the most important factors affecting the screw profile and quality. Determining the
optimum cutting parameters is essential for the prolongation of the guide life, the ease of chip
evacuation and the quality of the screw profile. Since the feed rate depends on the screw
pitch, the change in cutting speed is taken into account in this study. In this study; a guided
threading process was carried out using cutting fluid on pure molybdenum material. With
uncoated and coated (AlCrN) HSS helical guides, M6 × 1 screws were cut using 3 different
cutting speeds (7, 8, 9 m / min) with coolant. As a result of the tests, the screws were cut on
the wire erosion machine in order to prevent burr-free and clean surfaces. Photographs were
taken by enlarging with digital microscope perpendicular to the cut surfaces. Tooth
measurements were made from the screw profiles and the difference between the standard
size and the required size was calculated. Signal / Noise (S / N) values of these results were
calculated. For S / N values, variance analysis (ANOVA) with 95% confidence level was
performed. According to ANOVA results, it was determined that the most important control
factor on the tooth base was the type of coating (80.02%). When the images of the screw teeth
were examined, regional material losses were observed in the superficial and dental roots. It is
seen that the material loss and fractures are higher in the superficial region than the bottom.
Keywords Molybdenum, Guide Geometry, Screw Profile
1. GİRİŞ
Molibden, yüksek sıcaklık uygulamaları için arzulanan yüksek ergime noktası, düşük termal
genleşme katsayısının yanı sıra iyi termal iletkenliğe sahip bir malzeme olarak karakterize
edilir[1]. Molibden, roket endüstrisinde, nozuller gibi yüksek sıcaklıkta çalışan parçaların
üretilmesinde çok önemli bir yer tutar. Roketlerin yönlendirme ve destek kanatlarında,
ısı/radyasyon kanallarında, ısı emiciler, türbin tekerlekleri ve pompalar gibi yüksek
sıcaklıklarda çalışan yapısal parçaların üretiminde önemli rol oynar. Molibden alaşımları,
sıcak sertlikleri, yüksek yeniden kristalleşme sıcaklıkları ve termal döngüden sonra mekanik
özelliklerini koruyabilmeleri nedeniyle havacılık ve uzay sanayisinde kullanımları uygundur
[2]. Havacılık, savunma, nükleer ve elektronik sanayilerindeki gelişmelerle beraber, yüksek
sıcaklıklarda yüksek mekanik özellikler sağlaması nedeniyle kullanımı her geçen gün
artmakta ve molibden talebinde artışlar yaşanmaktadır [3]. 1970’li yıllarda 80000 ton olan
molibden üretimi, 2018 yılında 250000 tonun üzerine çıkmıştır [4].
Molibden işlenirken kırılma eğilimine girer [5]. Molibden ve alaşımlarının işlenmesi diğer
metal ve alaşımlarının işlenmesi sürecine benzer. Çok basit parçalardan, çok karmaşık
parçalara kadar istenilen ölçü ve toleranslarda işlem yapmak mümkündür. Elde edilen yüzeyin
kalitesi, yüksek hız çelikleri ve karbür takımlar arasında seçim yapmaya bağlıdır. Her iki
durumda da takım ömrü çeliklerin işlenmesindeki takım ömründen daha kısadır. Çünkü
molibden, aynı sertlikteki çeliklerden daha fazla kesici takımı aşındırmaya meyillidir [6].
Molibden ve alaşımlarının işlenmesiyle ilgili literatürde kısıtlı çalışmalar bulunmaktadır.
Zlatin vd., TZM molibden alaşımını da içeren çeşitli refrakter malzemeleri farklı koşullarda
tornalama, alın frezeleme, parmak frezeleme, delme, raybalama, kılavuz çekme ve taşlama
işlemlerine tabi tutmuş ve kesme sıvısı kullanılmadan tornalama işlemi yapıldığında takım
ömründe çok ciddi düşüşler olduğunu ifade etmişlerdir [7]. Kuljanic vd. sertleştirilmiş çelik,
titanyum alaşımları, nikel esaslı alaşımlar ve molibden alaşımları gibi bazı önemli ve
işlenmesi zor olan malzemelerin işlenebilirlikleriyle ilgili yaptıkları araştırmada saf
molibdenin işlenebilirliği üzerinde tane yapısının önemli bir etkiye sahip olduğunu
belirtmişlerdir [5]. ED FAGAN şirketinin molibden ve alaşımlarının testere ile kesilmesi,
tornalanması, frezelenmesi, delinmesi, raybalanması, kılavuz çekilmesi, taşlanması,
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parlatılması ve honlanması ile ilgili yayınlamış olduğu bir bültende yüksek hız çeliklerinin,
genellikle düşük yüzey kaliteleri veya kaba işlemler için kullanıldığı, iyi yüzey kaliteleri ve
sıkı toleranslar için de karbür takımların tercih edildiği ifade edilmiştir [6]. Gökçe vd., ticari
olarak saf molibdenin frezelenmesinde, kesme kuvvetleri (Fc) ve ortalama yüzey pürüzlülüğü
(Ra) açısından, kesici takım ve kesme parametrelerini değerlendirmişler ve Fc için en etkili
parametrenin ilerleme miktarı, Ra için ise kesme hızı olduğunu ifade etmişlerdir [8].
Kılavuz ile vida açma konusunda bugüne kadar birçok farklı çalışma yapılmış olup bunlardan
bazıları aşağıda sunulmuştur;
Yin ve Han, 50 Rockwell C sertliğindeki çeliklere M3 gibi küçük vidalar için HSS kılavuz ile
vida açma sürecinde kesici takımların yetersiz kaldığını görmüşler ve bu problemi çözmek
için titreşimli kılavuz çekme sürecini araştırmışlardır. Kılavuz çekme torkunun titreşim
frekansı arttıkça azaldığını ve net kesme zamanı arttıkça kılavuz çekmek için gerekli torkun
arttığını, net kesme zaman oranının kılavuz çekme torkundan daha fazla etkilediğini ifade
etmişlerdir [9]. Kayır, AISI 1050 malzemesine kaplamasız ve TiN kaplamalı HSS makine
kılavuzları ile vidalar açmıştır. Vida açılma işlemi, farklı formdaki kılavuzlar ile değişik
çaplardaki deliklere uygulanmıştır. Çalışma sonucunda; kılavuz ile vida açma işlemi sırasında
oluşan torkun ve kesme kuvvetlerinin delik çapından önemli ölçüde etkilendiğini belirtmiştir
[10]. Kayır, yaptığı diğer bir çalışmada ise; AA5083 malzemesine açılan deliklere kaplamasız
ve TiN kaplamalı HSS makine kılavuzları ile vidalar açmıştır. Deneysel sonuçlar, matkap
delik çapının kılavuzla vida açma işleminde oluşan tork ve kesme kuvvetlerini doğrudan
etkilediğini göstermiştir [11]. Uzun ve Korkut yaptıkları çalışmada kılavuz ile vida açma
işleminde, kılavuz çekilen malzeme, kesme sıvısı, kılavuz tipi, delik durumu (açık veya kör
delik), delik derinliği, diş taşıma yüzdesi, vida adımı, takım ve teçhizatın durumu, kılavuz
çekme metodu ve kılavuzun ağızlama kısmı gibi faktörlere bağlı olduğunu ifade etmişlerdir
[12]. Tanaka ve diğerleri, kılavuz çekme sırasındaki kesici takım sıcaklığının ölçülmesi için
yeni bir yöntem önermişlerdir. Kılavuz çekme sırasında kılavuzun kesici kenarında oluşan ısı
kızılötesi ışın ve iki renkli optik fiberli bir pirometre kullanılarak ölçülmüştür [13]. Yao ve
Wu, kullanılmış el kılavuzları ile kullanılmamış el kılavuzları arasındaki temas ara yüzünü
bölgesel ultrason taramasına dayanan bir yöntemle inceleyerek kesici takım aşınmasını tespit
etmeye çalışmışlardır. Çalışma sonucunda kullanılmış el kılavuzları ile kullanılmamış el
kılavuzları arasında, sadece alan boyutlarında değil, aynı zamanda temas şekillerinde de
belirgin bir değişiklik gösterdiğini gözlemlemişlerdir [14]. Yasuyoshi ve diğerleri, kılavuzla
vida açma işlemi sürecinde oluşan talaşı kırma problemini çözmek için Ni-P aşındırıcı
kompozit filmi ile kaplanmış bir kılavuz geliştirmişlerdir. Kılavuz çekme deneyi, 10 m/dak
(geleneksel kesme hızı) kesme hızında yapılmıştır. Geliştirilen kılavuzda talaşın kılavuza
dolaşmasını engellediği ifade edilmiştir [15]. Domingo ve diğerleri, cam elyaf takviyeli
polyamid malzeme (PA66-GF30) üzerinde kılavuz çekme işlemi sırasında itme kuvvetlerinin
değişimi ile ilgili bir çalışma sunmuşlardır. Geliştirdikleri metodoloji ile itme kuvvetlerinde
bir azalma sağlanmıştır [16]. Yağır ve Mete, yaptıkları çalışmada; mevcut üretim
süreçlerindeki bir kalıp için delik delme ve kılavuz çekme proseslerini karşılaştırmışlardır.
Yaptıkları kalıp tasarımı ile üretim süresini %87,5 ve maliyeti %75,6 oranında azaldığını
ifade etmişlerdir [17]. Oezkaya ve Biermann, enerji ve maliyet tasarrufu sağlanabileceğini
ifade ettikleri çalışmada, torku belirlemek için, M8 çapında ve 1,25 mm adımlı dört farklı
kılavuz kullanmışlardır. Deneyler, AISI 1045 çelik malzeme üzerinde gerçekleştirilirken,
kesme parametreleri olarak; 15 mm delik derinliği, 12 m/dak kesme hızı ve 1,25 mm ilerleme
değerlerini kullanmışlardır. Kılavuz çekme simülasyonu için sonlu elemanlar analizi (SEA)
yazılım kullanmışlardır [18]. Oezkaya ve Biermann yaptıkları diğer bir çalışmada, farklı
ölçülerde kılavuz çekme takımları ile kılavuz çekme işlemlerine ilişkin tork değerlerini
belirleyebilmek amacıyla geometrik tork tahmin yöntemi (GTPM) geliştirmişlerdir. Tahmin
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yönteminin doğruluğunu deneysel çalışmalar ve sonlu elemanlar yöntemi ile test etmişlerdir.
Belirlenen göreceli tork değerlerinin, artan takım çapı ile parabolik bir artış gösterdiğini ifade
etmişlerdir [19].
Bu çalışmada; saf molibden malzeme üzerinde kesme sıvısı kullanılarak kılavuzla vida açma
işlemi gerçekleştirilmiştir. Kaplamasız ve kaplamalı HSS helis (35°) kılavuzlarla 3 farklı
kesme hızında kesme sıvısı kullanılarak tam faktöriyel deney tasarımına uygun M6×1 vidalar
açılmıştır. Deneyler sonucunda açılan vidalar tel erezyon tezgâhında kesilmiş ve fotoğrafları
çekilmiştir. Çekilen fotoğraflarda vida profillerinden diş dibi ölçümleri yapılmış ve olması
gereken standart ölçü ile aralarındaki fark hesaplanmıştır. Bu sonuçların Sinyal/Gürültü (S/N)
değerleri hesaplanmıştır. S/N değerleri için %95 güven düzeyinde varyans analizi (ANOVA)
yapılmıştır.
2. MATERYAL VE METOD
Ø60 mm çapında silindirik iş parçası malzemesi 23 mm kalınlığında kesilmiş ve iş parçası
yüzeyinin tezgâh tablası ile paralelliğinin sağlanabilmesi tezgâh üzerinde kalınlığı 22 mm
düşürülerek tesviye yapılmıştır. İş parçasının başlıca özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Saf Molibdenin bazı özellikleri [8].
Özellik
Birim
Saf molibden
Kimyasal Bileşim
%
>99,97 Mo
3
Yoğunluk (20ºC’de)
g/cm
10,22
Ergime noktası
ºC
2617
Brinell sertliği
BH
205
Akma gerilmesi
MPa
600
Çekme gerilmesi
MPa
800
Elastikiyet modülü
GPa
330
Poison oranı
0,38
Isı iletim katsayısı (20ºC’de) [W/(mK)]
138
Kesici takım ve kesme parametrelerinin belirlenmesinde kesici takım kataloglarında önerilen
ve literatürde yer alan çalışmalar dikkate alınmıştır. Ticari saflıktaki molibden malzemeye 5
mm çapında (M6×1 standart kılavuza uygun olarak) HSS matkaplar kullanılarak literatürde
yer alan iyi yüzey kalitelerinin elde edildiği kesme parametrelerinde toplam 6 adet boydan
boya delikler delinmiştir. Daha sonra iş parçası sökülmeden iki farklı kılavuz ve üç farklı
kesme hızı (7, 8 ve 9 m/dak) kullanılarak boydan boya (22 mm) vida açma işlemi
uygulanmıştır. Deneylerde kullanılan kesme parametresi ve seviyeleri Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Deneyde kullanılan kesme parametreleri ve seviyeleri
Kesme parametreleri Birim
Seviyeler
Kaplama durumu
HSS helis kaplamasız, HSS helis kaplamalı
Kesme hızı
m/dak
7–8–9
Deneyler, Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri
Bölümü Makine Atölyesi CNC Laboratuvarında bulunan Arion IMM-600 CNC dik işlem
merkezinde yapılmıştır. Silindirik iş parçası malzemesi CNC dik işleme tezgâhının tablasına 4
ayaklı bir ayna yardımı ile bağlanmıştır. Şekil 1’de, kurulan deney düzeneğinin tasarımı
gösterilmeye çalışılmıştır.
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Şekil 1. Deney düzeneği
Deneyler, aynı geometride kaplamasız ve kaplamalı (AlCrN kaplama) 35° helis açısına sahip
HSS kılavuzlar ile kesme sıvısı kullanılarak yapılmıştır. Deneylerde kullanılan HSS helis
kılavuz resimleri Şekil 2’de verilmiştir. Deneylerde kullanılan kesici takımlar, Ø6 mm
çapında kesici takımları sıkabilecek bir pens yardımı ile takım tutucuya bağlanmıştır. Petrol
Ofisi Procut LD marka kesme sıvısı 1:40 oranında su ile karıştırılarak tezgaha eklenmiştir.
Kesme sıvısı kesme bölgesine yaklaşık olarak 11 L/dak debi ile gönderilmiştir.

Şekil 2. HSS helis kılavuz takımları a) HSS Helis kaplamasız b) HSS Helis kaplamalı
Vida açılan delikler eksenleri doğrultusunda GF CUT 300 SP tel erezyon tezgâhında boydan
boya kesilmiştir. Diş profillerinin daha temiz görüntülenebilmesi için yüzeyler alkol ile
temizlenmiş daha sonra fotoğrafları çekilerek görüntüler alınmıştır. Elde edilen görüntülerden
diş diplerinin gözlemlenmesi için led aydınlatmalı, 5 megapiksel 2592x1944 çözünürlüğe
sahip, parlaklığı azaltma özelliği bulunan, dijital 240 büyültme özelliği olan dijital bir
mikroskop kullanılmıştır. Helis kılavuzların performansı diş dibi ölçüleri farkları dikkate
alınarak yapılmıştır. M6×1 için standart diş dibi ölçüsünün 0,125 mm olması gerekmektedir.
AutoCAD yazılımı kullanılarak çekilen görüntülerden diş dibi değerleri ölçülmüş ve standart
diş dibi değerleri ile aralarındaki farkı ile belirlenmiştir. Şekil 3’te standart vida ve somunlar
için deneylerde kullanılan temel ölçülendirmeler ve AutoCAD ölçüm noktaları gösterilmeye
çalışılmıştır.
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Şekil 3. Standart vida ve somunlar için temel terminoloji ve AutoCAD ölçüm noktaları
İşleme deneyleri tam faktöriyel deney düzeni içerisinde yapılmış ve elde edilen değerlerin
Sinyal/Gürültü (S/N) oranları hesaplanmıştır. S/N oranı, istenilmeyen rastgele gürültü değeri
için istenilen sinyal oranı olarak tanımlanmakta olup, deneysel verilerin kalite
karakteristiklerini gösterir. Amaç fonksiyonu olarak bilinen ve aynı zamanda S/N oranı olarak
ifade edilen “en küçük en iyi, en büyük en iyi ve hedef değer en iyi” olmak üzere temelde üç
farklı fonksiyon kullanılır [6]. Ayrıca kesme parametrelerinin istatistiksel önemini belirlemek
için S/N oranlarına %95 güven düzeyinde varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. ANOVA
ve S/N oranlarının hesaplanmasında Minitab17 yazılımından yararlanılmıştır.
Kesici takım ve kesme parametrelerinin uygun seviyelerini belirlemek için ölçülen diş dibi
değerleri ile standart diş dibi arasındaki farkın en az olduğu durum belirlenmelidir. Bu
amaçlar S/N oranının hesaplanmasında Eş. 1’de verilen “en küçük en iyi” amaç fonksiyonu
kullanılmıştır.
𝑆⁄ = −10 log( 1⁄ ∑𝑛 𝑌 2 )
𝑛 𝑖=1 𝑖
𝑁

(Eş.1)

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Tam faktöriyel deney tasarımı ile saf molibden malzemeye kılavuz ile vida açma sürecinde
oluşan vidalara ait diş dibi değerleri farkları (ölçülen değer-standart değer) ve bu değerlere ait
Eş.1’de verilen “en küçük en iyi” amaç fonksiyonu ile hesaplanmış olan S/N oranları Tablo
3’te verilmiştir.
Tablo 3. Tam faktöriyel deney tasarımına göre diş dibi farkı sonuçları ve S/N oranları
Kesme hızı
Diş dibi farkı
S/N oranı
Kılavuz türü
(m/dak)
(mm)
(dB)
7
0,016
35,8169
HSS helis
8
0,015
36,6938
kaplamasız
9
0,024
32,4051
7
0,031
30,1490
HSS helis
8
0,033
29,5388
kaplamalı
9
0,037
28,5334
Deneyler sonucu elde edilen diş dibi değerleri farkları sonuçlarına göre S/N oranları hesap
edilmiş ve ana etki grafikleri kontrol faktörlerine bağlı olarak Şekil 5’te verilmiştir. Aynı
zamanda Tablo 4’te S/N oranlarının kontrol faktörlerine göre önem sırası verilmiştir.
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KAPLAMA DURUMU

KESME HIZI (m/dak)

35

S/N oranı

34

33

32

31

30

29
KAPLAMASIZ

KAPLAMALI

7

8

9

S/N: en küçük en iyi

Şekil 5. Diş dibi farkı S/N oranları için ana etki grafikleri
Tablo 4. Diş dibi fark değeri S/N oranları için kontrol faktörlerinin önem sırası
S/N oranları (dB)
Kontrol faktörleri
Mak - Min Önem sırası
Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3
Kaplama durumu
34,97
29,41
5,56
1
Kesme hızı
32,98
33,12
30,47
2,65
2
Tablo 3’teki S/N oranları ve Şekil 5’teki ana etki grafiklerinin en düşük ve en yüksek
noktaları incelendiğinde diş dibi farkları üzerinde en etkili olan kontrol faktörünün kaplama
durumu olduğu açıkça görülmektedir (Kaplamasız HSS helis kılavuz).
Ayrıca kesme hızındaki değişimin diş dibi farkları üzerindeki etkisi Şekil 6’daki grafikte
gösterilmiştir. Bu grafikte de düz kaplamalı kılavuzla 8 m/dak kesme hızında yapılan kılavuz
çekme işleminin en düşük diş dibi farklarının hesaplandığını ortaya koymakla beraber
istatistiki sonuçları da doğrular niteliktedir. En yüksek diş dibi farkı değerlerinin ise kaplamalı
takımlar için hesaplandığı açıkça görülmektedir. Aynı zamanda kaplamalı HSS helis
kılavuzlarda kesme hızının artması diş dibi farkı değerleri üzerinde olumsuz etkisi olduğu da
görülmektedir.
İş parçası malzemesi olan saf molibden nispeten sünek bir malzemedir. Sünek malzemelerin
işlenmesinde iş parçası malzemesinin kesici takıma yapışması ve/veya sıvanma eğilimine
girmesi sıklıkla karşılaşılan bir durumdur [20] [21]. Helis açısına sahip kılavuzlarda diş dibi
fark değerlerindeki artış, iş parçası malzemesinin kesici takım yüzeyine yapışması veya
kesme süresince oluşan talaşın kesme bölgesinden kolaylıkla uzaklaşamaması ve iş parçası ile
kesici takım ara yüzeyinde sıkışarak yeni oluşan diş profillerini bozması ile açıklanabilir.
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Şekil 6. Diş dibi farklarının kaplama durumu ve kesme hızına bağlı değişimi
Diş dibi farkı değerleri için uygulanan ANOVA sonuçları Tablo 5’te verilmiştir. Belirlenen
kontrol faktörleri için en fazla öneme sahip değişken kaplama durumudur ve saf molibdene
kılavuz çekme performansına katkısı %80,02 seviyesindedir. Ayrıca kesme hızının işleme
performansı üzerinde istatistiksel olarak anlamı olmadığı da görülmektedir (P değeri>0,05).
Tablo 5. Diş dibi farkı değerlerinin S/N oranlarına göre ANOVA sonuçları
Serbestlik
Kareler
Kareler
Kontrol
F
P
derecesi
toplamı
ortalaması
faktörleri
oranı değeri
SD
KT
KO
Kaplama
1
46,451
46,451
34,37
0,028
durumu
Kesme hızı
2
8,896
4,448
3,29
0,233
Artık hata
2
2,703
1,351
Toplam
5
58,050
R2
95,34%

%
katkı
80,02
15,32
4,66
100

Saf molibden malzeme üzerinde 2 farklı kılavuz ve 3 farklı kesme hızı kullanılarak
gerçekleştirilen tam boy (22 mm) vida açma deneyleri sonucunda oluşan vidaların profillerini
bozmamak, çapaksız ve temiz yüzeyler elde edilebilmesi için eksenleri doğrultusunda tel
erezyon tezgâhında kesilmiştir. Kesilen yüzeylere dik olacak şekilde dijital mikroskopla
büyültme yapılarak fotoğrafları çekilmiştir. Şekil 7’de eksenleri doğrultusunda kesilen
vidalara ait mikroskop altında çekilmiş fotoğraflar gösterilmektedir.
İstatistiksel analizler sonucu en iyi diş profili kaplamasız HSS helis geometriye sahip kılavuz
ile 8 m/dak kesme hızında elde edilmiştir (Şekil 5 ve Şekil 6). Şekil 7’deki görüntüler
incelendiğinde de standartlara en uygun vida profillerinin helis kaplamasız takımlarla elde
edildiği söylenebilir.

www.ankarakongresi.org

P. 347

October 4-6, 2019 Ankara

INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE
ON SCIENTIFIC RESEARCHES

386386386

Kılavuz tipi

7 m/dak

Kesme hızı
8 m/dak

9 m/dak

Helis kaplamasız

Helis kaplamalı
Şekil 7. Açılan vidaların mikroskop altındaki görüntüleri (X40)
Şekil 3 incelendiğinde işleme sonucunda oluşan vida profilleri, standart vida profillerinden
farklı olduğu görülmektedir. Şekil 8’de vida profillerinin diş üstü ve diş kökünde iş parçası
malzemesinde kopmaların ve/veya kırılmaların olduğu görülmektedir. Bu durum molibden
malzemenin işlenmesinde kırılma eğilimine girmesi [1] ile açıklanabilir. Ayrıca kesme
bölgesinden kolaylıkla uzaklaşamayan talaşın kesici takım ile iş parçası arasına girerek
sıkışmaya neden olduğu ve saf molibdenin kırılma eğilimini arttırdığı düşünülmektedir.

Şekil 8. Kaplamalı HSS helis kılavuzla açılan dişlerdeki kırılma ve malzeme kayıpları (X40)
4. SONUÇLAR
Bu çalışmada ticari saflıktaki molibden malzemeye kaplamasız ve kaplamalı HSS helis
kılavuz takımlar ile M6×1 vidalar açılmış ve aşağıdaki çıkarımlar elde edilmiştir:
 Deneyler sonucunda elde edilen vidalar için vida diş dibi ölçüsünün, standart diş dibine
en yakın değeri kaplamasız kılavuzlar ile 8 m/dak kesme hızında elde edilmiştir.
 Açılan vida profillerinin diş üstü ve diş kökünde iş parçası malzemesinde kopmaların
ve/veya kırılmaların olduğu görülmektedir.
 İş parçası malzemesi kesici takım yüzeyine sıvanma ve/veya yapışma eğilimindedir.
 Talaş tahliyesindeki güçlükler kesme bölgesinden talaşın rahat uzaklaşamamasına neden
olmakta ve talaş iş parçası ile kesici takım arasında sıkışarak yeni oluşan dişlerin
bozulmasına sebep olmaktadır.
KAYNAKLAR
[1]

“Fan J., Lu M., Cheng H., Tian J., Huang B., Effect of alloying elements Ti, Zr on the
property and microstructure of molybdenum, International Journal of Refractory
Metals and Hard Materials, 27, 78-82, 2009,” p. 2009, 2009.
www.ankarakongresi.org

P. 348

October 4-6, 2019 Ankara

387387387

[2]
[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]
[10]

[11]

[12]

[13]

[14]
[15]

[16]

[17]

[18]

INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE
ON SCIENTIFIC RESEARCHES

“Rowe, D., ‘Refractory metals in Heat Treating/Thermal Equipment’, Brentwood
United Kingdom, 56-60, (2003).” .
internet, “Molybdenum . The all  rounder among the specialists . Guaranteed purity .
Go directly to the topic that interests you . Talented in many areas .,” Plansee Mater.
“Molybdenum”, http//www.plansee.com/en/ Mater. Molybdenum-402.htm (2015)., pp.
1–22, 2014.
“Henckens M.L.C.M., Driessen P.P.J., Worrell E., Molybdenum resources: Their
depletion and safeguarding for future generations, Resources, Conservation &
Recycling, 134, 61-69, 2018,” p. 2018, 2018.
E. Kuljanic, M. Sortino, and G. Totis, “Machinability of Difficult Machining
Materials,” 14th Int. Res. Conf. Trends Dev. Mach. Assoc. Technol., no. September, pp.
1–14, 2010.
http://www. edfagan. com/litPDF/Machining_Guide_Molybdenum_Moly_Alloys. pdf
(2017). İnternet: ED Fagan Inc., “General Guide to Machining Molybdenum and
Molybdenum Alloy,” “General Guide to Machining Molybdenum & Molybdenum
Alloy,” pp. 8–11.
Zlatin, N., Field, M., Gould, J., “Zlatin, N., Field, M., Gould, J., ‘Machining of
Refractory Materials’, Armed Services Technical Information Agency, ASD Interim
Report Unclassifield 7-532a (IX): Virginia (1963).”
H. Gökçe, İ. Çiftçi, and H. Demir, “Cutting parameter optimization in shoulder milling
of commercially pure molybdenum,” J. Brazilian Soc. Mech. Sci. Eng., vol. 40, no. 7,
2018.
B. Yin and R. Han, “Investigation of the torque characteristics in vibration tapping of
hardened steel,” Int. J. Mach. Tools Manuf., vol. 46, no. 6, pp. 623–630, 2006.
Y. Kayir, “Kılavuz Kesici Takımları ile AISI 1050 Çeliğine Vida Açılmasında Matkap
Delik Çapının Kesme Kuvvetleri ve Momente Etkisi,” Uludağ Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Derg., vol. 15, no. 1, pp. 99–111, 2010.
Y. Kayır, “Kılavuz Kesici Takımları ile AA5083 Malzemesine Vida Açılmasında
Matkap Delik Çapının Kesme Kuvvetlerine Etkisi,” Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der.,
vol. 25, no. 4, pp. 671–679, 2010.
Uzun, G., Korkut, İ., “Kilavuz ı̇ le vı̇ da açma ı̇ şlemı̇ ne kesme yöntemı̇ nı̇ n ve kesme
parametrelerı̇ nı̇ n etkı̇ lerı̇ ,” in Kilavuz ı̇ le vı̇ da açma ı̇ şlemı̇ ne kesme yöntemı̇ nı̇ n ve
kesme parametrelerı̇ nı̇ n etkı̇ lerı̇ , 2012, pp. 4–5.
R. TANAKA, S. YAMAZAKI, A. HOSOKAWA, T. FURUMOTO, T. UEDA, and M.
OKADA, “Analysis of Cutting Behavior during Tapping and Measurement of Tool
Edge Temperature Measured by a Two-Color Pyrometer,” J. Adv. Mech. Des. Syst.
Manuf., 2013.
C. W. Yao and C. C. Wu, “A study of contact interface and wear diagnosis for hand
taps using ultrasonic method,” Appl. Acoust., vol. 85, pp. 46–56, 2014.
Y. Saito et al., “Effect of friction at chip–tool interface on chip geometry and chip
snarling in tapping process,” Int. J. Mach. Tools Manuf., vol. 107, pp. 60–65, Aug.
2016.
R. Domingo, R. Calvo, M. M. Marín, and B. de Agustina, “Influence of tool cooling on
thrust forces in tapping operations of reinforced polyamide,” Procedia Manuf., vol. 13,
pp. 343–347, 2017.
M. O. Yağır and O. H. Mete, “Proses Azaltıcı Kalıp Tasarımında Endüstriyel Bir
Ürünün Delme ve Kılavuz Çekme İşlemlerinin Nümerik Model Analizi,” SAÜ Fen
Bilim. Enstitüsü Derg., vol. 21, no. 2, pp. 131–140, Apr. 2017.
E. Oezkaya and D. Biermann, “Segmented and mathematical model for 3D FEM
tapping simulation to predict the relative torque before tool production,” Int. J. Mech.
Sci., vol. 128–129, no. March, pp. 695–708, 2017.
www.ankarakongresi.org

P. 349

October 4-6, 2019 Ankara

388388388

INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE
ON SCIENTIFIC RESEARCHES

[19] E. Oezkaya and D. Biermann, “Development of a geometrical torque prediction
method (GTPM) to automatically determine the relative torque for different tapping
tools and diameters,” Int. J. Adv. Manuf. Technol., 2018.
[20] Qureshi EH. Muqadma Ilmul Advia, “Ezugwu E.O., Kim S.K., The performance of
cermet cutting tools when machining an Ni-Cr-Mo (En 24) steel, Lubrication
Engineering, 51, 139-145, 1995.,” no. En 24, p. 163, 1995.
[21] “Gökçe H, Çiftçi İ, 2018. Optimisation of Cutting Tool and Cutting Parameters in
Machining of Molybdenum Alloys Through the Taguchi Method. Journal of the
Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 34 (1): 201-213.”

www.ankarakongresi.org

P. 350

October 4-6, 2019 Ankara

INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE
ON SCIENTIFIC RESEARCHES

389389389

TİCARİ SAFLIKTAKİ MOLİBDENE KILAVUZLA VİDA AÇMA SÜRECİNDE
KESME KUVVETLERİ VE DİŞ PROFİLLERİNİN ANALİZİ
ANALYSIS OF SHEAR FORCES AND TOOTH PROFILES IN COMMERCIAL PURITY
MOLYBDENUM GUIDE SCREW OPENING PROCESS
Çağatay ERSİN
Öğr.Gör. Çankırı Karatekin Üniversitesi
Hüseyin GÖKÇE
Öğr.Gör. Çankırı Karatekin Üniversitesi
Mehtap YAVUZ
Öğr.Gör. Çankırı Karatekin Üniversitesi
ÖZET
Kılavuzla vida açma operasyonlarında delik çapı, kılavuz malzemesi ve geometrisi, kaplama
durumu ve kesme hızı vida kalitesini etkileyen en önemli etkenlerdendir. Diğer taraftan
kullanılacak en uygun kesme parametrelerinin (kesme hızı) belirlenmesi, talaşın kolay tahliye
edilebilmesi ve kesici takım ömrünün artması açısından oldukça önemlidir. Molibden, yüksek
sıcaklık uygulamaları için arzulanan yüksek ergime noktası, düşük termal genleşme
katsayısının yanı sıra iyi termal iletkenliğe sahip bir malzeme olarak bilinir ve bütünün en
kritik parçalarında kullanılır. Bununla birlikte, oda sıcaklığında ve ısının arttığı ortamlarda
güvenli bir şekilde yüksek mekanik özelliklerini devam ettirebildiğinden dolayı gelişmekte
olan uzay/havacılık, nükleer ve elektronik endüstrisinde molibden kullanımı gün geçtikçe
artmaktadır. Bu çalışmada; ticari saflıktaki molibden malzeme üzerinde kesme sıvısı
kullanılarak gerçekleştirilen kılavuzla vida açma operasyonlarında, farklı kılavuz
geometrilerinin, kaplama durumunun ve kesme hızlarının kesme kuvvetleri (Vc) üzerindeki
etkileri incelenmiştir. Bu amaçla 4 farklı HSS kılavuz (düz-kaplamasız, düz-kaplamalı, heliskaplamasız, helis-kaplamalı) ve 3 farklı kesme hızı (7, 8 ve 9 m/dak) ile kesme sıvısı
kullanılarak M6×1 vida açılarak tam faktöriyel deney tasarımı ile deneyler
gerçekleştirilmiştir. Deneyler süresince oluşan Vc değerleri ölçülmüş ve bu değerlerin
Sinyal/Gürültü (S/N) değerleri hesaplanmıştır. S/N değerleri için %95 güven düzeyinde
varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Deneyler sonunda açılan vidaların profillerini
bozmamak, çapaksız ve temiz yüzeyler elde edilebilmesi için eksenleri doğrultusunda tel
erezyon tezgâhında kesilmiştir. Kesilen yüzeylere dik olacak şekilde dijital mikroskopla
büyültme yapılarak fotoğrafları çekilmiştir. ANOVA sonucuna göre kesme kuvveti üzerinde
etkili olan en önemli kontrol faktörünün kılavuz türü (%91,26) olduğu belirlenmiştir. Kesme
kuvveti ölçümleri sonucunda en düşük kesme kuvveti düz geometriye sahip AlCrN kaplamalı
kılavuz ile 7 m/dak kesme hızında elde edildiği görülmüştür. Vida diş profillerinin
görüntülerinde ise malzeme kayıpları ve kırılmaların olduğu görülmektedir. Bu kırılma ve
malzeme kayıplarının nispeten yüksek kesme hızlarında kaplamalı helis geometriye sahip
kılavuzlarla açılan vidalarda azalma eğilimine girdiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Molibden, Kılavuz, Kesme Kuvveti
ABSTRACT
Hole diameter, material and geometry of tap, coating condition and cutting speed are the most
important factors affecting screw quality in tapping operations. On the other hand,
determining the most suitable cutting parameters (cutting speed) is very important in terms of
easy chip evacuation and increasing the tool life. Molybdenum is known as a material with
good thermal conductivity as well as the high melting temperature, low thermal expansion
coefficient desired for high temperature applications and is used in the most critical parts of
the whole. However, the use of molybdenum in the developing space/aerospace, nuclear and
electronics industries is increasing day by day, as it can safely maintain its high mechanical
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properties at room temperature and temperature-increasing environments. In this study; the
effects of different tap geometries, coating condition and cutting speeds on cutting forces
were investigated in screwing operations performed by using coolant on commercial purity
molybdenum material. For this purpose, 12 experiments were performed using 4 different
M6×1 HSS taps (flat-uncoated, flat-coated, helical-uncoated and helical-coated) and 3
different cutting speeds (7, 8 and 9 m/min). The experiments were carried out with full
factorial experiment design. Cutting forces during the experiments were measured and
Signal/Noise (S/N) ratios of these results were calculated. For S/N ratios, variance analysis
(ANOVA) with 95% confidence level was performed. At the end of the tests, the screws were
cut in the wire electrical discharge machine in line with their axes in order not to disturb the
profiles of the screws and to obtain clean and burr-free surfaces. Photographs were taken by
enlarging with digital microscope vertical to the cut surfaces. According to ANOVA results,
the most important control factor affecting the cutting force was determined to be tap type
(91.26%). As a result of the cutting force measurements, the lowest cutting force was obtained
with a straight geometry AlCrN coated tap at a cutting speed of 7 m/min. In the images of the
screw profiles, it is seen that there are material losses and breaks. It has been found that these
breaks and material losses tend to decrease in screwing by tap with coated helical geometry at
relatively high cutting speeds.
Keywords: Molybdenum, Tap, Cutting Force
1. GİRİŞ
Bu çalışmada; saf molibden malzeme üzerinde kesme sıvısı kullanılarak kılavuzla vida açma
işlemi gerçekleştirilmiştir. Düz ve helis açısına sahip HSS kılavuzlarla 3 farklı kesme hızında
kesme sıvısı kullanılarak tam faktöriyel deney tasarımına uygun M6×1 vidalar açılmıştır.
İşleme deneyleri sürecinde oluşan kesme kuvvetleri (Vc) ölçülmüştür. Ölçülen kesme kuvveti
sonuçlarının Sinyal/Gürültü (S/N) değerleri hesaplanmıştır. S/N değerleri için %95 güven
düzeyinde varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Ayrıca deneyler sonucunda oluşan vidalar
tel erezyon tezgâhında kesilmiş ve fotoğrafları çekilerek diş profilleri incelenmiştir.
Molibden alaşımlarının havacılık ve uzay sanayisinde kullanılmaları daha uygundur çünkü bu
malzemelerin, sıcak sertlikleri, yeniden kristalleşme sıcaklıkları ve termal döngüden sonra
mekanik özelliklerini koruyabilme özellikleri iyidir [1]. Havacılık, savunma, nükleer ve
elektronik sanayilerindeki gelişmelerle beraber kullanımı her geçen gün artmakta ve molibden
talebinde artışlar yaşanmaktadır [2].
Molibden işlenirken kırılma eğilimine girer [3]. Molibden ve alaşımlarının işlenmesi diğer
metal ve alaşımlarının işlenmesi sürecine benzer. İstenilen ölçü ve toleranslarda çok karmaşık
parçaları da dahil işlemek mümkündür. Elde edilen yüzeyin kalitesi, yüksek hız çelikleri ve
karbür takımlar arasında seçim yapmaya bağlıdır. Molibden, aynı sertlikteki çeliklerden daha
fazla kesici takımı aşındırmaya meyillidir. Dolayısıyla takım ömrü, çeliklerin işlenmesindeki
takım ömründen daha kısadır [4].
Literatürde sınırlı sayıda bulunan Molibden ve alaşımlarının işlenmesiyle ilgili çalışmalardan
bazıları aşağıda bildirilmiştir.
ED FAGAN şirketi, yayınlamış oldukları bir bültende molibden ve alaşımlarının testere ile
kesilmesi, tornalanması, frezelenmesi, delinmesi, raybalanması, kılavuz çekilmesi, taşlanması,
parlatılması ve honlanması ile ilgili olduğu yüksek hız çeliklerinin, genellikle düşük yüzey
kaliteleri veya kaba işlemler için kullanıldığı, iyi yüzey kaliteleri ve sıkı toleranslar için de
karbür takımların tercih edildiğini ifade etmişlerdir [4]. Zlatin vd., TZM molibden alaşımını
da içeren çeşitli refrakter malzemeleri farklı koşullarda tornalama, alın frezeleme, parmak
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frezeleme, delme, raybalama, kılavuz çekme ve taşlama işlemlerine tabi tutmuş ve kesme
sıvısı kullanılmadan tornalama işlemi yapıldığında takım ömründe çok ciddi düşüşler
olduğunu ifade etmişlerdir [5]. Gökçe vd., ticari olarak saf molibdeni frezeleme işlemine tabi
tutmuşlardır. Kesme kuvvetleri (Fc) ve ortalama yüzey pürüzlülüğünü (Ra) değerlendirdikleri
çalışmada, kesici takım ve kesme parametrelerinin etkilerini araştırmışlardır. Fc için en etkili
parametrenin ilerleme miktarı, Ra için ise kesme hızı olduğunu ifade etmişlerdir [6]. Kuljanic
vd. bazı önemli ve işlenmesi zor olan malzemelerin (sertleştirilmiş çelik, titanyum alaşımları,
nikel esaslı alaşımlar ve molibden alaşımları gibi) işlenebilirlikleriyle ilgili yaptıkları
araştırmada, tane yapısının saf molibdenin işlenebilirliği üzerinde önemli bir etkiye sahip
olduğunu ifade etmişlerdir [3].
Kılavuz ile vida açma konusunda bugüne kadar birçok farklı çalışma yapılmış olup bunlardan
bazıları aşağıda sunulmuştur;
Kayır, kaplamasız ve TiN kaplamalı HSS makine kılavuzları ile AISI 1050 malzemesine vida
açma işlemi yapmıştır. Çalışmada, farklı formdaki kılavuzlar ile değişik çaplardaki deliklere
vida açılmıştır. Kılavuz ile vida açma işlemi sırasında oluşan torkun ve kesme kuvvetlerinin
delik çapından önemli ölçüde etkilendiği ifade edilmiştir [7]. Kayır, yaptığı diğer bir
çalışmada ise; kaplamasız ve TiN kaplamalı HSS makine kılavuzları ile AA5083malzemesine
açılan deliklere vidalar açarak, kılavuzla vida açma işleminde oluşan tork ve kesme
kuvvetlerini matkap delik çapının doğrudan etkilediğini göstermiştir [8]. Tanaka ve diğerleri,
kılavuz çekme sırasındaki kesici takım sıcaklığının ölçülmesi için bir çalışma yapmışlardır.
Çalışmada, kılavuz çekme sırasında kılavuzun kesici kenarında oluşan ısıyı, kızılötesi ışın ve
iki renkli optik fiberli bir pirometre kullanarak ölçmüşlerdir [9].Uzun ve Korkut yaptıkları
çalışmada kılavuz ile vida açma işleminde, kılavuz çekilen malzeme, kesme sıvısı, kılavuz
tipi, delik durumu (açık veya kör delik), delik derinliği, diş taşıma yüzdesi, vida adımı, takım
ve teçhizatın durumu, kılavuz çekme metodu ve kılavuzun ağızlama kısmı gibi faktörlere
bağlı olduğunu ifade etmişlerdir [10]. Yao ve Wu, kesici takım aşınmasını tespit etmeyi
amaçladıkları çalışmada, kullanılmış el kılavuzları ile kullanılmamış el kılavuzları arasındaki
temas ara yüzünü bölgesel ultrason taramasına dayanan bir yöntemle incelemişlerdir.
kullanılmış el kılavuzları ile kullanılmamış el kılavuzları arasında, hem alan boyutlarında hem
de temas şekillerinde belirgin bir değişiklik gözlemlenmiştir [11]. Yasuyoshi ve diğerleri,
kılavuzla vida açma işleminde oluşan talaş kırma problemini ortadan kaldırmak için yaptıkları
çalışmada Ni-P aşındırıcı kompozit filmi ile kaplanmış bir kılavuz geliştirmişlerdir. 10 m/dak
(geleneksel kesme hızı) kesme hızında yapılan kılavuz çekme deneyi sonucunda, geliştirilen
kılavuz ile talaşın kılavuza dolaşmasının engellendiği bildirilmiştir [12]. Yağır ve Mete,
mevcut üretim süreçlerindeki bir kalıp için delik delme ve kılavuz çekme proseslerini
karşılaştırmışlardır. Yapılan kalıp tasarımı ile üretim süresinin %87,5 ve maliyeti %75,6
oranında azaldığı ifade edilmiştir [13]. Oezkaya ve Biermann başka bir çalışmarında, farklı
ölçülerde kılavuz çekme takımları ile kılavuz çekme işlemlerine ilişkin tork değerlerini
belirleyebilmek amacıyla geometrik tork tahmin yöntemi (GTPM) geliştirmişlerdir. Deneysel
çalışmalar ve sonlu elemanlar yöntemi ile test ettikleri yöntemle, belirlenen göreceli tork
değerlerinin, artan takım çapı ile parabolik bir artış gösterdiğini ifade etmişlerdir [14].
Croccolo ve diğerleri, yüksek mukavemetli çelik vidaların, düşük mukavemetli malzemelerin
somunlarına sıkıldığı uygulamalarda dişlerin kopmaması için daha yüksek bağlantı uzunluğu
(vida çapı oranları (ER)) tavsiyesi üzerine bir çalışma yapmışlardır. Üç farklı bağlantı oranı
için cıvataların sürtünme katsayılarını belirlemek üzerine temellendirdikleri çalışma
sonucunda, yeniden sıkma sürtünmeyi etkilemezken, vida çapı oranlarının sürtünmeyi
etkilediği ve en yüksek sürtünme katsayısını gösterdiği ifade edilmiştir [15].
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Tomkiewicz ve Wierucka, metrik vida dişinin kalite gerekliliklerini yerine getirmesini
sağlamak için Taguchi'nin önerdiği üç kalite yönetim aşaması stratejisini kullanmışlardır.
Çalışmada, ürünün, teknolojinin ve ölçüm sisteminin özellikleri tanıtılmakta, daha sonra
sistemin kabiliyeti test edilmekte ve son olarak sisteme etki eden kontrol edilebilir ve kontrol
edilemeyen faktörlerin, ürüne teknolojik bir kalite kazandırılması düşünülmektedir [16].
Ma ve diğerleri, kılavuz çekme işlemindeki dinamik problemleri araştırmak için çalışma
yapmışlardır. Dinamik kesilmemiş talaş kalınlığı, önce yanal, burulma ve eksenel titreşimlerin
rejeneratif etkisi göz önüne alınarak elde edilmiştir. Yanal titreşimler ve burulma/eksenel
titreşimler ve ayrıca dinamik kesme kuvvetleri arasındaki bağlantı, kılavuz çekme yolu
boyunca modellenmiştir ve teorik olarak, yanal titreşimlerin ve burulma/eksenel titreşimlerin,
dinamik kesme kuvvetleri üzerindeki etkilerinin ayrıştırıldığı kanıtlanmıştır [17].
Monka ve diğerleri, iç diş açma işlemi sırasında kılavuz hatalarını incelemişlerdir.
Araştırmada, kesme hızı ve helis açısının seçilen kılavuzların dayanıklılığı üzerindeki sinerjik
etkileri, işleme sırasında meydana gelen takım aşınması tiplerinin tespiti dahil olmak üzere
incelenmiştir. Sonuçlar, takım aşınmasının yoğunluğunun sadece kesme hızından değil, aynı
zamanda kılavuzun eğim açısından da etkilendiğini göstermiştir [18].
Monka ve diğerleri, iç diş açma için seçilen kılavuz takımlarının aşınma vibro teşhisi ile ilgili
bir çalışma yapmışlardır. Titreşimlerin çevrimiçi olarak izlenmesiyle, operatörün kesme
işlemini kontrol etmesi ve takımı çıkarmak ve kesici kenar aşınması değerlerinin
ölçülmesinden kaynaklanan işleme sürecini kesmek zorunda kalmadan takım aşınması
seviyesini gözlemlemesi sağlanmıştır [19].
2. MATERYAL VE METOD
Ø60 mm çapında silindirik iş parçası malzemesi 23 mm kalınlığında kesilmiş ve iş parçası
yüzeyinin tezgâh tablası ile paralelliğinin sağlanabilmesi tezgâh üzerinde kalınlığı 22 mm
düşürülerek tesviye yapılmıştır. İş parçasının başlıca özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Saf Molibdenin bazı özellikleri [6- biraz değişmeli].
Özellik
Birim
Saf molibden
Kimyasal Bileşim
%
>99,97 Mo
Yoğunluk (20ºC’de)
g/cm3
10,22
Ergime noktası
ºC
2617
Brinell sertliği
BH
205
Akma gerilmesi
MPa
600
Çekme gerilmesi
MPa
800
Elastikiyet modülü
GPa
330
Poison oranı
0,38
Isı iletim katsayısı (20ºC’de) [W/(mK)]
138
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Kesici takım ve kesme parametrelerinin belirlenmesinde kesici takım kataloglarında önerilen
ve literatürde yer alan çalışmalar dikkate alınmıştır. Ticari saflıktaki molibden malzemeye 5
mm çapında (M6×1 standart kılavuza uygun olarak) HSS matkaplar kullanılarak literatürde
yer alan iyi yüzey kalitelerinin elde edildiği kesme parametrelerinde toplam 6 adet boydan
boya delikler delinmiştir. Daha sonra iş parçası sökülmeden 4 farklı kılavuz ve 3 farklı kesme
hızı (7, 8 ve 9 m/dak) kullanılarak boydan boya (22 mm) vida açma işlemi uygulanmıştır.
Deneylerde kullanılan kesme parametresi ve seviyeleri Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Deneyde kullanılan kesme parametreleri ve seviyeleri
Kesme parametreleri
HSS kılavuz türü
Kesme hızı

Birim

Seviyeler
Düz kaplamasız
Düz kaplamalı
Helis kaplamasız
Helis kaplamalı
m/dak
7, 8 ve 9

Deneyler, Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri
Bölümü Makine Atölyesi CNC Laboratuvarında bulunan Arion IMM-600 CNC dik işlem
merkezinde yapılmıştır. Silindirik iş parçası malzemesi CNC dik işleme tezgâhının tablasına 4
ayaklı bir ayna yardımı ile bağlanmıştır. Kesme kuvvetleri yük hücresi temeline dayanan bir
kuvvetölçer ile ölçülmüştür [18]. Şekil 1’de, kurulan deney düzeneğinin tasarımı gösterilmeye
çalışılmıştır.

Şekil 1. Deney düzeneği
Deneyler, M6×1 düz ve helis (helis açısı: 35°) geometride kaplamasız ve kaplamalı (AlCrN
kaplama) HSS kılavuzlar ile kesme sıvısı kullanılarak yapılmıştır. Deneylerde kullanılan HSS
kılavuz resimleri Şekil 2’de verilmiştir. Deneylerde kullanılan kılavuz takımlar, Ø6 mm
çapında kesici takımları sıkabilecek bir pens yardımı ile takım tutucuya bağlanmıştır. Petrol
Ofisi Procut LD marka kesme sıvısı 1:40 oranında su ile karıştırılarak tezgaha eklenmiştir.
Kesme sıvısı kesme bölgesine yaklaşık olarak 11 L/dak debi ile gönderilmiştir.
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Şekil 2. HSS kılavuzlar a) düz kaplamasız b) düz kaplamalı c) helis kaplamasız d) helis
kaplamalı
Vida açılan delikler eksenleri doğrultusunda GF CUT 300 SP tel erezyon tezgâhında boydan
boya kesilmiştir. Diş profillerinin daha temiz görüntülenebilmesi için yüzeyler alkol ile
temizlenmiş daha sonra fotoğrafları çekilerek görüntüler alınmıştır. Elde edilen görüntülerden
diş profillerinin gözlemlenmesi için led aydınlatmalı, 5 megapiksel 2592x1944 çözünürlüğe
sahip, parlaklığı azaltma özelliği bulunan, dijital 240 büyültme özelliği olan dijital bir
mikroskop kullanılmıştır.
İşleme deneyleri tam faktöriyel deney düzeni içerisinde yapılmış ve elde edilen kesme kuvveti
değerlerinin Sinyal/Gürültü (S/N) oranları hesaplanmıştır. S/N oranı, istenilmeyen rastgele
gürültü değeri için istenilen sinyal oranı olarak tanımlanmakta olup, deneysel verilerin kalite
karakteristiklerini gösterir. Amaç fonksiyonu olarak bilinen ve aynı zamanda S/N oranı olarak
ifade edilen “en küçük en iyi, en büyük en iyi ve hedef değer en iyi” olmak üzere temelde üç
farklı fonksiyon kullanılır [6]. Ayrıca kesme parametrelerinin istatistiksel önemini belirlemek
için S/N oranlarına %95 güven düzeyinde varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. ANOVA
ve S/N oranlarının hesaplanmasında Minitab17 yazılımından yararlanılmıştır.
Kesici takım ve kesme parametrelerinin uygun seviyelerini belirlemek için ölçülen kesme
kuvveti değerlerinin en küçük olduğu durum belirlenmelidir. Bu amaçlar S/N oranının
hesaplanmasında Eş. 1’de verilen “en küçük en iyi” amaç fonksiyonu kullanılmıştır.
𝑆⁄ = −10 log( 1⁄ ∑𝑛 𝑌 2 )
𝑛 𝑖=1 𝑖
𝑁

(Eş.1)

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Tam faktöriyel deney tasarımı ile ticari saflıktaki molibden malzemeye kılavuz ile vida açma
sürecinde oluşan kesme kuvvetleri (Vc) ve bu değerlere ait Eş.1’de verilen “en küçük en iyi”
amaç fonksiyonu ile hesaplanmış olan S/N oranları Tablo 3’te verilmiştir.

Tablo 3. Tam faktöriyel deney tasarımına göre kesme kuvvetleri ve S/N oranları
Kılavuz türü
Düz kaplamasız
Düz kaplamalı

Kesme hızı (m/dak) Kesme kuvveti (N) S/N oranı (dB)
7
211
-46,4856
8
536
-54,5833
9
253
-48,0624
7
82
-38,2763
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8
9
7
8
9
7
8
9

Helis kaplamasız

Helis kaplamalı

84
85
398
339
415
481
516
438

-38,4856
-38,5884
-51,9977
-50,6040
-52,3610
-53,6429
-54,2530
-52,8295

Deneyler sonucu elde edilen kesme kuvvetleri (Vc) sonuçlarına göre S/N oranları hesap
edilmiş ve ana etki grafikleri kontrol faktörlerine bağlı olarak Şekil 3’te verilmiştir. Aynı
zamanda Tablo 4’te S/N oranlarının kontrol faktörlerine göre önem sırası verilmiştir.
Kılavuz türü

Kesme hızı (m/dak)

-40,0

S/N oranı

-42,5
-45,0
-47,5
-50,0
-52,5
-55,0

Dü

ız
as
am
pl
a
zk

ü
D

ı
al
lam
ap
k
z

eli
H

l
ap
sk

ız
as
am

ı
al
la m
ap
k
lis
He

7

8

9

S/N: en küçük en iyi

Şekil 3. Vc değerlerinin S/N oranları için ana etki etki grafikleri
Tablo 4. Vc üzerinde ortalama S/N oranları için kontrol faktörlerinin önem sırası
Seviyelerin S/N oranları (dB)
Fark Önem sırası
1
2
3
4
Kılavuz türü
-49,71 -38,45 -51,65 -53,58 15,13
1
Kesme hızı (m/dak) -47,60 -49,48 -47,96
1,88
2
Kontrol faktörleri

Tablo 3’teki S/N oranları ve Şekil 3’teki ana etki grafiklerinin en düşük ve en yüksek
noktaları incelendiğinde kesme kuvvetleri üzerinde en etkili olan kontrol faktörünün kılavuz
türü olduğu açıkça görülmektedir (Kaplamalı HSS düz kılavuz ve 7 m/dak kesme hızı).
Ayrıca kesme hızındaki değişimin kesme kuvvetleri üzerindeki etkisi Şekil 4’deki grafikte
gösterilmiştir. Bu grafikte de düz kaplamalı kılavuzla 7 m/dak kesme hızında yapılan kılavuz
çekme işleminin en düşük kesme kuvvetinin ölçüldüğü ortaya koymakla beraber istatistiki
sonuçları da doğrular niteliktedir. Aynı zamanda helis geometriye sahip HSS kılavuzlarla
yapılan deneylerde kesme kuvvetlerinde dikkat çekici artışların olduğu görülmektedir.
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Şekil 4. Kesme kuvvetinin kılavuz tipi ve kesme hızına bağlı değişimi
İş parçası malzemesi olan saf molibden nispeten sünek bir malzemedir. Sünek malzemelerin
işlenmesinde iş parçası malzemesinin kesici takıma yapışması ve/veya sıvanma eğilimine
girmesi sıklıkla karşılaşılan bir durumdur[20][21]. Helis açısına sahip kılavuzlarda kesme
kuvvetlerindeki artış, iş parçası malzemesinin kesici takım yüzeyine yapışması ve/veya
sıvanması ile açıklanabilir.
Kesme kuvvetleri için yapılan ANOVA sonuçları Tablo 5’te verilmiştir. Belirlenen kontrol
faktörleri için en fazla öneme sahip değişken kılavuz türüdür ve saf molibdene kılavuz çekme
performansına katkısı %91,26 seviyesindedir. Ayrıca kesme hızının işleme performansı
üzerinde istatistiksel olarak anlamı olmadığı da görülmektedir (P değeri>0,05).
Çizelge 5: Vc değerlerinin S/N oranlarına göre ANOVA sonuçları
Kesme faktörleri
Kılavuz türü
Kesme hızı
(m/dak)
Hata
Toplam
R2

Serbestlik
derecesi
3

Kareler
toplamı
414,237

Kareler
ortalaması
138,079

F
değeri
26,15

P
değeri
0,001

%
katkı
91,26

2

7,975

3,987

0,76

0,510

1,76

6
11

31,677
453,888

5,279

6,98
100

%93,02

Ticari saflıktaki molibden malzeme üzerinde 4 farklı kılavuz ve 3 farklı kesme hızı
kullanılarak gerçekleştirilen tam boy (22 mm) vida açma deneyleri sonucunda oluşan
vidaların profillerini bozmamak, çapaksız ve temiz yüzeyler elde edilebilmesi için eksenleri
doğrultusunda tel erezyon tezgâhında kesilmiştir. Kesilen yüzeylere dik olacak şekilde dijital
mikroskopla büyültme yapılarak fotoğrafları çekilmiştir. Şekil 5’te eksenleri doğrultusunda
kesilen vidalara ait dijital mikroskop ile çekilmiş fotoğraflar gösterilmektedir.
Şekil 5’deki görüntüler incelendiğinde işleme sonucunda oluşan vida profilleri, standart vida
profillerinden farklı durmakla beraber bütün kesme durumları için de vida diş profilleri
nispeten farklıdır. Şekilde vida diş profillerinin kesme hızına nazaran kılavuz geometrisinden
daha çok etkilendiği de görülmektedir. Standart diş geometrisine en uygun diş profilinin düz
kılavuzlarla elde edildiği söylenebilir.
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Kılavuz tipi

Kesme hızı
8 m/dak

7 m/dak

9 m/dak

Düz kaplamasız

Düz kaplamalı

Helis kaplamasız

Helis kaplamalı

Standart diş profili [22]

Şekil 5: Açılan vidaların mikroskop altındaki görüntüleri
Şekil 6’da vida profillerinin diş üstü ve diş kökünde iş parçası malzemesinde kopmaların
ve/veya kırılmaların olduğu görülmektedir. Bu durum molibden malzemenin işlenmesinde
kırılma eğilimine girmesi [1] ile açıklanabilir. Ayrıca kesme bölgesinden kolaylıkla
uzaklaşamayan talaşın kesici takım ile iş parçası arasına girerek sıkışmaya neden olduğu ve
saf molibdenin kırılma eğilimini arttırdığı düşünülmektedir. Kesici takım ile iş parçası arasına
giren talaşlar sıkışarak kesme kuvvetlerinin artmasına neden olacaktır. Kesme kuvveti
sonuçları da bu teoriyi doğrular niteliktedir.

Şekil 6. Deney sonucunda oluşan vida dişlerdeki kırılma ve malzeme kayıpları (X40)
4. SONUÇLAR
Bu çalışmada ticari saflıktaki molibden malzemeye düz ve helis HSS kılavuzlar ile M6×1
vidalar açılmış ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:
 Deneyler sonucunda elde edilen kesme kuvveti sonuçlarına göre en düşük kesme
kuvvetleri düz geometriye sahip AlCrN kaplamalı kılavuzlar ile elde edilmiştir.
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 Açılan vida profillerinin diş üstü ve diş kökünde iş parçası malzemesinde kopmaların
ve/veya kırılmaların olduğu görülmektedir. Helis açısına sahip kılavuzlarla yapılan
işlemelerde bu kusurların arttığı görülmüştüri
 İş parçası malzemesi kesici takım yüzeyine sıvanma ve/veya yapışma eğilimindedir.
 Talaş tahliyesindeki güçlükler kesme bölgesinden talaşın rahat uzaklaşamamasına neden
olmakta ve talaş iş parçası ile kesici takım arasında sıkışarak yeni oluşan dişlerin
bozulmasına sebep olmaktadır.
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URANYUMUN SULU ÇÖZELTİDEN MUAMELE EDİLMEMİŞ KAHVE
TANECİKLERİNE ADSORPSİYONU
ADSORPTION OF URANİUM FROM AQUEOUS SOLUTİON ONTO UNTREATED
COFFEE GROUNDS
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem ÖTER
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Doç. Dr. Özlem SELÇUK ZORER
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

ÖZET
Radyoaktif atıklardaki uzun ömürlü radyonüklidler, tehlikeli kirleticilerdir ve yeraltı suyu ile
göç ederek jeolojik malzemeleri etkilemektedir. Radyonüklidler ve atıklardaki toksik metaller
çevresel bir tehdit oluşturur. Adsorpsiyon yöntemi, radyonüklidlerin ve toksik ağır metallerin
atık sulardan uzaklaştırılmasında düşük maliyetli, etkin ve verimli bir teknik olarak
kullanılmaktadır. Kahve tüketiminin giderek artması, beraberinde telvelerinin de büyük bir
potansiyel oluşturduğu ve değerlendirilmesi gerektiği gerçeğini gündeme getirmektedir. Bu
çalışmada, uranyumun atık sulardan giderilmesi amacıyla, Türk kahvesi tanecikleri hiçbir
modifikasyon işlemine tabi tutulmadan adsorban olarak kullanılmıştır.
Batch (kesikli) yöntemi ile temas süresi, uranyumun başlangıç konsantrasyonu, pH ve sıcaklık
parametrelerinin adsorpsiyon üzerindeki etkileri araştırıldı. Kahve taneciklerinin adsorban
olarak kullanıldığı bu parametre çalışmalarında optimum koşullar; temas süresi 60 dk, pH 4.0,
sıcaklık 50 C ve başlangıç uranyum konsantrasyonu ise 15 mg/L olarak belirlenmiştir. Denge
verilerinin analiz edilmesi için Langmuir, Freundlich, Temkin ve Dubinin-Radushkevich
adsorpsiyon izoterm modelleri incelendi. Uranyumun, kahve tanecikleri üzerine
adsorpsiyonunda en iyi korelasyonu sağlayan Temkin ve Dubinin-Radushkevich
izotermlerinin, adsorpsiyon denge sürecini en iyi tanımlayan izoterm modelleri olduğu
belirlenmiştir. Pseudo birinci derece kinetik modeli, pseudo ikinci derece kinetik modeli ve
partikül içi difüzyon modelinin incelendiği adsorpsiyon çalışmalarda; yüksek korelasyon
katsayısına sahip olması ve hesaplanan qe değerinin deneysel qe değerine daha yakın
olmasından dolayı adsorpsiyon sürecinin pseudo ikinci derece kinetik modeline uygunluk
gösterdiği sonucuna varılmıştır. Termodinamik parametrelerin analizi sonucunda, adsorpsiyon
proseslerinin kendiliğinden ve endotermik nitelikte olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, pozitif
değere sahip entropi, uranyum iyonlarının kahve taneciklerine ilgi düzeyini göstermektedir.
Sonuçlar, türk kahvesi taneciklerinin, uranyumun sulu çözeltilerden giderilmesi için herhangi
bir işlem uygulanmadan ucuz, etkili ve kolay kullanılan bir adsorban olarak
kullanılabileceğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Adsorpsiyon mekanizması, Türk Kahvesi Tanecikleri, Uranyum
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ABSTRACT
Long-lived radionuclides in radioactive wastes are dangerous pollutants and migrate with
groundwater and affect geological materials. Radionuclides and toxic metals in waste pose an
environmental threat. The adsorption method is used as a cost effective, efficient and effective
technique for the removal of radionuclides and toxic heavy metals from waste water.
Increased coffee consumption reveals the fact that coffee grounds also have great potential
and should be evaluated.In this study, in order to remove uranium from wastewater, Turkish
coffee grounds were used as adsorbents without any modification.
The effects of contact time, initial concentration of uranium, pH and temperature parameters
on adsorption were investigated by Batch method. Optimum conditions in this parameter
studies where coffee grounds are used as adsorbents; contact time was 60 min, pH 4.0,
temperature 50 C and initial uranium concentration 15 mg/L. Langmuir, Freundlich, Temkin
and Dubinin-Radushkevich adsorption isotherm models were examined in order to analyze
equilibrium data. Temkin and Dubinin-Radushkevich isotherms, which provide the best
correlation for the adsorption of uranium on coffee grains, are the isotherm models that best
describe the adsorption equilibrium process. Pseudo first order kinetic model, pseudo second
order kinetic model and intra-particle diffusion model were examined in adsorption studies; It
has been concluded that the adsorption process more appropriate to the pseudo second order
kinetic model because it has high correlation coefficient and the calculated qe value is closer
to the experimental qe value. As a result of the analysis of thermodynamic parameters,
adsorption processes were found to be spontaneous and endothermic. In addition, entropy
with positive value shows the level of interest of uranium ions in coffee grounds.
The results show that Turkish coffee beans can be used as an inexpensive, effective and easy
to use adsorbent without any process to remove uranium from aqueous solutions.
Keywords: Adsorption Mechanism, Turkish Coffee Grounds, Uranium
1. GİRİŞ
Çevre kirliliği, yalnızca sanayileşme sürecini değil aynı zamanda insanların sağlığını da
engelleyen, her zaman ihmal edilemeyen bir sorun olmuştur. Örneğin, büyük miktarlardaki
kirleticiler herhangi bir ön işleme tabi tutulmadan çevreye deşarj edilmektedir (Liu vd,
2019:51). Teknolojik işlemlerin bir sonucu olarak da radyonüklidler atmosfere salınabilir.
Önceden var olan uranyum ve toryum serilerindeki radyonüklidler, özellikle fosil yakıtların
yakılmasıyla doğrudan atmosfere yayılmaktadır. Ayrıca, nükleer silah üretimi ve testi,
radyoizotopların üretimi ve uygulamaları, nükleer yakıt çevrimi işlemleri ve nükleer kazalar
gibi çeşitli sistemler nedeniyle, çevreye yayılma artabilir (Betti, 2000:369; Aslani vd.,
2017:194). Uranyumun, çeşitli sebepler sonucu çevreye salınması ve bununla birlikte yüzey
ve yeraltı sularının kirlenmesi çevre yetkililerinde küresel kaygılara neden olmuştur. Ana
uranyum kaynakları topraklar, bazı mineral işleme faaliyetlerinin atıkları, kara kum ve deniz
suyudur. Çevreye dağılan uranyum en sonunda besin zincirinin tepesine ulaşabilir ve sindirim
yoluyla insan vücuduna geçerek, ciddi böbrek veya karaciğer hasarına hatta ölüme bile neden
olabilir (Zhou vd,, 2012:167).
İyon değişimi, kimyasal çöktürme, ters ozmoz, elektrodiyaliz ve adsorpsiyon gibi teknikler,
radyonüklidleri sulu çözeltilerden geri kazanmak için geliştirilmiştir (Anirudhan vd.,
2013145). Bu yöntemler arasında, adsorpsiyon, özellikle orta ve düşük konsantrasyonlara
sahip atık sular için en etkili gibi görünmektedir. Uranyumun çeşitli katılara adsorpsiyonu,
saflaştırma, çevresel ve radyoaktif atık bertarafı açısından önemlidir. Araştırmacılar, bitkisel
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atıklar gibi pahalı olmayan adsorbanlara yönelmişlerdir ve çay atığı, yağlanmış kahve
çekirdekleri, talaş, ağaç eğreltisi, kitosan, zeytinyağı atığı, portakal suyu atığı, portakal
kabukları, algler, kurutulmuş bitkiler ve zeytin taşı atıkları gibi maddeleri adsorban olarak
kullanmışlardır (Azouaou vd., 2010:128).
Bu çalışmanın amacı, işlenmemiş kahve çekirdeğinin adsorban olarak kullanarak sulu
çözeltilerden U(VI) iyonlarının maksimum adsorpsiyonu için optimum parametreleri
saptamak ve elde edilen verileri kullanarak adsorpsiyon kinetiğini, izoterm modellerini ve
termodinamik özellikleri değerlendirmektir.
2. MATERYAL VE METOT
2.1. KİMYASALLAR VE CİHAZLAR
Kullanılan türk kahvesi tanecikleri yerel marketlerden satın alınmıştır. UO 2(CH3COO)2.2H2O
tuzu, Arsenazo III, Asetik asit (CH3COOH) ve Sodyum hidroksit (NaOH) analitik saflıkta
olup Merck firmasından temin edilmiştir. Uranyum nitrat tuzunun stok çözeltisi hazırlandı
(1000 mg/L) ve istenilen konsantrasyonlara seyreltilerek kullanıldı.
Deneylerde, WiseStir çoklu mekanik karıştırıcılı ısıtıcı, NÜVE FN 400 etüv, Thermo
Scientific ultra saf su cihazı, 620 Lab pH Meter pH metre, Optizen POP UV spektrofotometre
kullanılmıştır.
2.2. ADSORPSİYON ÇALIŞMALARI
Toz halindeki kahve tanecikleri üzerine uranyum adsorpsiyonu çalışmaları kesikli yöntem
uygulanarak, çoklu manyetik karıştırıcılı ısıtıcıda gerçekleştirildi. Farklı konsantrasyon ve
pH’lardaki uranyum değişen sürelerde farklı sıcaklıklarda adsorban ile temas ettirildi. pH
ayarlamaları için çalışmalarda CH3COOH ile NaOH çözeltileri kullanıldı. Adsorplama işlemi
sonunda adsorban ile uranyum çözeltileri filtre kağıdı ile süzülerek ayrıldı. Çözelti ortamında
kalan uranyum miktarı için ise Arsenazo-III yöntemi spektrofotometrik olarak uygulanmıştır
(Wei vd., 2007:290).
Kahve taneciklerinin, t zamanında (qt, mg/g) ve dengede (qe, mg/g) adsorpsiyon kapasitesi,
uranyum giderme verimi (% A), aşağıdaki denklemlerden hesaplandı:
qt =
qe =
A(%) =

V

(1)

V

(2)
x 100

(3)

Eşitliklerde; qt ve qe'nin sırasıyla t ve dengede adsorpsiyon kapasitesi (mg g-1) olduğu; C0, Ce
ve Ct, sırasıyla t zamanında ilk konsantrasyon, uranyum iyonlarının denge konsantrasyonu
(mg L-1) ve sıvı faz konsantrasyonu; m, adsorban (g) 'nin miktarı; çözeltinin hacmi (L) ve
A(%), adsorpsiyon yüzdesidir (Yi vd., 2016:1751).
Kahve tanecikleri kullanılarak, sulu çözeltilerden U(VI) iyonlarının adsorpsiyonu kesikli
(batch) yöntemle çalışılmıştır. Adsorpsiyon üzerine etki eden dört farklı parametre
incelenmiştir. Bu parametreler; temas süresi, pH, başlangıç konsantrasyonu ve sıcaklık
etkisidir.
3. BULGULAR
3.1. pH ETKİSİ
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Adsorpsiyon deneyleri için en önemli parametreler pH etkileri incelenmiştir. PH'ın
adsorpsiyon üzerindeki etkisi, farklı pH aralıklarında çalışılarak belirlenmiştir (10 mL’lik10
mg/L uranyum çözeltileri, 0,005 g kahve tanecikleri, 60 dak, 720 rpm). Sonuçlar Şekil 1’de
gösterilmiş ve optimum pH değeri 4.0 olarak bulunmuştur (Şekil 1).

Şekil 1. pH’nın Uranyum Adsorpsiyonu Üzerine Etkisi.
3.2. TEMAS SÜRESİNİN ETKİSİ VE KİNETİK ÇALIŞMALAR
Temas süresinin uranyum adsorpsiyon kapasitesi üzerindeki etkisi bir dizi temas süresi
kullanılarak incelenmiştir (10 mL’lik10 mg/L uranyum çözeltileri, 0,005 g kahve tanecikleri,
pH 5.0, 720 rpm). Sonuçlar Şekil 2'de gösterilmektedir. Optimum temas süresi 60 dakika
olarak bulunmuş ve bu değer diğer parametre çalışmalarında kullanılmıştır.

Şekil 2. Temas süresinin uranyum adsorpsiyonu üzerine etkisi.
Uranyum adsorpsiyonunun kinetiği Pseudo birinci dereceden (Şekil 3a) ve Pseudo ikinci
dereceden (Şekil 3b) ve Partikül içi difüzyon (Şekil 3c) modelleri ile aşağıdaki eşitliklere göre
araştırılmış ve hesaplanan parametreler Tablo 1'de gösterilmiştir.
ln (qe – qt) = ln qe – k1.t
=

(4)

+

(5)

qt = Kid. t1/2 + I

(6)
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Burada; qt ve qe, adsorpsiyon kapasitesi ve dengede adsorbe edilen U(VI) miktarıdır (mg g-1),
k1 (1/dk) ve k2 (g/mg.dk), sırasıyla sahte birinci mertebe ve sahte ikinci mertebe modelinin
oran sabiti, Kid partikül içi difüzyon hızı sabitidir (mg/g.dak1/2). I'in değeri, sınır tabakasının
kalınlığı hakkında bir fikir verir, diğer bir deyişle, kesişim derecesi ne kadar büyük olursa
sınır tabakası etkisi o kadar büyük olur. (Chen vd., 2018:314).
Tablo 1. Uranyum Adsorpsiyonunda Kinetik Parametreleri
Pseudo birinci derece
Pseudo ikinci derece
Deneys
el
k2
k1
qe1
2
2
qexp
R1
(gmg
qe2
R2
(dak-1) (mg/g)
1dak-1)
(mg/g)
(mg/g)
U(VI)
0.03
2.8
0.9231
0.09
12.84
0.997
13.5
Partikül içi Difüzyon
U(VI)

I
10.06

R2
0.9175

Kid (mg/g.dk1/2)
0.41

Şekil 3. Uranyum adsorpsiyonu için (a) Pseudo Birinci Derece (b) Pseudo İkinci Derece
Adsorpsiyon (c) Partikül İçi Difüzyon Kinetiği.
Tablo 1, kinetik modellerin korelasyon katsayılarını ve denklemlerden hesaplanan q e
değerlerini göstermektedir. Bu sonuca göre, pseudo ikinci dereceden kinetik modelin
adsorpsiyon çalışmaları için daha uygun olduğu, çünkü korelasyon katsayısının daha yüksek
olduğu (0.997) ve hesaplanan qe değerinin (12.84) deneysel qexp değerine (13.5) daha yakın
olduğu görülmüştür.
3.3. BAŞLANGIÇ KONSANTRASYONU ETKİSİ VE İZOTERM ÇALIŞMALARI
Uranyum iyonlarının başlangıç konsantrasyonunun kahve taneciklerinin adsorpsiyon
kapasitesi üzerindeki etkisi, farklı başlangıç iyon konsantrasyonu kullanılarak incelenmiştir.
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(pH 4.0, 0,005 g kahve tanecikleri, 60 dak, 720 rpm). Optimum başlangıç konsantrasyonu 15
mg/L olarak bulunmuştur. Sonuçlar Şekil 4'te gösterilmektedir.

Şekil 4. Uranyum Başlangıç Konsantrasyonunun Adsorpsiyon Üzerine Etkisi.
Denge verileri, en uygun izotermi elde etmek için Langmuir izotermi, Freundlich izotermi,
Temkin izotermi ve Dubinin-Radushkevich izotermi modelleri yardımıyla incelenmiştir.
Bunlar, katı-sıvı adsorpsiyon sistemini karakterize etmek için kullanılan en yaygın
izotermlerdir.
Langmuir izotermi, sınırlı sayıda adsorpsiyon bölgesi içeren tek tip bir yüzey üzerinde tek
katmanlı bir adsorpsiyonu tarif eder. Bir bölge dolduğunda, o bölgede başka bir adsorpsiyon
işlemi gerçekleşmez. Langmuir adsorpsiyon izoterminin denklemleri şu şekildedir (Kong vd.,
2016:439):
=

+

Ce

(7)

RL =

(8)

Eşitlikte, qe (mg/g) adsorban üzerine adsorbe edilen metal iyonlarının miktarıdır, Ce (mg/L)
çözeltide uranyum denge konsantrasyonu, b (L/mg) ve qmax (mg/g) Langmuir sırasıyla
adsorpsiyon enerjisi ve adsorpsiyon kapasitesiyle ilgili sabitler. Boyutsuz ayırma faktörü olan
RL, sorbat ve sorbent arasındaki afiniteyi tahmin etmek için kullanılabilir. RL değeri, emilim
işlemini şu şekilde açıklar: RL>1, olumsuz; RL=1, doğrusal; 0<RL <1, uygun ve RL=0, geri
döndürülemez (Bulut vd., 2018:93).
Freundlich izotermi, heterojen yüzeyler ve çok katmanlı adsorpsiyon için uygulanır; aşağıdaki
denklemle ifade edilir (El-Maghrabi vd., 2017:375):
lnqe = lnKF + (1/n) lnCe

(9)

Burada; n ve KF, sırasıyla adsorpsiyon yoğunluğu ve adsorpsiyon kapasitesi ile ilgili
Freundlich sabitleridir.
Dubinin-Radushkevich (D-R) izoterm modeli, sorpsiyon eğrilerinin özelliklerinin sorbentin
gözenekli yapısı ile ilgili olduğu varsayımına dayanmaktadır (Rahman-Sani vd., 2015:158).
Model denklemleri aşağıdaki gibidir:
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lnqe = lnqo – βε2

(10)

ε = RT ln (1+(1/Ce)

(11)

Burada ε Polanyi potansiyeli, R (8.314 J/mol.K) gaz sabiti, T (K) sıcaklık, Ce (mol/L) denge
derişimi, qo (mol/g) maksimum emilimdir DR modeline göre kapasite ve β (mol/J2), sorpsiyon
enerjisine bağlı sabittir. Ortalama soğurma enerjisi (E, J/mol) aşağıdaki gibi hesaplanır:
E=

(12)

E değeri, adsorpsiyon işleminin fiziksel mi yoksa kimyasal mı olduğu hakkında bir fikir
verebilir.
Temkin izotermi, tabakadaki tüm sorbatların sorpsiyon ısısının, sorbent-sorbat
etkileşimlerinden dolayı kapsama ile doğrusal olarak azaldığını ve ayrıca sorpsiyon işleminin,
bir miktar bağlanma enerjisinin bir miktar maksimum bağlanma enerjisine kadar düzgün bir
şekilde dağılmasıyla karakterize olduğunu varsayar. Bu model aşağıdaki denklemle ifade
edilir (Kaynar vd., 2016:286).
qe = B ln (KT) + B ln (Ce)

(13)

Buradaki; KT (L/g), maksimum bağlama enerjisine karşılık gelen denge bağlanma sabitidir ve
B sabiti, emilim ısısı ile ilgilidir (B=RT/b).
Langmuir, Freundlich, Temkin ve Dubinin-Radushkevich izotermlerine ait grafikler Şekil
5’te, izoterm parametreleri Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2. Adsorpsiyon İzoterm Parametreleri
Langmuir

U(VI)

Freundlich

qmax
(mg/g)

RL

b(L/mg)

R2

Kf
(mg/g)

n

R2

15.13

0.02

3.42

0.9538

0.32

0.47

0.9575

Dubinin-Radushkevich

U(VI)

Temkin

qm
(mg/g)

 (mol2kJ-2)

E(kJ/mol)

R2

25.67

4.09

0.35

0.9944
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B(J/mol)
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Şekil 5. Kahve tanecikleri üzerine uranyum adsorpsiyonu için izoterm grafikleri.
Langmuir, Freundlich, Temkin ve Dubinin-Radushkevich izoterm parametreleri ile
korelasyon katsayıları Tablo 2’de verilmiştir. Korelasyon katsayıları karşılaştırıldığında,
Langmuir modelinin adsorpsiyon çalışmaları için diğer izoterm modellerine göre daha uygun
olduğu görülmüştür. RL değeri, 0.02 olarak hesaplanmıştır ve RL değeri, sulu çözeltilerden
uranyum giderilmesi için kahve taneciklerinin uygunluğunu gösterir. Bu nedenle, adsorpsiyon
süreci Langmuir izoterm modeli tarafından daha uygun şekilde açıklanmaktadır. Uranyum
adsorpsiyonunun tek katmanlı ve heterojen olduğu varsayılmaktadır. Tablo 2’de, uranyum
iyonları için Dubinin-Radushkevich izoterminin E değerleri görülmektedir (0.35 kj/mol),
uranyum adsorpsiyonunun fiziksel adsorpsiyonla gerçekleştiği düşünülmektedir.
3.4. SICAKLIK ETKİSİ VE TERMODİNAMİK ÇALIŞMALAR
Sıcaklık değişimi adsorpsiyon işlemi üzerinde etkilidir. Yapılan deneylerde, sıcaklık
arttığında adsorpsiyon kapasitesinde ve adsorpsiyon oranında nispi bir artış gözlenmiştir (pH
4.0, 0,005 g kahve tanecikleri, 60 dak, 10 mL’lik 15 mg/L uranyum çözeltileri 720 rpm). Bu
durum, uranyum iyonlarının adsorpsiyonunun bir endotermik süreç olduğunu gösterir.
Sıcaklığın uranyum adsorpsiyonu üzerindeki etkisi, Şekil 6'da gösterilmektedir.

Şekil 6. Sıcaklığın Uranyum Adsorpsiyonu Üzerine Etkisi.
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Termodinamik parametreler entalpi değişimi (ΔH), entropi değişimi (ΔS) ve serbest enerji
(ΔG) aşağıdaki denklemlerden elde edilir (Sen vd., 2017:384).
ln Kd =

-

(14)

ΔG = ΔH - TΔS

(15)

Kd =

(16)

Eşitlikte; Ce, çözeltideki U(VI)’un denge konsantrasyonu; Kd denge sabitidir; Cad, dengede
adsorbanlara adsorbe edilen U(VI) konsantrasyonu; T (K) sıcaklıktır; R (8.314 (J/mol.K), gaz
sabitidir. ΔHve ΔS, 1nKd'nin Van't Hoff grafiğinin eğim ve kesişiminden, 1/T'ye göre elde
edilir (Şekil 7). ΔH ve ΔS değerleri grafiğin eğim ve kesişiminden elde edilir ve bu sonuçlar
Tablo 3'te gösterilmektedir.

Şekil 7. Uranyum İyonlarının Adsorpsiyonunda lnKd' nin 1/T ile Değişimi.
Tablo 3. Uranyum Adsorpsiyonu için Termodinamik Parametreler
Termodinamik parametreler
ΔH0
ΔS0 (J/mol
TΔS0
ΔG0
Sıcaklık (K)
(J/mol)
K)
(kJ/mol)
(kJ/mol)
293
8.98
-1.4
303
9.29
-1.9
U(VI)
7.54
30.67
313
9.6
-2.03
323
9.91
-2.36
ΔH'nin pozitif değeri, Şekil 6'da elde edilen sonuçlarla da uyumlu olan adsorpsiyonun
endotermik yapısını gösterir. ΔS'nin pozitif değeri, toryum iyonlarının adsorpsiyonu sırasında
katı/arayüzdeki artmış rastlantısallığı gösterir. ΔG'nin negatif değerleri, uranyum
adsorpsiyonunun doğada uygulanabilir ve kendiliğinden olduğunu göstermiştir. Ayrıca, artan
sıcaklık ile ΔG'nin azalan değeri, uranyum iyonlarının kahve tanecikleri üzerine
adsorpsiyonunun yüksek sıcaklıkta daha uygun olduğunu göstermektedir.
4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Uranyum iyonlarının sulu çözeltilerden kahve tanecikleri üzerine adsorpsiyonu için yapılan
deneyler sonucu elde edilen veriler ile adsorpsiyonun, kinetik modellere, izoterm modellerine
ve termodinamik ifadelere uyumluluğu araştırıldı.
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Pseudo birinci derece kinetik model, pseudo ikinci derece kinetik model ve Partikül içi
difüzyon modelleri uranyum adsorpsiyon işlemleri için değerlendirildi. En uygun kinetik
model, pseudo ikinci derece kinetik model olarak bulundu. Langmuir, Freundlich, Temkin ve
Dubinin-Radushkevich izotermal modelleri adsorpsiyon işlemlerine uygunlukları açısından
incelendi. Adsorpsiyon izotermleri denge verilerinin çalışılan konsantrasyon aralığında
Langmuir modeline oldukça uygun olduğu bulunmuştur. Termodinamik parametrelerin
analizi sonucunda, adsorpsiyon proseslerinin kendiliğinden ve endotermik nitelikte olduğu
belirlenmiştir. Ayrıca, pozitif değere sahip entropi, uranyum iyonlarının kahve taneciklerine
ilgi düzeyini göstermektedir.
Sonuçlar, kahve taneciklerinin, uranyumun sulu çözeltilerden giderilmesi için herhangi bir
işlem uygulanmadan ucuz, etkili ve kolay kullanılan bir adsorban olarak kullanılabileceğini
göstermektedir.
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ABSTRACT
HIV is a virus that aggressively attacks the immune system, and compromises our body’s
natural defence system against illness and when left untreated, an HIV patient’s immune
system will get weak gradually until it can no longer fight off life-threatening infections and
diseases and that’s when a person develops AIDS which is a set of symptoms or syndrome
caused by HIV. It is a common knowledge in todays world that a person can have a long
productive life despite having HIV virus with proper treatments however, unfortunately that
information is widely unknown especially in the developing world lack of awareness and
education often misleads the masses and public perception is often misguided. Therefore,
health education is a necessary tool to combat not only misconceptions and ignorance but also
spread awareness on the threats of HIV, while debunking myths surrounding this disease. In
addition, patients living with the disease can obtain knowledge and precautions regarding
their condition and thus give them assistance on how to live with their condition while at the
same time maintaining their quality of life since as of current information there is no cure for
HIV/AIDS. That is why in this work we are addressing the role and impact that health
education can bring about on a long and persistent health issue such as HIV/AIDS. The focal
point of this study is to shed light on the significance of health education especially more on
the developing world.
Keyword: Human Immunodeficiency Virus (HIV), Immune Deficiency Syndrome (AIDS),
Health Education
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INTRODUCTION
Definitions
Human Immunodeficiency Virus (HIV) is a virus that directly damages the immune system,
and people carrying this virus are said to be HIV positive. HIV-positive people can continue
to live for many years without any signs of disease. By reducing body resistance, HIV causes
people to become easily ill and have opportunistic infections. while Acquired
Immunodeficiency Syndrome (Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) is a condition
of chronic disease which occurs after the HIV virus weakens the immune system (1).
Serological studies have shown that there are two serotypes of HIV. These are HIV-1, which
is prevalent worldwide, and the HIV-2 that is found more in African countries (2). HIV is a
retrovirus from the lentivirus family with cytopathic features. Retroviruses are enveloped
viruses containing single-stranded RNA. The transmission pathways of two known serotypes
of HIV are the same, but HIV-2 is known to be more difficult to transmit and takes longer
period to develop into AIDS (3). HIV infection occurs in four stages after ingestion; The first
stage; the first proliferation period lasting 1-6 weeks, the second stage; the development of
antibodies against HIV in the period of 6-12 weeks, the third stage is an average of 8-10 years
of asymptomatic period and the last stage is the AIDS period (4).
Global Status.
According to the World Health Organization (WHO) 2017, there are 36.7 million HIV
infected people in the world and 35 million people have lost their lives due to this disease
since the disease was identified in 1981 (5). According to WHO, 1.8 million new cases have
been reported in 2016, with more than 95% of all HIV-infected cases in developing countries
and 66% in sub-Saharan Africa, South and South-East Asia. Today, HIV/AIDS disease is
reported as the first cause of death in sub-Saharan Africa and the fourth cause in the world (6)
(Figure 1). The number of new cases of HIV has increased by 60% between 2010-2016 in
Eastern Europe and Central Asia
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Figure 1. People living with HIV by WHO region 2017

Situation in Turkey
The first AIDS cases have been reported in Turkey in 1985 and in the same year were
included in the scope of the must notify disease categories. In the following two years,
screenings in blood and blood products and serological testing prior to operations became
routine applications. In 1994, the HIV/AIDS coded notification application came into effect
and in 1996, the National AIDS Commission was established. In the same year, antiretroviral
treatment was reimbursed. In 2012, the HIV/AIDS treatment process was fully covered by the
universal health insurance.
Three HIV/AIDS patients were first reported in 1985 in our country, and then the number of
cases increased each year. According to the data of the Ministry of Health, the incidence of
AIDS increased from 2002 to 2016.
In Turkey, there were 16,233 HIV (+) and 1,651 AIDS cases reported from 1985 to 15 March
2018 with a positive test. 79.2% of the cases were male, 20.8% were female and 15.2% were
foreign nationals (7) (Figure 2).
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Figure 2. Distribution of HIV/AIDS cases by nationality

The cases were the most common in males and age groups in the 25-29 and 30-34 age groups
(Table 1).
Table 1. Distribution by Age Group and Gender AIDS cases (Turkey 1985 - 31 December 2017)

MALE

FEMALE

TOTAL CASES

AGE GROUPS
N

%

N

%

N

%

0

0

0.0

3

100

3

100

1-4

4

44.4

5

55.6

9

100

5-9

4

40.0

6

60.0

10

100

10-14

4

66.7

2

33.3

6

100

15-19

9

81.8

2

18.2

11

100

20-24

59

79.7

15

20.3

74

100

25-29

137

84.0

26

16.0

163

100

30-34

222

81.6

50

18.4

272

100

35-39

215

81.7

48

18.3

263

100

40-44

188

88.3

25

11.7

213

100

45-49

167

86.1

27

13.9

194

100

50-54

131

84.5

24

15.5

155

100
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55-59

94

81.7

21

18.3

115

100

60-64

48

76.2

15

23.8

63

100

65 and older

59

86.8

9

13.2

68

100

Unknown

30

85.7

5

14.3

35

100

TOTAL

1368

82.9

283

17.1

1651

100

Although Turkey is considered among countries with less HIV/AIDS cases compared to the
rest world nonetheless, a decrease in the number of patients with HIV/AIDS among countries
is seen, while in our country it has shown that it increases every year (Table 2) (8).
Table 2. HIV and AIDS Total Number of Cases by Year of Death (Turkey 2013-2017)
YEAR

Individuals with

Individuals with

HIV (+)

AIDS

DEATH

TOTAL

N

%

N

%

N

%

N

%

2013

1309

92.8

102

7.2

28

0,019

1411

100

2014

1894

93.3

137

6.7

18

0,009

2031

100

2015

2151

94.8

119

5.2

13

0,005

2270

100

2016

2470

96.0

103

4.0

9

0,003

2573

100

2017

2844

96.0

121

4.0

25

0,008

2965

100

TOTAL

10668

94.8

582

5.2

90

0,008

11250

100

Ways of Transmission
The diagnosis of HIV/AIDS infection is made by specific- laboratory tests. According to a
study conducted in the United States, 58.9% HIV virus is transmitted through male
homosexual intercourses, 1.6% in males and 1.1% in women through sharing injection
needles in drug uses, 19.1% in men and 16.7% in women through heterosexual sexual
intercourse (9).
According to the transmission routes the distribution in Turkey is that, 49.8% of cases are
being transmitted sexually, reported cases has also shown that 71.9% infection were
transmitted through heterosexual intercourse. In addition, 1.4% of cases reported the
transmission occurring while using intravenous substance abuse and 47.8% of the
transmission route is unknown (10) (Figure 3).
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Figure 3. HIV/AIDS Distribution by means of transmission routes (%)

The infection can be transmitted by unprotected sexual contact, through co-injections shared
between injectors, infected blood transfusion, or from mother to baby during pregnancy,
delivery or postdelivery breastfeeding. HIV infection can be seen in all age groups due to
transmission routes.
Working with HIV-positive people, at the same workplace, at the same school, in the same
environment, using a common bathroom’s toilet swimming pool, touching, shaking hands,
using phones, books, notebooks, insect and fly bites etc. cannot transmit HIV infection and
spread the disease.
Phases of the disease
HIV infection is in certain stages. The virus causes acute infection that are not specific to HIV
infection and has variable symptoms in the first reproductive period within 1-6 weeks of
ingestion. Antibodies against HIV develop within 6-12 weeks. Antibodies are important for
the diagnosis of the disease. The virus is present in the blood until the antibodies develop, and
the patient is contagious. In the asymptomatic period lasting 6 to13 years (average mean 8-10
years) without any signs and symptoms, the person is uninfected but the person is contagious
(11). The symptoms that cause the patients to consult for the first time occur in the early
symptomatic period. During this period, HIV-specific tests are performed and treatment is
started.
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On the basis of HIV screening tests, ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay), WB
(Western Blot) on the basis of validation tests and HIV RNA PCR (Ribonucleic acid
Polymerase Chain Reaction) methods on the basis of molecular tests are included.
However, there was a major change in the HIV diagnosis algorithm according to the current
statement published by the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and the WB
method was not used for verification purposes; instead, it is recommended to use
immunology-based antibody tests that can differentiate HIV-1 and HIV-2 (12).
Treatment
There is no treatment that eliminates the virus in HIV infection, but there are drugs that
control the proliferation of the virus (13). While these drugs do not provide the exact
treatment of the disease, it is aimed to prevent the weakening of the immune system by
controlling the proliferation of the virus in the body and to prevent the emergence of the
AIDS table.
The last stage of HIV infection is the period of AIDS. In this period, immune deficiency
becomes more noticeable, opportunistic infections or some special types of cancers may occur
and result in death. Especially in this period, the diagnosis, treatment and preventive treatment
of opportunistic infections are important. In the advanced stage, the emergence of a new
AIDS disease cannot be prevented within 2 years despite the treatment.
Significant advances have been made in the treatment of the disease, and with appropriate
treatment and follow-up, the disease is like diseases in the group of chronic diseases.
With early diagnosis and developing treatment conditions, HIV-positive individuals can live
for many years without going through the AIDS period. For this reason, unlike the first
episodes of infection, HIV/AIDS has been removed from the list of deadly diseases by WHO
and included in the list of diseases that you will live with throughout individual’s lifespan.

Protection
HIV infection is a preventable disease and prevention measures are much more effective and
cheaper than treatment. Since the most common way of transmission is sexual contact,
protection is of utmost importance. Like the saying “The only solution is monogamy.”
avoiding insecure and unprotected sexual contact as well as the right use of condom for risky
sexual contact, are safest and simple ways of one’s protection against sexually transmitted
diseases. In case of doubt, it is necessary to take a test by applying to a doctor.
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Measures against blood transmission are the use of disposable sterile injectors and surgical
materials, avoiding the use of common injectors, and use of screened HIV (-) blood and blood
products. In our country since 1986, blood and blood products with the aim of protection
against contamination of all blood and blood products are tested for HIV. Since 1987,
necessary tests have been carried out before organ and tissue transplantations.
HIV can pass from the mother to the baby during pregnancy, at birth and during
breastfeeding. The most frequent occurrence of postnatal contamination is the first 4-6 weeks.
This risk continues throughout the whole breastfeeding period (14).
Hence, the HIV-positive mother; appropriate treatment and follow-up, planning the birth in
the form of a caesarean section, during pregnancy and delivery, mother's taking their
medication, the baby taking drugs after birth and preventing breastfeeding can prevent the
transmission of HIV from the mother to the baby. HIV (-) baby may be born from HIV (+)
mother. Nowadays, HIV-positive patients, who are starting to treat drugs at the right time, can
live a high quality and healthy life. Even people who are diagnosed with HIV and who have
AIDS are able to continue their lives by increasing their health and quality of life through
medication.
HIV/AIDS Training in Primary Care
Patient education given in primary care is of great importance. The physician should try to
learn what the patient thinks about HIV disease in the first stage of patient education.
First, the patient should be informed about the vital role of the treatment, the nature of the
HIV infection and the consequences of the suppression of the immune system, the ways of
transmission of the infection, the meaning of the viral load and the number of CD4, the
benefits of antiretroviral drugs, the early findings of opportunistic infections, the role of
prophylactic agents.
If the patient is to undergo medical treatment, the importance of full compliance with the
treatment program, the possibility of developing resistance to drugs, and the long-term side
effects and toxicities of the patient should be included to the patient education program.
Patient education is not a peculiar one-time thing, it is an ongoing process in all clinical visits.
It is essential to approach the patient in a language that he understands, in particular, about
medical terms. Some patients do not want to change their life-threatening lifestyle; a longterm
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Since patient education is a time-consuming issue, it is useful to have staff trained in some
primary health care facilities. Especially in AIDS epidemics, training of primary health care
personnel who will provide service is very important in order to limit the spread of the virus
and to provide care for the diseased individuals (15,16,17).
Community HIV/AIDS Training
Community education is also the task of primary health care workers. Community education
on AIDS is extremely important for both prevention of illness and sensitivity in approaching
patients. The ways of transmission of disease and protection, safe relationships and risky
behaviors can be discussed in public education. In the approach to patients, no judgmental
behavior should be made and the positive effects of supporting approaches on their health
should not be excluded (17,18).
HIV/AIDS Education for Schools
AIDS education in schools can be an important strategy in protection. People with HIV
infection may be appropriate resource educators.
Meetings can be discussed, questions, known, unknowns, and misunderstandings can be
addressed. Non-HIV diseases and their association with HIV should be explained to the
community. These social organizations to be realized by primary care physicians are
important in terms of their low cost, flexibility, individuality and cultural sensitivity (16,19).
Pre-Marriage HIV/AIDS Training
In our country, in order to marry the people who will marry in the Family Medicine system,
pre-marital screening tests are conducted within the scope of the legal procedures and relevant
legislation. Applications to the pre-marital health institution should be considered as an
opportunity to provide consultancy on communicable diseases and genetic transitional
diseases. Individuals to marry should be made aware of possible risks, consequences of risks
and ways of protection.
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CONCLUSION
The WHO 2020 target is considered to be 90-90-90 stepping. According to this, 90% of the
estimated HIV (+) individuals should be determined, 90% of the HIV-positive individuals
should have access to treatment, and 90% of the viral load should be suppressed for those who
reach the treatment.
In our country; In order to prevent the spread of HIV / AIDS disease, priority should be given
to prevention and spreading information on prevention activities to the community and to
groups that are involved with high-risk behaviors, prevention and stigmatization of people
living with HIV, informing the people with suspicious contacts about HIV / AIDS disease,
about transmission, and prevention are of at most significance. Efforts are also being made to
ensure that people living with HIV have an easy and uninterrupted access to treatment, to
improve social support, to improve care facilities and to improve their quality of life, and new
studies are planned. In this context, many studies are carried out to support and strengthen the
disease response.
HIV / AIDS sensitive and important groups; Voluntary Counseling and Test Centers should
be established to provide information about HIV / AIDS prevention and transmission routes,
to provide HIV testing services for free and in confidential basis, to provide counseling
services before and after the test, and to guide the individual to the right center for treatment.
These centers provide, information on protection and transmission routes from HIV / AIDS,
free and confidentiality principles, providing HIV test services, providing pre- and post-test
counseling services, and providing guidance to the center for treatment. First of all, starting
from big cities, increasing the number of these centers starting from the provinces where the
tourism sector is concentrated, starting from the cities where the international movement and
population mobility is high are among our main strategies.
In addition, in order to decrease the number of new cases and to increase the awareness of the
society, efforts are made to update the information in the formal and non-formal education
curricula, to provide printed document support, and to support educational activities including
peer education in all target groups, especially for universities. In the light of human rights and
ethical rules, the Ministry continues to work in cooperation with the UNAIDS (The Joint
United Nations Program on HIV and AIDS) and international recommendations and practices
set by WHO, with a view to covering all stakeholders.
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MİMARLIKTA AÇIK KAYNAK FELSEFESİ
OPEN SOURCE PHILOSOPHY IN ARCHITECTURE
Dr. Öğr. Üyesi Eray ŞAHBAZ
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
ÖZET
Yazılım dünyasında özgürlük hareketini Richard Stallman 80’lerin başında özgür yazılım
fikriyle başlatmıştır. Stallman kendi geliştirdiği bir işletim olan GNU’yu açık kaynak yaparak
insanlığın yararına sunmuş ve henüz kişisel bilgisayarların yaygın olmadığı o dönmede büyük
bir ileri görüşlülükle yazılım şirketlerinin tehditlerine karşı kullanıcıların özgürlüğünü garanti
altına almayı amaçlamıştır. Daha sonraki yıllarda özgür yazılım yerine açık kaynak teriminin
daha kapsayıcı olacağını savunan Eric Raymond öncülüğündeki bazı aktivistler açık kaynak
hareketini oluşturmuşlardır.
İronik olarak hepsi açık kaynak olarak adlandırılsa da Stallman’ın özgürlükçü ve tekelleşmeye
karşı olan fikirleri kısa sürede birçok alana ilham kaynağı olmuştur. Bu alanlardan bir tanesi
de mimarlıktır. Açık kaynak felsefesinin mimarlığa uyarlanmasında pratik ve pragmatik
olmak üzere iki ana görüşten bahsedilebilir. Bunlardan ilki tasarım fikirlerinin paylaşıldığı
platformlardır. Bu platformlar tıpkı yazılımlar gibi mimari tasarım fikirlerinin de özgürce
paylaşılmasını amaçlamaktadır. Özellikle internet ortamında oluşturulan açık kaynaklı proje
arşivleriyle mimarlar bazı ticari haklarından vazgeçerek tasarım fikirlerini insanlık yararına
paylaşabilmektedir. Böylece dünyanın neresinde olursa olsun isteyen kişiler bu tasarımları
özgürce kullanabilmektedir. Dünya çapında tanınmış bazı mimarların tasarımlarını
paylaştıkları Paperhouses ve modüler mobilya tasarımlarının paylaşıldığı Opendesk gibi
projeler bu çalışmalara örnek olarak gösterilebilir. Açık kaynak felsefesinin mimariye
uyarlanmasındaki diğer görüş ise açık kaynak fikrini sosyal sorunlara çözüm üretmek için
kullanan eylemci hareketlerdir. Bu görüşe dahil olan çalışmalar sadece proje fikirlerinin
paylaşılmasından daha öte uygulamaya dönüktür ve farklı alanlardaki paydaşların katılımıyla
fakir insanların barınma sorununa efektif çözümler üretmeyi amaçlamaktadır. Hindistan'ın
kırsal kesimlerindeki konut koşullarını iyileştirmek için geliştirilen açık kaynaklı bir proje
olan Livingboard buna örnek gösterilebilir. Proje farklı ihtiyaçlar için özelleştirilebilecek
maliyeti düşük modüler sistemler geliştirerek bu soruna ucuz ve kalıcı çözümler sunmayı
amaçlamaktadır. Mimarlık alanındaki söz konusu açık kaynak çalışmaları henüz emekleme
aşamasında olsa da ilerisi için umut vermektedir.
Açık kaynak felsefesi birçok konuda mimarlığa yeni imkanlar ve ufuklar sunsa da Stallman’ın
tam özgürlük mücadelesi kavranmadan mimarlık pratiğine etkisi yüzeysel kalacaktır. Vahşi
kapitalizmin şov aracı haline gelen mimarlığın bu durumdan kurtulabilmesi ancak tam
özgürlüğü hedefleyen bir hareket ile mümkündür. Söz konusu hareketin ise açık kaynaklı
mimarlık yerine özgür mimarlık şeklinde anılması daha uygun olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Açık Kaynak, Mimarlık, Özgürlük
ABSTRACT
In the software world, Richard Stallman started the freedom movement with the idea of free
software in the early '80s. In a period when personal computers were not yet common, he
made a great farsightedness and opened source codes of his own developed operating system
(GNU) for the benefit of humanity. By this way he aimed to guarantee freedom of users
against to threatening of software companies. In the following years, some activists led by
Eric Raymond, who argued that the term open source would be more inclusive rather than
free software, created the open source movement.
Ironically, it’s all called as open source, Stallman's ideas for libertarian and antimonopolization have inspired many areas in a short time. One of these areas is architecture.
Two main views can be mentioned as practical and pragmatic in the adaptation of open source
www.ankarakongresi.org
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philosophy to architecture. The first is the online platforms where design blueprints are
shared. These platforms aim to freely share architectural blueprints much the same computer
softwares. Especially with the open source project archives created on the internet
environment, architects can give up almost all their commercial rights and share their design
blueprints for the benefit of humanity. In this way, people can use these designs freely
wherever they are in the world. Projects such as Paperhouses where some world-renowned
architects share their designs and Opendesk where modular furniture designs are shared can
be shown as examples of these works. The other view in the adaptation of open source
philosophy to architecture is the activist movements that use the open source idea to produce
solutions to social problems. The studies included in this view are more practical than just
sharing blueprints and aim to provide effective solutions to the housing problem of poor
people with the participation of stakeholders in various fields of architecture. Livingboard, an
open source project to improve housing conditions in rural India, may be an example to these
projects. The project aims to develop inexpensive modular systems that can be customized for
different needs and to provide cost effective and permanent solutions to this problem.
Although these open source works in the field of architecture are still in their infancy, they are
promising for the future.
Although open source philosophy offers new opportunities and horizons for architecture in
many subjects, its impact on architectural practice will be external without understanding
Stallman’s freedom ideals. It is only possible that the architecture which has become the show
vehicle of savage capitalism recover by an unconditional freedom movement. It would be
more appropriate to refer to this movement as free architecture instead of open source
architecture.
Keywords: Open Source, Architecture, Freedom
1. ÖZGÜR YAZILIM MI, AÇIK KAYNAK MI?
Özgür yazılım bilgisayar yazılımlarının özgürce kullanılabilmesini ve paylaşılabilmesini
hedefleyen sosyal bir harekettir. Özgür yazılım hareketinin temelini Richard Stallman’ın 1989
yılında kaleme aldığı “Genel Kamu Lisansı” manifestosu oluşturmaktadır. Aslında
Stallman’ın deyimiyle nasıl ki yemek tarifi paylaşmak yemek pişirmek kadar eskiyse,
program paylaşmak da bilgisayarların ortaya çıkışına kadar dayanmaktadır [1]. Bu
dönemlerde yazlımlar daha çok akademik ortamlarda geliştirilmekte ve birçoğu aynı zamanda
akademisyen olan programcılar geliştirdikleri yazılımları kendi aralarında kaynak kodlarıyla
birlikte paylaşmaktadır. Bilgisayar şirketleri ise sattıkları bilgisayarların içerisindeki
yazılımları ücretsiz vermektedir [1]. Ancak daha sonraları yazılımlardaki satış potansiyeli fark
edilince şirketler yazılımların paylaşılmasını engellemeye yönelik girişimlerde bulunmuştur.
Bu durumdan son derece rahatsız olan Stallman, Massachusetts Teknoloji Enstitüsündeki
(MIT) görevinden istifa ederek daha sonraları birçok işletim sisteminin çekirdeğini
oluşturacak GNU işletim sistemini geliştirmiştir. Çok ciddi paralar kazanma imkânı varken bu
işletim sistemini insanlığın yararına sunmak amacıyla özgür hale getirmiştir.
Henüz kişisel bilgisayarların yaygın olmadığı bu dönemde ileride bilgisayar teknolojilerinin
günlük hayatın ayrılmaz bir parçası olacağını, teknoloji şirketlerininse bu durumu insanların
kişisel haklarını ve özgürlüklerini tehdit edecek şekilde kendi çıkarları doğrultusunda
kullanacağını, öngören Stallman özgür yazılım manifestosu ile kullanıcıların özgürlüğünü
güvence altına almayı amaçlamıştır. Bu hareket sadece ücretsiz yazılımdan fazlası, bir
özgürlük mücadelesidir. Stallman’a göre kullanıcıların tam özgür olabilmesi için yazılımın
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sadece ücretsiz veya açık kaynaklı olması yetmez, aynı zamanda şu dört özgürlük kriterini de
sağlamalıdır:






Özgürlük sıfır, yazılımı istediğiniz amaç için istediğiniz şekilde kullanabilme
özgürlüğüdür [2].
Özgürlük bir, yazılımın kaynak kodunu inceleyebilme ve istediğiniz gibi
değiştirebilme özgürlüğüdür [2].
Özgürlük iki, yeni kopyalar oluşturma ve bunları istediğiniz zaman başkalarıyla
paylaşma özgürlüğüdür. Stallman bunu komşunuza yardım etmek şeklinde
adlandırmaktadır [2].
Özgürlük üç, topluluğa yardımcı olmaktır. Başka bir deyişle dilediğiniz zaman
değiştirilmiş sürümleri paylaşma veya yayınlama özgürlüğüdür [2].

Stallman’ın özgür yazılım fikri bilgisayar dünyasında kısa sürede birçok geliştirici tarafından
ilgi görmüştür. İlk başlarda hareketin resmi ismi haline gelen özgür yazılım terimi herkes
tarafından kabul görse de ilerleyen süreçte terimle ilgili farklı görüşler ortaya çıkmıştır.
90’ların sonlarına doğru Eric S. Raymond öncülüğündeki bazı geliştiriciler daha kapsayıcı bir
terim olacağı düşüncesiyle “özgür yazılım” yerine “açık kaynak” terimini kullanmayı tercih
etmişlerdir [3]. Raymond’ın deyimiyle onların derdi özgür yazılım konsepti ile değil terimle
ilgilidir [3]. Raymond’a göre özgür yazılım teriminde başlıca iki sorun vardır. İlki terimdeki
özgür sözcüğü son derece muğlaktır [3]. İkincisi bu sözcük bazı şirketleri tedirgin ederek
harekete karşı bir önyargıya sebep olmaktadır [3]. Raymond özgürlük gibi keskin söylemlerle
özellikle kurumsal şirketleri ürkütmek yerine daha ılımlı bir politika ile ilgilerini çekip bu
harekete dahil olmalarını sağlama taraftarıdır.
Bu dönemden sonra açık kaynağın özgür yazılım hareketinden, tam da hareketin ruhuna
uygun olarak, çatallandığını (forking1) söylemek yanlış olmayacaktır. Aslında gerek
konseptleri gerekse hedefleri bakımından her iki hareket birbirine çok yakındır. Açık kaynak
da tıpkı özgür yazılım gibi içeriği ve kaynak kodları kullanıcıların tam erişimine açık olan
bilgisayar yazılımlarını tanımlamaktadır. Bir açık kaynak organizasyonu olan ve 1998 yılında
Eric Raymond ve Bruce Perens tarafından kurulan Open Source Initiative bir yazılımın açık
kaynaklı kabul edilebilmesi için taşıması gereken özellikleri ücretsiz yeniden dağıtım, açık
kaynak kod, gelişime açık olma, yazara ait kaynak kodun bütünlüğü, kişi ve gruplara
ayrımcılık yapılmaması, çalışma alanlarına karşı ayrımcılık yapılmaması, lisans dağıtımı,
sadece belirli bir ürüne özgü olmayan, diğer yazılımları kısıtlamayan ve teknolojik açıdan
tarafsız olan lisans şeklinde tanımlamıştır [4, 5].
Stallman her ne kadar açık kaynak hareketine tam olarak karşı çıkmasa da gerek terimle
gerekse hareketle ilgili bazı çekinceleri olduğunu dile getirmiştir. Açık kaynak hareketi
Stallman’ın çalışmalarından esinlenerek ortaya çıkmış olsa da özgür yazılım hareketinden bir
noktada ayrılmaktadır. Stallman bu iki hareket arasındaki temel farkı taşıdıkları değerler ve
dünya görüşleri olarak tanımlamıştır [2]. Stallman’a göre açık kaynak için yazılımın
kodlarının açık olması etik değil pratik bir meseledir ve açık kaynak kullanıcının
özgürlüğünden ziyade yazılımın nasıl daha iyi geliştirileceğiyle ilgilenmektedir [6]. Özgür
1

Forking (çatallanma): Bir programın kaynak kodlarını alarak aslından farklı bir sürüm çıkarma. Genelde yazılım
ekibi yeni atılacak adımlar konusunda ciddi fikir ayrılıkları yaşadığında bu yola başvurulur.
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yazılım kullanıcının tam özgürlüğünü hedefleyen sosyal bir hareket, açık kaynak ise bir tür
yazılım geliştirme metodolojisidir [2]. Onun tüm çekincelerine rağmen açık kaynak terimi
yazılım dünyasında bir hayli ilgi görmüş ve kullanımı kısa sürede yaygınlaşmıştır.
Stallman’ın özgürlükçü ve tekelleşme karşıtı fikirkeri sadece yazılım dünyasına değil birçok
alana ilham kaynağı olmuştur. Ancak biraz da ironik bir şekilde bu uyarlamalarda özgür
yazılım yerine açık kaynak terimi tercih edilmiştir. Belki bu durumda açık kaynak teriminin
içerisinde, Raymond ve arkadaşlarının da öngördüğü gibi, yazılım sözcüğünün geçmemesinin
etkisi olabilir. Günümüzde açık kaynak felsefesi veri paylaşımından ilaç üretimine [7], enerji
çözümlerinden [8, 9] akademik araştırmalara [10] kadar geniş bir yelpazede kullanılmaktadır.
Her ne kadar bu çalışmalar açık kaynak adıyla anılsa da özünde Stallman’ın fikirlerini
barındırmaktadır.
2. MİMARLIKTA AÇIK KAYNAK PROJELERİ
Açık kaynak felsefesinin mimarlık pratiğinde kullanımı genel olarak paylaşım ve eylem
odaklı hareketler şeklinde ikiye ayrılabilir. Bunlardan ilki daha çok mimari projelerin
paylaşıldığı çevrimiçi açık kaynaklı proje platformlarıdır. Diğeri ise daha çok gönüllülerin
katılımıyla mimarlık alanındaki sosyal sorunlara çözüm üretmeyi amaçlayan açık kaynaklı
sosyal mimarlık hareketleridir.
2.1. Açık Kaynaklı Proje Paylaşımı
Bu platformlar tıpkı yazılımlar gibi mimari tasarım fikirlerinin de özgürce paylaşılmasını
amaçlamaktadır. Özellikle internet ortamında oluşturulan açık kaynaklı proje arşivleriyle
mimarlar nerdeyse tüm ticari haklarından vazgeçerek tasarım fikirlerini insanlık yararına
paylaşabilmektedir. Böylece dünyanın neresinde olursa olsun isteyen kişiler bu tasarımları
özgürce kullanabilmektedir. Dünya çapında tanınmış bazı mimarların tasarımlarını
paylaştıkları Paperhouses bu çalışmalara örnek olarak gösterilebilir (Şekil 1).

Şekil 1 Paper Houses Projesinden Bazı Tasarımlar
Proje alanında isim yapmış belirli mimarların açık kaynak projeleri üzerinden geliştirilen bir
iş modelidir [11]. 2014 yılında Joana Pacheco tarafından hayata geçirilen proje mimarlığı
herkes için daha erişilebilir kılmayı amaçlamaktadır.
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Bu konudaki bir diğer örnek ise modüler mobilya tasarımlarının internet üzerinden
paylaşıldığı Opendesk projesidir. Kullanıcılar tasarımcıların çizimlerini ücretsiz kullanarak
istedikleri mobilyayı üretme imkânı bulmaktadır.
2.2. Açık Kaynaklı Sosyal Mimarlık Projeleri
Açık kaynak felsefesinin mimariye uyarlanmasındaki diğer görüş ise açık kaynaklı fikrini
sosyal sorunlara çözüm üretmek için kullanan eylemci hareketlerdir. Bu görüşe dahil olan
çalışmalar sadece proje fikirlerinin paylaşılmasından daha öte eyleme dönüktür ve farklı
alanlardaki paydaşların katılımıyla fakir insanların barınma sorunu gibi dünya üzerindeki
sosyal sorunlara efektif çözümler üretmeyi amaçlamaktadır. Livingboard projesi bu
çalışmalardan biridir (Şekil 2).

Şekil 2 Livingboard Projesi
Proje Hindistan’ın fakir bölgelerindeki konut sorununa ucuz ve etkili bir çözüm üretmeyi
amaçlamaktadır. Proje bilgisayarlardaki anakart (mainboard) mantığından yola çıkarak
mimari öğelerin sökülüp takılabileceği bir tabanlık tasarımını baz almaktadır. Bu sayede basit
malzemelerle özelleştirilebilen ve yerel ihtiyaçlara karşılık verebilecek yaşam alanları
üretmeyi amaçlamaktadır. Temel ihtiyaçları karşılayan ıslak hacimler veya ocak gibi öğeler
kart üzerindeki farklı modüllere takılabilmektedir. Böylece kullanıcı bu öğeleri kart üzerinde
istediği yere konumlandırabilmektedir.
3. OSArc: MİMARLIĞIN AÇIK KAYNAK MANİFESTOSU
Açık kaynak felsefesi yazılım dünyasında uzun yıllardır var olsa da mimarlık alanında henüz
yeni bir harekettir. Tıpkı yazılım dünyasında olduğu gibi bazı konulardaki belirsizlikler
çekincelere neden olabilmekte, hatta kötüye kullanımların önünü açabilmektedir. Bu durum
mimarlık dünyası için de bir açık kaynak manifestosunun yazılmasını elzem hale getirmiştir.
Domus dergisi açık kaynağı konu edindiği bir sayısı için MIT profesörü Carlo Ratti’den bir
makale yazmasını istediğinde Ratti bu yazının da açık kaynağın ruhuna uygun olacak şekilde
iş birliği ile yazılabileceği fikrini ortaya atmıştır [12]. Bu fikirden hareketle wikipedia
üzerinde açık kaynak mimarlıkla ilgili herkesin katılımına açık bir sayfa oluşturulmuştur1.
Böylece mimarlığın ilk açık kaynak manifesto taslağı ortaya atılmıştır. Kısaca OSArc olarak
adlandırılan bu katılımcı çalışmanın 11 Mayıs 2011 tarihli çıktısı Domus dergisinde makale
1

https://en.wikipedia.org/wiki/Open-source_architecture
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olarak yayınlanmıştır. Wikipedia sayfasındaki manifesto ise halen güncellemelere ve yeni
katkılara açıktır.
Manifestoda yerel (vernaküler) mimarideki yapı üretimine dair günlük çözümler üretilmesi ve
bu çözümlerin paylaşılarak yeni yapılara adapte edilmesi mimarideki açık kaynak kültürünün
ilk basit örnekleri olarak tanımlanmıştır [13]. OSArc projesi ise bunun modern bir uzantısı
olarak geleneksel telif hakkı kısıtlamalarını Creative Commons (CC) lisansı ile değiştirerek
mimari projelere açık erişimi mümkün kılmayı amaçlamaktadır. CC lisansı, bir eserin internet
ortamındaki kullanım koşullarının eser sahibi tarafından belirlemesini sağlamaktadır [14]. CC
lisansı yazılımlardan ziyade sanat eserleri, grafik çalışmaları veya medya içerikleri gibi daha
çok yaratıcılıkla ilgili ürünleri kapsamakta ve bu yönüyle yazılım lisanslarından
ayrılmaktadır. Ancak bu lisansın özellikle ticari ürünlere getirdiği kısıtlamaların ve eser
sahibine verdiği yetkilerin açık kaynak felsefesiyle uyuşup uyuşmadığı ayrı bir tartışma
konusudur. Zira Stallman 2006 yılında Zagreb’te yaptığı “Özgür Yazılım Hareketi ve
Özgürlüğün Geleceği” konulu konferansta özellikle ticari CC lisanslarının hiçbir özgürlük
getirmediğini, ticari olmayanlarınsa getirdiği özgürlüğün ancak minimum özgürlük olarak
tanımlanabileceğini belirtmiştir [2]. Manifesto da CC lisansına atıfta bulunulması mimarların
Stallman’ın tam özgürlük fikrini henüz kavrayamadıklarını göstermektedir. Buradan da
anlaşılmaktadır ki mimarlık camiası açık kaynak konusunda emekleme aşamasındadır ve bu
felsefeyi özümsemek için biraz daha zamana ihtiyacı vardır.
OSArc projesinin
eleştirilebileceği bir başka nokta ise telif bırakma (copyleft) ve müelliflik hakları gibi
konulara pek değinilmemiş olmasıdır. Yine de manifestonun kendisinin de açık kaynaklı ve
yeni katılımlara açık olması bu sorunlara dair ileride çözümler üretme potansiyeline sahip
olduğunun bir göstergesi olarak yorumlanabilir. Mimarlık pratiğindeki sorunlar ve ihtiyaçlar
geliştikçe manifesto da kendisini bu konuda güncelleyecektir.
4. TELİF FERAGATI (COPYLEFT) VE MÜELLİFLİK SORUNU
Telif feragatı (copyleft), bir programın tüm değiştirilmiş ve geliştirilmiş sürümleriyle birlikte
özgür yazılım haline getirilmesidir [15]. Stallman telif feragatını pragmatik bir idealizm
olarak tanımlamaktadır [16]. Ona göre şöhret veya servet sahibi olabilecekken telif
haklarından vazgeçerek kaynak kodları tüm insanların faydalanabilmesi için açmak işbirliği
ve dayanışmayı arttırarak daha iyi bir toplum idealine katkıda bulunacaktır [16]. Bir
yazılımcının program üzerinde her türlü hakka (dolayısıyla güce) sahipken bu durumdan
kendi isteğiyle vazgeçmesi gerçekten de pragmatik bir idealizm olarak tanımlanabilir.
Benzer bir durum mimarlık için de geçerlidir. Mimarlar müelliflik haklarına göre
tasarladıkları proje üzerindeki en yetkili kişidir. Mimari bir proje çeşitli fikir ve sanat eserleri
kanunlarınca (ülkemizde 5846 sayılı kanun) korunmaktadır ve müellifinin izni olmadan hiçbir
şekilde kullanılamamakta veya değiştirilememektedir. Açık kaynak felsefesi tam da bu
durumu sorgulanır hale getirmektedir. Bir projeyi açık kaynaklı hale getirmek tıpkı yazılım
dünyasındaki telif feragatı gibi müelliflik haklarından vazgeçmek anlamına gelmektedir. Açık
kaynak manifestosu olma iddiası ile ortaya çıkan OSArc projesinde Stallman tarafından özgür
olmamakla eleştirilen CC lisansının benimsenmesi mimarların halen yeterli pragmatik
idealistliğe ulaşamadıklarını ve bütün haklarını devretme konusunda bazı çekincelerinin
olduğunu göstermektedir. Gerçi bu çekinceler çok da yersiz değildir. Bir proje açık kaynaklı
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hale geldiğinde herkesin kullanımına açık olmaktadır. Bu ise projenin herkes tarafından
kullanılabilmesinin yanı sıra projeye dışarıdan her türlü müdahaleyi de mümkün hale
getirmektedir. Teknik bilgisi yetersiz birinin bu projeyi alarak istediği gibi değiştirmesi
projede farklı sorunlar ortaya çıkmasına neden olabilir. Hatta bu sorunların bazıları hayati
tehlikeler bile içerebilir. Bu durumda projenin sadece mimarlar gibi teknik donanımı olanlar
arasında paylaşılması daha mantıklı gibi görünmektedir. Ancak lisansın yalnızca belirli bir
kitlenin kullanımına açılması bu sefer açık kaynak felsefesinin ruhuna ters düşecektir. Açık
kaynak söz konusu olduğunda mimarlık camiasını bu gibi çözülmesi güç birçok sorunun
beklediği bir gerçektir.
5. SONUÇ
Açık kaynak felsefesi sadece yazılım dünyasına ait olmaktan çoktan çıkmıştır. Günümüzde
açık kaynağın tanımı yazılıma ek olarak kullanıcıların tam erişimine açık olan mimari ve
endüstriyel tasarımlar, akademik çalışmalar, kitaplar ve çeşitli projeler şeklinde
genişletilebilir. Mimarlığın yakın tarihine bakıldığında yazılım dünyasıyla benzerlikler
kurmak mümkündür. Geleneksel yazılım dünyasında yazılımcıların kullanıcıların bütün
ihtiyaçlarını önceden belirlemesi gerekmektedir. Hatta öyle ki bilgisayarlar kendi kendilerine
mantık yürütemedikleri için kullanıcıların yapacağı tüm mantıklı ve mantıksız işlemler de
önceden kestirilerek buna göre kullanıcıyı yönlendirecek ve uyaracak algoritmalar
hazırlanmalıdır. Modern mimarlık akımıyla birlikte mimarlara (tıpkı daha sonraları
yazılımcıların olacağı gibi) kullanıcının tüm ihtiyaçlarını öngörmek zorunda oldukları bir rol
biçilmiştir. Mimar, idealize edilmiş kullanıcının idealize edilen ihtiyaçlarına çözümler
üreterek kullanıcı için en ideal mekânı tasarlamaktadır. Ancak tıpkı yazılım dünyasında
olduğu gibi değişen kullanıcı ihtiyaçlarına cevap veremeyen bu anlayış zamanla
sorgulanmaya başlamıştır. Açık kaynaklı mimarlık özgür ve katılımcı yapısıyla zamanla
değişen ihtiyaçlarına göre kullanıcının mimari tasarımı özelleştirebileceği bir imkân
sunmaktadır.
Açık kaynak müelliflik hakları konusunda da yeni bir paradigma yaratmaktadır [11].
Mimarların telif haklarından vazgeçerek tasarımlarını diğer insanların kullanımına sunması
proje üzerindeki neredeyse sonsuz olan hakimiyetlerinden gönüllü olarak feragat etmeleri
anlamına gelmektedir. Bu durum tıpkı yazılım dünyasındaki programcı-kullanıcı arasındaki
sınırlar gibi mimaride de mimar ve kullanıcı arasındaki sınırların belirsizleşmesini
beraberinde getirmektedir. Mimarların birçoğunun tasarımlarının telif haklarından feragat
etme konusunda çeşitli çekincelerinin olduğu bir gerçektir. Örneğin bir mimarın tasarladığı
bir projenin açık kaynak ile farklı yerlerde uygulanabilirliği konusunda çekincelerinin olması
gayet doğaldır. Zira sosyo-kültürel yapı, iklim, topografya vb. gibi tasarımı etkileyen çevresel
faktörlerin bu durumda göz ardı edilmiş olması muhtemeldir. Ancak söz konusu sorunun
çözümü de açık kaynak felsefesinin içinde saklıdır. Açık kaynak projenin
güncellenmesine/değiştirilmesine izin verdiğinden bu sorun projenin yerel verilere göre
güncellenmesi ile rahatlıkla aşılabilmektedir. Belki de böylesi bir durumda mimarların
kaygılandıkları sorunların birçoğuna açık kaynak felsefesinin kendi içinde çözüm üretecek
kadar özgür bir yapıya sahip olduğunu anlamaları ve bu harekete güvenmeyi öğrenmeleri
gerekmektedir.
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Sonuç olarak açık kaynak felsefesinin mimarlıkta kullanımına bakıldığında henüz Stallman’ın
fikirlerinin tam olarak anlaşılamadığı ve bahsettiği pragmatik idealistlikten çok uzakta
olunduğu görülmektedir. Felsefenin mimarlığa açık kaynaklı mimarlık şeklinde uyarlanması
bile Stallman’ın tam özgürlük konusunda neden bu denli kaygılandığının anlaşılamadığını
göstermektedir. Açık kaynaklı mimarlık yerine özgür mimarlık teriminin kullanılması hem
Stallman’ın fikirlerini daha iyi yansıtması hem de mimarlık pratiğinin özgürlüğüne dikkat
çekmesi bakımından daha doğru olacaktır. Mimarlığın vahşi kapitalizmin şov aracı haline
geldiği günümüzde mimarlığın tam özgür olabilmesi, insan ve toplum yararına projeler
üretebilmesi için bu fikirlerin doğru özümsemesi son derece önemlidir. Aksi takdirde tıpkı
ekolojik mimarlıkta olduğu gibi özgür mimarlığında özünden saparak bir pazarlama aracına
dönüşmesi kaçınılmazdır.
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ABSTRACT
Metamaterials (MTM) are defined as artificial materials consisting of periodic structural units
with unusual properties not found in nature. Electromagnetic (EM) MTMs simultaneously
have negative electrical permeability (ε (ω) <0) and negative magnetic permeability (μ (ω)
<0) and provide the left-hand rule that is different from the materials found in nature. After
the MTMs were experimentally demonstrated, the number of studies on them increased
rapidly and many studies have been carried out in the microwave, infrared and visible
frequency regions. These studies can be listed as the EM harvesting, absorber, super lenses,
THz applications and MTM based antennas. Perfect absorber by damping EM waves is one of
the most important applications of MTMs. In these studies, it is expected that the maximum
power will be added to the load on which the energy will be collected. In this study, the dualband MTM absorber design in the WLAN band range will be realized. First of all, the
geometric structure of the proposed MTM is optimized and the best signal absorption is
obtained. Then, the optimization studies were performed which made negative ε (ω) and μ (ω)
parameters to show that the structure exhibited MTM characteristics. Thus, the MTM
absorber structure exhibiting negative refraction was obtained. After achieving the expected
results, the energy harvesting step was continued. At this step, the resistances with different
values were placed in the gaps determined in the geometric structure of MTM and the
absorption graph analysis was performed for each resistance. The number of the added
resistances is three and their values range from 2000 ohms to 12000 ohms. In the last stage,
the absorbed power (Watt) value for the proposed structure is examined depending on the
frequency for the added resistances. The obtained data show that power is obtained at the
frequencies determined for the proposed MTM structure and these results enable energy
collection.
Keywords: Metamaterial, Absorber, Harvesting
ÖZET
Metamalzemeler (MTM) doğada bulunmayan sıra dışı özelliklere sahip periyodik yapı
birimlerinden oluşan yapay malzemeler olarak tanımlanmaktadır. Elektromanyetik (EM)
MTM’ler eşzamanlı olarak negatif elektriksel geçirgenliğe (ε(ω)<0) ve negatif manyetik
geçirgenliğe (μ(ω)<0) sahiptir ve doğada bulunan malzemelerden farklı olan sol el kurallara
uymaktadırlar. MTM’ler deneysel olarak gösterildikten sonra, onlar hakkında yapılan
araştırmaların sayısı hızla artmış ve mikrodalga, kızılötesi ve görünür frekans bölgelerinde
birçok çalışma yapılmaya başlanmıştır. Bu çalışmalar genel olarak, enerji toplama, sinyal
emilimi, süper lensler, THz uygulamaları ve MTM tabanlı antenler şeklinde listelenebilir. EM
dalganın sönümlenmesi ile gerçekleşen mükemmel sinyal emilimi MTM’lerin en önemli
uygulama alanlarından biridir. Mükemmel sinyal emilimine sahip MTM yapılar enerji
toplama uygulamalarında tercih edilmektedir. Bu çalışmada WLAN bant aralığında çift-bant
sinyal emici MTM tasarımı yapılmıştır. Öncelikle MTM’nin geometrik yapısı optimize
edilerek, en iyi sinyal emilimi elde edilmiştir. Daha sonra, yapının MTM karakteristiği
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sergilediğini göstermek için ε(ω) ve μ(ω) parametrelerini negatif yapan optimizasyon
çalışmaları yapılmıştır. Böylelikle negatif kırılma sergileyen sinyal emici MTM yapı elde
edilmiştir. İstenilen sonuçlar elde edildikten sonra, enerji toplama aşamasına geçilmiştir. Bu
aşamada MTM’nin geometrik yapısında belirlenen boşluklara farklı değerlere sahip dirençler
yerleştirilmiş ve her bir direnç için emilim grafiği analizi yapılmıştır. Yerleştirilen direnç
sayısı üç olup değerleri 2000 ohm ile 12000 ohm arasında değişmektedir. Son aşamada
önerilen yapı için eklenen dirence göre soğrulan güç (Watt) miktarı değeri frekansa bağlı
olarak incelenmiştir. Elde edilen veriler önerilen MTM yapı için belirlenen frekanslarda güç
elde edildiğini göstermekte ve bu sonuçlar da enerji toplama işlemini mümkün kılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Metamalzeme, Sinyal Emilimi, Enerji Toplama
1. INTRODUCTION
Metamaterials (MTMs) are artificial structures that can achieve electromagnetic (EM)
characteristics that do not occur naturally, such as negative index of refraction or EM
cloaking. MTMs usually consist of a multitude of unit cells. These unit cells are produced
from conventional materials such as metals and dielectrics like plastics. The theoretical
properties of MTMs were first theorized in the 1968 by Veselago, who focused on the purely
theoretical concept of negative index structures [1]. Then, they were experimentally
demonstrated by Smith in the 2000s. Great interest of researchers was attracted due to their
properties such as the reverse Doppler effect, reverse Vavilov-Cherenkov radiation, negative
reflection index, and double negative properties [2]. MTMs simultaneously have negative
electrical permeability (ε (ω) <0) and negative magnetic permeability (μ (ω) <0) and provide
the left-hand rule that is different from the materials found in nature. After they were
experimentally demonstrated, the number of studies on them increased rapidly and many
studies have been carried out in the microwave, infrared and visible frequency regions. These
studies can be listed as the EM harvesting [3,4], absorber [5,6], antennas [7,8], and THz
applications [9,10].
The perfect absorber by damping EM waves is one of the most important applications of
MTMs. In such applications, the unit cell of the MTM structure is generally composed of a
resonator and a dielectric substrate covered with a metal. Theoretically, the perfect absorber is
achieved by matching the unit cell of the MTM to the impedance of the free space in the
specified frequency range. Perfect MTM absorber structures are preferred for the energy
harvesting applications. Nowadays, the batteries and similar devices are considered as the
most used energy sources of portable devices. But, such devices have some disadvantages
such as big size, high weight, and rapid depletion of battery. These disadvantages lead
researchers to energy harvesting methods. With the advancement of materials researches, the
applications of MTM based perfect absorption have been considerable developments for the
emergence of MTM harvesting. It is important for the basis of harvesting studies that MTM
provides perfect absorption of incident waves at required frequency range. In this study, the
dual-band MTM absorber design in the WLAN band range will be realized. First of all, the
geometric structure of the proposed MTM was optimized and the best signal absorption was
obtained. Then, the optimization studies were performed which made negative ε (ω) and μ (ω)
parameters to show that the structure exhibited MTM characteristics. Thus, the MTM
absorber structure exhibiting negative refraction was obtained. After achieving the expected
results, the energy harvesting step was continued. At this step, the resistances with different
values were placed in the gaps determined in the geometric structure of MTM and the
absorption graph analysis was performed for each resistance. In the last stage, the absorbed
power (Watt) value for the proposed structure is examined depending on the frequency. The
obtained data show that power is obtained at the frequencies determined for the proposed
MTM structure and these results enable energy collection.
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2. DESIGN AND SIMULATION PROCEDURES
The proposed MTM structure, which consists of three layers – the ground plane, the substrate,
and the resonator layer, is demonstrated in Fig. 1. The proposed dual-band MTM which has
a = 21 mm sizes consist of three parts the copper ground plane, FR-4 substrate, and copper
circle resonator. These parts have thickness of 0.035 mm, 1.6 mm, and 0.035 mm,
respectively. The resonator has r1 = 21 mm and r2 = 21 mm radius values. In addition, the
resonator has b = 2.5 mm dimension that has two gaps. The gaps of resonator have g = 2.5
mm sizes. We investigated the harvesting characteristics of the proposed wearable MTM by
using a full-wave EM solver CST Microwave Studio (Computer Simulation Technology
GmbH, Darmstadt, Germany) based on the finite integration technique (FIT).

Figure 1. The schematic structure of the proposed dual-band MTM structure.
3. CALCULATION METHOD AND RESULTS
After designing the proposed MTM structure, the simulation calculations were realized to
investigate the absorption and harvesting characteristics. The calculations were carried out at
2-5 GHz frequency range. Firstly, the absorber characteristics of the proposed structure were
examined. In this case, the absorption equation which can be calculated by the equation
A(ω) = 1 − R(ω) − T(ω) should be investigated. In order to maximize the absorption, the
reflection and transmission, which are expressed by the equation R(ω) = |S11 |2 and T(ω) =
|S21 |2, should be minimized at the resonance frequency. In order to completely prevent
transmission of the structure, its back site was blocked with a copper material. In this context,
the calculation results of the MTM structure have been investigated according to the
absorption equation A(ω) = 1 − R(ω) where |S21 |2 = 0 since T(ω) ⟶ 0. As a result, it is
seen that the reflection of the MTM structure depends on the S11 parameter. The S parameter
results of the proposed structure are shown the Fig. 2. According to these results, it is seen
that the proposed structure has 2 absorption peaks.

Figure 2. The S parameters of the proposed dual-band MTM structure.
After the design process of the proposed structure was completed, the optimization steps of
this structure was performed. The geometric optimization stage for MTMs is remarkably
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important because the EM properties of the MTMs can be determined by the geometric shape
and parameters. Since  and  have negative values simultaneously, it is appropriate to
examine all the parameters of the structure studied as MTM. The obtained results are
demonstrated in Fig. 3.

Figure 3. The permittivity (epsilon), the permeability (mu), and the refractive index (n)
graphs.
The absorption coefficient of MTM structure is related to its frequency dependent
transmission T(ω) and reflection R(ω), according to the formula: A(ω) = 1 − R(ω) − T(ω).
According to the system of the MTM absorber, maximizing frequency value of the absorption
A(ω) is equivalent to minimizing simultaneously both the transmission T(ω) and the
reflectivity R(ω) at the same frequency range. The proposed dual-band MTM structure has
86.4 % and 62.4 % absorption values.

Figure 4. The absorption, reflection and, transmission graphs.

4. HARVESTING APPLICATION
MTMs used for the energy harvesting mainly include the phononic crystals, acoustic, and
electromagnetic MTMs. EM MTMs have specific characteristics, such as negative-refractive
index and evanescent wave amplification, so they can provide potential solutions to EM
energy harvesting. The proposed harvesting architecture was constructed using three lumped
elements. The elements were placed in the gaps of the resonator layer. The value of the
elements ranges from 2000 ohms to 12000 ohms. The absorption graph and MTM harvesting
design are demonstrated in Fig. 5, respectively. As the resistance value increases, there is a
periodic shift in the resonance frequency. The amplitude of the resonance frequency
corresponding to the resistance values is 56.17%, 67.31%, 72.29%, 74.45%, 76.20% and
78.35, respectively.
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Figure 5. (a) The absorption ranges 2000 and 12000 ohm in 2000 ohm increments of the
proposed MTM structure. (b) The proposed MTM harvesting design.
To examine the harvesting characteristics of the proposed structure, the loss in lumped
elements, power accepted, and power stimulated of it was analyzed in the 2-5 GHz frequency
range. The results are shown in Fig. 6. The power stimulated has reached 0.5 W value in the
operation frequency range with resistor. The power accepted of structure reaches maximum
value at 2.5 GHz frequency when the power stimulated results are taken into consideration.
According to the results of the loss in lumped element calculation, the suggested MTM
structure can absorb 0.32 W and 0.27 W, which corresponds to 64 % and 54 % of power of
incident wave in the operation frequency range, respectively.

Figure 6. The loss in lumped elements, power accepted, and power stimulated based the
power characteristics of the proposed MTM structure
CONCLUSIONS
In this study, the dual-band MTM absorber design in the WLAN band range was carried out.
First stage, the geometric structure of the proposed MTM was optimized and the best signal
absorption was obtained. Then, the epsilon and mu values of the proposed MTM structure
were analyzed and shown to have a negative refractive index. After establishing the
appropriate structure, S parameters and absorption graphs were obtained. The results showed
that the proposed structure can be used in energy harvesting applications. Second stage, the
energy harvesting calculations was performed for the proposed structure. The loss in lumped
elements, power accepted, and power stimulated were obtained. The overall results exhibit
that the proposed structures have potentials to be used as energy harvesting materials.
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ABSTRACT
Metamaterials (MTM) are defined as artificially produced man-made materials that do not
exist in nature. The geometric structure of MTMs allows the free control of the dielectric
constant ε (ω) and permeability μ (ω) parameters, which are defined as electromagnetic (EM)
parameters. In this respect, the characteristics of the MTMs can be controlled by these EM
parameters, unlike other materials. In this study, a perfect MTM absorber structure with
flexible properties in the THz frequency range was investigated. The proposed MTM
structure that consists of is four-part is designed using the GaAs, gold and polyimide
materials. In the first step, the S parameters of the proposed MTM were optimized in the
determined THz frequency range. This step was realized by making changes in the geometric
structure of MTM. After obtaining the appropriate frequency values for the proposed
structure, the absorption, reflection and transmission graphs were analyzed. According to the
obtained results, the proposed MTM structure showed perfect absorption characteristics at the
frequency 4-14 THz range. This structure can be used for many different applications such as
sensor, super lens and energy acquisition in the THz frequency range. In addition, the
proposed MTM structure has 12 absorption peaks in the calculated frequency range. Two of
these peaks, which are at 99.9% level, have perfect absorption. In this respect, this structure
exhibits multiband characteristics. In the last stage, the pressure sensor application for the
proposed MTM structure was carried out. For this purpose, an air layer of different
dimensions was added to the MTM structure. The absorption values of the added air layer
depending on the frequency were observed. According to the obtained values, as the thickness
of the air layer increases, the absorption frequency shifts. As a result, this study revealed that
the proposed THz MTM structure can be used as a pressure sensor.
Keywords: Metamaterial, Absorber, Harvesting, Sensor
ÖZET
Metamalzemeler (MTM) doğada var olmayan yapay olarak üretilen insan yapımı malzemeler
olarak tanımlanmaktadır. MTM’lerin geometrik yapısı elektromanyetik (EM) parametreler
olarak tanımlanan dielektrik sabiti ε(ω) ve geçirgenlik μ(ω) parametrelerinin serbest bir
şekilde kontrolüne izin vermektedir. Bu bakımdan, MTM’lerin karakteristik özellikleri, diğer
malzemelerin aksine, bu EM parametreler tarafından kontrol edilebilir. Birçok araştırma
alanına sahip olan MTM’lerle ilgili olarak son yıllarda yapılan terahertz (THz) uygulamaları
araştırmacılar tarafından yoğun ilgi görmektedir. Bu çalışmada, THz frekans aralığında esnek
özelliklere sahip mükemmel MTM emici bir yapı incelenmiştir. Dört parçadan oluşan MTM
yapı GaAs, altın ve poliimid malzemeler kullanılarak tasarlanmıştır. İlk aşamada, belirlenen
THz frekans aralığında önerilen MTM’nin S parametrelerini optimize edilmiştir. Bu işlem
MTM’nin geometrik yapısında değişiklikler yapılarak gerçekleştirilmiştir. Önerilen yapı için
uygun frekans değerleri elde edildikten sonra, emilim, yansıma ve iletim grafiklerini analiz
edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, önerilen MTM yapı 4-14 THz frekans aralığında
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mükemmel emilim karakteristiği göstermekte olup THz frekans aralığında sensör, süper lens
ve enerji toplama gibi birçok farklı uygulamada kullanılabileceği gösterilmiştir. Ayrıca
hesaplama yapılan frekans aralığında önerilen MTM yapının 12 emilim pikine sahip olduğu
görülmüştür. Bu piklerden 2 tanesi %99,9 seviyesinde mükemmel emilime sahiptir. Bu
bakımdan yapı çoklu bant özelliği sergilemektedir. Son aşamada, önerine MTM yapı için
basınç sensörü uygulaması gerçekleştirilmiştir. Bunun için öncelikle MTM yapı içerisine
farklı kalınlıklara sahip hava katmanları yerleştirilmiştir. Eklenen her hava katmanı için
hesaplamalar yeniden yapılmış ve frekansa bağlı olarak emilim değerleri elde edilmiştir. Elde
edilen değerlere göre, hava katmanın kalınlığı arttıkça emilim frekans değerinin kaydığı
görülmektedir. Sonuç olarak önerilen THz MTM yapının basınç sensörü olarak
kullanılabileceği anlaşılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Metamalzeme, Sinyal Emilimi, Enerji Toplama, Sensör
1. INTRODUCTION
Metamaterials (MTMs) are artificially crafted composite materials that derive their
characteristics from geometric structure, rather than chemical composition found in natural
materials. The geometric structures of MTMs allow the free control of the permittivity ε (ω)
and permeability μ (ω) parameters, which are defined as electromagnetic (EM) parameters. In
1968, Veselago theoretically showed that a medium could have a negative refractive index
according to these parameters [1]. Then, between 1996 and 1999, MTMs were experimentally
demonstrated, and in 2001 the first production of MTMs was realized [2,3]. With the
experimental demonstration and production of MTMs, these materials have attracted great
interest from scientists and have become a rapidly developing research area. Some of these
research areas can be listed as the sensors [4], antennas[5], perfect absorber [6], energy
harvesting [7] and terahertz (THz) applications [8,9].
In 2004 the classic split ring resonator (SRR) was scaled to give a magnetic response in the
THz regime [10]. They designed a MTM with a 36 m unit cell, which normally has an 8
mm unit cell. With this study, the quest to bridge the THz gap in the electromagnetic
spectrum has ushered enormous amount of research activities in the recent years. Nowadays,
the productions of MTMs in the THz frequency range have attracted tremendous attention.
Some researches about THz devices can be listed the imaging, sensing, radiation detection,
high resolution spectroscopy, and biomedical analytics. Considering the frequency range
THz, the major advantage of a perfect metamaterial absorber as a sensor is the sensitive shift
in the absorber resonance frequency along with the sharp change in the amplitude of the
resonance due to strong interaction of the analytic with the electric and the magnetic fields at
resonant perfect absorption frequency. In this study, a flexible perfect MTM absorber
structure was designed and analyzed. Then, sensor application at THz frequencies was
realized. The proposed MTM structure, which consists of four parts, was designed by
integrating the GaAs patch and gold circle resonator on polyimide. The backside was coated
with gold to obtain the perfect absorber properties. The proposed structure was optimized
according to its dimension values to achieve the MTM characteristics that are the negative
permittivity, permeability and refractive index. Then, the EM characteristics were obtained
and the perfect absorption properties were examined. In addition, the pressure sensor
application using thickness values was realized.
2. DESIGN AND SIMULATION PROCEDURES
The proposed multiband THz MTM consists of four layers: gold ground plane, polyimide
substrate, GaAs patch, and gold circle resonator. The geometrical structure of unit cell of this
structure is shown in Fig. 1. The GaAs patches and the gold resonator form this MTM
absorber by sandwiching the polyimide substrate with the ground plane. The dimension of the
resonator and ground plane determine the EM characteristic according to  and  of the
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perfect absorber. The proposed MTM structure is designed to have a thin and highly flexible
substrate. In addition, the MTM absorber, which has a circle resonator, can be produced with
easy fabrication techniques.

Figure 1. The schematic structure of the proposed multiband MTM structure.
The proposed multiband MTM which has a = 42000 nm sizes consist of four parts as the
gold ground plane, polyimide substrate, GaAs patch, and gold resonator. These parts have
thickness of 200 nm, 4000 nm, 300 nm, and 200 nm, respectively. The resonator has b =
34000 nm sizes. In addition, the resonator has c = 28000 nm and d = 3000 nm dimensions
that has two gaps. The gaps of resonator have g = 2000 nm sizes. We investigated the sensor
characteristics of the proposed wearable MTM by using a full-wave EM solver CST
Microwave Studio (Computer Simulation Technology GmbH, Darmstadt, Germany) based on
the finite integration technique (FIT).
3. CALCULATION METHOD AND RESULTS
After designing the MTM structure, the simulation calculations are realized to investigate the
absorption and THz characteristics of the proposed structure. The calculations were carried
out at 4-15 THz wideband frequency range. Firstly, the absorber characteristics of the
proposed structure were examined. In this case, the absorption equation which can be
calculated by the equation A(ω) = 1 − R(ω) − T(ω) should be investigated. In order to
maximize the absorption, the reflection and transmission, which are expressed by the equation
R(ω) = |S11 |2 and T(ω) = |S21 |2 , should be minimized at the resonance frequency. In order
to completely prevent transmission of the structure, its back site was blocked with a gold
material. In this context, the calculation results of the MTM structure have been investigated
according to the absorption equation A(ω) = 1 − R(ω) where |S21 |2 = 0 since T(ω) ⟶ 0.
As a result, it is seen that the reflection of the MTM structure depends on the S11 parameter.
The S parameter results of the proposed structures are shown the Fig. 2. According to these
results, it is seen that the proposed structure has 12 absorption peaks.

Figure 2. The S parameters of the proposed multiband MTM structure.
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The absorption coefficient of MTM structure is related to its frequency dependent
transmission T(ω) and reflection R(ω), according to the formula: A(ω) = 1 − R(ω) − T(ω).
According to the system of the MTM absorber, maximizing frequency value of the absorption
A(ω) is equivalent to minimizing simultaneously both the transmission T(ω) and the
reflectivity R(ω) at the same frequency range. The proposed MTM structure has 99.5 %
maximum perfect absorption value.

Figure 3. The absorption, reflection and, transmission graphs of the proposed structure.
The proposed structure has 12 absorption peaks at the 4-14 THz frequency range. These peaks
are listed as 4.312 THz → 0.93, 5.553 THz → 0.67, 6.706 THz → 0.76, 7.763 THz → 0.75,
8.925 THz → 0.83, 10.04 THz → 0.99, 10.46 THz → 0.66, 10.93 THz → 0.92, 11.63 THz →
0.50, 12.22 THz → 0.99, 12.89 THz → 0.61, and 13.29 THz → 0.87, respectively.
4. SENSOR APPLICATION FOR PRESSURE SENSING
In this section, the pressure sensor application of the proposed multiband MTM was
performed at the resonance frequency. The proposed sensor architecture was constructed
using a sensor layer sandwiched between the polyimide substrate and GaAs structures. This
sensor layer was independent from the other layers and consists of the air gap. The sensor
layer of this structure was examined according to different gap thicknesses. With the proper
adjustment of this application, the pressure level can change depending on the air gap. The
pressure sensing process can be performed by monitoring the separation distance between the
polyimide and GaAs layers. Considering that the thickness of one side of the proposed
structure can change under different pressure values, the thickness of air gap will decrease
when the pressure value increases and the low pressure value will increase the distance
between the polyimide and GaAs layers. Thus, the high and low pressures refer to narrow and
wide air gaps, respectively. The obtained absorption results according to the air gap are given
in Fig. 4.

Figure 4. The air gap results of the proposed sensor architecture.
The proposed sensor architecture was constructed using a sensor layer (air gap) sandwiched
between the polyimide substrate, and the GaAs structures. The air gap thickness was changed
from 100 nm to 300 nm with 100 nm steps to realize the calculations at the THz frequency
range. According to these results, as the thickness of the gap increases, the resonance
frequency of the structure shifts to higher frequencies and at the same time its magnitude
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value also increases. In this context, the proposed multiband MTM structure sensor can be
used in areas where the high sensitivity and accuracy are required.
CONCLUSIONS
In this study, a perfect multiband MTM absorber, which has a flexible structure, was designed
and analyzed. The proposed multiband THz MTM consists of four layers: gold ground plane,
polyimide substrate, GaAs patch, and gold circle resonator. In the first stage, the geometric
optimization of the proposed structure was realized. Then, S parameters and absorption graph
of this structure were obtained. The proposed structure had 12 absorption peaks at the 4-14
THz frequency range. In the next stage, the pressure sensor application was performed with
the proposed structure. The proposed structure was constructed using a sensor layer (air gap)
sandwiched between the polyimide substrate, and the GaAs structures. The air gap thickness
was changed from 100 nm to 300 nm with 100 nm steps to realize the calculations.
Absorption graph was obtained for all thicknesses of the air layer. As the thickness of the gap
increased, the resonance frequency of the structure shifted to higher frequencies. As a result,
the proposed multiband MTM structure sensor can be used in areas where the high sensitivity
and accuracy are required.
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ÖZET
2014 yılı itibariyle Dünya'da yağlayıcı pazarı 36,36 milyon ton olarak açıklanmış, %2,4'lük
bir yıllık büyüme oranı ile 2022 yılında bu pazarın 43,87 milyon ton olacağı öngörülmektedir.
Bu çalışmada, atık ayçiçeği kızartma yağ metil esterleri (AAKYME) ile trimetilolpropan
(TMP) arasındaki transesterleşme tepkimesine etki eden parametreler Yanıt Yüzey Yöntemi
kullanılarak istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Tepkime değişkenleri, sıcaklık (37.5 - 57.5
°C), katalizör miktarı (ağırlıkça % 5-15), AAKYME / TMP molar oranı (2:1 - 4:1) ve
başlangıç su içeriği (% 2.5-7.5) olarak belirlenerektasarım modeli tanımlanmıştır. Tepkimeler
25 ml'lik açık cam erlenlerde 500 dev/dk. hızında çalkalamalı inkübatörde 24 saat süre ile
yapılmıştır. Model sonucunda en yüksek ester dönüşümü (% 89) enzim miktarı %5, sıcaklık
52,5 °C ve AAKYME / TMP molar oranı 3:1 ve su içeriği % 2.5 olduğunda belirlenmiş ve bu
koşullarda gerçekleştirilen doğrulama testinde % 86 ester dönüşümü elde edilmiştir.
Parametreler arasında mol oranı ile su içeriği-enzim miktarı ikili etkileşimi, toplam ester
dönüşümünü önemli ölçüde etkilemiştir.
Anahtar Kelimeler: Biyodizel, Biyoyağlayıcı, Ester, Lipaz, Yanıt Yüzey Yöntemi
ABSTRACT
As of 2014, the lubricant market in the world has been announced as 36.36 million tons, with
an annual growth rate of 2.4% and it is estimated that this market will reach 43.87 million
tons in 2022. In this study, the parameters affecting the transesterification reaction between
waste sunflower frying oil methyl esters (WSFOME) and trimethylolpropane (TMP) were
analyzed statistically using the Response Surface Method. The design model was defined by
selecting the reaction variables, temperature (37.5 - 57.5 ° C), amount of catalyst (5-15% by
weight), WSFOME / TMP molar ratio (2: 1-4: 1) and initial water content (2.5-7.5%).
reaction time for 24 hours. Reactions were implemented that 25 ml open glass flasks, in the
500 rpm. speed shaking incubator. As a result of the model, the highest ester (89%)
conversion was determined when initial water content of 2.5%, enzyme content was 5%,
temperature of 52.5 °C and WSFOME / TMP molar ratio was 3: 1 and 86% ester conversion
was obtained in the validation test. The mole ratio and initial water content-enzyme amount
double interaction between the parameters significantly affected the total ester conversion.
Keywords : Biodiesel, Biolubricant, Ester, Lipase, Respone Surface Method
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1. GİRİŞ
Yağlayıcılar, makine bileşenlerinde kayganlaştırıcı ve sürtünmeyi önleyici olarak
kullanılmaktadır. Korozyonu önleme, sızdırmazlığı arttırma ve ısıyı uzaklaştırarak soğutucu
olarak kullanılma gibi özelliklere de sahiptir. Yağlayıcılar genellikle mineral yağlar, sentetik
yağlar ve türevlerinden elde edilmektedir. Son zamanlarda, biyolojik kökenli yağlama
yağlarının sentezi, iyi yağlama özellikleri nedeniyle araştırmacıların ilgi odağı olmuştur.
Biyoyağlayıcılar, geleneksel petrol kökenli mineral bazlı yağlara göre düşük toksisiteye,
yüksek viskozite indeksine ve hızlı biyobozunurluğa sahip olmalarından dolayı ilgi çekicidir.
Mineral yağlar maliyet açısından uygun olmasına rağmen, petrol türevli bir ürün olduğu için
yıllar geçtikçe fiyatlarında artış gözlenmektedir [1,2]. Bitkisel yağların kaynak olarak
kullanıldığı biyoyağlayıcıların teknik özellikleri, mineral yağlarla yarışabilecek kadar iyi
olmasına rağmen, ısıl kararlılıkları ve düşük sıcaklıklardaki davranışları başlıca
dezavatajlarıdır [3,5]. Yağlayıcı pazarının dünya çapında sürekli genişleyen bir hacmi olması,
fosil kaynakların sınırlı oluşu gibi nedenler bu çalışmalara hız kazandırmaktadır. Bu
çalışmada atık kızartma yağından çevre dostu enzimatik transesterleşme tepkimesi ile
biyoyağlama yağı üretilmiş, tepkimeye etki eden parametrelerin (enzim miktarı, sıcaklık, yağ
asidi metil esteri/alkol mol oranı, başlangıç su içeriği) Yanıt Yüzey Yöntemi (RSM) ile
optimizasyonu yapılmıştır.
2. MALZEME ve YÖNTEM
Esterleşme tepkimelerinde kullanılan ayçiçeği atık kızartma yağı çevre restoranlardan
toplanmıştır. Novozyme 51032 sıvı formda serbest lipaz ve ticari tutuklu Thermomyces
lanuginosus (Lipozyme TL IM) lipazı Novozyme firmasından temin edilmiştir. TMP ve
Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide (BSTFA) ve etil asetat Merck firmasından ve diğer tüm
kimyasallar Sigma-Aldrich firmasından satın alınmıştır.
2.1 Biyodizel (AAKYME) üretimi
Atık yağın metanol ile lipaz katalizli tepkimesi sonucu atık yağ asidi metil ester (AAKYME)
üretimi laboratuarımızda yapılan önceki çalışmalar[4] ile belirlenen en uygun koşullarda (200
rpm karıştırma hızı, 1/4 yağ/metanol, %15 başlangıç su miktarı, 35°C sıcaklık, %5 Lipozyme
TL IM) sentezlenmiştir.
2.2. Biyoyağlama yağı üretimi
Biyoyağlayıcı üretmek amacıyla, AAKYME ile TMP arasındaki transesterleşme tepkimesine
etki eden parametrelerinin etkilerini belirlemek amacı ile deneyler, ağzı açık 25 ml'lik
erlenlerde, IKAmarka inkübatörde, 400 rpm çalkalama hızında yapılmıştır. AAKYME
dönüşümü (içeriği), tepkime öncesinde ve sonrasında ortamdan alınan örneklerin Agilent
7820A model gaz kromatografi cihazında analiz edilmesiyle belirlenmiştir.

2.3. Yanıt Yüzey Yöntemi
Novozyme 51032 lipazı varlığında gerçekleştirilen transesterleşme tepkimesine etki eden dört
önemli faktör (sıcaklık, başlangıç su içeriği, enzim miktarı ve AAKYME /TMP mol oranı)
yapılan ön deneyler sonucunda bağımsız değişkenler olarak seçilmiştir. Tepkime süresi bu ön
denemelerde 24 saat olarak belirlenmiştir. Bağımsız değişkenlerin birleşik etkileri
incelendiğinde, ester verimleri (AAKYME dönüşümü) ampirik modeli geliştirmek için
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kullanılan yanıt (bağımlı) değişken olduğu bilinmektedir. Tablo 1’de etki eden parametrelerin
kodlanmış değerlerini gösteren program ekran görüntüsü, Tablo 2’de ise, programın
öngördüğü 30 deney setinin ekran görüntüsü yer almaktadır.
Tablo 1. Novozyme 51032 lipazı katalizörlüğünde transesterleşme tepkimesine etki eden
parametrelerin kodlanmış değerleri ile programının ekran görüntüsü
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Tablo 2. Deney seti matrisi ekran görüntüsü

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Tepkimeye etki eden parametrelerin birleşik etkileri incelendiğinde, ester verimleri
(AAKYME dönüşümü) ampirik modeli geliştirmek için kullanılan yanıt (bağımlı) değişken
olarak seçilmiştir. Ester verimi için en iyi koşullar belirlenmiştir. Tablo 3 ve Tablo 4’de,
sırasıyla lack of fit test sonuçları ve model istatistik değerleri görülmektedir.
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Tablo 3. Dizayn Lack of fit test sonuçları

Tablo 4. Model istatistik verileri

Öngörülen modelin p-değeri bakıldığında, CCD modülünden lineer bir model önerilmiştir. Bu
koşullar ve tasarım için Kübik model yeterli değildir [6,7]. Literatürde esterleşme tepkimeleri
için genellikle önerilen durum ikinci dereceden bir matematiksel modeldir ve serbest enzimler
ile yapılan bir çalışmaya rastlanmamıştır. Sonuçların ANOVA analizi Tablo 5’da verilmiştir.
Önerilen dizayn 2,4'lük gerileme F değeri, modelin önemli olduğunu; bu da p- 0.05'den düşük
değerlerde modelin uygun olduğunu göstermektedir [3-5].
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Tablo 5. RSM modeli ANOVA analizi

F değerleri ne kadar yüksek ve p değerleri de buna karşın ne kadar düşük ise modelin uygun
olduğu bilinmektedir [8]. Oluşturulan tasarım ve modeller için Adeq. Precision, sinyal /
gürültü oranı 4'den büyük beklenmektedir [9]. Öngörülen model için bu oran 7.7’dir.
Parametreler arasında mol oranı ile su içeriği-enzim miktarı ikili etkileşimi, toplam ester
dönüşümünü önemli ölçüde etkilemiştir.
Deneysel çalışmalar sonucunda aşağıdaki sonuçları çıkarmak mümkündür;





Novozyme 51032 lipazı katalizörlüğünde enzim miktarı % 5, sıcaklık 52,5 oC
AAKYME/TMP mol oranı 3/1, başlangıç su içeriği %2,5 olduğunda yüksek
AAKYME dönüşümü (%89) elde edilmiştir.
Bu sistem için lineer model program tarafından önerilmiştir.
Ester verimi artırmak için serbest lipazın uygun bir desteğe tutuklanarak
aktivitesini koruması ve böylece tepkime ortamında daha stabil olması
önerilmektedir.

www.ankarakongresi.org

P. 409

October 4-6, 2019 Ankara

INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE
ON SCIENTIFIC RESEARCHES

448448448

Teşekkür
Bu çalışma TÜBİTAK 217M525 numaralı proje ile desteklenmiştir.

Kaynaklar
1. Bremmer, B. J., Plonsker, L., Bio-Based Lubricants-A Market Opportunity Study Update, 1st
ed., United Soybean Board, Omni Tech International, USA, 2008.
2. Fernandes K.,V., Papadaki A., Silva J.,A.,C.,Fernandez-Lafuente R., Koutinas A.,A., Freire
D.,M.,G., Enzymatic esteriﬁcation of palm fatty-acid distillate for the production of polyol
esters with biolubricant properties, Industrial Crops & Products 116 (2018) 90–96.
3. Kumar T., Kumar S., Kumar S., Adsorption of resorcinol and catechol on granular activated
carbon: equilibrium and kinetics, Pergamon Carbon 41,2003, 3015–3025.
4. Kutluk T., Bitkisel Atık Yağlardan Tutuklanmış Lipaz Katalizli Biyodizel Üretimi,
YüksekLisansTezi, KocaeliÜniversitesi, Fen BilimleriEnstitüsü, Kocaeli, 2013, 342546.
5. Kutluk G B., BiyoyağlamaYağlarinin Tutuklanmiş Lipaz Katalizli Üretimi,
YüksekLisansTezi, KocaeliÜniversitesi, Fen BilimleriEnstitüsü, Kocaeli, 2012, 440655.
6. Nagendramma P., Study of pentaerythritol tetraoleate ester as industrial gear oil, Lubrication
science,2012,23:355-362.
7. Nandiwale K. Y., Bokade V. V., Optimization by Box–Behnken experimental design for
synthesis of n-hexyl levulinate biolubricant over hierarchical H-ZSM-5: An effort towards
agricultural waste minimization, Process Safety and Environmental Protection 99, 2016, 159166.
8. Ocholi O., Menkiti M., Auta M., Ezemagu I, Optimization of the operating parameters for the
extractive synthesis of biolubricant from sesame seed oil via response surface methodology,
Egyptian Journal of Petroleum (2017) article in press.
9. Shrivastsvs A., Sandagar P., Baja I., Singhal R., Media optimization for the production of Ulinolenic acid by Cunning hamella Echinulata varielegans MTCC 522 using response surface
methodology, International Journal of Food Engineering , 2008,4, 1–32.

www.ankarakongresi.org

P. 410

October 4-6, 2019 Ankara

INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE
ON SCIENTIFIC RESEARCHES

449449449

ENDOTOKSEMİDE SELENYUMUN DNA YAPISINDAKİ DEĞİŞİME ETKİSİNİN
SIÇAN PANKREASINDA BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF EFFECT OF SELENIUM ON CHANGE OF DNA STRUCTURE
IN ENDOTOXEMIA IN RAT PANCREAS
Müge HİLOOĞLU
Biyolog, Yozgat Bozok Üniversitesi
Dilek PANDIR
Prof. Dr. Yozgat Bozok Üniversitesi
ÖZET
Mikroorganizmaların toksinleri ve bazı antijenik yapıları bir başka organizmanın yapısında
inflamasyona neden olabilmektedir. Gram (-) bakterilerin hücre duvar yapısının bir bileşeni
olan ve ‘endotoksin’ olarak da adlandırılan lipopolisakkarit (LPS) saflaştırılmış glikolipit
yapısına sahiptir. LPS’nin toksisiteden sorumlu bölümü olan Lipit A, toksisitesi sebebiyle
üzerinde en çok araştırma yapılan toksindir. LPS’nin neden olduğu doku hasarları sırasında
reaktif oksijen türleri (ROT) ve azot türevlerinin oluşumu gerçekleşir ve bunlar ileri düzeyde
organ hasarına neden olur. LPS etkisiyle oluşan bu reaktif türler, lipit peroksidasyonuna ve
DNA da mutasyonlara yol açarak proteinleri inaktive edebilirler. Savunma sistemi yetersiz
olduğunda ROT ve antioksidanlar arasındaki denge tehlikeye girer ve doku hasarlarına neden
olur. Antioksidan savunma sistemleri, ROT oluşumunu ve dokuda oluşturduğu hasarı
engelleyen sistemlerdir.
Sodyum selenit (SS) canlı organizmalar için antioksidan özellikte esansiyel bir iz elementtir.
SS hücrelerde, antigenotoksik ve antimutajenik özellikleri nedeniyle, hücre içi redoks
dengesini koruyan biyolojik güvenlik açısından önemli ve ROT’ların birikim riskini azaltan
antioksidandır. Bu çalışmada; LPS’nin sıçan pankreasında sebep olabileceği DNA
bozulmasına karşı antioksidan olan SS’in koruyucu rolünün olup olmadığı araştırılmıştır.
Sıçanlar, kontrol gurubu (n=7) ve uygulama gurubu (n=21) olarak ikiye ayrılmıştır. 1. Grup:
Kontrol grubu, 2. Grup: SS uygulanan grup, 3. Grup: LPS uygulanan grup, 4. Grup: LPS+SS
uygulanan grup olarak düzenlenmiştir. Kontrol grubuna herhangi bir kimyasal madde
uygulanmamıştır. SS ile muamele edilen grupta her bir hayvana, suda çözülerek oral gavaj
yoluyla; 0.35 mg/kg v.a SS verilmiştir. Her bir rata intraperitonal (i.p) olarak; suda çözülerek
10 mg/kg v.a LPS, suda çözülerek, 0.35 mg/kg v.a SS oral gavaj yoluyla verilmiştir.
Pankreas dokusunda DNA hasar tespitini belirlemek için kontrol grubu ve uygulama
gruplarına ait komet yöntemi uygulanmıştır. Komet testinde kontrol grubu ve SS uygulanan
gruplar karşılaştırıldığında DNA hasarı olmadığı tespit edilmiştir. LPS ile muamele edilen
grupta kontrol grubuna kıyasla kuyruk oluşumu belirgin olarak gözlenmiş ve DNA hasarı
tespit edilmiştir. LPS uygulamasının DNA hasarını arttırmasına karşın SS uygulamasının
hasarı azalttığı kaydedilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Pankreas, Komet, DNA, Selenyum
ABSTRACT
Toxins and certain antigenic structures of microorganisms can cause inflammation in the structure
of another organism. Lipopolysaccharide (LPS), a component of the cell wall structure of gram (-)
bacteria, also called ‘endotoxin sahip, has a purified glycolipid structure. The portion of LPS
responsible for toxicity is Lipid A and is the most researched toxin due to its toxicity. Tissue
damage caused by LPS is associated with advanced organ damage, usually reactive oxygen
species (ROS) and the formation of nitrogen derivatives. These reactive species formed by the
effect of LPS can inactivate proteins by causing lipid peroxidation and DNA mutations. If the
defense system is insufficient, the balance between ROS and antioxidants is compromised and
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causes tissue damage. Antioxidant defense systems are systems that prevent ROT formation and
damage. Sodium selenite (SS) is an essential trace element with antioxidant properties for living
organisms. Due to its antigenotoxic and antimutagenic properties in cells, it is an important
antioxidant in terms of biological safety which reduces the risk of accumulation of ROTs and
maintains intracellular redox balance. In this study; The role of SS, an antioxidant against DNA
degradation that may be caused by LPS in rat pancreas, was investigated.
Rats were divided into two groups as control group (n = 7) and application group (n = 21). Group
1: Control group; Group 2: SS group, Group 3: LPS group, Group 4: LPS + SS group. No
chemicals were applied to the control group. In the SS treated group, each animal was dissolved in
water by oral gavage; 0.35 mg / kg v.a SS. In the LPS-treated group, each animal was
administered intraperitoneally; 10 mg / kg v.a LPS was dissolved in water. Each rata is
administered intraperitoneally (i.p); 10 mg / kg v.a LPS dissolved in water, 0.35 mg / kg v.a SS
dissolved in water was given by oral gavage.
In order to determine the DNA damage in pancreatic tissue, the control group and application
groups' comet method were applied. When the control group and SS treated groups were
compared in the komet test, no DNA damage was found. In the LPS treated group, tail formation
was clearly observed and DNA damage was detected compared to the control group. It has been
noted that SS treatment decreases the damage although LPS application increases DNA damage.

Keywords: Human blood, FRAP, TEAC, Antioxidant.
1. GİRİŞ
Gram negatif bakteri hücre duvarı; içten dışa doğru peptidoglikan tabaka, lipopolisakkaridler,
proteinler ve fosfolipitlerden oluşur. Endotoksin molekülü, lipopolisakkarid tabakada bulunur
ve hücre zarında kaldığı sürece inaktiftir. Endotoksin hücrenin hızlı büyümesi veya hücre
yıkımı sırasında açığa çıkan ve sepsis/endotoksemide olaylar dizisini başlatan anahtar
moleküldür [1].
LPS genelde liyofilize toz halinde ticari olarak ayrıca Escheriachia coli (E. coli), Salmonella
typhimurium, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa gibi birçok Gram (-)
bakteriden elde edilebilir ancak deneysel septik şok çalışmaları E. coli’den elde edilen
LPS’ler üzerinde yoğunlaşmıştır. Planlanan deneysel çalışma protokolleri esas alınarak, toz
halindeki LPS suda çözündürülerek deney hayvanlarına periton, damar içine tek doz veya
infüzyon şeklinde verilir. Literatür taramalarına göre uygulanacak dozun 1 mg/kg ile 80-100
mg/kg gibi geniş bir doz aralığında olduğu gözlenebilir. Sağ kalım (survival) çalışmalarında
dozlar genelde yüksektir [2-7].
İnsan vücudu için de belirli oranda yararlı olan, suda çözünebilen, Selenyum olarak bilinen
sodyum selenit (SS) deniz ürünlerinde, yumurtada, tahıllarda, sebzelerde, karaciğerin
kimyasal yapısında bulunmaktadır [8]. Selenyum, tahıllarda, sebzelerde ve deniz
mahsüllerinde bol miktarda bulunur ve bu besinler önemli diyet kaynağı olarak kullanılır.
Selenyumca zengin bir diyetle beslenilmesi ile Glutatyon Peroksidaz (GPx) enzim aktivitesi
arasında yüksek bir korelasyon bulunmaktadır [9]. Selenyum suda erimiş halde, kayalar ve
toprakta katı olarak da bulunabilir. Topraktan ve sudan insanlara, bitkilere ve mantarlara
geçip çevreye tekrar dönmektedir [10].
Organizmada, serbest radikallerin oluşma hızı ile oluşan radikallerin ortadan kaldırılma
hızının dengede olması durumuna oksidatif denge denir. Radikallerin oluşum hızında
meydana gelen artma ya da ortadan kaldırılma hızındaki düşüş dengenin bozulmasına neden
olur. Bu durum ‘oksidatif stres’ olarak adlandırılır ve doku hasarına yol açar. Organizmada
oluşan oksidatif stres, antioksidan savunma mekanizması ile serbest radikal oluşumu
arasındaki dengenin bozulduğunu göstermektedir [11].
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Bu çalışmada, toksik bir madde olan LPS’nin ratların pankreas dokusuna sebep olduğu DNA
hasarına karşılık, antioksidan özelliğe sahip SS’nin koruyucu rolünün ortaya konulması
amaçlanmıştır.
2. MATERYAL VE METOD
2.1. Materyal
Bu çalışma için ağırlıkları 300-330 g arasında değişen 28 adet erkek sıçanlardan alınan
karaciğer dokusu üzerinde yapılmıştır.
2.2. Kimyasal
Deneylerde sıçan kanlarına iki madde uygulanmıştır. Bunlar: LPS ve sodyum selenit.
Sıçanlar, kontrol grubu ve uygulama grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Gruplar aşağıda
sıralanmıştır.
1.Grup: Kontrol grubu
2.Grup: Sodyum selenit grubu
3.Grup: LPS uygulanan grup
4. Grup: LPS+ Sodyum selenit uygulanan grup
2.3. Komet Yönteminin Uygulanması
Dokulardan süpernatan elde edilerek PBS ilavesi yapılmıştır. İşlemden geçirilen hücrelere %
0.65’lik agaroz ilave edilmiştir. Daha önceden % 0.05’lik agar ile kaplanmış slaytlar
kullanılarak, hücre süspansiyonu lamel ile kapatılmış ve 30 dakika boyunca +4 oC’de
bekletilmiştir. Soğuk lizis çözeltisi 2.5 M Sodyum klorür, 100 mM EDTA, 10 mM Tris ve %
1’lik Triton X-100 ile hazırlanarak üzerine 0.05 mg/ml proteinaz K ilave edilmiştir.
Katılaştırmadan sonra, slaytlar dik şale içerisindeki lizis çözeltisinde 4 °C'de 1 saat
bekletilmiştir. Daha sonra slaytlar 20 dakika boyunca elektroforez tamponu ile kaplanmış
yatay jel elektroforez tankı üzerine yerleştirilerek Nükleer DNA'nın çözülmesi (Collins ve
ark. 1997) için beklenmiş ve ardından aynı tampon içerisinde 4 °C'de 20 dakika boyunca 25
V'da yürütülmüştür. Slaytlar daha sonra nötrleştirme tampon maddesi kullanılarak (0.4 M
Tris-HCI tamponu, pH 7.5) yıkanmış 100 μl etidyum bromür ile (2 ug/ml) boyanıp lamel ile
kapatılarak kurumaya bırakılmıştır.
3.SONUÇ
Pankreas dokusuna LPS’nin 10 mg/kg dozu ve 0.35 mg/kg SS verildikten sonra komet testi
ile genotoksik etkisi belirlenmiştir. Kontrol grubu ile SS uygulanan grupta komet görüntüleri
karşılaştırıldığında herhangi bir fark bulunmamıştır. 6 saat sonunda LPS uygulanan grupta
kontrol grubuna kıyasla genotoksik etkinin arttığı gözlemlenmiştir. Komet değerleri LPS
uygulanan grupta artarken LPS+SS uygulanan grupta azalma göstermiştir. Kontrol grubu, SS,
LPS ve LPS+SS uygulanan gruplara ait komet sonuçları Şekil A-H’ta verilmiştir.
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Şekil A-D: Sıçan pankreas hücrelerinde komet yapıları. A, B: Kontrol grubuna ait hücreler,
C: LPS uygulan gruba ait hücreler, D: LPS+SS uygulanan gruba ait hücreler.
4. TARTIŞMA
Sepsis olayının nedeni toksinler veya mikroorganizmalar olsa da, organizmanın immün
tepkisi yaygın inflamasyon, organ yetmezliği ve çoklu organ fonksiyon bozukluğu ile
sonuçlanır. Organizmaya giren LPS, ilk olarak LPS bağlayıcı proteine bağlanır ve birçok
hücre tipinde enflamatuar sitokinler, Hsp proteinleri, ROS ve reaktif azot türleri (NO, O2,
ONOO, OH ve H2O2) üretiminde yüksek oranda artışa sebep olur [12, 13]. Sepsis, organ
fonksiyon bozukluğu ve organ ölümü, hücre hipoksisine ve apoptoza neden olmaktadır [14].
Apoptoz akciğer, karaciğer, böbrek ve bağırsak dokuda da tespit edilmiştir [15].
Genotoksisite testi 1970’den beri geliştirilerek uygulanmaktadır [14]. DNA hasarının
belirlenmesinde kullanılan teknikler, pahalı ve uzun çalışma süresi gerektirmesinden dolayı
ya da çalışma sonunda istenilen başarıya ulaşılamaması nedeniyle tercih edilmemiştir [15,
16]. İsveçli bilim adamları Ostling ve Johanson tarafından 1984’te geliştirilmiş “Comet
Assay” veya “Tek Hücre Jel Elektroforezi” olarak bilinen teknik; hızlı, kantitafif değerler
veren ve duyarlı bir yöntemdir [17]. Mikroskobik incelemelerde hasarlı DNA’ların baş ve
kuyruğu bir kuyruklu yıldıza benzetilmesinden dolayı “kuyruklu yıldız” veya “Komet
Metodu” olarak adlandırılmıştır [14].
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Hasar görmemiş DNA'lar komet analizlerinde bütünlüklerini devam ettirirken, hasar görmüş
DNA parçaları, elektriksel alanda farklı hızlarda hareket etmektedir, çünkü ortaya çıkan hasar
nedeniyle farklı moleküler ağırlıktaki DNA parçaları kuyruk şeklinde bir görüntü
oluşturmaktadır. Bu çalışmada elde edilen DNA görüntüleri, LPS hasarının derecesini
belirlemek için değerlendirilmiştir. LPS grubu ve kontrol grubu 6 saatin sonunda
karşılaştırıldığında, LPS ile muamele edilen gruptaki sıçanların pankreas hücrelerinde komet
yapılarında anlamlı bir artış olduğu belirlenmiştir. Enzimatik olmayan antioksidanlardan
SS'nin LPS kaynaklı toksik etkilere karşı pankreas hücreleri üzerinde koruyucu olduğu
belirlenmiştir.
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SODYUM BENZOAT’IN ALLİUM CEPA KÖK HÜCRELERİNİN ANTİOKSİDAN
AKTİVİTESİNE TOKSİK ETKİSİ
TOXIC EFFECT OF SODIUM BENZOATE ON ANTIOXIDANT ACTIVITY OF ALLIUM
CEPA STEM CELLS
Müge HİLOOĞLU
Yozgat Bozok Üniversitesi
Prof. Dr. Dilek PANDIR
Yozgat Bozok Üniversitesi
ÖZET
Günümüzde giderek gereksinimi artan ve bu nedenle de hızla gelişen gıda teknolojisinde
kullanılan gıda katkı maddeleri toplumun beslenmesi açısından çok önemlidir. Gıdaların
görünüm ve lezzetlerini toplumun arzu ettiği duruma getirmek, bozulmalarını önleyerek daha
uzun saklanabilmelerini sağlamak amacı ile gıdalara çeşitli kimyasal bileşikler katılması
düşünülmüş ve uygulamaya konulmuştur. Benzoik asitin sodyum tuzu olan sodyum benzoat
(SB) hazır gıdalarda kullanılan antimikrobiyal bir maddedir. Günümüzde üretilen pek çok
gıdalarda özellikle margarinlerde, gazlı ve gazsız içeceklerde, meyve sularında, soslarda,
kakaolu ürünlerde, bisküvi, gofret, kek ve kremalarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Bitki kökleri suya, toprağa ve doğaya yayılan kimyasallara direkt olarak maruz kaldıkları için
biyolojik incelemeler yapılarak çevre kirliliğinin belirlenmesinde son derece uygun
materyaller olarak kullanılırlar. Hızlı büyümeye sahip olan kökler makroskobik ve
mikroskobik düzeyde çalışmalar için uygun olup hücre düzeyinde çalışmalar için de niteliksel
ve niceliksel veriler sağlar. Bu kimyasalların etkisini belirlemek için Allium cepa kök ucu
sistemi kullanılabilir. Çevre kirliliğinin ölçütü olarak kullanılan A. cepa kimyasal ve biyotik
maddelerden hızlı etkilenen kök yapısına sahip olması, kimyasallara hızlı cevap vermesi, sabit
ve açık kromozom sayısına sahip olması, kromozom morfolojisinde çeşitlilik olması, mitoz
evrelerinin açık olması ve herhangi bir etkiye maruz kalmadan oluşan kromozom hasarının
nadir görülmesinden dolayı in vitro bir model olarak geniş bir kullanım alanına sahiptir. Bu
nedenle, bu çalışmanın amacı kök hücrelerinin antioksidan enzim aktivitesi üzerine SB'ın
neden olduğu toksisiteyi belirlemektir. Antioksidan savunma sistemi enzimlerinden
süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT) ve glutatyon peroksidaz (GPx) enzim aktiviteleri
ve malondialdehit (MDA) miktarı kontrol grubu ile karşılaştırmalı olarak spekstroskobik
(Shimadzu 1800, UV/VIS Spektrofotometre, Kyoto, Japan) yöntem ile belirlenmiştir. Bu
çalışmada, SB’ın soğan zarlarında hücre zarlarına zarar vererek MDA’yı artırdığı, antioksidan
enzim aktivitelerini (SOD, CAT ve GPx) azalttığı gösterilmiştir.
Gıda katkı maddeleri besin değerini artırmak ve korumak için gıdalara ilave edilmekte bu
nedenle gıda katkı maddelerinin kullanımları ile ilgili olarak uyulması zorunlu olan bazı temel
ilkeler bulunmaktadır. Bundan dolayı bu konuda tüketiciler bilinçlendirilmeli ve denetimler
arttırılmalıdır. Besin sanayisi için tüketici talepleri yön verici olduğundan dolayı bilinçli
tüketici, doğru gıda katkı maddeleri kullanımı konusunda, hem üreticiyi hem de denetleme
birimlerinin etkin kontrol yapma konusunda daha duyarlı hale getirecektir.
Anahtar Kelimeler: Allium, Sodyum Benzoat, GPx, Antioksidan
ABSTRACT
Nowadays, food additives that are used in food technology, which is increasingly needed and
therefore rapidly developing, are very important for the nutrition of the society. In order to make
the appearance and taste of the food as desired by the society and to ensure that they can be stored
longer by preventing their deterioration, the addition of various chemical compounds has been
www.ankarakongresi.org
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considered and put into practice. Sodium benzoate (SB), the sodium salt of benzoic acid, is an
antimicrobial agent used in prepared foods. It is widely used in many foods produced today,
especially margarines, carbonated and non-carbonated drinks, fruit juices, sauces, cocoa products,
biscuits, wafers, cakes and creams.
Plant roots are highly suitable for biological investigations. Roots are exposed to chemicals
spreading in nature, soil and water. The root tip system can be used to determine the effect of
these chemicals. Qualitative and quantitative data can be obtained for cell-level studies by
performing macroscopic and microscopic studies on roots with rapid growth. Allium test has a
wide range of applications. Allium cepa, used as a measure of environmental pollution, is
preferred as an in vivo model for detecting the harmful effects of environmental pollutants. It has
a root structure that can be affected by chemical and biotic substances, it has a clear and constant
chromosome number, the stages of mitosis are clear, chromosome damage caused by exposure to
any effect is very rare, it responds quickly to chemicals, there is diversity in chromosome
morphology. Therefore, the aim of this study was to determine the toxicity caused by SB on the
antioxidant enzyme activity of stem cells. Superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT) and
glutathione peroxidase (GPx) enzyme activities and malondialdehyde (MDA) amount of
antioxidant defense system enzymes were determined by spectroscopic method (Shimadzu 1800,
UV / VIS Spectrophotometer, Kyoto, Japan). In this study, it has been shown that SB increases
the MDA by damaging the cell membranes in onion membranes and decreases antioxidant
enzyme activities (SOD, CAT and GPx).
Food additives are added to foods to increase and maintain their nutritional value, so there are
some basic principles that must be observed regarding the use of food additives. Therefore,
consumers should be made aware of this issue and controls should be increased. Since consumer
demands for the food industry are guiding, the conscious consumer will be more sensitive to the
correct use of food additives, both the manufacturer and the supervisory units for effective
control.

Keywords: Allium, Sodium Benzoat, GPx, Antioxidant.
1. GİRİŞ
Modern gıda teknolojisinde işlenmiş gıda üretiminin artması, kimyasal koruyucuların da bu
alanda kullanım gereksinimini de arttırmıştır. Bu koruyucular gıdalarda, mikrobiyolojik,
enzimatik veya kimyasal değişiklikler nedeniye oluşan besin kaybını engellemek, besin kaybı
süresini geciktirmek, ve gıdaların raf ömrünü uzatmak amacıyla ilave edilmektedir [1].
Benzoik asidin tuzu olan sodyum benzoat (SB), gıdalarda küf, bazı bakteri ve mayaların
gelişmelerini inhibe ettiğinden, antimikrobiyal ve koruyucu madde olarak kullanılmaktadır.
[2]. JECFA (Gıda katkı maddeleri eksper komitesi), SB’ın günlük kabul edilebilir alım
miktarını (ADI) 0-5 mg/kg vücut ağırlığı olarak belirtmiştir.
A. cepa’ nın test amaçlı kullanımı, ilk kez 1938’lerde ortaya atılmış, ilk uygulama işlemi ise
1985 yılında yapılmıştır [3, 4]. A. cepa ile 1985’lerden itibaren bir çok çalışma yapılmış ve
günümüze kadar halen test materyali olarak kullanılmaktadır.
A. cepa, genel olarak maliyeti düşük ve temin etmek kolay olduğundan laboratuvar
çalışmalarında sıkça kullanılan bir materyaldir. Ayrıca laboratuvarda kolayca
çimlendirilebilmektedir. Kromozomları büyük olduğu için mikroskop görüntülemede avantaj
sağlamaktadır. Çimlendirme ve kök elde etme süresi kısa olup; bölünme hızının yüksek
olması çalışmalarda kolaylık sağlayan ve tekrarlanabilirliği kolay bir materyal olarak yer
almasını sağlamaktadır [5].
SOD, CAT, ve GPx hücre içi savunma merkezinin enzimatik antioksidanları arasında yer
almaktadır. MDA da hücredeki hasarı gösteren parametrelerden biridir. Bu
çalışmanın amacı gıda katkı maddelerinden SB’ın Allium cepa’nın kök hücreleri üzerine in
vitro olarak toksisitesini spektrofotometrik olarak değerlendirmek ve meydana gelen toksik
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hasar, hücrelerin sahip olduğu SOD, CAT, GPx enzim aktiviteleri ve MDA seviyesindeki
değişim ile ortaya konulmuştur.
2. MATERYAL VE METOD
2.1. Materyal
Yerel bir pazardan temin edilen A. cepa (Yozgat/Türkiye A. cepa, 2n=16) uygun
popülasyonda yetiştirilmiş ve botanik analizle (botanik taksonomisi) standartlaştırılmıştır.
Soğanlar temizlendikten sonra, 24 saat boyunca damıtılmış su ile doldurulmuş test tüpünde
bekletilmiştir. Kontrol ve uygulama grupları için altı soğan seçilmiş ve 24 saat test tüplerinde
çimlendirilmiştir. 10, 100, 200 ve 500 ppm dozlarında SB ile aynı laboratuvar koşullarında 72
saat süreyle uygulama yapılmıştır. Güneşli günlerde maksimum mitotik aktivite periyodunda
1-2 cm kök alınmıştır.
2.2. Parametrelerin Değerlendirilmesi ve Ölçüm Metodları
Malondialdehit (MDA) Miktarının Tayini
MDA, aerobik şartlarda TBA ile 90 °C’de inkübasyonu sonucu pembe renkli kompleks
oluşturur. Bu kompleksin absorbansı spektrofotometrede 532 nm dalga boyunda okunur.
Analizler ve analize ait hesaplamalar, Ohkawa ve arkadaşlarının metoduna göre yapılmıştır
[6].
Süperoksit Dismutaz (SOD) Enzimi
Toplam SOD (EC 1.15.1.1) tayininde Marklund ve Marklund’un metodu kullanılarak
pyrogallol’un 3 dakikada 440 nm’de alkali ortamda otooksidasyonu ile yükselen absorbans
ölçülmüştür [7].
Katalaz (CAT) Enzimi
Katalaz (EC 1.11.1.6) enziminin aktivite tayini Aebi tarafından belirtilen metod ile yapıldı
[8]. Spektrofotometrede absorbans okunmadan önce elde edilen süpernatanta
peroksizomlardaki katalazı açığa çıkarmak için %1’lik Triton X-100 (h/h) ilave edilmiştir.
Glutatyon Peroksidaz (GPx) Enzimi
GPx (EC 1.11.1.9) tayini Paglia ve Valentine tarafından belirtilen metoda göre yapıldı [9]. Bu
metod okside glutatyon (GS-SG) ve NADPH’ı substrat olarak kullanan glutatyon redüktazın
340 nm’de Nikotinamid-adenin-dinükleotid hidrojen fosfat (NADPH)’ı okside etmesi ile
meydan gelen azalan absorbansın ölçülmesi esasına dayanmaktadır. [9].
İstatistiki Analizler
Tezde kullanılan istatistiksel veriler Windows SPSS 11.0 bilgisayar programında Tek Yönlü
Varyans Analizi (ANOVA) ve Tukey testi kullanılarak değerlendirilmiştir. P<0,05 değeri
istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.
3. Sonuçlar
3.1. Sodyum Benzoat’ın Malondialdehit (MDA) Miktarına Etkisi
SB’ın en düşük dozu olarak uygulanan 10 ppm uygulama grubu ile kontrol grup,
karşılaştırıldığında MDA seviyesinde istatistiksel olarak bir anlamlılık gözlenmemiştir. SB’ın
100, 200 ve 500 ppm uygulanan grupları ile kontrol grubu karşılaştırıldığında MDA
değerinde istatistiksel olarak anlamlı bir artış gözlenmiştir (P<0,05) (Şekil 1).
3.2. Antioksidan Enzim Aktivitesine Etkisi
SB’ın uygulanan üç yüksek konsantrasyonuda bitki kök hücrelerinin SOD, CAT, GPx enzim
aktivitelerini istatistiksel olarak azaltmıştır (P<0,05). SB’nin 10 ppm uygulanan grupla
kontrol grup karşılaştırıldığında enzim aktivitelerinde bir fark bulunmamıştır (Şekil 1).
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Şekil 1. SB’ın Allium cepa soğan köklerinin MDA ve antioksidan enzim aktivitesi (SOD,
CAT, GPx) üzerine etkisi.
4. TARTIŞMA
Gıda katkı maddeleri, gıdalara bazı özelliklerin kazandırılması için bir teknoloji gereği katılan
maddelerdir. Günümüzde hızla gelişen endüstrileşme alanında mikrobiyal ve oksidatif
bozulmalara dayanıklı ve kalite nitelikleri değişen tüketici ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde
formülüze edilmiş gıda üretimini gerçekleştirmek amacıyla, bu maddelerin kullanımı
kaçınılmaz olarak giderek yaygınlaşmaktadır. Katkı maddelerinin gıda endüstrisi açısından
pek çok yararı ve işlevi olmakla birlikte insan sağlığı açısından etkileri tartışılmaya devam
edilmektedir. Günümüzde insanların kırsal alanlardan daha kalabalık şehirlere göç etmeleri
nedeniyle gıdalar bozulmadan üretildiği yerden farklı şehir veya ülkelere ulaştırılabilmesi için
gıda katkı maddelerinin kulanılmasını gerektirmektedir. Hazır tüketimin artması ve bilinçsiz
beslenme insanların daha fazla katkı tüketmesine neden olur ve bunun sonucunda sağlık
üzerinde olumsuz etkiler oluşturmaktadır [10]. Birçok çalışma gıda katkı maddelerinin canlı
sistemler üzerine olumsuz etki gösterdiğini desteklemektedir. Organik olarak bazı bitki
köklerinden elde edilen fenolik bileşiklerin anti kanser özelliği taşırken, gıdalarda antioksidan
olarak kullanılan sentetik fenolik bileşenlerin prekanserojen etkilerinin olduğu bilinmektedir
[11]. Yapılan çalışmalar, SB’nin gastrointestinal sistem, karaciğer, böbrek dokusu ve tiroid
bezleri üzerine olumsuz etkilerini ortaya koymuştur [12-15]. Ayrıca yüksek
konsantrasyonlarda SB‘ın kullanılması küçük damarlarda nekrozla seyreden, lökoklastik
vaskülit hastalığının oluştuğunu belirlemiştir [13].
Çalışmamızda SB‘ın Allium cepa kök hücreleri üzerindeki toksik etkileri incelenmiştir. 6 adet
çimlendirilen soğanda SB’ın bir gıda katkı maddesi olarak etkileri araştırılmıştır. Oksidatif
stres sonucu oluşan hücresel harabiyetin hassas göstergelerinden biri olan lipid peroksidasyon
seviyeleri ve antioksidan enzim aktivite değişimleri belirlenmiştir.
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Gıda katkı maddeleri besin değerini artırmak ve korumak için gıdalara ilave edilmekte bu
nedenle gıda katkı maddelerinin kullanımları ile ilgili olarak uyulması zorunlu olan bazı temel
ilkeler bulunmaktadır. Bundan dolayı bu konuda tüketiciler bilinçlendirilmeli ve denetimler
arttırılmalıdır. Besin sanayisi için tüketici talepleri yön verici olduğundan dolayı bilinçli
tüketici, doğru gıda katkı maddeleri kullanımı konusunda, hem üreticiyi hem de denetleme
birimlerinin etkin kontrol yapma konusunda daha duyarlı hale getirecektir.
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KUZEY ATLANTİK SALINIM İNDİSİNİN IRAK İKLİM FAKTÖRLERİ
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
THE IMPACT OF THE NORTH ATLANTIC OSCILLATION INDEX ON IRAQ
CLIMATE FACTORS
Dr. Omar M.A. MAHMOOD
Musul Üniversitesi
Dr. Nermin ŞARLAK
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
ÖZET
Kuzey Atlantik Salınımı (NAO), Kuzey Yarımküre’deki iklim değişkenliğinden sorumlu en
önemli olaylardan biri olarak nitelendirilmektedir. Bunun en önemli sebebi, Avrupa’ya nemli
ve ılıman havanın taşınmasından sorumlu olan batılı rüzgarların pozisyonu ve kuvvetinin
NAO’nun pozitif ve negatif fazında değişkenlik göstermesidir. NAO indisinin Irak
bölgesindeki yirmi-sekiz meteorolojik istasyonda ölçülen yıllık ve mevsimsel yağış ve
sıcaklık değişkenleri üzerindeki etkisi, bu çalışmada istatistiksel olarak incelenmiştir. Sıcaklık
değişkeni olarak ortalama, maksimum ve minimum değerler kullanılmıştır. Spearman’ın
korelasyon katsayısı yöntemi analiz için seçilmiştir. Her bir istasyondaki mevcut eksik veriler
komşu istasyon verilerinden normal oran yöntemi ile tamamlanmıştır. Zaman serilerindeki
homojenliği kontrol etmek için Standard normal homojenlik (SNH) ve Pettit testi
uygulanmıştır. Yirmi sekiz yağış zaman serisinden üçünün (All-Kaim, Kerbela and Hilla
istasyonları) SNH testi ile homojen olmadığı saptanmasına rağmen, Pettit testi sonuçları baz
alınarak orijinal zaman serileri ile çalışma gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışma Irak
bölgesinde yıllık (ve mevsimsel) yağış verileri ile NAO indisi arasında pozitif ancak zayıf ve
istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir ilişki bulunduğunu göstermiştir. Bu durum sıcaklık
değişkeni için geçerli değildir. Yıllık (ve mevsimsel) ortalama, maksimum, minimum
sıcaklıklar ve karşılık gelen NAO indisleri arasındaki korelasyonlar tüm istasyonlar için
negatif değerli olarak bulunmuştur. Bu NAO indisi azalırken sıcaklığın arttığı anlamına
gelmektedir. Çalışma döneminde NAO indisinin negatif bir eğilim gösterdiği saptanmıştır. Bu
durum bölgede serin yazlar ve normalden yağışlı kış koşullarının oluşma eğiliminin var
olduğuna işaret eder. Küresel ısınmanın söz konusu olduğu bir dönemde korelasyon
katsayısının işareti anlamlı olmaktadır. İstasyonların çoğunda istatistiksel olarak anlamlı
ilişkiler saptanmıştır, ancak korelasyonlar çoğunlukla orta derecelidir. Yirmi-sekiz
istasyondan yirmi-bir, on-sekizinde (on-altısında) ortalama, maksimum (minimum) sıcaklıklar
için istatistiksel olarak anlamlı ilişki belirlenmiştir. Aslında, sıcaklık ve NAO indisi arasındaki
korelasyon, 0,2 ila 0,54 aralığında değişmektedir; bu da sıcaklık varyansının yaklaşık yüzde
dört ila yirmi-dokuzunun NAO etkisi ile açıklanabileceğini göstermektedir. İklimin kaotik
yapısı göz önünde bulundurulduğunda bu durum şaşırtıcı değildir.
Anahtar Kelimeler: NAO, Irak, İklim Faktörleri
ABSTRACT
The North Atlantic Oscillation (NAO) is considered one of the most important events
responsible for climate variability in the Northern Hemisphere. The main reason for this is
that the position and strength of the western winds responsible for transporting humid and
warm air to Europe varies in the positive and negative phase of the NAO. The effect of NAO
index on annual and seasonal climate variables measured from twenty-eight meteorological
stations in Iraq is analyzed statistically in this study. The mean, maximum and minimum
values were utilized as temperature variables. Spearman's correlation coefficient method was
used for this analysis. Existing missing data in each station were estimated from nearby
stations by utilizing normal ratio method. Standard normal homogeneity (SNH) and Pettit test
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were applied to check homogeneity in the time series. Although only three (at All-Kaim,
Kerbela and Hilla stations) out of twenty-eight precipitation series were found to be
inhomogeneous according to SNH test, it was decided to utilize the original precipitation data
based on Pettit test’s results. The study showed that there is positive but weak and statistically
insignificant relationship between annual (seasonal) precipitation data and NAO index in Iraq.
This situation is not valid for the temperature variables. The correlations between the annual
(and seasonal) mean, maximum, minimum temperature and corresponding NAO indices were
negative for all stations. This means that the temperature increases while the NAO index
decreases. NAO index showed a negative trend during the study period. This indicates that the
region has a tendency for cool summers and wetter winter conditions. The sign of the
correlation coefficient is significant in a period of global warming. Statistically significant
relationships were determined in most stations, but these correlations were mostly moderate.
The statistically significant relationships were detected for the mean, maximum (minimum)
temperatures in twenty-one and eighteen (sixteen) of twenty-eight stations, respectively. In
fact, the correlation between the temperature and the NAO index ranges from 0.2 to 0.54; this
indicates that approximately four to twenty-nine percent of the temperature variance can be
explained by the NAO effect. This is not surprising considering the chaotic nature of the
climate.
Keywords: NAO, Iraq, Climate Factors
1. GİRİŞ
Kuzey Atlantik Salınımı (NAO), Kuzey Kutbu (İzlanda) yakınındaki alçak ile Atlantik (Azor
Adaları) üzerindeki dönence yüksek arasında normalize edilmiş deniz seviyesi atmosferik
basınç farkına dayanarak elde edilmektedir. Salınım olarak nitelendirilmesinin nedeni
basınçtaki değişikliklerin iki baskın (pozitif ve negatif) faz arasında gidip gelmesidir. Pozitif
faz durumunda Kuzey Atlantik merkezindeki Azor adaları üzerinde güçlü subtropikal yükseği
mevcutken, İzlanda üzerinde güçlü alçak basınç sistemi hakimdir. Dolayısı ile basınç farkı
fazladır. Negatif faz durumunda ise aynı yerler daha zayıf alçak ve yüksek basınç sistemi
etkisinde olduklarından basınç farkı daha az olmaktadır. Bu örüntüyü ilk Danimarkalı rahip
Hans Egede Saabye 1770’lerde keşfetmiş olsa da Kuzey Atlantik Salınım terimini ilk ortaya
atan kişi İngiliz iklim bilimci Gilbert Walker’dır (Raferty, 2019).
NAO, Kuzey Yarımküre’deki iklim değişkenliğinden sorumlu en önemli olaylardan biri
olarak nitelendirilmektedir. Bunun en önemli sebebi, Avrupa’ya nemli ve ılıman havanın
taşınmasından sorumlu olan batılı rüzgarların pozisyonu ve kuvvetinin NAO’nun pozitif ve
negatif fazında değişkenlik göstermesidir. Basınç farkının fazla olma durumu olan pozitif
NAO fazında Avrupa üzerindeki batılı rüzgarlar negatif fazına göre daha kuvvetli ve kuzeydoğu yönünde ilerlemektedir (bkz. Şekil 1a). Bu durumda Kuzey Avrupa’da serin yazlar ile
daha hafif ve normalden yağışlı kışlar yaşanırken; Akdeniz, Kuzey Afrika ve Güney
Avrupa’da alışılmadık kurak kış koşulları hâkim olmaktadır. Negatif NAO fazında batılı
rüzgarların kuvveti bastırıldığından, fırtınalar güneyden Akdeniz’e doğru ilerleme
göstermektedir (bkz. Şekil 1b). Bu durum Güney Avrupa ve Kuzey Afrika’ya artan fırtına
aktivitesi ve yağış getirirken, Kuzey Avrupa soğuk ve kuru kışlara maruz kalmaktadır.
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Şekil 1. (a) NAO’nun pozitif ve (b) negatif fazında yağışlı ve kurak bölgeler.
NAO indisinin iklim üzerindeki yukarıda ifade edildiği gibi etkileri anlaşıldıktan sonra, pek
çok araştırmacı NAO indisi ile yağış arasındaki ilişkiyi ortaya koymaya çalışmışlardır
(örneğin Mares ve ark., 2002). Bazı araştırmacılar da Türkiye, İran, Sudan ve Kuveyt gibi
ülkelerde iklim değişkenlerinde NAO etkisini tartışmışlar ve etkinin bölgeden bölgeye
değişkenlik gösterdiği sonucuna ulaşmışlardır. Söz konusu araştırmaların bir kısmına bu
çalışmada yer verilmiştir. Cullen ve ark., (2002) Orta Doğu’daki yağış değişkenine NAO
indisinin etkisini araştırmışlardır. 90◦B-60◦ D; 20◦ K-70◦ K bölgesine düşen 21 yıllık aylık
yağış ile NAO indisi arasında bileşik bir analiz gerçekleştirmişlerdir. Pozitif ve negatif NAO
fazındaki yağış durumunu harita üzerinde göstermişlerdir. Beklenildiği gibi NAO’nun negatif
fazında 25◦ K-45◦ K bölgeleri daha fazla yağış almışken, NAO’nun pozitif fazında 55◦ K-65◦
K bölgeleri daha fazla yağış almıştır (bkz. Şekil 2).

Şekil 2. (a) NAO’nun negatif ve (b) pozitif fazında yağış dağılımı.

www.ankarakongresi.org

P. 424

October 4-6, 2019 Ankara

463463463

INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE
ON SCIENTIFIC RESEARCHES

NAO indisinin Türkiye'deki yağış değişkenine etkisi Türkeş ve Erlat (2005) tarafından
çalışılmıştır. 1930-2001 dönem aralığında 78 istasyondan alınan yağış verisi incelenmiştir.
Marmara, Akdeniz, İç Anadolu ve Ege bölgelerinde kış mevsimi yağışları ile NAO indisi
arasında güçlü negatif ilişki saptanmıştır. Karabörk ve ark., (2005) tarafından Türkiye’deki
maksimum (Tmax) ve minimum (Tmin) sıcaklık örüntüsü ile NAO arasındaki bağlantı
korelasyon katsayısı ile analiz edilmiştir. Sıcaklıkların NAO etkisine daha az duyarlı olduğu
sonucuna varılmıştır. NAO indisinin Kuveyt yağış değişkenine etkisi Marcella ve Eltahir
(2008) tarafından incelenmiştir. Kuveyt yağışları ile NAO arasında yıllık ve aylık ölçekte
anlamlı bir ilişki saptanamamıştır. Masih (2011) İran’ın batı bölgesi için yaptığı çalışmada
yağış ile NAO indisi arasında oldukça zayıf bir ilişki, ancak sıcaklık ile NAO indisi arasında
önemli negatif bir ilişki saptandığını belirtmiştir. Tabari ve ark., (2014) İran’da
evapotranspirasyon ile NAO ilişkisini araştırmışlar ve neredeyse tüm istasyonlarda negatif bir
ilişki elde etmişlerdir. Ghanghermeh ve ark., (2015), Hazar Denizi'nin güney kıyıları boyunca
Golestan eyaletinde 47 istasyon için 1971-2010 yıllarında NAO indisi dahil dokuz iklim
indisinin minimum ve maksimum sıcaklık değişkenleri üzerindeki etkisini araştırmışlardır.
Elde edilen sonuçlar NAO ile Tmin (Tmax) arasındaki korelasyon katsayısının -0.39 (-0.25)
olduğunu göstermiştir. İstasyonların %91'in (%72) üzerinde Tmax (Tmin) ile NAO arasında
negatif bir ilişki olduğu bulunmuştur. Almazroui (2012), geniş-ölçekli zorlamaların
mevsimsel sıcaklık üzerindeki etkilerini Suudi Arabistan bölgesi için 1978-2010 dönemi
verilerini kullanarak araştırmıştır. NAO ile sıcaklık arasındaki ilişkinin her mevsim için
negatif olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Korelasyonların kış, ilkbahar ve yaz mevsimlerinde
istatistiksel olarak anlamlı, sonbahar mevsiminde Kızıldeniz'in merkez sahil şeridi dışında
istatistiksel olarak anlamlı olmadığı ifade edilmiştir. Hafez ve Almazroui (2013), 1948-2012
dönemin yaz mevsiminde Suudi Arabistan bölgesinde ölçülen meteorolojik unsurlar ile NAO,
Güney Atlantik Salınım indisi (SOI) ve El Nino gibi iklim indisleri arasındaki ilişkileri
incelemişlerdir. Yüzey hava sıcaklığının NAO ile istatistiksel anlamlı negatif ilişkili (𝑟 = -0.4)
olduğunu, yağış ve NAO arasındaki korelasyon katsayısının 1979-2011 dönemi için
istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif (0.4'e kadar) olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Bu
çalışmanın amacı, Irak bölgesindeki 28 meteorolojik istasyonda ölçülen yağış, sıcaklık
değişkenleri ile NAO arasında ilişki olup olmadığının araştırılmasıdır.
2. ÇALIŞMA ALANI
Irak, Güneybatı Asya ve Kuzeydoğu Arap yarımadasında bulunmakta olup sınırlarını Türkiye,
İran, Suriye, Ürdün, Kuveyt ve Suudi Arabistan ile paylaşmaktadır. 29o 5ı ve 37o 22ı K
enlemleri ile 38o 45ı ve 48o 45ı D boylamları arasında kalan 435 052 km2'lik bir alanı kaplar.
Tikrit'ten Arap Körfezi'ne Irak’ta iklim bölgeden bölgeye değişiklik göstermektedir. Yıllık
ortalama yağış yaklaşık 216 mm'dir ve güneyde 100 mm ila kuzeydoğu ‘da 1200 mm arasında
değişiklik göstermektedir. 28 meteoroloji istasyonuna ait 32 yıllık aylık veri kaydı Irak
Meteoroloji İşlerinden sağlanmıştır. Her bir istasyondaki eksik veriler komşu istasyon
verilerinden normal oran yöntemi ile tamamlanmıştır. Zaman serilerinin homojen olup
olmadığı Standard normal homojenlik (SNH) ve Pettit testi ile kontrol edilmiştir. 28 yağış
zaman serisinden 3’ünün (All-Kaim, Kerbela and Hilla istasyonları) SNH testi ile homojen
olmadığı saptanmasına rağmen Pettit testi sonuçları baz alınarak orijinal zaman serileri ile
çalışma gerçekleştirilmiştir (Mahmood Agha ve Sarlak, 2016). Meteoroloji istasyonlarının
yerleri ve coğrafi koordinatları Şekil 3'de gösterilmiştir. NAO indisinin zaman serisi, 1980–
2011 dönemi için CRU web sitesinden (http://www.cru.uea.ac.uk/ftpdata/nao.dat) alınmıştır.
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Şekil 3. Meteoroloji istasyonlarının mekânsal konumları
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Irak iklim verileri trend analizi sonuçları, son otuz yılda yağışlarda azalma ve sıcaklıklarda
artma olduğunu göstermiştir (Mahmood Agha ve Sarlak, 2016). Bu nedenle, NAO indisinin
yıllık ve mevsimsel iklim değişkenleri üzerindeki etkisi bu çalışmada istatistiksel olarak
incelenmiştir. Spearman’ın korelasyon katsayısı yöntemi bu amaç için kullanılmıştır.
Tüm istasyonlardaki yıllık yağış ile NAO indisi arasındaki korelasyonun pozitif olduğu, ancak
tümünün zayıf ve istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptanmıştır. Yıllık ortalama sıcaklık
(Tortalama), Tmax, Tmin ile NAO indisi arasındaki korelasyonlar da hesaplanmıştır. Sonuçlar
tüm istasyonlarda negatif korelasyon olduğunu göstermiştir. Bu NAO indisi azalırken
sıcaklığın arttığı, NAO indisi artarken sıcaklığın azaldığı anlamına gelir. İstasyonların
çoğunda istatistiksel olarak anlamlı korelasyonlar bulunmuştur, ancak bu anlamlı
korelasyonlar çoğunlukla orta derecelidir. 28 istasyondan 21, 18 (16) 'si Tortalama, Tmax
(Tmin) için istatistiksel olarak anlamlı ilişki göstermiştir. Yıllık Tmax (Tmin) ve NAO indisi
arasındaki en güçlü negatif korelasyon, Irak'ın güneybatısındaki (batı) kesimindeki Samawa
(Al-Kaim) istasyonunda 0,54 (0,53) olarak belirlenmiştir. Korelasyon katsayısı miktarı, yıllık
Tmax (Tmin) varyansının %29'unun (%28) NAO etkisi ile açıklanabileceğini göstermiştir.
Aslında, sıcaklık ve NAO indisi arasındaki korelasyon, 0.2 ila 0.54 aralığında değişmektedir;
bu da sıcaklık varyansının yaklaşık %4-29'unun NAO etkisi ile açıklanabileceğini gösterir. Bu
çalışma döneminde NAO indisinin negatif bir eğilim gösterdiği bulunmuştur. Bu durum
bölgede serin yazlar ve normalden yağışlı kış koşullarının yaşanma eğilimi olduğuna işaret
eder (Şarlak ve diğerleri, 2009). Bu bakımdan korelasyon katsayısının işareti anlamlı
olmaktadır. NAO indisi ile sıcaklık arasındaki korelasyon katsayılarının mekânsal dağılımı
Şekil 4’de sunulmuştur. Irak'ın orta ve güneyindeki Tortalama (Tmax) ile NAO indisi
arasındaki istatistiksel anlamlı korelasyon, kuzey bölgeye göre daha yüksektir. Tmin ve NAO
indisi arasındaki anlamlı korelasyonun değerleri ise -0.35 ile -0.53 arasında değişmekte olup,
kuzey bölgede (bir istasyon hariç) diğer bölgelere göre daha yüksektir. Şekil 4'den
anlaşılmaktadır ki, Irak'taki yıllık Tmax (Tmin)-NAO ilişkileri için korelasyonun konturları
istisnalar olsa da Irak'ın güney ve doğusuna doğru artmaktadır (azalmaktadır).
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Şekil 4. Yıllık NAO-sıcaklık korelasyon katsayısının mekânsal dağılımı (a) NAO- Tortalama
(sol üst) (b) NAO-Tmax (sağ-üst) (c) NAO-Tmin (Not: kalın altı çizili değerler %95 güven
seviyesinde istatistiksel anlamlı korelasyonlardır).
NAO'nun sıcaklık üzerindeki etkisi NAO-Tmin haricinde kuzey bölgede zayıf olarak
saptanmıştır. Şehirleşme ile oluşan ısı adalarının minimum sıcaklıklar üzerindeki etkileri
bilindiğinden, bölgenin topoğrafya, arazi kullanımı ve şehirleşme faktörleri araştırıldıktan
sonra NAO etkisi hakkında kesin yargılara varılması gerektiği akılda tutulmalıdır.
NAO'nun mevsimsel yağış üzerindeki etkisi kış (Aralık-Şubat), ilkbahar (Mart-Mayıs), yaz
(Haziran-Ağustos) ve sonbahar (Eylül-Kasım) dönemleri için araştırılmıştır. İstasyonların
yaklaşık %68 ila 75'i sırasıyla kış ve sonbahar mevsiminde pozitif korelasyon değerine
sahiptir. Pozitif korelasyon katsayısı Ramadi'de (Al-Khalias) kış (sonbahar) mevsimi için
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Korelasyon katsayısı, kış (sonbahar) varyansının
%16'sının (%12) NAO etkisi ile açıklanabileceğini göstermiştir. Ancak, bu miktarlar,
NAO’nun Irak’taki kış ve sonbahar yağışlarını etkilediği sonucuna ulaşmak için çok küçüktür.
İlkbahar yağışları ile NAO fazı arasındaki korelasyonlar çok küçük olup çoğunlukla negatif
değerlidir.
Mevsimsel sıcaklık (Tortalama, Tmax, Tmin) ve karşılık gelen NAO indisleri arasındaki
korelasyonlar tüm istasyonlar için negatif değerlidir. Sonuçlar, yaz Tortalama, Tmax (Tmin)
ve NAO indisi arasındaki negatif korelasyonların, yedi, dört (iki) istasyon dışındaki tüm
istasyonlarda %95 güven düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermiştir. En
güçlü negatif korelasyonlar 0,48; 0,55 ve 0,63 değerindedir ve sırası ile Amara, Haditha ve
Nasiriya istasyonlarından elde edilmiştir; bu da Tortalama, Tmax ve Tmin varyansının %23,
%30 ve %40'ının sırasıyla NAO etkisi ile açıklanabileceğini göstermektedir. Öte yandan, kış
Tortalama, Tmax (Tmin) ve buna karşılık gelen NAO indisi arasında istatistiksel anlamlı
korelasyonlar sadece 28 istasyondan 13, 3 (12) 'sinde elde edilmiştir. Ayrıca, 28 istasyondan
1'i (4) ilkbahar Tmax (Tmin) ve ilgili NAO indisi arasında istatistiksel olarak anlamlı
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korelasyon göstermiştir. Sonbahar mevsiminde, sonuçlar, korelasyon katsayılarının çok zayıf
olduğunu, istatistiksel olarak anlamlı olmadığını göstermiştir (Mahmood Agha, 2017).
4. SONUÇLAR
Yapılan çalışma Irak bölgesinde yıllık ve mevsimsel yağış verileri ile NAO indisi arasında
anlamlı bir ilişki olmadığını göstermiştir. Bu durum sıcaklık değişkeni için geçerli olmamıştır.
Yıllık ve mevsimsel sıcaklık (Tortalama, Tmax, Tmin) ve karşılık gelen NAO indisleri
arasındaki korelasyonlar tüm istasyonlar için negatif değerli olup büyük bir kısmı istatistiksel
olarak da anlamlı sonuçlardır.
Çalışma sonuçları, Orta Doğu'daki Suudi Arabistan, İran ve Kuveyt gibi komşu bölgelerde
yapılan önceki çalışmalarla da tutarlıdır. Hafez ve Almazroui (2013), Suudi Arabistan yüzey
hava sıcaklığı ile NAO indisi arasındaki ilişkinin önemli ve negatif olduğu, 1979-2011
dönemi yağış verileri ile NAO ilişkisinin pozitif olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Almazroui
(2012), kış ve yaz aylarında Suudi Arabistan'da sıcaklık ve NAO indisi arasındaki ilişkinin
istatistiksel olarak anlamlı ve negatif olduğunu, sonbaharda ise önemsiz bir ilişki tespit
edildiğini ortaya koymuştur. İran bölgesinde, Masih (2011), NAO indisi ile yağış arasındaki
ilişkinin çok zayıf olduğunu ve İran'ın batı kesiminde sıcaklık için negatif korelasyonlar elde
edildiğini belirtmiştir. Marcella ve Eltahir (2008), Kuveyt yağışları ile NAO arasında aylık ve
yıllık zaman ölçeğinde önemsiz bir ilişki olduğunu vurgulamışlardır. Söz konusu çalışmalar
bu çalışmanın sonuçlarını onaylamak için anlamlıdır. Çalışmamız, NAO'nun bu bölgenin
iklim değişkenleri üzerinde dikkate değer bir etkisinin olmadığını göstermiştir. Mevcut iklim
örüntüsündeki varyansı açıklamak için değişkenler üzerindeki sıcak ada, çölleşme ve sera
etkisi araştırılmalıdır sonucuna ulaşılmıştır.
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INVESTIGATION OF THE ROLES OF ANGIOTENSIN II TYPE 1 RECEPTOR A1166C
AND METHYLENETETRAHYDROFOLATE REDUCTASE GENE VARIATIONS IN
PREECLAMPSIA DEVELOPMENT
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ÖZET
Preeklampsi (PE) daha önce normotensif olan bir kadında, gebeliğinin 20.haftasından sonra
ortaya çıkan kan basıncının 140 / 80 mmHg veya üzeri olduğu ve bu duruma proteinürinin eşlik
ettiği durumdur. Sadece gebeliğe özgü bir durum olan PE, gebeliğin sonlanması ile ortadan
kalkmaktadır. Endotelyal disfonksiyon, inflamatuar olaylar, oksidatif stres, renin-anjiyotensin
sistemindeki (RAS) dengesizlikler gibi faktörler PE patogenezinde önemli rol oynamaktadırlar.
Bütün bu faktörler sonucunda vazokonstriksiyon gerçekleşmekte ve hipertansiyon
gelişmektedir. PE ile ilişkili tek bir genetik mekanizma ortaya konamamıştır. Kan basıncının
düzenlenmesi, plasentasyon, spiral damarların yeniden yapılanması, oksidatif stres ve endotel
hücre fonksiyonlarında rol oynayan çeşitli genlerin PE gelişiminde de etkili olabilecekleri
düşünülmektedir. PE’de kan basıncının düzenlenmesinde RAS’taki genetik varyasyonlar
önemlidir. RAS gen sistemi; anjiyotensinojen, renin, anjiyotensin I, anjiyotensin I dönüştürücü
enzim, anjiyotensin II ve anjiyotensin II Tip 1, 2, 3, 4 gen reseptör tiplerinden (AGTR1,
AGTR2, AGTR3, AGTR4) oluşmaktadır. AGTR1 geni 5 ekzon ve 4 introndan oluşmaktadır
ve 3.kromozomda (3q21-q25) lokalizedir. AGTR1 A1166C gen varyasyonu, AGTR1 geninin
1166.pozisyonunda adenin/sitozin baz yer değiştirmesi ile karakterizedir. Hipertansiyon
gelişimi ile ilişkili olduğu bilinen AGTR1 A1166C gen varyasyonunun gebelikte
hipertansiyona bağlı olarak gelişen PE ile de ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Hastalığın
patogenezinde etkili olabileceği düşünülen diğer genetik faktörler arasında
metilentetrahidrofolat redüktaz (MTHFR) gen varyasyonları da bulunmaktadır. İnsan MTHFR
geni, kromozom 1 (1p36.3) üzerinde lokalizedir ve 11 ekzondan oluşmaktadır. MTHFR
geninde ortaya çıkan genetik varyasyonlardan C677T gen varyasyonu, genin 677.pozisyonunda
sitozin/timin baz yer değiştirmesi ile karakterizedir. Diğer bir genetik varyasyon ise A1298C
gen varyasyonudur ve genin 1298.pozisyonunda adenin/sitozin baz yer değiştirmesi ile
karakterizedir. MTHFR geninde meydana gelen bu genetik varyasyonlar sonucunda MTHFR
enzim aktivitesi azalmakta ve total homosistein düzeyleri artmaktadır. Total homosistein
düzeyleri ile ilişkili olan MTHFR gen varyasyonlarının PE gelişiminde etkili olabilecekleri
düşünülmektedir. Bu yüzden çalışmamızın amacı; AGTR1 A1166C ve MTHFR gen
varyasyonlarının PE gelişimindeki rollerinin araştırılmasıdır. PE hastaları ve sağlıklı kontrol
grupları için, etilendiamintetraasetik asit (EDTA) içeren periferal kanlardan DNA izolasyonları
gerçekleştirilmektedir. AGTR1 A1166C ve MTHFR gen varyasyonlarının genotip
dağılımlarını belirlemek için polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) ve restriksiyon fragment
uzunluk polimorfizmi (RFLP) yöntemleri kullanılmaktadır. MTHFR gen varyasyonları ve PE
gelişimi arasındaki ilişkiyi araştırmak için yapılmış çalışmalarda, popülasyonlara göre farklı
sonuçlar elde edilmiştir. Trakya popülasyonunda yapılmış çalışmamızda, PE’li hasta ve kontrol
grupları arasında AGTR1 A1166C gen varyasyonu genotip dağılımları bakımından anlamlı bir
farklılık belirlenmemiştir. Sonuç olarak; AGTR1 A1166C gen varyasyonu PE gelişimi için
genetik bir risk faktörü olarak saptanmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Preeklampsi, AGTR1 A1166C gen varyasyonu, MTHFR gen
varyasyonları, PZR, RFLP
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ABSTRACT
Preeclampsia (PE) is a condition in which a previously normotensive woman has a blood
pressure of 140/80 mmHg or more after the 20th week of pregnancy and is to this condition
accompany of proteinuria. PE, which is a pregnancy-specific condition, disappears with the
termination of pregnancy. Factors such as endothelial dysfunction, inflammatory events,
oxidative stress, imbalances in the renin-angiotensin system (RAS) play an important role in
the pathogenesis of PE. As a result of all these factors, vasoconstriction occurs and hypertension
develops. No single genetic mechanism associated with PE has been presented. It is thought
that various genes involved in regulation of blood pressure, placentation, restructuring of spiral
vessels, oxidative stress and endothelial cell functions may also be effective in PE development.
Genetic variations in RAS are important in regulating blood pressure in PE. RAS gene system
consists of angiotensinogen, renin, angiotensin I, angiotensin I converting enzyme, angiotensin
II and angiotensin II Type 1, 2, 3, 4 gene receptor types (AGTR1, AGTR2, AGTR3, AGTR4).
The AGTR1 gene consists of 5 exons and 4 introns and is localized on the 3rd chromosome
(3q21-q25). AGTR1 A1166C gene variation is characterized by adenine/cytosine base
substitution in position 1166 of the AGTR1 gene. It is thought that AGTR1 A1166C gene
variation, which is known to be associated with the development of hypertension, may also be
associated with PE depend on developed hypertension during pregnancy. Among other genetic
factors thought to be effective in the pathogenesis of the disease, methylenetetrahydrofolate
reductase (MTHFR) gene variations are also found. The human MTHFR gene is localized on
chromosome 1 (1p36.3) and consists of 11 exons. One of the genetic variations in MTHFR
gene, C677T gene variation is characterized by cytosine/thymine base transposition in
677.position of the gene. Another genetic variation is the A1298C gene variation and is
characterized by adenine/cytosine base substitution in the 1298.position of the gene. As a result
of these genetic variations in MTHFR gene, MTHFR enzyme activity decreases and total
homocysteine levels increase. It is thought that MTHFR gene variations associated with total
homocysteine levels may be effective in PE development. Therefore, the purpose of our study
is to investigate the role of AGTR1 A1166C and MTHFR gene variations in PE development.
For PE patients and healthy control groups, DNA isolations are performed from the peripheral
blood containing ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA). Polymerase chain reaction (PCR)
and restriction fragment length polymorphism (RFLP) methods are used to determine genotype
distributions of AGTR1 A1166C and MTHFR gene variations. In studies to investigate the
relationship between MTHFR gene variations and PE development, different results are
obtained according to populations. In our study that were performed by Thrace population,
significant difference was not determined in terms of AGTR1 A1166C gene variation genotype
distributions between patient with PE and control groups. As a result; AGTR1 A1166C gene
variation has not been identified as a genetic risk factor for PE development.
Keywords: Preeclampsia, AGTR1 A1166C gene variation, MTHFR gene variations, PCR,
RFLP
1. GİRİŞ
Preeklampsi (PE); genetik ve çevresel risk faktörlerini içeren, maternal ve perinatal mortalite
ve morbiditenin önde gelen nedenlerinden biri olan, hipertansiyon ve proteinüri ile karakterize
multifaktöriyel bir bozukluktur. PE’nin etiyolojisi ve patogenezi tam olarak açıklanamamakla
birlikte PE ile ilişkili tek bir genetik mekanizma ortaya konamamıştır. Kan basıncının
düzenlenmesi, plasentasyon, spiral damarların yeniden yapılanması, oksidatif stres ve endotel
hücre fonksiyonlarında rol alan pek çok gen aynı zamanda PE oluşumundan da sorumlu genler
olarak bilinmektedir. Bu genlerde ortaya çıkan AGTR1 A1166C ve MTHFR (C677T ve
A1298C) gibi genetik varyasyonların PE gelişiminde etkili bir rol oynayabilecekleri
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düşünülmektedir. Daha önce PE’li hastalar ile gerçekleştirilmiş çalışmalarda PE gelişimi ve PE
gelişiminde rol oynayan AGTR1 A1166C ve MTHFR (C677T ve A1298C) gen varyasyonları
arasındaki ilişki bakımından pozitif ve negatif sonuçlar saptanmıştır. Yapılmış çalışmalarda
ilişki saptanması veya saptanamaması, seçilmiş olan popülasyonun etnik özelliklerinden veya
hasta ve kontrol seçim kriterlerinin farklı olmasından kaynaklanabilmektedir (1). Bu çalışmanın
amacı; PE konusunda genel bilgilerin verilmesi, AGTR1 A1166C ve MTHFR (C677T ve
A1298C) gen varyasyonlarının PE gelişimindeki rollerinin araştırılmasıdır.
2. PREEKLAMPSİ
Gebelik döneminde gelişen hipertansiyon önemli bir problemdir ve bu hipertansiyonun
komplikasyonları; maternal, fetal mortalite ve morbiditenin başlıca nedenleridir. Gebelikte
gerçekleşen hipertansiyonun gözlendiği grup, hafif tansiyon yüksekliğinden başlayarak
organların fonksiyonlarının etkilendiği ciddi hipertansiyona kadar geniş bir hasta grubunu
kapsamaktadır. PE gebelikte oluşan hipertansiyonun büyük bir kısmını oluşturmaktadır (2). PE
daha önce normotensif olan bir kadının gebeliğinin 20.haftasından sonra ortaya çıkan sistolik
ve diyastolik kan basınçlarının 140 / 90 mmHg veya daha üzeri olduğu ve buna proteinürinin
de eşlik ettiği durumdur (3). Sadece gebeliğe özgü bir bozukluk olarak bilinen PE gebeliğin
sonlanması ile ortadan kalkmaktadır (4). PE patogenezinde; endotelyal disfonksiyon,
inflamatuar olaylar, oksidatif stres, renin anjiyotensin sistemindeki (RAS) dengesizlikler gibi
çeşitli faktörler önemli rol oynamaktadırlar. Bütün bu faktörler sonucunda vazokonstriksiyon
gerçekleşmekte ve kan basıncı yükselmektedir (2). Bilinen bir nedeni olmayan ve sadece
gebeliğe özgü bir multisistem hastalık olan PE; plasentasyona anormal vasküler cevaba bağlı
olarak yüksek sistemik direnç, platelet agregasyonunda artış, koagulasyon sisteminde
aktivasyon ve endotel hücre disfonksiyonu ile karakterizedir (5). PE zaman zaman renal
damarlardaki spazm ile karakterize bir durumdur, bu yüzden farklı idrar örneklerinde değişen
miktarlarda protein saptanmaktadır. Proteinüri ise 24 saatte idrarla 300 mg veya daha fazla
protein atılması olarak tanımlanmaktadır (5,6). PE gelişen hastalarda, proteinürinin yanısıra
ayrıca vasküler endotel hasarı ile permeabilite artışı ve serum kolloid onkotik basıncının
düşmesi, kapiller permeabilitenin artması ile ödem de gelişmektedir (6). PE ile ilişkili tek bir
genetik mekanizma ortaya konulamamıştır. Kan basıncının düzenlenmesi, plasentasyon, spiral
damarların yeniden yapılanması, oksidatif stres ve endotel hücre fonksiyonlarında rol oynayan
çeşitli genlerin ve bu genlerde ortaya çıkan genetik varyasyonların PE gelişiminde önemli
oldukları düşünülmektedir. Kısacası; çeşitli maternal ve fetal genler, çevresel faktörler ve
bunlar arasında ortaya çıkan karmaşık ilişkilerin PE yatkınlığında etkili olabilecekleri
düşünülmektedir (2).
3. RENİN ANJİYOTENSİN SİSTEMİ
PE patogenezinde etkili olan faktörlerden biri RAS’ta ortaya çıkan bozukluklardır (2). RAS;
kan basıncının, sodyum metabolizmasının ve renal hemodinamiğinin düzenlenmesinde önemli
rol oynamaktadır (7). Plasentada fetal kaynaklı plasental doku ve maternal kaynaklı plasental
doku olmak üzere iki RAS bulunmaktadır. RAS; östrojen, progesteron ve desidualizasyonda
rol oynayan çeşitli faktörler tarafından kontrol edilmektedir. Normal gebelikte RAS
konsantrasyonları artmakta, ancak anjiyotensin II’ye karşı vasküler cevap azalmaktadır. Ayrıca
normal gebelikte RAS’ın bileşenlerinin konsantrasyonu da artmaktadır. Buna rağmen,
prostaglandin sisteminde değişiklikler meydana gelmekte ve bu güçlü maddelere karşı damar
cevabı zayıflamaktadır. Preeklamptik gebelerde anjiyotensin I otoantikor düzeylerinin arttığı
bilinmektedir. Otoantikorlar da reseptörlerine bağlanmakta ve hücre içi kalsiyum
mobilizasyonuna, pek çok genin aktivasyonuna neden olmaktadır. Bu genlerin aktivasyonu
sonucunda PE patogenezinde rol oynayan sistemler aktive olmakta ve klinik semptomlar ortaya
çıkmaktadır (2). RAS gen sistemi; anjiyotensinojen, renin, anjiyotensin I, anjiyotensin I
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dönüştürücü enzim, anjiyotensin II, anjiyotensin II Tip 1, 2, 3, 4 gen reseptör tiplerinden
(AGTR1, AGTR2, AGTR3, AGTR4) oluşmaktadır (7). Vasküler endotel hücrelerinde
genellikle ektoenzim olarak bulunan anjiyotensin dönüştürücü enzim, anjiyotensin I’in
anjiyotensin II’ye dönüşümünü ve endotel yüzeyinde bradikinin yıkımını sağlar. Anjiyotensin
II ise hücrelerin yüzeysel reseptörlerine bağlanarak Ca+2’nin hücreye girişini ve fosfolipid
alışverişini uyarır. Anjiyotensin II reseptörü tiplerinden olan anjiyotensin tip 1 reseptörü
böbrek, kalp, damar düz kas hücreleri, beyin, böbreküstü bezleri, trombositler, adipositler ve
plasentada belirlenmiştir. Anjiyotensin II RAS’ın primer vazoaktif hormonudur ve anjiyotensin
tip 1 reseptörü yoluyla hipertansiyon ve PE patofizyolojisinde önemli bir rol oynamaktadır (811).
4. AGTR1 GENİ VE AGTR1 A1166C GEN VARYASYONU
RAS’ın önemli bileşenlerinden biri olan AGTR1 işlevini fosfotidilinositol-kalsiyum ikinci ulak
sistemini etkileyen G proteini üzerinden gerçekleştirmektedir ve bunun sonucunda
vazokonstriksiyon gelişmektedir (7). AGTR1 geni 5 ekzondan ve 4 introndan oluşmaktadır.
45.123 kilobaz uzunluğunda olan AGTR1 geni, kromozom 3 (3q21-q25) üzerinde lokalize bir
gendir. AGTR1 gen varyasyonu da AGTR1 geninin 1166.pozisyonunda adenin / sitozin baz yer
değiştirmesi ile karakterizedir. AGTR1 geninde ortaya çıkan genetik varyasyonların PE
patofizyolojisinde önemli rol oynadığını gösteren çalışmalar bulunmaktadır (7,12,13).
5. METİLENTETRAHİDROFOLAT REDÜKTAZ ENZİMİ
PE patogenezinde etkili olduğu bilinen diğer bir genetik faktör olan Metilentetrahidrofolat
redüktaz (MTHFR) enzimi, folat metabolizmasında önemli bir enzimdir. Bu enzim folat
koenzimlerinin pürin, pirimidin sentezi ve metiyonin sentezi için paylaşımını sağlayarak
organizmanın fizyolojik fonksiyonlarında düzenleyici olarak rol oynamaktadır. Ayrıca hızlı
hücre bölünmesinde ve gen ekspresyonlarında da önemli bir enzimdir (14). MTHFR enzimi;
5,10-metilentetrahidrofolatı 5-metiltetrahidrofolata dönüştürmektedir. 5-metiltetrahidrofolat
ise dolaylı olarak DNA metilasyonuna katılmakta ve metiyonin sentezi için gerekli olan metil
grubunu sağlamaktadır (15). Bir flavoprotein olan MTHFR enzimi sitoplamik bir enzimdir ve
iki alt birimden oluşmaktadır. Bu enzimin insanlarda iki önemli izoformu bulunmaktadır.
Küçük alt birimleri olan izoform karaciğerden, büyük alt birimleri olan izoform ise diğer
dokulardan izole edilmiştir (16).
5. MTHFR GENİ
İnsan MTHFR geni 11 ekzondan oluşmaktadır ve kromozom 1 (1p36.3) üzerinde lokalizedir.
MTHFR geni birbirine eş iki alt birimi olan enzimi kodlamaktadır. Bu alt birimlerden herbiri
N-terminal domain ve C-terminal domainini içermektedir. MTHFR geninin 11.ekzonunda ise
alternatif kaynaşma bölgesi bulunmaktadır ve alternatif kaynaşma sonucunda da değişik
dokularda farklı üç MTHFR transkripti ortaya çıkmaktadır (16).

www.ankarakongresi.org

P. 433

October 4-6, 2019 Ankara

472472472

INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE
ON SCIENTIFIC RESEARCHES

5. MTHFR GEN VARYASYONLARI
Folat metabolizmasının düzenlenmesinde MTHFR geninde ortaya çıkan genetik varyasyonların
etkili olabilecekleri bilinmektedir (17). MTHFR enzim aktivitesini etkileyen genetik
varyasyonlar arasında C677T, A1298C gen varyasyonları en yaygın olan varyasyonlardır.
MTHFR genindeki bu varyasyonlar sonucunda enzim inaktivasyonu oluşmakta ve
hiperhomosisteinemi ile homosisteinüri oluşumu gerçekleşmektedir (14). MTHFR C677T gen
varyasyonu, MTHFR proteininin N-terminal bölgesini etkileyen 4.ekzonda 677.pozisyonda
meydana gelen sitozin / timin baz yer değiştirmesi ile karakterizedir. Bu gen varyasyonu
sonucunda proteinin 222.pozisyonunda alanin / valin aminoasit değişimi gerçekleşmektedir.
MTHFR C677T gen varyasyonunda 677CC (alanin / alanin) homozigot normal; 677CT (alanin
/ valin) heterozigot ve 677TT (valin / valin) homozigot mutant olmak üzere üç genotip
gözlenmektedir. 677CC homozigot genotipinde 198 baz çiftlik (bç) tek fragment, 677CT
heterozigot genotipinde 198 bç, 175 bç ve 23 bç olmak üzere 3 fragment ve 677TT homozigot
genotipinde 175 bç ve 23 bç olmak üzere iki fragment oluşmaktadır (18). MTHFR A1298C gen
varyasyonu ise MTHFR proteininin C-uç regülatör bölgesini etkileyen 7.ekzonda
1298.pozisyonda adenin / sitozin baz yer değiştirmesi ile karakterizedir. Bu gen varyasyonu
sonucunda da proteinde glutamin / alanin aminoasit değişimi gerçekleşmektedir. Bu gen
varyasyonunda 1298AA homozigot normal, 1298AC heterozigot ve 1298CC homozigot mutant
genotipleri olmak üzere üç genotip gözlenmektedir. MTHFR A1298C gen varyasyonunun
1298AA homozigot normal genotipinde 56 bç, 31 bç, 30 bç, 28 bç ve 18 bç olmak üzere 5
fragment; 1298AC heterozigot genotipinde 84 bç, 56 bç, 31 bç, 30 bç, 28 bç ve 18 bç olmak
üzere 6 fragment; 1298CC homozigot mutant genotipinde ise 84 bç, 31 bç, 30 bç, ve 18 bç
olmak üzere 4 fragment oluşmaktadır. Bu gen varyasyonları sonucunda MTHFR enzim
aktivitesi azalmakta ve plazma homosistein düzeyleri artmaktadır (14).
5. MATERYAL VE METOD
PE’li hasta ve sağlıklı kontrol gruplarından etilendiamintetraasetik asitli (EDTA’lı) vakumlu
tüplere alınmış 2’şer mililitrelik kan örneklerinden DNA izolasyon kiti kullanılarak DNA’lar
izole edilmektedir. İzole edilen DNA’lar %0,8’lik agaroz jel elektroforezinde yürütülmekte ve
nanodrop spektrofotometre yöntemi ile ölçümler yapılarak DNA’ların konsantrasyonları
nanogram / mikrolitre olarak belirlenmekte, böylece kaliteleri gözlenmektedir.
AGTR1 A1166C ve MTHFR (C677T, A1298C) gen varyasyonlarının genotip dağılımlarının
belirlenmesi için polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) ve restriksiyon fragment uzunluk
polimorfizmi (RFLP) yöntemleri uygulanmaktadır. PZR yöntemi ile çoğaltılmış ürünler %2’lik
agaroz jellere yüklenmekte, etidyum bromit (EtBr) ile boyandıktan sonra elektroforezde 110
voltta yürütülmektedir ve ultraviyole ışık altında gözlenmektedir.
AGTR1 A1166C gen varyasyonu için kullanılan primer dizileri
A1166C F:5’-GCA GCA CTT CAC TAC CAA ATG GGC-3’
A1166C R:5’-CAG GAC AAA AGC AGG CTA GGG AGA-3’
AGTR1 A1166C gen varyasyonu için kullanılan PZR koşulları
Başlangıç:

Sonlanma:

94oC, 5 dakika
94oC, 1 dakika
55oC, 1 dakika
72oC, 1 dakika
72oC, 7 dakika
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MTHFR C677T gen varyasyonu için kullanılan primer dizileri
5’-TGAAGGAGAAGGTGTCTGCGGGA-3’ (Forward)
5’-AGGACGGTGCGGTGAGAGTG-3’
(Reverse)
MTHFR C677T gen varyasyonu için kullanılan PZR koşulları
Başlangıç:
94oC, 5 dakika
94oC, 30 saniye
62oC, 30 saniye
30 döngü
o
72 C, 30 saniye
Sonlanma:
72oC, 15 dakika
MTHFR A1298C gen varyasyonu için kullanılan primer dizileri
5’-CTTTGGGGAGCTGAAGGACTACTAC-3’ (Forward)
5’-CACTTTGTGACCATTCCGGTTTG-3’
(Reverse)
MTHFR A1298C gen varyasyonu için kullanılan PZR koşulları
Başlangıç:
94oC, 5 dakika
94oC, 30 saniye
62oC, 30 saniye
35 döngü
72oC, 30 saniye
Sonlanma:
72oC, 10 dakika
Çoğaltılmış PZR ürünleri istenen bölgelere özgü restriksiyon enzimleri kullanılarak 370C’de 3
saat kesime bırakılmaktadır. Kesim sonucunda ise ürünler %2,5’luk ve %3,5’luk agaroz jellerde
EtBr ile boyanarak elektroforezde 110 voltta yürütülmekte ve ultraviyole ışık altında genetik
varyasyonlar saptanmaktadır. AGTR1 A1166C gen varyasyonu ve MTHFR gen varyasyonları
kesim sonuçları tablolarda sunulmuştur (Tablo1,2).
Tablo 1: AGTR1 A1166C gen varyasyonu kesim sonuçları
Varyasyon
Bölgesi
AGTR1 A1166C

Genotipler
AA
AC
CC

PCR Ürün
Uzunluğu
255 bç

Kesim Sonuçları
255 bç
255 bç, 231 bç ve 24 bç
231 bç ve 24 bç

Tablo 2: MTHFR gen varyasyonları kesim sonuçları

Varyasyon
Bölgesi
MTHFR C677T

Genotipler
TT
CC
CT
AA
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MTHFR A1298C

AC
CC

163 bç

84 bç, 56 bç, 31 bç, 30 bç, 28 bç ve 18 bç
84 bç, 31 bç, 30 bç ve 18 bç

AGTR1 A1166C gen varyasyonu genotip dağılımlarının belirlenmesi için HaeIII restriksiyon
enzimi, MTHFR C677T gen varyasyonu için Hinf I restriksiyon enzimi ve MTHFR A1298C
gen varyasyonu için MboII restriksiyon enzimi kullanılmaktadır.
HaeIII Restriksiyon Enziminin Mekanizması
5’-………..GG CC…….….-3’
3’-………..CC GG…….….-5
Hinf I Restriksiyon Enziminin Mekanizması
5'...G ↓ A N T C...3'
3'...C T N A ↑ G...5'
MboII Restriksiyon Enziminin Mekanizması
5'...G A A G A (N)8↓...3'
3'...C T T C T (N)7↑...5'
6. İSTATİSTİKSEL ANALİZ
Çalışmada elde edilen veriler SPSS (Statistics Package of Social Science) V 20 istatistik
programı kullanılarak değerlendirilmiştir. p<0,05 değeri istatistiksel anlamlılık sınırı olarak
kabul edilmiştir. PE’li hasta ve sağlıklı kontrol grupları arasında AGTR1 A1166C gen
varyasyonu genotip dağılımlarının belirlenmesine yönelik yapılmış karşılaştırma için,
değişkenler arasında gözlenen ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını belirlemek
amacı ile ki-kare testi uygulanmıştır.
7. TARTIŞMA
PE kadınlarda ve fetüste önemli bir mortalite ve morbidite nedeni olarak bilinmekte olan
gebelik ile ilişkili bir hipertansiyon sendromudur. PE’nin patofizyolojisi tam olarak
açıklanamamıştır, ancak hastalığın patofizyolojisinde maternal vasküler endotel ve vasküler
işlev bozukluğu önemli rol oynamaktadır. PE gelişiminde genetik ve çevresel faktörlerin
önemli olduğu düşünülmektedir ve PE patofizyolojisinde rol oynayabilecek çeşitli aday genler
belirlenmiştir (1). PE patogenezinde RAS’ta ortaya çıkan bozuklukların önemli olduğu
bilinmektedir (2). Kan basıncının, sodyum metabolizmasının ve renal hemodinamiğinin
düzenlenmesinde önemli rol oynayan RAS gen sistemi; AGT, renin, anjiyotensin I, ACE,
anjiyotensin II ve anjiyotensin II reseptör tip 1,2,3 ve 4 (AGTR1, AGTR2, AGTR3 ve AGTR4)
genlerinden oluşmaktadır (7). RAS’ın primer vazoaktif hormonu olan Anjiyotensin II,
anjiyotensin tip 1 reseptörü yoluyla HT patofizyolojisinde önemli bir rol oynamaktadır (11).
Bu yüzden, AGTR1 genlerindeki genetik varyasyonların PE’nin patofizyolojisinde önemli bir
rol oynadığı ileri sürmüştür (19). Karayip, Asya ve Kafkasya’dan seçilen preeklamptik ve
normal gebe kadınların oluşturduğu bir toplulukla yapılan çalışmada PE ile AGTR1 A1166C
gen varyasyonu arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Buna karşılık Japonlarla ve
Polonyalılarla yapılan bir çalışmada ise AGTR1 A1166C gen varyasyonu genotip dağılımları
ve PE gelişme riski arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (20). AGTR1 A1166C gen
varyasyonu genotip dağılımları ve PE gelişimi arasındaki ilişkiyi incelemek üzere Çinli bir
populasyonda gerçekleştirilmiş başka bir çalışmada, AGTR1 A1166C genotip dağılımına
bakıldığında PE’li kadınlarda AA: %82, AC: %19.3 ve CC: %0.07 bulunmuşken; normotensif
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gebe kadınlarda AA: %89.5, AC: %9.5 ve CC: %1 olarak bulunmuştur. Preeklamptik olgularda
A ve C allellerinin sıklığı ise sırasıyla %90.6 ve %9.4 olarak belirlenmiştir (19). Genetik
faktörler arasında yer alan diğer bir faktör olan MTHFR, folat ve homosistein
metabolizmasında önemli rol oynayan düzenleyici bir enzimdir ve 5,10metilentetrahidrofolatın 5-metiltetrahidrofolata dönüşümünü katalizleyerek homosisteinin
metilasyonu için gerekli olan aktif folat formunu oluşturmaktadır. MTHFR geninde ortaya
çıkan genetik varyasyonlar sonucunda proteinin folat bağlanma bölgesi değişebilmekte ve
MTHFR enzim aktivitesi azalmaktadır. MTHFR gen varyasyonları genotip dağılımları ve PE
gelişme riski arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Unfrid
ve arkadaşları tarafından Orta Avrupalı beyaz popülasyon ile gerçekleştirilmiş bir çalışmada,
MTHFR C677T gen varyasyonunun idiyopatik tekrarlayan düşük ile ilişkili olduğu
belirlenmiştir. Nelen ve arkadaşları tarafından Hollandalı bir popülasyon ile gerçekleştirilmiş
kohort çalışmasında, açıklanamayan tekrarlayan gebelik kadın öyküsü olan hastalarda MTHFR
C677T gen varyasyonunun prevalansının arttığı saptanmıştır. Ayrıca bu gen varyasyonunun TT
genotipinin kadınlarda tekrarlayan düşük ile anlamlı derecede ilişkili olduğu belirlenmiştir.
Buna karşın, Gerhardt ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilmiş bir çalışmada, MTHFR
C677T gen varyasyonunun 677TT genotipi ve ciddi PE arasında anlamlı bir ilişki belirlenmiştir.
Nelen, Lissak ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilmiş başka bir çalışmada ise, MTHFR
C677T gen varyasyonunun TT homozigot genotipi ve MTHFR A1298C gen varyasyonunun
CC homozigot genotipinin artan gebelik kayıpları riski ile anlamlı derecede ilişkili oldukları
saptanmıştır. Başka bir çalışmada ise MTHFR C677T ve A1298C gen varyasyonlarının tüm
genotiplerinin yüksek sistolik ve diyastolik kan basınçları ile anlamlı derecede ilişkili oldukları
ve bu nedenle PE’li hastalarda özellikle MTHFR C677T gen varyasyonunun TT genotipinin
şiddetli hipertansiyon veya şiddetli PE gelişimi için genetik bir risk faktörü olabileceği
belirlenmiştir (1).
8. SONUÇ
AGTR1 A1166C gen varyasyonu genotip dağılımları ile PE gelişme riski arasındaki ilişkinin
belirlenmesine yönelik gerçekleştirdiğimiz çalışmada, AGTR1 A1166C gen varyasyonu
genotip dağılımları bakımından PE gelişen hasta ve sağlıklı kontrol grupları arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı belirlenmiştir. AGTR1 A1166C gen varyasyonu
PE gelişimi için genetik bir risk faktörü olarak belirlenmemiştir. MTHFR gen varyasyonları ve
PE gelişimi arasındaki ilişkiyi araştırmak için yapılmış çalışmalarda ise, popülasyonlara göre
farklı sonuçlar elde edilmiştir. Patogenezi tam olarak açıklanamamış olan PE gelişiminde
genetik ve çevresel faktörler bir arada rol oynamaktadır. PE gelişiminde rol oynayan AGTR1
ve MTHFR gibi genlerin ve bu genlerde ortaya çıkan AGTR1 A1166C ve MTHFR (C677T ve
A1298C) gibi gen varyasyonlarının belirlenmesi, bu gen varyasyonlarının rol oynadığı
fonksiyon bozukluklarının düzeltilmesine yönelik yeni ilaçların geliştirilmesini sağlayacaktır.
Kişisel genetik yatkınlığın belirlenmesi, zamanında ve etkin koruyucu tedbirlerin
alınabilmesini sağlayacak, ilaçlara olan kişisel duyarlılığın bilinmesi en doğru ilaç ve dozla
tedaviyi mümkün kılacaktır. Bu çalışmanın ayrıca hastalığın erken teşhis ve tanısının
saptanmasında yardımcı bilgiler verebileceği düşünülmektedir.
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ÖZET
Bu çalışmada, Elaeagnus pungens Thunb. meyvesinin antimikrobiyal ve antioksidan aktivitesi
incelenmiştir. Çalışma da kullanılan Elaeagnus pungens Thunb. Sakarya İlinin Serdivan
ilçesinden toplanmıştır. Taze meyvelerin etanol çözücüsü kullanılarak maserasyon yöntemi ile
ekstraksiyonu yapılmıştır. Toplam fenolik madde içeriği Folin Ciocalteu ayıracı ile
belirlenmiştir. Antioksidan aktiviteleri DPPH serbest radikali süpürme metodu kullanılarak
tayin edilmiştir. Meyve ekstraktının antimikrobiyal aktiviteleri disk difüzyon yöntemi
kullanılarak belirlenmiştir. Meyve ekstraktının antimikrobiyal aktivitesinin belirlenmesi için 7
bakteri (Bacillus subtilis ATCC 6633, Escherichia coli ATCC 8739, Enterecoccus faecalis
ATCC 29212, Staphylococcus aureus ATCC 29213, Staphylococcus epidermidis ATCC
12228, Salmonella typhimurium ATCC 14028, Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027) ve 1
maya (Candida albicans ATCC 1029) türü kullanılmıştır.
Toplam fenolik madde tayini sonucunda, meyve ekstraktının toplam fenolik madde
miktarlarının gallik asit eş değeri olarak 50±0,002 mg/g olduğu belirlenmiştir. Çalışma da
Elaeagnus pungens Thunb. meyvesinin kullanılan test mikroorganizmaları üzerinde
antimikrobiyal aktivite olmadığı tespit edilmiştir. Elaeagnus pungens Thunb. meyve
ekstraktının DPPH serbest radikalini %50 oranında azaltma oranı olan IC50 değeri 1.3 µg/mL
ve kontrol olarak kullanılan askorbik asit IC50 değeri 3.34 µg/mL olarak
belirlenmiştir. .Elaeagnus pungens meyve ekstraktının antioksidan aktivitesi askorbik aside
göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Antioksidan bileşiklerinin, besinlerde bulunan ve
kolaylıkla oksitlenebilen maddeleri oksidasyondan korudukları bilinmektedir. Bu bakımdan
Elaeagnus pungens Thunb. meyveleri antioksidan kaynağı olarak kullanıla bilinir.
Anahtar Kelimeler: Elaeagnus pungens Thunb., Antimikrobiyal, Antioksidan
ABSTRACT
In this study, antimicrobial and antioxidant activity of Elaeagnus pungens Thunb . fruit was
investigated. Elaeagnus pungens Thunb. used in the study were collected from Serdivan district
of Sakarya province. The fruits were extracted using ethanol solvent. Total phenolic content
was determined by Folin Ciocalteu reagent. Antioxidant activities were determined using
DPPH free radical scavenging method. Antimicrobial activities of fruit extract were determined
by disc diffusion method. 7 bacteria (Bacillus subtilis ATCC 6633, Escherichia coli ATCC
8739, Enterecoccus faecalis ATCC 29212, Staphylococcus aureus ATCC 29213,
Staphylococcus epidermidis ATCC 12228, Salmonella typhimurium ATCC 14028,
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027) and 1 yeast (Candida albicans ATCC 1029) were used
to determine the antimicrobial activity of the fruit extract.
As a result of total phenolic determination, total phenolic content of fruit extract was found to
be 50 ± 0.002 mg / g equivalent to gallic acid. In the study, it was found that there was no any
antimicrobial activity on the test microorganisms of Elaeagnus pungens Thunb. fruit. The IC50
value of Elaeagnus pungens Thunb . fruit extract was reduced by 50% of the DPPH free radical
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by 1.3µg / mL and the ascorbic acid IC50 value used as a control was 3.34 µg / mL. Antioxidant
activity of Elaeagnus pungens fruit extract was found to be higher than ascorbic acid.
Antioxidant compounds are known to protect readily oxidizable substances from oxidation.
Therefore, the fruits of Elaeagnus pungens have been determined to be used as an antoxidant
source in several applicatioanal areas.
Keywords: Elaeagnus pungens Thunb., Antimicrobial, Antioxidant
1. GİRİŞ
Günümüzde, sentetik antioksidanların güvenirlilikleri üzerinde artan endişelerden dolayı çeşitli
bitkisel materyallerden doğal antioksidanların elde edilmesi üzerinde araştırmalar
yoğunlaşmıştır (İnceçayır ve ark 2019). Bitkilerin ürettikleri fenolik bileşikler doğal
antioksidanların en önemli gruplarını oluştururlar. Bu bileşik grupları, hem etkili radikal
toplayıcılar hem de metal şelatlayıcı olarak hareket etmeleri bakımından potansiyel doğal
antioksidan olarak dikkat çekmişlerdir. Antioksidanlar, hücrelerdeki oksidatif stresi azaltmakta
ve kanser, kardiyovasküler ve enflamatuar hastalıklar dahil olmak üzere birçok hastalığının
tedavisinde kullanılmaktadır (Gerber ve ark. 2002; Zou ve ark. 2016). Bu çalışmada, Elaeagnus
pungens Thunb. meyvesinin antimikrobiyal ve antioksidan aktivitesi incelenmiştir.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1.Etanolik Ekstraktın Hazırlanması
Elaeagnus pungens taze meyveleri elektrikli öğütücüde öğütülmüştür. Öğütülmüş meyvelerden
10 gr alınarak 100 mL etanol içerisinde 3 gün karanlık ortamda bekletilmiştir. Hazırlanan
ekstraktın çözücüsü rotary evaporatörde 50˚C’de 10 dakikada uzaklaştırılmıştır. Ekstraktlardan
antimikrobiyal aktivite için 6400 µg/mL, antioksidan aktivite için 1000 µg/mL
konsantrasyonda stok hazırlanmıştır.
2.2. Antimikrobiyal aktivitenin belirlenmesi
Çalışmada kullanılan Bacillus subtilis ATCC 6633, Escherichia coli ATCC 8739, Enterecoccus
faecalis ATCC 29212, Staphylococcus aureus ATCC 29213, Staphylococcus epidermidis
ATCC 12228, Salmonella typhimurium ATCC 14028, Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027
ve Candida albicans ATCC 1029 suşları Sakarya Üniversitesi Biyoloji Bölümü Mikrobiyoloji
Araştırma Laboratuvarı’ndan temin edilmiştir. Ekstraktın antibakteriyal aktivitesi disk
difüzyon yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Aktifleştirilen taze kültürlerin konsantrasyonu
ortalama 0.5 Mcfarland (1x108 CFU mL-1 ) olacak şekilde ayarlanmış ve steril eküvyon çubuk
ile Müeller Hinton Agara(MHA) ekimi yapılmıştır. Ekstraktlardan 10µL alınmış ve 6mm
çapındaki steril boş disklere emdirilmiştir. Emdirilen diskler mikroorganizma ekimi
gerçekleşen MHA yerleştirilmiştir. Pozitif kontrol olarak Gentamicin, Flukonazol, negatif
kontrol olarak etanol kullanılmıştır. Petriler 37˚C’de 24 saat inkübe edilmiş ve süre sonunda
disk etrafında oluşan inhibiyon zon çapları ölçülmüştür.
2.3. Antioksidan Aktivitenin Belirlenmesi
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Örneğin antioksidan aktivitesi DPPH serbest radikali süpürme yöntemi ile araştırılmıştır.
Antioksidan aktivitenin tayini Blois Metodundan modifiye edilerek çalışmıştır (Blois, 1958).
Farklı konsantrasyonda hazırlanan ekstraktlardan (10-100 µg mL-1 ) ve standart çözeltilerden
(1-100 µg mL-1 ) 1 mL alınarak, 1 mL %0.04’lük DPPH çözeltisi ilave edilmişitir.
Vortekslendikten sonra oda koşullarında karanlıkta 30 dk bekletilmiş ve 517nm’de
absorbansları okunmuştur. Sonuçlar % DPPH radikali giderme aktivitesi ve IC50 değerinin
hesaplanmasıyla değerlendirilmiştir. %DPPH radikali Giderme Aktivitesi; (Kontrolün
Absorbansi – Örnek Absorbansi) /Kontrol Absorbansı x100. Kontrol olarak DPPH ve metanol,
standart olarak askorbik asit kullanılmiştir.
2.4. Toplam Fenolik Maddenin Belirlenmesi
Toplam fenolik madde tayini Folin-Ciocalteu yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Hazırlanan
ekstrakttan 100µL alınarak, 200 µL %50’lik Folin Ciocalteu reaktifi ilave edilmiş ve 2 dakika
bekletilmiştir. Üzerine 1 mL %2’lik Na2CO3 çözeltisi eklenerek 1 saat karanlıkta tutulmuş ve
760 nm’de absorbansları okunmuştur. Örneğin Toplam fenolik madde miktarı gallik asit
standartı kullanılarak belirlenmiştir.

3. Bulgular ve tartışma
Aromatik ve şifalı bitkilerin çoğu, antioksidan özelliklere sahip kimyasal bileşikler içerir. Bu
bitkilerin bazıları üzerinde yapılan birçok çalışma, gıda, kozmetik ve diğer uygulamalar için
doğal antioksidan formülasyonların geliştirilmesine yol açmıştır (Benabdallah ve ark. 2016).
Çalışmamızda Elaeagnus pungens meyve ekstraktlarının DPPH radikalini süpürme aktivitesi
testinden elde edilen IC50 değeri tablo 1 de verilmiştir.
Tablo 1. Antioksidan aktivite ve toplam fenolik sonuçları
Antioksidan Aktivite

Toplam Fenolik Madde

IC50(µg/mL)±SD R2

mgGA/100g±SD R2

Elaeagnus pungens

1.3±0.7

0.98

50±0.02

0.98

Askorbik asit

3.34±0.01

0.96

-

-

Örnekler

DPPH radikal temizleme aktivite sonucu incelendiğinde Elaeagnus pungens meyve ekstraktın
IC50 konsantrasyonunun 1.3 µg/mL standart olarak kullanılan askorbik asidin IC50
konsantrasyonu 3.34 µg/mL olduğu tespit edilmiştir. Meyve ekstraktı askorbik asitle
karşılaştırıldığında DPPH radikallerini önemli derecede azalttığı görülmektedir. Elaeagnus
pungens meyve ekstraktın Toplam fenolik değeri 50 mgGA/100g olarak belirlenmiştir. Elde
edilen ekstraktın kullanılan test mikroorganizmaları üzerinde antimikrobiyal etkisinin olmadığı
tespit edilmiştir.
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Elaeagnus kologa Schldl., Elaeganus umbellate Thunb., Elaeagnus angustifolia L. türlerinden
elde edilen meyve ekstraktlarında antioksidan özelliğe sahip olduğu görülmüştür. Literatür
incelemeleri sonucunda Elaeagus türlerinin meyveleri antioksidan bakımından zengin
fitokimyasallar içerdiği gözlemlenmiştir.(Wang ve Fordham, 2007, Sasikumar ve ark.2012)
Çalışmamızda Elaeganus pungens meyvelerinin potansiyel bir antioksidan kaynağı olduğu
belirlenmiştir. İlerleyen çalışmalarda kimyasal içeriğinin aydınlatarak antioksidan aktiviteden
sorumlu moleküllerin tanımlanması yapılabilir.
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SAMSUN’DA 2005 – 2019 YILLARI ARASINDA İNCELENEN KEDİ MEME
TÜMÖRLERİ
A SURVEY OF FELINE MAMMARY TUMORS FROM 2005 TO 2009 IN SAMSUN
Doktora Öğrencisi, Nilüfer KURUCA
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Tolga GÜVENÇ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
ÖZET
Kedilerde deri ve hematopoetik tümörlerden sonra en sık meme tümörü görülmektedir.
Kedilerde meme tümörü 9 ay-23 yaş aralığında meydana gelir, en sık görüldüğü yaş aralığı
10-12 yaştır. Siyam ve yerli kısa tüylü kedilerde meme tümörü meydana gelme riskinin daha
fazla olduğu bildirilmiştir. Kısırlaştırılmamış kedilerde meme tümörü gelişme riski,
kısırlaştırılmış olan kedilerden yedi kat daha fazla olduğu belirtilmiştir. Bir yaşından önce
kısırlaştırılan kedilerde meme tümörü gelişme riski daha düşüktür. Kedilerde meme
tümörünün tanısı, meme dokusunun histopatolojik incelenmesiyle elde edilir ve kedilerde
görülen meme tümörlerinin %80-90’ı maligndir ve çoğu karsinomdur. Kedilerde meme
karsinomunun metastaz yapma olasılığı yüksektir ve mortalite oranı fazladır. Yapmış
olduğumuz retrospektif çalışmada, Ocak 2005–Temmuz 2019 yılları arasında Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalında incelenen 18 kediye ait meme
tümörü olayı ele alınmıştır. Gelen örnekler histopatolojik incelemeler için %10'luk tamponlu
formaldehid solüsyonunda 48 saat fikse edildi ve sonra dokular rutin prosedürde alkol ve
ksilen serilerinden geçirilerek parafine bloklandı. Parafin bloklardan 5 mikrometre kalınlıkta
kesitler alınarak bu kesitlere Hematoksilen&Eozin histokimyasal boyaması yapıldı ve ışık
mikroskobunda incelendi. 18 meme tümörünün 9’u (% 75) melez, 2’si (%16.67) Ankara
kedisi, 1’i Scottish Fold (% 8.33) ırkı kediye aitti. Altısının ise ırkı bilinmemekteydi.
İncelenen 18 kedinin 1’i (% 5.56) 1-4 yaş arası, 3’ü (% 16.67) 5-9 yaş arası, 14’ü (% 77.78)
10-15 yaş arasında olduğu tespit edildi. Meme tümörü teşhisi konulan olguların tamamı
dişiydi (18-%100). Yapılan histopatolojik incelemelerin sonucunda, tümörlerin 16’sının
malign (6 kribriform karsinom, 4 tubulopapiller karsinom, 2 duktal karsinom, 2 karsinoma ve
malignant miyoepitelyom, 1 fibrosarkom, 1 kompleks karsinom); 2’sinin ise benign (1 simple
adenom, 1 fibroadenom) yapıda olduğu saptandı.
Anahtar kelimeler: İnsidens, Kedi, Meme Bezi, Tümör
ABSTRACT
Mammary tumors are most frequent in cats after skin tumors and hematopoietic tumors.
Mammary tumors appear in the age range of 9 months to 23 years in cats, and the most
common age range is 10-12 years. Siamese and domestic short-haired cats would have a
higher risk of developing mammary tumors. The risk of developing mammary tumors in
intact cats is seven times bigger than in spayed cats. Cats that are castrated before one year of
age have lower risks of developing mammary tumors. The diagnosis of mammary tumor is
made with histopathological examination of the mammary tissues in cats, and 80-90% of the
mammary tumors detected in cats are malignant and most are carcinomas. Mammary
carcinoma is likely to metastasize in cats, and the mortality rates are high. In this retrospective
study, 18 cat mammary tumors cases which were examined in the pathology department of
Veterinary Faculty at Ondokuz Mayıs University between January 2005 and July 2019 were
dealt with. The samples were fixed in 10% buffered formaldehyde solution for 48 hours for
histopathological examinations, the tissues were passed through alcohol and xylene series as a
routine procedure, and were then embedded paraffin-wax. Five-micrometer thick sections
were taken from the paraffin blocks. The sections histochemicaly stained with Hematoxylin &
Eosin and examined under the Light Microscope. 9 (75%) of the 18 breast tumors were in
mixed breed, 2 (16.67%) were in Ankara cats, and 1 was in Scottish Fold (8.33%). Six of
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them were from unknown origin. It was also determined that among these 18 cats that were
examined, 1 (5.56%) was between 1-4 years of age, 3 (16.67%) were between 5-9 years of
age, and 14 (77.78%) were between 10-15 years of age. All the cases that were diagnosed
with mammary tumors were female (18-100%). As a result of the histopathological
examination, sixteen of the tumors were malignant (6 cribriform carcinoma, 4 tubulopapillary
carcinoma, 2 ductal carcinoma, 2 carcinoma and malignant myoepithelioma, 1 fibrosarcoma,
1 complex carcinoma); and 2 of them were benign (1 simple adenoma and 1 fibroadenoma ).
Keywords: Cat, İncidence, Mammary Gland, Tumor
1. GİRİŞ
Kedilerde görülen meme neoplazmaları, hematopoetik ve deri tümörlerinden sonra üçüncü en
yaygın tümör tipi olarak tanımlanmaktadır (1-3). Kedilerde meme tümörü en fazla 10-12
yaşları arasında gözlenmektedir (4). Farklı kedi ırkları meme tümörlerinden etkilenebilir,
ancak en çok etkilenen ırklar melez, siyam ve iran ırkı kedilerdir (5). Kısırlaştırılmamış
kediler, kısırlaştırılmış kedilerle karşılaştırıldığında yedi kat daha fazla meme tümörü
geliştirme riski taşır (2, 6, 7). Kadınlarda ve köpeklerde olduğu gibi, hormonlar kedi meme
tümörü gelişimi üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. 6-12 aylık arasında yapılan erken
kısırlaştırmalar, kedilerde meme tümörü oluşma riskini azaltmaktadır (2, 8). Altı aylıktan
önce kısırlaştırılan kedilerde meme tümörü gelişme riski % 91 oranında azalır; bir yaşından
önce kısırlaştırılan kedilerde risk % 86'ya kadar düşer. Kediler 13 ila 24 aylık arasında
kısırlaştırıldığında ise risk sadece % 11 azalır (2, 3). Kedilerde görülen meme tümörlerinin en
az % 80'i maligndir (9, 10). Çoğu meme tümörü, özellikle geniş ve invaziv olanlar, deriye
yapışır ve ülserasyon meydana getirirler. Tümörlerin, lenf damarlarına ve lenf düğümlerine
metastazı yaygındır. Malign meme tümörüne sahip kedilerin %80’inden fazlasında bölgesel
ve uzak metastazlar gözlenebilir (3). Kedilerde meme tümörü en sık akciğere metastaz yapar.
Plöra, karaciğer, diyafram, böbreküstü bezleri, dalak, böbrekler, uterus ve ovaryumlara da
metastazlar bildirilmiştir (7, 11, 12). Kedilerde meme tümörü sıklıkla bütün lobları tutar,
köpeklerde olduğu gibi abdominal meme bezleri en fazla etkilenir. Kedilerde malign meme
tümörlerinin prognozu iyi seyretmez ve kedilerin hayatta kalma süreleri bir yıldan az
olabilmektedir (2, 3). Kedilerde görülen meme tümörlerinin tedavisinde en etkili yol cerrahi
yöntemdir. Küçük boyutlara sahip tümörlerin tedavisinde düzgün yapılmış bir cerrahi yeterli
olabilirken, büyük boyutlara sahip tümörlerde operasyon sonrası 1 yıl içinde çoğu hayvanın
öldüğü ve ölüm nedeninin tümör metastazı olduğu bildirilmiştir. Postoperatif adjuvan
kemoterapi uygulanması bu vakalarda sağkalım süresini uzatabilmektedir (13).
2. GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çalışmanın amacı Ocak 2005 - Temmuz 2019 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’na gönderilmiş ve incelenip tanısı konmuş kedi
meme tümörlerinin yıllara göre dağılımı, ırk ve yaşlara göre dağılımı ayrıca meme tümörleri
tiplerinin ve oranlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır.
3. MATERYAL VE METOT
Çalışmanın materyalini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinikleri ve Özel
Veteriner Kliniklerinden Ocak 2005-Temmuz 2019 yılları arasında Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’na gönderilen farklı ırk ve yaşlardaki
18 kedi meme dokusundan alınmış biyopsi örneği oluşturdu. Gelen örnekler histopatolojik
incelemeler için %10'luk tamponlu formalin solüsyonunda 48 saat fikse edildi. Sonra dokular
rutin prosedürde alkol ve ksilen serilerinden geçirilerek parafine bloklandı. Parafin bloklardan
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5 mikrometre kalınlıkta kesitler alınarak bu kesitlere Hematoksilen&Eozin histokimyasal
boyaması yapıldı ve ışık mikroskobunda (Nikon-Eclipse E600) incelendi.
4. BULGULAR
Ocak 2005 - Temmuz 2019 yılları arasında anabilim dalımıza gönderilmiş olan 58 kediye ait
tümör şüpheli örneklerin 18’inin (% 31.03) meme tümörü olduğu tespit edildi. Kedilerde
teşhis edilmiş olan meme ve diğer tümörlerin yıllara göre dağılımları Grafik 1’de verildi.
Meme ve Diğer Tümörlerin Yıllara Göre Dağılımları
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Grafik 1. Meme ve diğer tümörlerin 2005 - 2019 yılları arasındaki dağılımları
Meme tümörü teşhisi konulan 18 kedinin hepsinin (%100) dişi olduğu belirlendi.

Kedilerin ırklara ve yaşlara göre dağılımları ve oranları Tablo 1’de sunuldu.

IRKLAR

YAŞ
IRK TOPLAMI
1 – 4 Yaş 5 – 9 Yaş 10 – 15 Yaş Toplam
%

Melez
1
2
6
9
75,00%
Ankara Kedisi
2
2
16,67%
Scottish Fold
1
1
8,33%
Bilinmeyen
1
5
6
Adet
1
3
14
18
100
%
16,67%
77,78%
100
5,56%
Tablo 1. Kedi meme tümörlerinin ırklara ve yaşlara göre dağılımı
Altı kedinin ırkı bildirilmemişti. Irkı bilinen 12 kedinin 9’u (%75) melez, 2’si ( %16.67)
Ankara kedisi, 1’i (%8.33) Scottish Fold olarak belirlendi. Tümör teşhisi koyulan 18 kedinin
1’i (%5.56) 1-4 yaş aralığı, 3’ü (%16.67) 5-9 yaş aralığı, 14’ü (%77.78) 10-15 yaş aralığında
olduğu tespit edildi (Tablo 1).
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Meme tümörü şüpheli materyallerin histopatolojik incelemesi yapıldığında, 2’sinin (%11.11)
benign, 16’sının (%88.89) malign özellikler sergilediği belirlendi (Tablo 2). Benign özellik
sergileyen 2 tümörün 1’i (%50) simple adenom, 1’i (%50) fibroadenom olduğu görüldü.
Malign özellik gösteren 16 tümörün, 6’sı (%37.5) kribriform karsinom, 4’ü (%25)
tubulopapiller karsinom, 2’si (%12.5) duktal karsinom, 2’si (%12.5) karsinoma ve malignant
miyoepitelyom, 1’i (%6.25) fibrosarkom ve 1’i de (%6.25) kompleks karsinom olduğu
belirlendi (Tablo 2.).
Ankara
IRKLAR
Melez Kedisi ScottishFold Bilinmeyen TOPLAM
Adet
%
BENİNG
Simple Adenom
1
1
50
Fibroadenom
1
1
50
2
2
11.11
Toplam
MALİGN
Kribriform
Karsinom
3 klasifikasyonu
3
Tablo 2. Kedi
meme tümörlerinin
ve ırklara
göre dağılımları
Tubulopapillar Karsinom
3
1
Fibrosarkom
1
Kompleks Karsinom
1
Duktal Karsinom
1
1
Karsinoma ve malignant
miyoepitelyom
2
7
2
1
6
Toplam

6
4
1
1
2

37.5
25
6.25
6.25
12.5

2
16

12.5
88.89

5. TARTIŞMA VE SONUÇ
Tomlinson ve ark. (1984) 1982-1984 yıllarını kapsayan çalışmasında 17 kedi meme tümörü
tespit etmiş olup, kedilerin yaş aralığının 4-17 yaş (ortalama 10.5 yaş) olduğu saptamıştır
(14). ITO ve ark. (1996) 1982-1993 yıllarını kapsayan çalışmasında malign karaktere sahip 53
adet kedi meme tümörü incelemiş ve meme tümörüne sahip olan kedilerin ortalama yaşının
11.1 olduğu belirtilmiştir (15). Amorim ve ark. (2006) 2002-2004 yıllarını içeren
çalışmasında ise 20 adet meme tümörü bulunan kedilerin yaşlarının 2-17 yaş aralığında
olduğu, ortalama yaşın 10 olduğunu ortaya konmuştur (16). Karabolovski ve ark. (2017) 27
kedi meme tümörü incelemiş ve meme tümörüne sahip kedilerin ortalama yaşının 13.5 olduğu
belirlenmiştir (5). Cunha ve ark. (2017) 2013-2016 yıllarını kapsayan çalışmasında 35 adet
kedi meme tümörü saptamış ve kedilerin 5-14 yaş aralığında olduğu (ortalama 10 yaş) tespit
edilmiştir (17). Yapmış olduğumuz çalışmada 58 adet tümör şüpheli materyal incelendi ve
18’inin (%31.03) meme tümörü olduğu belirlendi. Kedi meme tümörü üzerine yapılmış olan
araştırma ve çalışmalarda yaşı 10-12 olan kedilerin daha fazla etkilendiği bildirilmiştir.
Literatür bilgiyle uyumlu olarak bizim çalışmamızda 18 kedinin 14’ü (%77.78) 10-15 yaş
aralığındadır. 2-16 yıl yaşam süresine sahip olan kedilerin meme tümörüne özellikle ileri
yaşlarda yakalandığı belirlenmiştir.
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Tomlinson ve ark. (1984)’ın yapmış olduğu çalışmada 17 kedinin 11’i (%73.33) yerli kısa
tüylü, 2’si (%13.33) siyam, 1’i (%6.66) yerli uzun tüylü, 1’i (%6,66) himalayan kedisi
olduğu, kedilerden 2’sinin ise ırkının bilinmediği belirtilmiştir (14). ITO ve ark. (1996)
çalışmasında 53 kedinin 27’si (%55.10) Japon yerli, 18’i (%36.73) siyam, 4’ü (%8.16) iran
ırkı olduğu, dört kedinin ise ırkının bilinmediği saptanmıştır (15). Amorim ve ark. (2006)
incelemiş olduğu meme tümörü şüpheli 20 kedinin 11’i (%55) yerli kısa tüylü, 7’si (%35)
siyam, 2’si (%10) iran kedisidir (16). Karabolovski ve ark. (2017) 27 kedinin 19’u (%70,37)
melez, 5’i (%18.51) siyam ve 3’ü (%11.11) iran ırkı kediye ait olduğu tespit edilmiştir (5).
Cunha ve ark. (2017) yapmış olduğu çalışmada 35 kedinin 25’i (%71) melez, 6’sı (%17)
siyam, 3’ü (%9) iran, 1’i (%3) British shorthair olduğu belirtilmiştir (17). Yapmış olduğumuz
çalışmada 18 meme tümörlü kedinin 9’u (%75) melez, 2’si ( %16.67) Ankara kedisi, 1’i
(%8.33) Scottish Fold olarak belirlendi. Yapılan çalışmalarla karşılaştırıldığında özellikle
melezlerin meme tümörüne sık yakalandığı saptanmıştır.
Tomlinson ve ark. (1984) 17 kedi meme tümörünün 9’u (%52.94) tubular adenokarsinom, 3’ü
(%17.64) papiller kistik adenokarsinom, 4’ü (%23.52) solid karsinom, 1’i (%5.88) miks solid
ve tubular adenokarsinom olarak belirlemiştir (14). ITO ve ark. (1996) 53 kedi meme
tümörünün 35’i (%66.03) histopatolojik olarak adenokarsinom olduğu tespit edilmiş, geriye
kalan 18’inin (%33.96) tümörün biyolojik karakterinden dolayı malignant olduğu
düşünülmüştür (15). Amorim ve ark. (2006) 20 kedi meme tümörünün 1’i (%5) meme
hiperplazisi, 19’u (%95) adenokarsinom olduğunu saptamıştır. 19’unun 6’sı tubulopapiller
karsinom, 4’ü tubular solid karsinom, 4’ü papiller karsinom, 3’ü tubular karsinom, 1’i kistik
karsinom ve 1’i solid karsinom olarak belirlenmiştir (16). Kedilerde meme tümörünün
çoğunlukla malign karakter göstermektedir. Benzer şekilde çalışmamızda 18 meme
tümörünün 2’sinin (%11.11) benign, 16’sının (%88.89) malign özellikler sergilediği tespit
edilmiştir.
Kedilerde malign meme tümörlerinin prognozunun iyi olmadığı, meme tümörüne sahip
kedilerin hayatta kalma sürelerinin bir yıldan az olduğu çalışmalarda belirtilmiştir.
Çalışmamızda meme tümörü olan kedilerin son durumu hakkında elimizde veri
bulunmadığından tedavi sonrası yaşam süreleri ile ilgili bilgi verilememiştir.
Diğer ülkelerde yapılan yayınlarla karşılaştırıldığında, Samsun ilini kapsayan kedi meme
tümörleri hakkında kapsamlı bilgi edinebilmemiz için örnek sayısı yetersiz olmakla birlikte,
benzer çalışmanın daha önce yapılmamış olması göz önüne alındığında, mevcut çalışmanın
bölgemizde kedi meme tümörlerinin yaygınlığı, yaş ve ırk dağılımları hakkında bilgi vereceği
düşünülmektedir.
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IrO FİLMLERİNİN ELİPSOMETRİK, OPTİK, ELEKTRİK VE YÜZEYSEL
ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ÇÖZELTİ MİKTARININ ETKİSİ
THE EFFECT OF AMOUNT OF SOLUTION ON THE ELLIPSOMETRIC, OPTICAL,
ELECTRICAL AND SURFACE PROPERTIES OF IrO FILMS
Olcay GENÇYILMAZ
Doç. Dr.,Çankırı Karatekin Üniversitesi
ÖZET
İridyum oksit (IrO2) filmleri, kimyasal püskürtme tekniği kullanılarak farklı çözelti
miktarlarında (50 ml ve 100 ml) cam tabanlar üzerine üretildi. İridyum oksit filmlerinin
üretiminde çözelti kaynağı olarak iridyum klorid (IrCl3.3H2O) kimyasal tuzu kullanıldı.
İridyum oksit filmlerinin amorf fazdan (Ir2O3), polikristal (IrO2) faza dönüşebilmesi için 500
°C sıcaklıkta 1 saat süreyle hava ortamında ısıl işlem uygulandı. Elde edilen IrO2 filmlerinin
karakterizasyonu için spektroskopik elipsometre (SE), UV-Vis spektrofotometre, atomik
kuvvet mikroskobu (AFM), dört uç nokta tekniğini içeren birkaç analiz tekniği kullanıldı.
IrO2 filmlerinin spektroskopik elipsometrik, optik, elektrik ve yüzey özellikleri üzerine çözelti
miktarının etkisi belirlendi. Kalınlık (d), kırılma indisi (n), sönüm katsayısı (k) gibi bazı optik
parametreler üzerine çözelti miktarının etkisi çok duyarlı bir analiz tekniği olan spektroskopik
ellipsometre (SE) tekniği ile Cauchy-Urbach modeli kullanılarak incelendi. IrO2 filmlerinin
kalınlık değerlerinin 247-293 nm arasında değiştiği tespit edildi. Filmlerin geçirgenlik (T),
soğurma (A) ve yansıma (R) spektrumlarını incelemek için 300-900 nm dalgaboyu aralığında
U-Vis spektrofotometre kullanıldı. Filmlerin soğurma spektrumlarından yararlanılarak Urbach
enerji (Eu) değerleri hesaplandı. Bant kenarları, yasak enerji aralığı ve Urbach enerji
değerlerinde belirgin değişimler tespit edildi. Filmlerin yasak enerji aralıkları (Eg) optik metot
kullanılarak belirlendi. Filmlerin ortalama geçirgenlik değerleri % 30 ve % 40 olarak
belirlendi. Ayrıca yüzey özellikleri ve pürüzlülük değerleri AFM kullanılarak incelendi.
Ortalama (Ra), pik-vadi (Rpv) ve ortalama karekök (Rq, rms) pürüzlülük değerleri XEI
versiyonlu 1.7.1. yazılım kullanılarak belirlendi. Bütün görüntüler 5 µm × 5 µm alan
taranarak elde edildi ve çözelti miktarının değişmesi ile yüzey morfolojisinin ve pürüzlülük
değerlerinin belirgin bir şekilde değiştiği görüldü. Filmlerin elektriksel özelliklerini
belirlemek için dört nokta uç tekniği kullanıldı ve filmlerin elektriksel özdirenç değerleri
tespit edildi. Filmlerin elektriksel özdirenç aralığı 1,36×10-2 cm-6,51×10-1 cm olarak
belirlendi. Sonuç olarak, bu sonuçlar iridyum oksit filmlerinin kalınlık (d), kırılma indisi (n),
sönüm katsayısı (k), optik, elektrik ve yüzey özellikleri üzerine çözelti miktarının belirgin
etkileri olduğunu gösterdi.
Anahtar Kelimeler: İridyum Oksit, Kimyasal püskürtme, Optik parametreler, Elektriksel
özdirenç, Yüzey morfolojisi
ABSTRACT
Iridium oxide (IrO2) films were produced on glass substrates with different amount of solution
(50cc-100cc) by using the chemical spray pyrolysis technique. Iridium chloride (IrCl3.3H2O)
chemical salt was used as the solution source in the production of iridium oxide films. In
order to convert the iridium oxide films from the amorphous phase (Ir2O3) to the
polycrystalline (IrO2) phase, thermal processing was performed in air at 500 ° C for 1 hour.
A number of techniques, including spectroscopic ellipsometry (SE), UV-Vis
spectrophotometer, atomic force microscopy (AFM), four point probe technique were used to
characterize the produced IrO2 films. The effect of amount of solution (50cc-100cc) on the
spectroscopic ellipsometric, optical, electrical and surface properties of the IrO2 films was
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determined. The effect of amount of solution on the optical parameters such as thickness (d),
refractive index (n) and extinction coefficient (k) were investigated by spectroscopic
ellipsometry (SE) technique, which is very sensitive analysis technique, using Cauchy-Urbach
model. The thickness values of IrO2 films were found to be in the range of 247 to 293 nm. For
investigation, the transmittance (T), absorbance (A) and reflectance (R) spectra of the films,
U-Vis spectrophotometer was used over the wavelength range of 300–900 nm. The Urbach
energy (Eu) values and band edge chancing of films were investigated using absorbance
spectra. The band edge, the values of band gap and Urbach energy were apparently confirmed
alterations. The optical method was used for determination of the band gap values (Eg) of IrO2
films. The average value of transmittance was determined as 40 % and % 30. Also, the
surface properties and roughness values of the films were taken by AFM. The average (Ra),
peak-valley (Rpv) and root mean square (Rq, rms) roughness values were determined using
XEI version 1.7.1 software. All the images were taken from an area of 5 µm × 5 µm and these
results indicated that the surface morphology and roughness values were prominently changed
with change of solution amount. In order to evaluate the electrical properties of films, four
point probe measurements were carried out and electrical resistivity values of films were
determined. The range of resistivity of the films was measured as 1.36×10-2 cm-6.51×10-1
cm. Finally, these results showed that the amount of solution had a significant effect on the
thickness (d), refractive index (n) and extinction coefficient (k), optical, electrical and surface
properties of the iridium oxide films.
Keywords: Iridium Oxide, Chemical Spray, Optic Parameters, Electrical Resistivity, Surface
Morphology
1. INTRODUCTION
Iridium oxide films are a multiple versatile material used in many industrial and scientific
studies. Iridium oxide films are durable, stern and these films have high corrosion resistance,
high conductivity, high melting point and electrochemical activity [1-3]. As a result, iridium
oxide films are used various application areas such as especially electrochromic devices,
electrode material, biosensors, smart window material. Both physical and chemical thin film
deposition techniques are favorable for production of iridium oxide films including sol-gel
processing, spray pyrolysis, pulsed laser deposition, reactive sputtering [4-7]. Among them,
the spray pyrolysis technique is more practical, economical and cheaper than other technique.
Besides, this technique is suitable for deposition large surface, use of different substrate,
production of doped, multiplayer, n-type and p-type thin films. The quality of the film
depends in particular on experimental parameters such as substrate temperature, solution
molarity, amount and spray time. It is well known that production and properties of iridium
oxide films depend on these experimental parameters. For iridium oxide films, amount of
solution is a very important experimental parameter since it determines the film thickness.
The different thickness iridium oxide films can be used in various application areas due to its
different physical properties.
For this reason, we have focused on the effect of different amount of solution on some
physical properties of iridium oxide films. Iridium oxide films were deposited on glass
substrate at different amount of solution by chemical spray pyrolysis. The optical parameters
of films such as thickness, refractive index and extinction coefficient were determined by
spectroscopic ellipsometry which is very sensitive analysis technique for determination of
film thickness. Also, the optical, electrical and surface properties of films were investigated
and researched the effect of amount of solution researched on these properties.
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2. EXPERIMENTAL
In Table 1, the experimental parameters are given in detail. Iridium oxide films were
produced on glass substrate by the chemical spray pyrolysis technique. The glass substrates
which are used production were cleaned in ethanol and deionized water during 15 min. using
ultrasonic bath. After the substrates were dried and arranged in the spray chamber. İridium
chloride and deionized water was used for chemical solution and this solution was stirred
during 30 min. A few drops of acetic acid were dropped into the prepared solution. Two
different productions were carried out with 50 and 100 cc solution. The prepared solution was
sprayed onto glass substrates at 350 °C substrate temperature and we used to control the
resistance heater via a thermocouple. Afterwards, in order to convert the iridium oxide films
from the amorphous phase (Ir2O3) to the polycrystalline (IrO2) phase, thermal processing was
performed in air ambient at 500 ° C for 1 hour. The chemical reaction that took place as
follow [8-10]:
(Substrate temperature 350 ◦C)

2IrCl3 + 3H2O → Ir2O3 + 6HCl ↑

(1)

The as-deposited films after annealing transform into IrO2 according to the following:
(Annealing temperature 500 ◦C)

Ir2O3 → 2IrO2

(2)

The resulting films were found to be uniform, strongly adherent to substrate and blackish in
color. Also, the experimental parameters are given in Table 1 in detail.
Table 1. Experimental parameters
Films

Iridium oxide (IrOx)

Amount of solution
Solution Molarity

Iridium chloride (IrCl3.3H2O)
Acetic acid (CH3COOH)
Deionized water
50 cc – 100 cc
0.01 M

Substrate Temperature-Spray Velocity

350±5C - 5 cc/dk

Distance of Substrate - Nozzle

30 cm

Carrier Gas - Pressure

Air - 1 Bar

Annealing Temperature - Time

500 °C – 1 hour

Solution sources

In this study, the thickness (d), refractive index (n) and extinction coefficient (k) of films
was measured using the spectroscopic ellipsometry (SE). Optical transmittance (T),
absorbance (A) and reflectance (R) spectra of iridium oxide films were performed with a UvVis spectrophotometer over the wavelength range of 300–900 nm. In addition, optical
characteristics of films including the absorption coefficient, energy band gaps (Eg) and
Urbach energy (Eu) were investigated. Atomic force microscopy (AFM) was used to measure
the surface morphology and roughness of the films. Also, electrical resistivity of films was
measurement by a four point probe set up.
3. RESULT AND DISCUSSION
3.1. SPECTROSCOPIC ELLIPSOMETRIC ANALYSIS
www.ankarakongresi.org
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Especially for semiconductors, Spectroscopic ellipsometry (SE) is an important nondestructive, non-contact and very sensitive technique. SE is experimental technique for
analyzing surface and optical properties of films. Especially, the important optical parameters
such as the thickness (d), refractive index (n) and extinction coefficient (k) are determined.
ellipsometric measurements are made at multiple wavelengths with this technique and
measured change in polarization of light reflected from the film surface. During the
measurement, SE measures psi (Ψ) and delta (Δ) parameters which are the ratio of amplitude
of p- and s-polarized light for each wavelength and the phase difference between them,
respectively. This change can be represented by the ratio of reﬂection coeﬃcients [11, 12]:
𝑃=

𝑅𝑝
𝑅𝑠

= 𝑡𝑔 ()𝑒 𝑖∆

(3)

where Rp and Rs are ratios of the reﬂected wave amplitude to the indecent wave amplitude for
the p- and s-component, respectively. The shape of the ellipse is depicted by D, which reﬂects
the change in phase diﬀerence between p-polarized component 1 and the s- polarized
component 2 of the incident and reﬂected wave.  depicts the orientation of the ellipse and tg
() is the absolute value of Rp/Rs [13, 14]. SE measurements of the iridium oxide films were
taken and delta () spectra were obtained. Fig. 1 shows Delta () ﬁt to the experimental data
of iridium oxide films over the spectral range 1200 to 1600 nm for different amount of
solutions. According to Fig. 1, model and experimental data were obtained by minimizing the
mean square error (MSE) which is a Levenberg– Marquardt algorithm by a computer-based
modeling [16, 17]. We think that the small deviations in the spectra are due to the surface
properties of the films. As known, the surface morphology and thickness of films can affected
the change in polarization of light.

Figure 1. Spectroscopic ellipsometry (SE) spectra of iridium oxide ﬁlms
In this study, SE measurements were are performed in a wavelength region of 1200 to
1600 nm at the 70° incident angles and Cauchy-Urbach dispersion model which is suitable
model at long wavelength for semiconductors was used. The Cauchy-Urbach dispersion
model gives information about the refractive index n () and the extinction coeﬃcient k () as
a function of the wavelength which can be expressed as follows:
𝐵
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(4)
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where An, Bn, Cn, Ak, and Bk are fit parameters [15]. The measured SE values were best ﬁtted
at the 70° incident angles using Cauchy–Urbach dispersion model.
The thicknesses (d), refractive index (n) and extinction coefficient (k) values of the films were
obtained by using these data and Cauchy-Urbach dispersion model. Fig. 2 and Fig. 3 shows
the refractive index (n) and extinction coefficient (k) obtained from the fitted parameters for
iridium oxide which is produced different amount of solution. Also, SE model parameters
and thickness values of films were given Table 2.

Thickness
(nm)

An

Bn10-2
(nm)2

Cn103
(nm)4

Ak

Bk
(eV)1

MSE

100 cc

Iridium
oxide

293

2.48

0.42

0.71

1.5

0.73

0.25

50 cc

Table 2. Film thickness and ellipsometric model parameters

Iridium
oxide

247

2.07

0.54

0.19

1.3

0.19

0.18

Films

The refractive index values of all films showed normal dispersion at long wave lengths
(1000 nm). But these values varied with change of the amount of solution. In Fig 2., the
refractive index values of the films produced as 100 cc have branch point which cause
interference fringes at long wavelengths (~1400 nm). We think that this situation may cause
deviations in refractive index values. Also, thickness and homogeneity of films, between
experiment sample and model differences may bring about this case. Similar cases have been
observed in the literature [7]. Therefore, the extinction coefficient values of iridium oxide films
have shown a similar behavior for both amount of solution in Fig. 3 and these values nearly have
remained stable when  > 1200 nm.
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Figure 2. Refractive index spectra of iridium oxide films

Figure 3. Extinction coefficient spectra of iridium oxide film
3.2. OPTICAL PROPERTIES
The transimittance, absornabce and reflectance spectra of iridium oxide films produced as
function of amount of solution are shown in Fig. 4. It is clear that the films produced at lower
amount of solution (50 cc) have higher transmittance values at longer than 500 nm. Also, the
amount of the solution clearly affects the optical properties of the films in these spectra. We
can say that this region is transparent for iridium oxide films. On the other than all films have
strong absorbtion region in which wavelength is shorther than 350 nm. The other part is
between 350-500 nm and this region present absorption region. In addition, when the total of
absorption, transmittance and reflectance percentage is examined, it is noted that there are
losses. We think that this is due to the scattering caused by the surface properties of the films.
AFM images and roughness values support this results (Fig. 8 and Table 4).
The optical band gap values (Eg) of iridium oxide films are determined using well-known the
Tauc relation [18];
(ℎ)1/𝑛 = 𝐴(ℎ − 𝐸𝑔 )
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where α is the absorption coefficient, Eg is the band gap corresponding to a particular
transition occurring in the film, A is a constant,  is the transition frequency and n can take the
values 1/2, 3/2, 2 or 3, when the transitions are direct allowed, direct forbidden, indirect
allowed and indirect forbidden respectively. The variation of (h)2 versus hfor iridium
oxide films are shown Fig. 5. We can show that band gap values of films are frankly changed
for different amount of solution. The band gap value of films were calculated to be ranging
from 2.52 to 2.59 eV, for amount of solution varying form 100 cc to 50 cc, respectively. This
change may be due to differences in the thickness, crystal structure and grain size of the film.

Figure 4. Transmittance, absorbance reflectance and spectra of iridium oxide films

Eg (eV)

Eu (meV)

100 cc

Iridium oxide

2.52

403

50 cc

Table 3. The bang gap and Urbach energy values of iridium oxide films

Films

Iridium oxide

2.59

459
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Figure 5. Dependence of (h)2 on the incident h for of iridium oxide films

As seen in Fig. 6, the absorption coefficient dependence on photon energy in the spectral
range of the near-band-edge empirically follows the exponential law (Urbach tail), which can
be expressed as [19]:
(h) = 0 e(h⁄Eu )

(5)

where α0 is a constant, Eu is Urbach energy which corresponds to the width of the band tail
and could be determined as the width of the localized states. Usually, Eu depends on
temperature and structural disorder describes the width of the localized states in the band gap
region [20]. Fig.6 shows the variation of lnα vs. photon energy for the films. Also, the bang
gap and Urbach energy values of iridium oxide films are present in Table 3.

Figure 6. The Urbach plots of iridium oxide films
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3.3. SURFACE AND ELECTRICAL PROPERTIES
In order to investigate the morphology of iridium oxide films, images of films were obtained
by atomic force microscopy (AFM). Fig. 8 shows AFM images of iridium films with different
amount of solution. Fig. 8 indicated that the morphology of films does not change
significantly with amount of solution. Their morphology their surfaces are not very
homogeneous. The layer growth is more dominant, although granular structure is observed in
all of these regions in both films. The different accumulations are seen in some areas on the
surfaces of the films. These accumulations cause the information black and white region areas
on the surface of films. White areas are defined as the places where the solution is very high,
while black areas are the places where the solution is very low. This case also induces rise
difference on the surfaces of the films. But, we can generally say that the surface morphology
of the films is more uniform, granular, and homogeneous. Especially, the film produced as 50
cc has a more uniform surface with distinguishable particles and this film has more acicular
structure. In addition to, the roughness values of films (Rpv (peak-valley), Rq (rms/root-meansquare) and Ra (average roughness)) are listed Table 4. When we examine Table 4, it is seen
that the average roughness (Ra) values are the same. This case can support AFM images of
films. In addition, as the amount of solution increases, peak-valley (Rpv) roughness value
increases. This value shows us that the black and white areas seen on the surface of the film
affect the Rpv roughness.

Figure 8. AFM images of iridium oxide films

Films

Rq

Ra

Rpv

 (.cm)

100 cc

Iridium oxide

43

28

710

6.51×10-1

50 cc

Table 4. The roughness values and electrical resistivity of iridium oxide films

Iridium oxide

35

28

287

1.36×10-2
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Figure 9. Four point probe set-up
The electrical resistivity values of iridium oxide films were measurement using four point
probe method. This method for measuring sheet resistivity is use and the sheet resistivity of
the top layer is very easy to measure experimentally using this method. During this
measurement, a current is passed through the outer probes and induces a voltage in the inner
voltage probes. The junction between the n and p-type materials behaves as an insulating
layer. Thus, the electrical resistivity is measured. The schematic representation of this
measurement method is shown in Fig. 9. The electrical resistivity values of iridium oxide
films are listed in Table 4. The electrical resistivity values of the films changed in the range of
10-1-10-2 cm. These values show that it has high conductivity for a semiconductor material.
As the amount of solution decreased, the electrical resistivity of the films decreased. This
shows that the conductivity of the films produced as 50cc is higher.
4. CONCLUSIONS
Iridium oxide films were produced using two different amounts of solution by chemical
spray pyrolysis technique. The optical constants (thickness, refractive index and extinction
coefficient), optical properties (transmittance, reflectance and absorbance), surface
morphology and electrical resistivity of iridium oxide films produced on glass substrate were
investigated. We found that film thicknesses decreased with reduced amount of solution.
Refractive index values were measured ~ 2 in both films. Three different behaviors were
detected in the absorbance spectra of films depending on wavelength. It was seen that the
transmittance values were low and decreased with increasing amount of solution. It was found
that surface scattering was very high and this situation confirms its surface morphology of
films. The band gap energy range of the film produced at 50 cc was higher (2.59 eV). On the
surfaces of the films, formation of layered structure was generally observed. The film
produced as 50 cc was more homogeneous and had less roughness. All films have low
electrical resistivity (1.36×10-2 cm) despite surface roughness and structure. As a result, it
was determined that low amount of solution would be more suitable for iridium oxide films
production and applications. It was also concluded that the optical and surface properties of
the films could be improved by increasing the annealing time.
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NiO FİLMLERİNİN ÜRETİMİ ve KARAKTERİZASYONU
PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF NiO FILMS
Olcay GENÇYILMAZ
Doç. Dr. Çankırı Karatekin Üniversitesi
ÖZET
Saydam iletken oksit filmler (SİO) bilim ve teknolojideki en son yapılan araştırmaların pek
çoğunda dikkat çeken malzemelerdir. Nikel oksit filmler (NiO) saydam iletken oksit ailesinin
parçası olan yarıiletken bir malzemedir ve bu filmler p-tipi iletkenlikleri ve geniş bant
aralıklarından (3.6–4.0 eV) dolayı çeşitli uygulamalarda kullanılabilirler. Bu çalışmada, SİO
yarıiletkenlerden biri olan NiO filmleri ekonomik bir teknik olan ultrasonik püskürtme tekniği
kullanılarak cam tabanlar üzerine depolandı. Önemli bir deney parametresi olan taban
sıcaklığı 450 °C olarak belirlendi. Nikel oksit filmlerin depolanmasında, çözelti olarak nikel
nitrat hekzahidrat [Ni(NO3)2.6H2O] kimyasal tuzu kullanıldı ve bu çözeltinin molaritesi 0.01
M olarak ayarlandı. Tüm çözeltiler pH değerleri 10 olarak ayarlandı ve çözeltiler oda
sıcaklığında hazırlandı. Filmlerin depolanmasında taşıyıcı gaz olarak nitrojen gazı kullanıldı.
Nikel oksit filmlerinin yapısal, yüzey ve optik özellikleri çeşitli karakterizasyon teknikleri
kullanılarak incelendi ve tüm filmlerin karakterizasyonları oda sıcaklığında gerçekleştirildi.
Filmlerin yapısal özellikleri, X-ışını kırınım metodu kullanılarak incelendi ve filmlerin
kristalleşme seviyeleri, tane boyutları (D), yapılanma katsayıları (TC), dislokasyon yoğunluğu
() ve tercihli yönelimleri belirlendi. XRD sonuçları, depolanan nikel oksit filmlerinin kübik
fazda polikristal yapıda ve tercihli yönelimlerinin (111) doğrultusunda olduğunu gösterdi.
UV-Vis ölçümlerinden elde edilen soğurma (A), geçirgenlik (T) ve yansıma (R)
spektrumlarından yararlanılarak filmlerin optik özellikleri incelendi. Tüm Uv ölçümleri 300900 nm dalgaboyu aralığında ölçüldü. Filmlerin kalınlıkları ağırlık metodu kullanılarak 483
nm olarak belirlendi. Filmlerin yasak enerji aralığı (Eg) ve Urbach enerjisi (Eu) sırasıyla optik
metot ve soğurma spektrumları kullanılarak belirlendi. Kırılma indisi (n) değerlerinin
belirlenmesi optik materyallerin araştırılmalarında önemli bir rol oynar. Çünkü kırılma indisi
(n) değerleri, spektral dağılım için aygıtların tasarımında önemli bir faktördür. Bu yüzden
filmlerin kırılma indisi değerleri beş farklı yöntem kullanılarak (Moss, Ravindra, HerveVandamme, Reddy and Kumar, Singh) hesaplandı ve bu değerler karşılaştırıldı. Ayrıca,
filmlerin elektriksel iletkenlik değerleri dört uç metodu kullanılarak belirlendi. NiO
filmlerinin yüzey topografisi alan taramalı elektron mikroskobu (FESEM) kullanılarak
incelendi. Bu görüntülerden filmlerin depolama koşullarına bağlı olarak, farklı büyüklükteki
nanokristal tanelerden ve kümelerden oluştuğu görüldü.
Anahtar Kelimeler: NiO, Yasak enerji aralığı, Kırılma indisi, Elektriksel iletkenlik, Yüzey
topografisi
ABSTRACT
Transparent conductive oxide (TCO) films are notable materials in many areas of latest
researches in the sciences and technologies. Nickel oxide (NiO) is a semiconductor material
that is part of this family of transparent conductive oxide and these films can be used in
various applications due to its p-type conductive and wide band gap (3.6–4.0 eV). In present
study, NiO films which are one of the semiconductors of TCO were deposited on the glass
substrates using cost efficient ultrasonic spray pyrolysis technique. The substrate temperature,
which is an important experimental parameter, was determined as 450 °C. Nickel nitrate
hexahydrate [Ni (NO3)2.6H2O] chemical salt was used as the solution source and this molarity
of solution was performed as 0.01 M in the deposition of nickel oxide films. pH values of all
films were set to 10 and these solutions were prepared at room temperature. The nitrogen gas
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was used as carrier gas during deposition of films. The structural, surface and optical
properties of NiO films were examined using various characterization techniques and the
characterizations of the all films were performed at room temperature. The structural
properties of films were investigated using X-ray diffraction method and the crystalline levels,
grain size (D), texture coefficient (TC), dislocation density () and preferred orientation of
films were determined. X-ray diffraction results showed that the deposited NiO films were
polycrystalline structures in cubic phase and exhibit (111) preferential orientation. The optical
properties of films were examined using absorbance, transmittance and reflectance spectra
obtained from UV-Vis measurements. All Uv measurement were obtained in the 300-900 nm
wavelength range. The thickness of NiO films was measured as 483 nm by weighing method.
The band energy (Eg) and Urbach energy (Eu) of the films were calculated by optical method
and absorption spectra, respectively. The determination of refractive index (n) values plays an
important role in the research of optical materials. Because refractive index (n) values are a
signiﬁcant factor in designing devices for spectral dispersion. For this reason, the refractive
index values of films were calculated using five different methods (Moss, Ravindra, HerveVandamme, Reddy and Kumar, Singh equations) and these values were compared. Also, the
conductivity values of films were determined by four probes. The surface topography of NiO
films were investigated scanning electron microscopy (FESEM). From the micrographs, it is
seen that the films consist of nanocrystalline grains with different size and clusters depending
on the deposition condition.
Keywords: NiO, Band gap, Refractive Index, Electrical Conductivity, Surface Topography
1. INTRODUCTION
Nickel oxide ( NiO) films are very important p-type and transparent semiconductor with
stable wide band gap (3.6 - 4.0 eV) [1]. NiO has been extensively studied due to its potential
applications in electrochromic devices, gas sensors, catalysis, magnetic materials, lithium-ion
batteries, solar thermal absorber, and fuel cell electrodes [2-5]. Several techniques have been
used to deposite NiO thin films such as sputtering [6], sol-gel [7], chemical bath deposition
[8], dipping deposition [9] and spray pyrolysis [10, 11]. Among various deposition
techniques, spray pyrolysis technique offers many advantages including simplicity, control of
stoichiometry, cost-effectiveness, and feasibility of deposition on large-area substrates.
Doping is a fundamental technique to control the properties of semiconductors and to obtain
new multifunctional technological materials. In order to provide some interesting properties,
NiO was doped by several elements such as lithium, aluminum, chrome, iron, cobalt,
tungsten, manganese [12-15]. Now it is well known that the physical properties of NiO films
can be controlled by doping with metallic ions. Physical and chemical properties of NiO films
strongly depend on their size and shape.
In this study, the NiO films have been doped with copper (Cu) element by chemical spray
pyrolysis technique to discuss the effect of the Cu element on structural, surface topography
and optical properties of NiO films.

2. MATERIALS AND METHODS
Un-doped and copper (Cu) doped NiO films were deposited onto glass substrates by a
simplified spray pyrolysis technique. 0.01 M of nickel nitrate hexahydrate (Ni (NO3)2.6H2O)
was used as the host precursor. Copper nitrate Cu (NO₃)₂ were used as dopant precursors.
These three dopant precursors of required amount (3 at. %) were added to the starting solution
and stirred well to obtain the spray solution. Aqueous ammonia was added to the starting
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solution to adjust the value of pH= 10. Before the start of the deposition process, the glass
substrates were cleaned thoroughly using warm acetone and methanol. Finally, substrates
were ultrasonically cleaned with deionized water. The flow rate of solution and carrier gas
pressure during spraying was held constant at 5 ml min−1 and 0.2 bars, respectively. Nitrogen
was used as the carrier gas. The temperature of glass substrates was maintained at 450 ± 5°C
using a temperature controller. The nozzle-to-substrate distance was fixed at the optimal value
of 25 cm. Nickel nitrate hexahydrate solution was sprayed onto the glass substrates through a
glass nozzle. The deposition time was 20 min. When aerosol droplets come close to the
substrates, highly adherent films were produced due to the pyrolytic process resulting in the
formation of NiO films according to the following reaction:
Ni(NO3)2.6H2O  NiO + 2NO2 + 1/2O2 + 6H2O

(1)

The thickness of NiO films was measured by weighing method using digital weight balance
(Ohaus-Pioneer). The thickness was calculated using formula;

𝑇=

∆𝑊

(2)

𝐴

where T is film thickness, W is the difference in weight of substrate before and after film
deposition, A is the area of the film in cm2,  is the density of the film (= 6.807 gr/cm3). The
thickness of the un-doped and Cu doped NiO films was calculated as 483 and 490 nm,
respectively.
Characterizations of the samples were performed at room temperature. X-ray diffractometer
(Bruker D8 Advance XRD) with Cu Kα line (=1.5406 Å) was used to analyze the crystal
structure. The surface topography study was carried out using a field emission scanning
electron microscopy (FESEM Zeiss Ultra Plus). The transmittance, absorbance and
reflectance measurements recorded using Shimadzu UV -2550 UV- VIS spectrophotometer.

3. RESULTS AND DISCUSSION
XRD patterns of un-doped and Cu doped NiO films are shown in Fig. 1. As seen in Fig. 1,
generally the crystallization levels of the films are good. With Cu addition, the half-peak
widths of the films decreased and their crystallization levels increased. The element Cu
resulted in better crystallization in nickel oxide films. All the patterns exhibit a face centered
cubic crystal structure with diffraction peaks at (111), (200), (220), and (311) (Bunsenite,
JCSPD 47-1049). From the patterns, the peak positions of the (111) plane slightly change
after Cu doping, which implies that the structures have very small strain. We think that the
slight shift in the peak position which is associated with the replacement of Ni2+ ions (0.69 Å)
by Cu2+ (0.73 Å) ions of the larger radius is believed to be the cause of this situation. There
are no peaks related to other phases in XRD patterns which are probably related to low doping
concentration (3 % at).
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Figure 1. XRD patterns of un-doped and Cu doped NiO films

The interplanar spacing dhkl values of un-doped and Cu doped NiO films are calculated by
using Bragg relation [16]:
2𝑑ℎ𝑘𝑙 𝑠𝑖𝑛𝜃 = 𝑛

(3)

where n is the order of diffraction (usually n=1) and  is the wavelength of X-ray radiation
(1.5406 Å). The lattice parameters (a) of NiO cubic structure is calculated using the following
relation [16]:
𝑑 = √ℎ2

𝑎

(4)

+𝑘 2 +𝑙2

The positions of (111) peak, the calculated values of d(111), which shows deviations from the
standard value of the lattice parameters a= 4.1770 Å taken from JCPDS card file data are
presented in Table 1. This could be an indication of strain in the films and interpreted as the
unit cell of the films undergoes contraction or expansion along a-axis.

Table 1. (111) peak positions, interplanar spacing d, FWHM values and lattice parameter
Films

2 (deg)

d

FWHM

a111

NiO

37.157

2.4177

0.664

4.1838

Cu doped NiO

37.281

2.4099

0.609

4.1741

The average crystallite size of un-doped and Cu doped NiO was estimated from X-ray line
broadening for (111) plane using the Scherrer formula [16]:
0.9𝜆

𝐷 = 𝛽𝑐𝑜𝑠𝜃
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where β is the broadening of diffraction line measured at half of its maximum intensity
(FWHM). Comparing the FWHM values corresponding to (111) plane, doping with Cu has a
positive effect on crystallinity. This can be attributed to the fact that at lower doping Cu ions
properly replace Ni ions [17].
The average crystallite size of the films was calculated to be in the range 11- 14 nm (Table 2).
The texture coefficients (TC) have been calculated for well resolved (111), (220), and (200)
crystallographic planes using the well-known equation below [13]:
𝑇𝐶 =

𝐼(ℎ𝑘𝑙) ⁄𝐼0(ℎ𝑘𝑙)
1
∑ 𝐼
⁄𝐼
𝑁 𝑁 (ℎ𝑘𝑙) 0(ℎ𝑘𝑙)

(6)

where I(hkl) is the measured intensity, I0(hkl) is the standard intensity, and N is the number of
diffraction peaks. For a preferential orientation, the TC(hkl) values should be greater than one
[13]. For all the films, the texture coefficient values are greater than one for the (111) plane.
Calculated TC(hkl) values for different planes are listed in Table 2. The increase and decrease
in the value of TC(hkl) are attributed to the reorientation effect of crystal in a given (hkl)
direction due to the doping process (Figure 3).

Figure 3. Variation of texture coefficient of un-doped and Cu doped NiO films

The lattice strain and crystallite size are two independent factors that contribute to the total
peak broadening. The total peak broadening is the sum of the contributions of crystallite size
and strain present in the material. The crystallite size and strain 𝜀 in the films have been
determined from the XRD measurements by using the Williamson–Hall equation:

𝑘𝜆

𝛽 = 𝐷𝑐𝑜𝑠𝜃 − 4𝜀 𝑡𝑎𝑛𝜃

(7)

where 𝜀 is the strain [32]. The term (βcosθ) was plotted with respect to (4sinθ) for the
preferred orientation (111), (200), and (220) peaks of NiO samples as seen in Figure 4.
Accordingly, the slope and y-intersect of the fitted line represent strain and particle size,
respectively. The estimated strain and crystallite size values of the deposited films are listed in
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Table 2. The plots showed positive strain for the un-doped and doped NiO films. The positive
value of the strain indicates that the strain is tensile.

Figure 4. The W-H analysis of un-doped and Cu doped NiO films
Table 2. The D values, strain and TC of un-doped and Cu doped NiO films

Films

Sch.

NiO

12

Cu doped NiO

14

D (nm)
W-H

%

11.1 ± 1.4 0.25 ± 0.1
14 ± 1

0.13 ± 0.04

(111)

TC
(200)

(220)

1.16

0.94

0.90

1.15

0.94

0.90

Absorbance, transmittance and reflectance spectra were used to investigate optical properties
of un-doped and Cu doped NiO films. We were studied to investigate the effect of the Cu
doping on the variation of absorbance band edge, optical band gap, Urbach energy and
refractive index. The absorbance spectra of the NiO films were taken in the wavelength range
of 300-900 nm at room temperature. Fig. 5 shows the optical absorbance spectra of un-doped
and Cu doped NiO films. It has been found that at the low wavelength region, the absorbance
rises near the absorption edge at the UV region followed by a low absorbance with increasing
the wavelengths. In this study, un-doped NiO film exhibited different absorbance edge
structure comparing to
Cu doped NiO films.
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Figure 5. Absorbance spectra of un-doped and Cu doped NiO films
The optical band gap Eg is determined using the Tauc relation [18];
(αh)1/p= A(h-Eg)

(8)

where α is the absorption coefficient, Eg is the band gap corresponding to a particular
transition occurring in the film, A is a constant,  is the transition frequency and p can take
the values 1/2, 3/2, 2 or 3, when the transitions are direct allowed, direct forbidden, indirect
allowed and indirect forbidden respectively. The NiO films are considered as a material with
direct band gap energy and hence p=1/2 is expected for direct allowed transition.
The band gap has been calculated by extrapolating the linear region of the plots (αh)2 versus
h on the energy axis (Fig. 6). The band gap values as obtained from the above plots for NiO
films are given in Table 3. It is noted that the band of 3.55 eV obtained for un-doped NiO and
then this value was reduced by the contribution of Cu was 3.28 eV.

Figure 6. Optical band gap energy of un-doped and Cu doped NiO films

Table 3. Optical parameters of un-doped and Cu doped NiO films

Films

Eg(eV)

Eu(meV)

∙10-2

NiO

3.55

344

7.47

Cu doped NiO

3.28

317

8.11
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The absorption coefficient dependence on photon energy in the spectral range of the nearband-edge empirically follows the exponential law (Urbach tail), which can be expressed as
[19]:

α(h)= α 0exp(h⁄Eu)

(9)

where α0 is a constant, Eu is Urbach energy which corresponds to the width of the band tail
and could be determined as the width of the localized states. Usually, Eu depends on
temperature and structural disorder describes the width of the localized states in the band gap
region [20]. Fig. 7 shows the variation of lnα vs. photon energy for the films.

Figure 7. The Urbach plots of the un-doped and Cu doped NiO films

To obtain the width of Urbach tail, a linear fit was established in the linear portions of the
curves and the results were listed in Table 3. Eu values change inversely with optical band
gap. Also, the Urbach energy values give knowledge about local defects which create
localized states in the band gap region [20]. The steepness parameter, σ= kT/Eu;
characterizing the broadening of the optical absorption edge due to electron-phonon or
exciton-phonon interactions [21] was also determined taking T =300 K and given in Table 3.
The change in the band gap and Urbach energy of un-doped and Cu doped NiO films as a
function of doping content is given in Fig. 8. The un-doped NiO films have higher band gap
and Urbach energy values than Co, Cu, and Mn- doped NiO films.
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Figure 8. The change of the band gap and Urbach of the un-doped and Cu doped NiO films
The determination of refractive index values in optical materials plays an important role in
researches. Many methods can be used to determine the refractive index of these materials. In
this study, we used five different methods to determine the refractive index of NiO films.
These methods are Moss, Ravindra, Herve-Vandamme, Reddy and Kumar and Singh
equations. Our aim is to compare the refractive index values calculated by different methods.
The common properties of all of these methods are the calculation of the refractive index
values using the band gap values of the films. The formulas of methods used in the
calculations are as follows:
𝑘

Moss relation



𝑛4 = 𝐸

Herve -Vandamme method



n = √1 + (E

Ravindra equation



n=4.084-0.62𝐸𝑔

(12)

𝑛4 (𝐸𝑔 − 0.365) = 154

(13)

n = k 𝐸𝑔𝑐

(14)

Reddy and Kumar Singh equation 


Singh equation

(10)

𝑔

A

g

2

)
+B

(11)

where A and B are numerical constants with values of 13.6 and 3.4 eV, k is a constant with a
value of 108 eV, k=3.3668 and c=−0.32234 respectively [22-26].
The refractive index values calculated by different methods are given in Table 4. The
refractive index values of NiO films are generally around ~2. The refractive index values of
both NiO and Cu doped NiO films are compatible with each other. The results of five
different methods used in calculation, it has been determined that the refractive index of NiO
films increase by Cu doping.
Table 4. The refractive index values of un-dopued and Cu doped NiO films
Films

Moss
Relation

HerveVandamme
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NiO
Cu doped NiO

2.34

2.19

2.39

2.26

1.88

2.63

2.23

2.05

2.69

2.50

For the surface topography investigation, a field emission scanning electron microscope
(FESEM) was used. FESEM images were taken with In-Lens detector under 20 kV operating
voltage. All films were coated with Au by means of an EMS sputter coater to dismiss the
charging effect. SEM images are shown in Fig. 9 (a-b). From the micrographs, it is seen that
the films consist of nanocrystalline grains with different size and clusters depending on the Cu
doping content. Figures 5(a) and 5(b) correspond to un-doped and Cu doped NiO films,
respectively. Both films are similar in the microstructure, i.e., high degree of agglomeration in
nanoparticles could be observed. The image in Fig. 5(b) corresponds to a Cu doped NiO film
where “cauliflower” aggre gates are observed, which also contributes to light scattering.

Figure 9. FESEM images of (a) un-doped and (b) Cu doped NiO films

4. CONCULOSION
Un-doped and Cu doped NiO films were successfully deposited onto glass substrate by
ultrasonic spray pyrolysis technique. The effect of doping (Cu) on the structural, surface
topography and optical properties of the films was studied. The analysis of XRD patterns
revealed that all films have face-centered cubic phase. The average crystallite size, lattice
parameter, micro-strain and texture coefficient value changes with doping, resulting in the
structural variation. The band gap values of films decreased by Cu doping. The refractive
index values were calculated by using different methods and similar values were found. Also,
ıt was determined that refractive index increased with Cu contribution. Finally, the study
showed that the structural properties, energy band gap, refractive index and surface
topography of the NiO film can be easily tailored with Cu doping process.
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POLİKİSTİK OVER SENDROMUNDA(PKOS)
METİLENTETRAHİDROFOLATREDÜKTAZ POLİMORFİZMİ VE ORAL
KONTRASEPTİF KULLANIMININ ETKİSİ
METILENTETRAHIDROFOLATREDUCTASE POLYMORPHISM IN POLYCYSTIC
OVARY SYNDROME(PCOS) AND THE EFFECT OF ORAL CONTRACEPTIVE USE
Op. Dr. Faika Ceylan ÇİFTÇİ
Koru Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü
Prof. Dr. Nevin SAĞSÖZ
Kırıkkale Üniversitesi
ÖZET
PKOS, kardiyovasküler riski arttıran endokrin bir hastalık olarak kabul edilir. Artmış plazma
homosistein düzeyleri kardiyovasküler hastalık için bağımsız bir risk faktörüdür. Metilen
tetrahidrofolat redüktaz (MTHFR) mutasyonu varlığında artmış homosistein düzeyleri görülür.
Geçmişte oral kontraseptif ilaçların, PKOS tedavisinde homosistein düzeyleri üzerinde
etkilerini araştıran geniş çaplı bir çalışma yapılmamıştır.
Bu çalışmada; üreme çağındaki PKOS tanısı alan hastalarda MTHFR polimorfizminin
varlığının saptanması ve oral kontraseptif verildikten sonra farklı MTHFR genotipleri olan
hastalardaki serum homosistein ve folat değişimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Çalışmaya yaşı 17-35 yaşları arasında değişen 50 PKOS hastası ve 50 sağlıklı kontrol dahil
edilmiştir. PKOS tanısı alan hastalar randomize olarak 2 gruba ayrılmıştır. 25 hastadan olaşan
ilk guruba, 30 µg ethynil estradiol+150 µg desogestrel verilmiştir, bu sırada diğer 25 kişiden
oluşan gruba ise ilaç verilmeden takip edilmiştir.
30 µg ethynil estradiol+150 µg desogestrel kullanan PKOS’larda serum homosistein
seviyelerinde azalma gözlenmiştir (13,27± 4.50 ; 10.24± 4.54 µmol/L) (p= 0.001). Bu
çalışmada 6 ay 30 µg ethynile estradiol+150 µg desogestrel kullanan hastalarda vücut kitle
indeksi, bel/kalça oranı, homosistein, insülin ve HOMA-IR gibi kardiyovasküler risk faktörü
düzeylerinin azaldığı gözlenmiştir. Folat düzeyleri değişmeden kalmıştır (p>0.05) (Tablo 1).
Tedavi verilmeyen grupta bu parametrelerde değişiklik saptanmamıştır (Tablo 2).
MTHFR polimorfizmi hem PKOS grubunda hem de kontrol grubunda %10 olarak
bulunmuştur. PKOS hastaları kontrol grubuyla karşılaştırıldığında kardiyovasküler hastalık
görülme olasılığını arttıran serum homosistein, HOMA-IR and açlık insulin düzeyleri daha
yüksek bulunmuştur. 6 ay oral kontraseptif verilen hastalarda; homosistein, insulin ve HOMAIR gibi kardiyovasküler risk faktörleri azalmıştır , ancak folat düzeyleri değişmeden kalmıştır.
Buna ek olarak tedavi verilmeden takip edilen grupta bu parametrelerin değişmediği
saptanmıştır.
Termolabil MTHFR enziminin hem PKOS hem de kontrol grubunda da serum homosistein
seviyelerinde artışa yol açtığı saptanmıştır. Bu çalışmada, MTHFR polimorfizmi hem PKOS
hastalarında hem de kontrol grubunda aynı oranlarda olduğu belirlenmiştir. Genotipler
değerlendirildiğinde tedaviden sonra; CC ve CT genotiplerinde azalmış homosistein, açlık
insulin ve HOMA-IR seviyeleri gözlenmiş ancak TT grubunda gözlenmemiştir (Tablo 3).
Sonuç olarak, bu çalışmada 6 ay oral kontraseptif ilaçlarla yapılan tedaviden sonra,
homosistein, insulin ve HOMA-IR gibi kardiyovasküler risk faktörlerinin seviyelerinin azaldığı
gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Polikistik Over Sendromu (PKOS), Metilentetrahidrofolatredüktaz
(MTHFR) Polimorfizmi, Homosistein, Folat, Etinil Östradiol, Desogestrel
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ABSTRACT
PCOS is a commonly encountered endocrine disease and have an increased risk of
cardiovascular disease. Elevated plasma homocysteine levels constitute an independent risk
factor for cardiovascular disease. In the presence of methylene tetrahydrofolate reductase
(MTHFR) mutation elevated homocysteine levels are observed. There is no previous study on
the influence of the widely applied OC(oral contraceptive: OC) treatment of PCOS on plasma
homocysteine levels
The purpose of this study was to detect the existence of MTHFR polymorphism in patients
diagnosed with PCOS in the reproductive period, and to determine whether the levels of serum
homocysteine and folate changed in patients with different MTHFR genotypes after the
administration of an oral contraceptive agent.
The study included 50 PCOS patients and 50 healthy controls aged between 17 and 35. The
patients diagnosed with PCOS were divided randomly into two groups. While the first group
of 25 patients was administered 30 µg ethynil estradiol+150 µg desogestrel the other group of
25 patients was monitored without administering medication.
In PCOS, by using 30 µg ethynile estradiol+150 µg desogestrel, a decrease in serum
homocysteine was observed (13,27± 4.50 to 10.24± 4.54 µmol/L) (p= 0.001). In this study, in
the patients who used 30 µg ethynile estradiol+150 µg desogestrel for 6 months, cardiovascular
risk factors such as BMI, waist/hip ratio, homocysteine, insulin, HOMA-IR levels were
observed to decrease. The levels of folate did not change (p>0.05) (Table 1). No alteration was
observed in these parameters in the group that was not given any medication (Table 2).
It was found moreover that thermolabile MTHFR enzyme led to an increase in the serum
homocysteine levels of both the PCOS and the control group. MTHFR polymorphism was
found to be of similar ratios in both the PCOS patients and the controls in this study. In assessing
the genotypes, decreased serum homocysteine, fasting insulin and HOMA-IR levels were
observed after treatment in genotype CC, and CT but not in TT group (Table 3).
As a conclusion; it was observed in this study that the levels of cardiovascular risk factors like
homocysteine, insulin and HOMA-IR dropped in the patients who were administered O.C. for
6 months.
Keywords: Polycystic Ovary Syndrome (PCOS), Metilentetrahidrofolatreductase (MTHFR)
Polymorphism, Homocysteine, Folate, Ethynil estradiol, Desogestrel
Table 1. The clinical and laboratory properties of the patients who used 30 µg ethynile estradiol+150 µg
desogestrel for 6 months before and after the treatment

BEFORE

AFTER

TREATMENT

TREATMENT

BMI(kg/m2)

28,20 ± 7,85

26,50 ± 7,26

p=0,001

Waist/hip ratio

0,84 ± 0,08

0,78 ± 0,07

p=0,001

Folate (ng/ml)

10,13  2,83

9,49  2,91

N.S.

Homocysteine (μmol/L)

13,27  4,50

10,24  4,54

p=0,001

Insulin (IU/ml)

18,01  8,56

12,90  6,10

p=0,006

2,48 1,50

p=0,001

HOMA-IR

(Homeostasis 4,18  2,56

Model Assesment)
N.S.: Nonsignificant (p>0,05)
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Datas were given as Mean SD (Standard Deviation)

Table 2. The clinical and laboratory properties of the patients who were not given any medication at the the study
entry and after 6 months observation

AT THE STUDY AFTER 6 MONTHS P
ENTERY

OBSERVATION

BMI (kg/m2)

25,87 ± 5,53

25,55 ± 5,57

N.S.

Waist/hip ratio

0,85 ± 0,04

0,82 ± 0,06

p=0,028

Folate (ng/ml)

10,30  2,38

9,452,84

N.S.

Homocysteine (μmol/L)

12,42 3,24

12,13  2,95

N.S.

Insulin (IU/ml)

19,96  8,23

17,05  8,64

N.S..

HOMA-IR

4,26  1,91

4,17 ± 1,19

N.S..

Table 3. The homocysteine, folate, insulin, HOMA-IR levels of the PCOS patients according to MTHFR
genotypes, before and after 6 months of treatment by using 30µg ethynile estradiol+150µg Desogestrel
The homocysteine levels of the PCOS
patients before treatment by using 30µg
ethynile estradiol+150µg Desogestrel
(N=25)
Genotype
Homocysteine
(μmol/L)

The homocysteine levels of the PCOS
patients after 6 months of treatment by
using 30µg ethynile estradiol+150µg
Desogestrel
(N=25)

CC

CT

TT

CC

CT

TT

11,21

12,25

21,19

9,24

8,66

17,08

±

±

±

±

±

±

2,01

2,76

4,94

2,41 †

1,97 †

7,73*

9,97

7,94

10,28

9,53

7,37

±

±

±

±

±

2,12

1,05

3,13 *

2,42 *

1,67 *

11,18
Folate

±

(ng/ml)

3,55
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Insülin
(IU/ml)

HOMA-IR

20,10

15,68

19,21

12,24

11,66

17,96

±

±

±

±

±

±

7,50

9,84

7,68

5,49 †

6,82 †

3,35*

4,69

3,74

4,13

2,82

2,05

2,84

±

±

±

±

±

±

2,47

2,92

2,04

1,85 †

1,20 †

1,33*

Datas were given as Mean SD (Standard Deviation)
* p>0,05 (nonsignificant)
† p<0,05 (significant)
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BİYODİZEL ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE KARŞILAŞTIRMASI
BIODIESEL PRODUCTION METHODS AND COMPARISON
Dr. Özlem ERDEM
Çukurova Üniversitesi
Dr. Ali Can YILMAZ
Çukurova Üniversitesi
ÖZET
Günümüzde artan nüfus, kentleşme ve sanayileşmeyle birlikte enerjiye olan talep giderek
artmaktadır. Bu talep çoğunlukla yenilenemeyen fosil kaynaklardan elde edilmiş olup fosil
kaynakların giderek tükeniyor olması, çevresel ve küresel yükümlülükleri arttırması dolayısıyla
araştırmacılar alternatif enerji kaynaklarına yönelmişlerdir. Bu anlamda hayvansal, bitkisel
atıklarla beraber şehirsel ve endüstriyel atıklar da biyokütle enerji kaynakları kapsamında
değerlendirilmektedir. Biyokütle kaynaklı en önemli alternatif yakıt biyodizeldir.
Biyodizel, hayvansal veya bitkisel yağlar gibi yenilenebilir kaynaklardan elde edilen alternatif
bir dizel yakıtıdır. Kimyasal olarak, uzun zincirli yağ asidi mono alkil esteri olarak
tanımlanabilir. “Biyo” kökü biyolojik canlı kaynaklı olduğunu, “dizel” kelimesi ise motorlu
dizel taşıtlarda kullanılabilir olduğunu ifade etmektedir. Biyodizel bitkisel veya hayvansal
yağların bir alkol ve katalizör ile reaksiyona sokulmasıyla üretilir.
Biyodizel üretiminde, bitkisel yağlar ile hayvansal ve bitkisel atık yağlar kullanılmaktadır.
Bitkisel ve hayvansal atık yağlar canlı ve çevre sağlığı açısından geri kazanılması gereken
önemli bir kaynaktır. Türkiye’de yaklaşık olarak yılda 300,000 ton bitkisel ve hayvansal atık
yağ oluşmaktadır. Bir litre atık yağdan bir litre biyodizel üretilebilmektedir. Yani, Türkiye’de
oluşan bitkisel ve hayvansal atık yağların biyodizel üretiminde kullanılmasının ülke
ekonomisine katkısı yılda 300 milyon euro olabilecektir.
Bu çalışmanın amacı, öncelikle biyodizelin çevresel faydaları, avantajları dezavantajları
hakkında da bilgi vermektir. Ayrıca biyodizel üretim yöntemleri olarak seyreltme,
mikroemülsiyon oluşturma, piroliz, transesterifikasyon reaksiyonlarını açıklamak ve
karşılaştırma yapmaktır. Biyodizel üretimi için en uygun, en elverişli ve en etkili yöntem
bulunduktan sonra laboratuvar ortamında elde ediliş basamakları açıklanmaktadır. Aynı
zamanda verimli biyodizel elde etmek için kullanılan alkoller, katalizörler ve diğer reaktiflerin
reaksiyondaki kullanım miktarları, reaksiyon zamanına ve ürün dönüşümüne olan etkisi
incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Biyodizel, Biyokütle, Trans-esterifikasyon, Kimyasal Reaksiyonlar
ABSTRACT
Nowadays with the increasing population, urbanization and industrialization, the demand for
energy is increasing. This demand was mostly derived from non-renewable fossil resources,
and as the fossil resources became increasingly depleted and increased environmental and
global obligations, researchers turned to alternative energy sources. In this sense, animal, plant
and urban and industrial wastes are considered within the scope of biomass energy sources. The
most important alternative fuel from biomass is biodiesel. Biodiesel is an alternative diesel fuel
obtained from renewable sources such as animal or vegetable oils. Chemically, it can be defined
as the long chain fatty acid mono alkyl ester. ”Bio” root has biological viability, and “diesel” is
the word for motorized diesel vehicles. Biodiesel is produced by reacting vegetable or animal
oils with alcohol and catalyst.
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In the production of biodiesel, vegetable oils and animal and vegetable waste oils are used.
Vegetable and animal waste oils are an important resource that needs to be recovered in terms
of living and environmental health. Vegetable and animal waste oils are consisted
approximately 300,000 tons per year in Turkey. One liter of biodiesel can be produced from
one liter of waste oil. Because of this, consisting of vegetable and animal waste oils in Turkey
used in biodiesel production to contribute to the country's economy would be 300 million euros
per year.
The aim of this study is to give information about environmental benefits and disadvantages of
biodiesel. In addition, biodiesel production methods, dilution, microemulsion formation,
pyrolysis, transesterification reactions are to explain and to make comparisons. After finding
the most suitable, convenient and effective method for biodiesel production, the steps of
obtaining it in the laboratory are explained. At the same time, the effect of alcohols, catalysts
and other reagents used in the reaction on yields, reaction time and product conversion were
investigated.
Keywords: Biodiesel, Biomass, Trans-esterification, Chemical Reactions
1. GİRİŞ
Fosil yakıtların rezervlerinin giderek azalması dolayısıyla petrol fiyatlarının dünyada artış
göstermesi ve fosil yakıtların kullanımı ile oluşan zaralı emisyonlar sebebiyle alternatif enerji
kaynaklarına olan eğilim giderek artmaktadır. Alternatif enerji kaynakları arasında yenilenebilir
Biyokütle Enerjisinin önemi büyüktür. Hayvansal ve bitkisel kökenli maddeler biyokütle enerji
kaynağı sınıfında yer alır. Biyokütle enerjisinin alt dalı olan biyodizel yakıtının üretimi diğer
alternatif enerji kaynaklarına göre (rüzgâr enerjisi ve güneş enerjisi vb) daha kolaydır. Düşük
maliyette elde edilmesinden dolayı üretimi her geçen gün yaygınlaşmaktadır [1].
Hayvansal ve bitkisel yağların yakıt olarak kullanabilmelerini sağlamak amacıyla öncelikle
yakıt özelliklerinin iyileştirilmesi elzemdir. İyileştirme için yağların viskozitelerinin
azaltılması gerekmektedir. Viskozitelerin azaltılmasında, kimyasal ve ısıl olmak üzere iki
yöntem uygulanmaktadır (Tablo 1). Isıl yöntemde, yağların viskozitesinin ön ısıtma ile
düşürülmesi sağlanır. Ancak ısıl yöntemin hareketli bir motor üzerinde uygulanması
sırasında meydana gelen problemler sebebiyle kimyasal yöntemler daha çok kullanılmaktadır
[2,3].
Tablo 1. Kullanılan Yağların özelliklerin iyileştirilmesi [1]
VİSKOZİTENİN AZALTILMASI
Kimyasal Yöntem
1. Seyreltme
Isıl Yöntem

2. Mikroemülsiyon Oluşturma
3. Piroliz
4. Transesterifikasyon

2. BİYODİZEL ÜRETİM YÖNTEMLERİ
2.1. Seyreltme Yöntemi
Seyreltme işlemi; bitkisel ve atık yağların belirli oranlarda bir çözücü veya bir dizel yakıtla
karıştırılarak inceltilmesi işlemidir. Böylece yağın viskozitesi düşürülür ve dizel yakıt kullanım
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oranı azaltılır. Yapılan uygulamalarda yağların, dizel yakıtlarla karıştırılma oranları şu şekilde
ifade edilir: B20, B30, B50, B80 şeklindedir. Kısacası %20, %30, %50 ve %80 oranlarında
bitkisel, hayvansal veya atık yağ bulunmaktadır. Biyodizel üretiminin seyreltme yönteminde
kullanılan yağlar genellikle; kanola, ayçiçeği yağı, yer fıstığı yağı ve atık yağlardır.
2.2. Mikroemülsiyon Oluşturma Yöntemi
Birbiri ile karışmayan iki sıvı ile iyonik ya da iyonik olmayan organik karışımların kendi
arasında oluşturduğu kolloidal bir çözeltidir. Bu yöntem ile alternatif dizel yakıtlar
meydana getirmek mümkündür. Bu yöntemde kullanılan organik maddeler kısa zincirli
alifatik alkollerdir (MeOH, EtOH).
2.3. Piroliz Yöntemi
Piroliz; yüksek sıcaklıklara sahip yüksek moleküllerin, daha düşük seviyeli moleküllere
dönüşmesi işlemidir. Genel olarak piroliz işlemi iki şekilde yapılır. Birinci yöntemde, bitkisel
yağlar kapalı bir kap içerisinde ısı etkisiyle parçalanır. İkinci yöntemde ise, standart olarak
hazırlanan maddeler kullanılarak damıtma işlemiyle bitkisel ve atık yağlar ısıl olarak parçalanır.
İkinci metot ile elde edilen biyodizel, dizel yakıtlara daha yakın özellikler gösterir.
2.4. Transesterifikasyon Yöntemi (İç Ester Değişim Reaksiyonu)
Transesterifikasyon yöntemi, hayvansal ve bitkisel yağların kısa zincirli alkollerle reaksiyona
girmesi sonucu biyodizel oluşturmasıdır. Genel olarak, MeOH ve EtOH kullanılır.
2.5. Atık bitkisel yağlardan biyodizel üretimi
Bitkisel yağların kullanım sonunda fiziksel ve kimyasal özellikleri değişebilmektedir. Bu
yüzden atık bitkisel yağların, kullanılmamış bitkisel yağlara göre özellikleri farklıdır. Örneğin
kızartma anında, yağın sıcaklığının yükselmesiyle birlikte hidroliz, polimerizasyon ve
oksidasyon gibi birçok kimyasal reaksiyon meydana gelir. Bu reaksiyonlar sonucu yağın
özellikleri değişir. Atık yağlardan biyodizel üretimi sırasıyla şu aşamalardan oluşmaktadır; atık
yağ filtrasyonu, kurutma, asidik esterifikasyon, bazik esterifikasyon, gliserin ayırma, metanol
distilasyonu ve yıkamadır.
3. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Farklı yöntemler kullanılarak biyodizel üretimi gerçekleştirilebilmektedir. Ancak önemli olan
seçilen yöntemlerin kalite, maliyet, yeniden kullanılabilirlik özelliklerini karşılayabilmesidir.
Bu amaçla yöntemlerin birbiri ile karşılaştırılması Tablo 2’de özetlenmiştir.
Tablo 2. Kimyasal yöntemlerle üretilen biyodizelin karşılaştırılması [1]
Yöntem
Seyreltme

Avantajı
Kulanıma hazır, yenilenebilir,
doğal sıvı

Mikroemülsiyon

Düşük viskozite, yanma
sırasında iyi spreyleme
Dizel ve benzine kimyasal
yapıca benzerlik, düşük setan
sayısı
Yüksek yanma verimi, düşük
emülsiyon, yenilenebilir

Piroliz

Transesterifikasyon

Dezavantajı
Yüksek viskozite, düşük
uçuculuk, doymamış
hidrokarbonların aktifliği
Düşük enerji içeriği, düşük setan
sayısı
Maliyeti yüksek

Biyodizelden su ve gliserinin
ayrılması için ek aşamalar gerek

Bahsedilen yöntemler içinde en yaygın olanı transesterifikasyon yöntemidir.
Transesterifikasyon yöntemi, trigliserit molekülünün alkol ve baz ile reaksiyona girerek,
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yağ esterleri ve gliserin oluşum süreci olarak tanımlanır (Şekil 1). MeOH kullanımı,
piyasadaki diğer alkollere göre daha verimli sonuçlar sağlamaktadır ve düşük maliyette
elde edilmektedir. Ayrıca biyodizel üretiminde, etanol (C2H5OH), izopropil alkol (C3H7OH)
ve bütil alkol (C4H9OH) gibi alkollerde kullanılabilmektedir. Farklı alkollerin kullanılması
reaksiyon şartlarını
değiştirmektedir
ve
biyodizel
üretimini
zorlaştırmaktadır.
Transesterifikasyon reaksiyonlarında tepkime hızını artırmak için baz kullanılır. Kullanılan
bazlar genellikle sodyum hidroksit (NaOH) ve potasyum hidroksittir (KOH).

Şekil 1. Transesterifikasyon reaksiyonu [1]
Bitkisel yağların dizel motorlarında kullanılmasına engel olan en büyük nedenlerden biri olan
viskozite, transesterifikasyon reaksiyonu sonucu üretilen biyodizel ile birlikte yaklaşık 10 kat
azalır. Yoğunluk ise biraz düşer. Bunun yanı sıra molekül ağırlığı, yağın molekül ağırlığının
üçte birine iner. Uçuculukta da bir miktar iyileşme meydana gelir. Böylelikle bitkisel yağların
özellikleri dizel yakıtına daha da yaklaşmış olur. Transesterifikasyon reaksiyonunda
reaksiyonun tamlığını ve hızını arttırmak için katalizör kullanılır. En yaygın olarak kullanılan
katalizörler potasyum hidroksit (KOH) ve sodyum hidroksittir (NaOH). Bunun yanı sıra, asit
katalizör de kullanmak mümkündür. Ancak asit katalizörler, alkali katalizörlere göre
transesterifikasyon reaksiyonu daha yavaştır ve daha fazla alkol gerektirir. Asit katalizörlü bir
transesterifikasyon reaksiyonu oda sıcaklığında gerçekleştirilirken, reaksiyon çok yavaş ve
ester dönüşümü düşük olarak elde edilmiştir [4].
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HİDROJEN GAZ SENSÖRÜ OLARAK METAL OKSİTLERİN KULLANIMI
UTILIZATION OF METAL OXIDE AS A HYDROGEN GAS SENSOR
Dr. Özlem ERDEM
Çukurova Üniversitesi
ÖZET
Hidrojen gazı (H2), temiz, taşınabilir ve potansiyel olarak tükenmez bir enerji kaynağıdır.
Bununla birlikte, H2 geniş patlayıcı konsantrasyon aralığına (% 4-75 hacim), düşük ateşleme
enerjisine (0.02 mJ) ve büyük alev yayılma hızına sahiptir. Ayrıca çok küçük moleküler boyutu
nedeniyle, bu gazın hapsi ve tutulması oldukça zordur. H2 insan duyuları ile tespit edilemez,
çünkü renksiz ve kokusuzdur. Bu yüzden hidrojeni doğru algılayabilmek ve izleyebilmek
önemli bir konudur.
Metal oksitler, kimya, fizik ve malzeme bilimlerinin birçok alanında çok önemli bir rol
oynamaktadır. Metal oksitlerin çeşitli türevleri, mikroelektronik devrelerin imalatında, sensör
yapımında, piezoelektrik cihazlarda, yakıt hücrelerinde, paslanmaya karşı yüzeylerin
pasifleştirilmesi için kaplamalarda ve katalizörler olarak çok çeşitli teknolojik uygulamalarda
kullanılırlar. Metal oksitlerin birçoğu geniş bant aralıklarına ve düşük reaktiviteye sahiptir. Bir
oksit partikülünün ortalama boyutundaki bir düşüş bant boşluğunun büyüklüğünü değiştirebilir
ve bu durum iletkenlik ve kimyasal reaktivite üzerinde güçlü bir etki yaratır. Yarı iletken metal
oksitler düşük maliyetli, basit kullanım kolaylığı, reaksiyona hızlı cevap vermesi ve çok sayıda
gazı algılama kabiliyeti ile dikkatleri üzerine çekmektedirler.
Bu çalışma, yarı iletken metal oksitleri kullanılarak uygun ve seçici hidrojen gazı sensörlerinin
elde edilmesi ve bu sensörlerin aktivitesinin incelenmesini konu edilmiştir. Burada önemli olan
hazırlanan sensörlerin hızlı tepki verme hassasiyeti, geri kazanım süresi, gaz seçiciliği, tespit
limiti, sıcaklık / nem etkisi ve yeniden kullanılabilirliğidir. Bu amaçla yarı iletken metal oksit
bazlı hidrojen gazı sensörleri RF magnetron püskürtme, reaktif RF püskürtme, elektro-eğirme,
alev spreyli piroliz gibi yöntemlerle elde edilmektedir. Bu derlemede elde edilen ince film
sensörlerinin duyarlılık ve kısa tepki / iyileşme süreleri, stabiliteleri, hidrojen gazı seçiciliği ve
tepkisi araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Metal Oksit, Hidrojen, Gas Sensör, Yarı İletken
ABSTRACT
Hydrogen gas (H2) is a clean, portable and potentially inexhaustible source of energy. However,
H2 has a wide explosive concentration range (4-75% by volume), low ignition energy (0.02 mJ)
and a large flame spread rate. Furthermore, due to its very small molecular size, this gas is very
difficult to trap and trap. H2 cannot be detected by human senses because it is colorless and
odorless. Therefore, it is important to be able to correctly detect and monitor hydrogen.
Metal oxides play a very important role in many fields of chemistry, physical and material
sciences. Various derivatives of metal oxides are used in the manufacture of microelectronic
circuits, sensor construction, piezoelectric devices, fuel cells, coatings for passivation of
corrosion-resistant surfaces, and as catalysts in various technological applications. Many of the
metal oxides have wide band ranges and low reactivity. A decrease in the average size of an
oxide particle can change the size of the band gap, which has a strong effect on conductivity
and chemical reactivity. The semiconductor metal oxides attract attention with their low cost,
ease of use, rapid response to reaction and the ability to detect multiple gases.
The aim of this study is to obtain suitable and selective hydrogen gas sensors by using
semiconductor metal oxides and to investigate the activity of these sensors. The rapid response
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sensitivity, recovery time, gas selectivity, detection limit, temperature / humidity effect and
reusability of the prepared sensors is very important issue. For this purpose, semiconductor
metal oxide based hydrogen gas sensors are obtained by methods such as RF magnetron
spraying, reactive RF spraying, electro-spinning, flame spray pyrolysis. In this review,
sensitivity and short response / recovery times, stability, hydrogen gas selectivity and response
of thin film sensors obtained were investigated.
Keywords: Metaloxide, Hydrogen, Gas Sensor, Semiconductor
1.GİRİŞ
1Metal oksitlerin elektrik akımını düzenleme ve iletme özelliğinden faydalanılarak
elektronların daha hızlı bir şekilde akmasını sağladığı için metaloksit sensörler günümüz
çalışmalarının dikkat çekici konularından biri olmuştur [1,2]. Gaz sensörlerinin
geliştirilmesinde yarı iletken malzeme teknolojisi büyük bir öneme sahiptir. Yarı iletken
malzemelerin geliştirilen özellikleri ile nano boyutta malzemeler üretilerek hem daha küçük
gaz saptama aygıtları tasarlanmakta hem de aygıtların çalışma verimi artmaktadır [3].
1.1 Hidrojen Gaz Sensörlerinin İşleyiş Mekanizması
Gaz sensörleri, hedef gazları içeren ortamda dirençteki değişimi ile metal oksit yarıiletken
yüzeyindeki gaz adsorpsiyonunu temel alır [4]. Değişen direnç ile, havadaki oksijen ile hedef
gazın reaksiyona girmesi sonucu oksijen adsorblanması ile yüzey elektronlarında artış veya
azalışlar gözlemlenir [5].
Yarı İletken Gaz Sensörleri
Yarıiletken gaz sensörlerinde kullanılacak olan oksidin n-tipi bir yarı iletken olması halinde;
elektronlar iletim bandından ya gaz indirgenmesi ile ya da gaz oksidasyonu ile eksilmesi
olaylarından birisi meydana gelmektedir.
Hidrojen gaz sensörlerinde genellikle kullanılan metal oksitler n-tipi SnO2, WO3, ZnO, γ-Fe2O3,
TiO2 ve Ag2O’dir. Absorbsiyon sırasında oksitle pozitif yük meydana gelir ve elektronlar iletim
bandından transfer edilir veya donor-dopantlardan adsorbe oksijene transfer edilir. Uygun
miktarda negatif yükte yüzeyde birikmektedir. Bu şarj değişimine karşı koymak için biriken
maddelerin yüzeyinde bir elektrostatik alan oluşur ve sonunda transfer durur. Ortamdaki gazlar
yüzeye adsorbe olduğunda, yüzeyden bazı O-2 iyonlarını koparırlar. Bunun sonucunda serbest
kalan elektronlar daha sonra iletim için kullanılır. Bu durum bir dinamik dengeyi
çağrıştırmaktadır ve aşağıdaki reaksiyonla ifade edilebilir [1].
𝑂2 + 2𝑒 − ↔ 2𝑂−𝑎𝑑𝑠
𝐻2 +𝑂 − → 𝐻2𝑂 + 𝑒 −
2. KULLANILAN YÖNTEMLER
Bu çalışmada, seçici ve hassasiyeti yüksek hidrojen sensörlerinin elde edilebilmesi için literatür
taraması yapılmıştır. Çeşitli araştırmalar ışığında kullanılan metal oksitlerin yapısı, türü ve
niteliği göz önünde bulundurulup sentezlenme veya elde ediliş yöntemleri incelenmiştir.
Ardından elde edilen metal oksitlerin sensör hazırlanmasındaki aktiviteleri incelenmiş,
sensörlerin cevap verme ve geri kazanım süreleri, gaz seçiciliği, tespit limiti, sıcaklık / nem
etkisi ve yeniden kullanılabilirliği karşılaştırılmıştır (Tablo 1) [6].
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Tablo1. Hidrojen sensörü elde etmede kullanılan metal oksitler ve sensör aktivitesine etkileri
Çalışma sıcaklığı

Cevap verme süresi

WO3 nanopartikül

400

16.2 s

Boudiba vd. [7]

Pt-doplu WO3

150

0.02 s

Penza et vd. [8]

Pd/WO nanoteller

200

43s

Boudiba vd. [9]

SnO2 nanoteller

200-300

100s

Adamyan vd. [10]

Al-dopedSnO2

340

7.7s

XiuruXu vd. [11]

Pt-doplu SnO2

300

-

Shen Y vd. [12]

ZnO nanoteller

200

60s

Hung N.L vd. [13]

ZnO nanopartikül

25

10dk

Khan vd. [14]

200-300

-

Liu vd. [15]

320

8s

Tonezzer vd. [16]

CuO nanoteller

200-300

-

Duc Hoa vd. [17]

In2O3 nanoküreler

150-400

35

Qurashi A vd. [18]

In2O3-ZnO nanoteller

200

-

ZnO

400

1000s

Lim vd. [20]

CuO

850

300s

Hoa vd. [21]

NiO

200

600s

Al-Hardan N vd.[22]

MATERYAL

ZnO nanotüpler
ZnO karbon mikro fiber

Referans

Singh N vd. [19]

3. SONUÇ
Yarıiletken gaz sensörlerinde diğer gaz sensörlerinden farklı olarak elektrik direncinin direkt
ölçülmesi ile hedef gaz konsantrasyon değişimi nicel bir şekilde yapılabilmektedir. Yarıiletken
gaz sensörlerinin yapımında kullanılan oksitlerin hassaslığı sonucu yarıiletken yüzeyinde
meydana gelen elektrik direncindeki değişimler saptanabilmektedir.
Bunlara ilave olarak, nano boyutlarda yapılmış malzemeler işlenmemiş mikro taneli
malzemelere kıyasla daha yüksek yüzey/hacim oranı sağlamakta olup sensörlerinin
performansını artırmaktadır [22].
30Hidrojen gazı yüksek patlama değerine sahip olduğu için hızlı yanıt ve geri dönüş
zamanlarına ihtiyaç vardır. Metal-oksit-yarıiletken gaz sensörleri, hedef gaz ile sensör
yüzeyindeki etkileşimleri ile tanımlanırlar. Daha iyi bir yüzey alanı oluşturulması, daha güçlü
etkileşimlerin olmasını sağlayarak daha yüksek duyarlık elde edilmesini sağlayacaktır [23].
Sıcaklık arttıkça hidrojen molekülleri ile oksijen molekülleri arasındaki reaksiyon hızlanmakta
ve daha yüksek duyarlıklar elde edilmesine olanak tanımaktadır. Ancak çok yüksek sıcaklıklar
malzemenin yüzeyini bozmakta ve yüksek güç tüketimine yol açmaktadır. İstenilen duyarlık ve
seçiciliğin sağlanması, algılayıcı malzemenin seçimi ve üretim yöntemlerine de bağlı olarak
değişim gösterebilmektedir [24].
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EĞİK UZUNLUKLARLA UZAY GERİDEN KESTİRME
SPACE RESECTION WITH DISTANCES
Prof. Dr. Sebahattin BEKTAŞ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Faik Ahmet SESLİ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi

ÖZET
Konum belirleme problemi günümüzde de jeodezinin en önemli problemi olmaya devam
etmektedir. Ölçme alet ve tekniklerinin gelişmesi, elektronik uzaklık ölçerlerin yaygın
kullanımı, yapay yer uyduları ve bilgisayarların sağladığı doğru ve hızlı hesaplama olanakları
sayesinde önceleri konum belirleme problemindeki parçalı yaklaşım (yatay ve düşey
koordinatların ayrı ayrı hesaplanması), yerini bütüncül (intergrated) yaklaşıma bırakmış ve
noktaların üç boyutlu koordinatları bir arada hesaplanmaya başlamıştır. Konum belirleme
problemi jeodezide ya temel ödevlerden ya da (genellikle) kestirmeler şeklinde yapılmaktadır.
Uzay geriden kestirme yöntemiyle de noktaların üç boyutlu koordinatlarının hesaplanması
mümkündür.
Anahtar Kelimeler: Geriden Kestirme, 3B Boyutlu Konum Belirleme, Uzunluklarla Konum
Belirleme, En Küçük Kareler
ABSTRACT
The problem of location determination continues to be the most important problem of
geodesy. Thanks to the development of measuring instruments and techniques, the widespread
use of electronic distance meters, artificial ground satellites and the possibility of accurate and
fast computations provided by computers, the partial approach to the problem of determining
the location (calculation of the horizontal and vertical coordinates separately) has been
replaced by a holistic (intergrated) approach and dimensional coordinates started to be
calculated together. In geodesy, the problem of determination is made either from basic tasks
or (usually) as shortcuts. It is also possible to calculate the three-dimensional coordinates of
the points by means of the space regression method.
Keywords:Space resection, Three-Dimensional Position Determination, Positioning With
Distances, Least Squares Method
1.Giriş
Jeodezide konum belirleme problemi önceleri yatay konum belirleme ve düşey konum
belirleme olarak ayrı ayrı çözülmekteydi.
Ancak elektronik uzaklık ölçerlerin yaygın kullanımı, yapay yer uyduları ve bilgisayarların
sağladığı doğru ve hızlı hesaplama olanakları sayesinde konum belirleme problemindeki
parçalı yaklaşım (yatay ve düşey koordinatların ayrı ayrı hesaplanması), yerini bütüncül
(intergrated) yaklaşıma bırakmış ve noktaların üç boyutlu koordinatları bir arada
hesaplanmaya başlamıştır.
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1.1 Yatay Konumu Belirleme (y,x)
Noktaların yatay konumu; koordinatı bilinen bir noktanın hesaplanmak istenen noktaya olan
uzaklık ve açıklık açısından yaralanarak temel ödevlerden yapılabileceği gibi kestirmeler
şeklinde de yapılabilmektedir.
1 )Önden (İleriden )kestirme
2 )Geriden kestirme
3 )Yandan kestirme
4 )Karşı ışınlı kestirme
5 )Karışık kestirme
6 )Uzunluklarla kestirme
7 )Uzunluklarla geriden kestirme
8 )Doğruluklarla ve uzunluk ölçüleriyle karışık kestirme
Bu yöntemler içinde geriden kestirme yöntemleri diğerlerine oranla arazide ölçmeciye büyük
kolaylık sağlar. Geriden kestirme yöntemi yalnızca kestirilecek noktada ölçülerin yapılması
gerektirdiğinden diğer kestirme yöntemlerine oranla avantajlıdır. Yatay doğrultu ölçüleriyle
yapılan geriden kestirmenin uzunluk ölçüleriyle yapılan geriden kestirmeye oranla yapılması
arazide daha kolaydır. Çünkü uzunluklarla yapıları geriden kestirme de uzunluk ölçülerinin
yapılabilmesi için en az üç noktaya bir kişinin gidip reflektörü (yansıtıcıyı) tutması
gerekmektedir. Yalnızca koordinatlarının hesaplanması istenen bir P noktası üzerinden
koordinatları bilinen üç noktaya yapılacak Üç yatay doğrultu (iki açı) ölçüsü ile P noktasının
koordinatlarını hesaplamak mümkündür. Diğer kestirme yöntemlerinde en az iki noktada ölçü
yapılması zorunluluğu vardır. Doğru ölçüleriyle geriden kestirme yönteminde kestirilecek
noktanın tehlikeli daireye düşmesi yani kestirilecek nokta ve diğer üç sabit noktanın aynı
çember üzerinde yer alması durumunda çözüm yoktur. Teorik olarak var olan bu olayın
pratikte gerçekleşme olasılığı son derece küçüktür. Geriden kestirme hesabı ve yöntemleri
için ölçme bilgisi ve jeodezik hesap kitaplarına bakınız.

1.2 Üç Boyutlu Konum Belirleme (y, x, z)
Noktaların üç boyutlu yerel dik koordinatlarının geriden kestirme yöntemiyle hesaplanması
mümkündür. Ölçülen eğik uzunluklardan yararlanarak bu problemi çözmek mümkündür.
Problem bu haliyle uzay geriden kestirme olarak da adlandırılmaktadır.

Bu yöntemle üç boyutlu koordinatları hesaplanmak istenen bir P noktası ile koordinatları
bilinen A(ya,xa,za), B(yb,xb,zb) ve C(yc,xc,zc) gibi en az üç nokta arasında yapılacak da, db, dc
eğik uzaklık ölçüleriyle P noktasının üç boyutlu yp,xp,zp koordinatları hesaplanabilir.
Problemin geometrik çözümü; A merkezli da yarıçaplı, B merkezli db yarıçaplı, C merkezli dc
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yarıçaplı üç kürenin kesim noktasının bulunmasıdır. GPS alıcılarının konum belirlemesi de bu
esasa dayanır. Problemin çözümü için aşağıdaki iki nokta arasındaki eğik uzunluk denklemi

d i  ( xi  x p ) 2  ( yi  y p ) 2  ( zi  z p ) 2

(i=a,b,c)

her ölçü için yazılır. Oluşan bu üç denklemden üç bilinmeyen, denklemler doğrusal olmadığı
için kolayca çözülemez. Bunun için bilinmeyenlerin (P noktasının koordinatlarının) uygun
yaklaşık değerleri yo,xo,zo seçilir.
yp= yo + Δy

xp= xo + Δx

zp= zo + Δz

ve denklemler Taylor serisine açılır ve yalnız birinci derece terimlerle yetinilerek
doğrusallaştırma yapılırsa aşağıdaki doğrusal denklem sistemi elde edilir. Kestirilecek
noktanın koordinatlarının yaklaşık değerlerinin seçimi büyük ölçekli bir harita üzerinden
okunabileceği gibi diğer sabit noktaların koordinatlarından kabaca tahmin yapılarak da
belirlenebilir. Burada x,y,z değerlerinden x,y yatay konum koordinatlarını z ise yüksekliği
göstermektedir.
Doğrusallaştırılmış denklem sistemi ,

( xa  x0 ) / d a  x  ( y a  y 0 ) / d a  y  ( z a  z 0 ) / d a z  d 0 a  d a
( xb  x 0 ) / d b  x  ( yb  y0 ) / d b  y  ( z b  z 0 ) / d b z  d 0b d b

( xc  x0 ) / d c  x  ( yc  y0 ) / d c  y  ( z c  z 0 ) / d c z  d 0c d c
Yukarıdaki denklemlerin sağ tarafındaki doa, dob, doc değerleri sırayla ölçülen uzunlukların

d 0i  ( xi  x0 ) 2  ( yi  y0 ) 2  ( zi  z 0 ) 2 (i=a,b,c)
şeklinde yaklaşık koordinatlardan hesaplanan değerleridir.

Matris gösterimiyle doğrusallaştırılmış denklem sistemi

( x a  x 0 ) / d a
( x  x ) / d
0
b
 b
 ( xc  x0 ) / d c

( y a  y0 ) / d a
( yb  y 0 ) / d b
( yc  y0 ) / d c

( z a  z0 ) / d a 
( zb  z 0 ) / d b 

( z c  z 0 ) / d c 

A

x

x  d 0 a  d a 
y  =  d  d 
b
   0b
 z   d 0 c  d c 
=

b

A x = b şeklinde yazılabilir. Bu doğrusal denklem sisteminin herhangi bir şekilde çözümü
x = A-1 b
veya MATLAB komutuyla
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x = inv(A). b ya da
x = A\ b
şeklinde yapılarak küçültülmüş Δx, Δy, Δz bilinmeyenleri bulunur ve başlangıçta seçilen
yaklaşık değerlere eklenerek
yp= yo + Δy

xp= xo + Δx

zp= zo + Δz

istenen P noktasının koordinatları bulunmuş olur. Doğrusallaştırılma işlemi yapılırken seçilen
yaklaşık değerler yeteri kadar gerçek değerlere yakın değillerse göz ardı edilen ikinci ve daha
yüksek dereceden terimlerin etkisi nedeniyle tam sonuca ulaşılamaz. Bunun için birinci
adımda bulunan değerler
yo= yp

xo = xp

zo = zp

tekrar yaklaşık değerler olarak alınıp hesap tekrarlanır iterasyon yapılır yani denklem sistemi
yeniden kurulur ve çözülür.
Uzay geriden kestirmede cebrik çözümün yapılabilmesi için üç eğik kenar ölçüsü yeterlidir.
Doğruluğu daha da arttırmak için üçten fazla ölçü kullanılabileceği gibi düşey açı ölçüleriyle
eğik uzunluk ölçüleri bir arada kullanılabilir. Bu durumda yukarıdaki gibi A x = b şeklinde
kurulan doğrusal denklemlerde denklem sayısı bilinmeyen sayısından fazla olacağı için En
Küçük Kareler İlkesine (EKKİ) göre denklem sistemine;
ATAx = ATb
dönüşümü yapılır ve
x = (ATA)-1ATb
şeklinde çözüm yapılarak x, y, z bilinmeyenleri dengelemeli olarak bulunur. Uzunluklarla
yapılacak uzay geriden kestirmede, ölçüler zemine indirgenmemişse bulunacak Z koordinatı,
aletin muylu ekseninin değeri olacaktır. Bu nedenle hesaplanan Z değerinden alet
yüksekliğinin ayrıca çıkarılması gerekir.

1.3 Uygulamada karşılaşılan güçlükler
Özellikle sadece 3 uzunluk ölçüsünün bulunduğu cebrik çözümlü problemlerde kötü
kondüsyonlu matrislerle karşılaşılmaktadır. Böylesi problemlerde iteratif çözümler
yakınsamaz ve sonuca ulaşılamaz. Çözüm olarak katsayılar matrisinin
x = pinv(A,0.02). b
pseudo tersinden yararlanan MATLAB pinv komutunun kullanılmasını önermekteyiz. Üçten
fazla uzunluk ölçüsü kullanılması ve seçilen sabit noktaların kestirilecek noktayı homojen
olarak çevrelemesi bu sorunu ortadan kaldıracaktır
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2. Sayısal Uygulama:
100, 101 ve 102 nolu noktaların aşağıda verilen koordinatlarının ve eğik uzaklık ölçüsünün
yararlanarak 500 nolu noktanın üçboyutlu koordinatlarının hesaplanması.
Nokta
Y
X
Z
-----------------------------------------100 371.180 437.180 140.410
101 325.140 212.380 140.360
102 116.470 348.960 140.850
500 227.000 340.000 209.000

Kestirilecek Noktanın Yaklaşık Koordinatları

Sıra DN BN Eğik Kenar
------------------------------------------------1
100 500 186.105
2
101 500 174.752
3
102 500 132.139
A Katsayılar matrisi
0.5199 0.7714 -0.3670
-0.7292 0.5608 -0.3922
0.0688 -0.8492 -0.5236
sabit terimler
b =[ 0.8078 0.2616 -1.9792]
Yeni Noktanın Kestirilen koordinatları
dy
dx
dz
Y=Yo+dy X=Xo+dx
İterasyon (cm)
(cm)
(cm)
(m)
(m)
-------------- ----------------------1
155.47
14.93
127.81 228.5547
340.1493
2
0.74
-0.28
-1.34
228.5620
340.1465
3
-0.00
0.00
-0.00
228.5620
340.1465

Z=Zo+dz Nokta
(m)
---------- ------210.2781 500
210.2648 500
210.2648 500

3. SONUÇ
Uzay geriden kestirme yoluyla, çalışılan bölgede koordinatları bilinen en az üç noktaya
yapılacak eğik uzunluk ölçülerinden yararlanarak kolayca arazi noktalarının üç boyutlu
koordinatlarının hesaplanması mümkündür. Şüphesiz yöntemden yüksek doğruluk beklemek
yerinde olmaz. Yöntem bu haliyle yüksek doğruluk gerektirmeyen mühendislik
çalışmalarında (madencilik ölçmeleri, jeolojik, jeofizik, navigasyon, ormancılık, inşaat vb.) bu
haliyle kullanılabilir niteliktedir. Yöntemin avantajı yalnız üç ölçüden yararlanılarak üç
boyutlu konumu belirleyebilmesidir. Yüksek doğruluk, kalite ve gereğinden fazla sayıda
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yapılan ölçülerin tümünün bir arada dengelenmesiyle mümkündür. Bunun için; ölçülerin
gerekli tüm indirgenmeleri yaparak ölçü kalitesini arttırabildiği gibi ek olarak da ölçü türleri
(yatay doğrultu, düşey açı, eğik uzaklık, geometrik nivelman ve hatta GPS ölçü değerleri) ve
sayısı çoğaltılabilir.
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KÜRE YÜZEYİNDE DİREKT COĞRAFİ KOORDİNATLARLA AZİMUT
BELİRLEME
AZIMUTE DETERMINATION WITH
DIRECT AZIMUTE DETERMINATION WITH GEOGRAPHICAL COORDINATES
ON THE SPHERE
Prof. Dr. Sebahattin BEKTAŞ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Faik Ahmet SESLİ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi

ÖZET
Bu çalışmada coğrafi koordinatlarla azimut belirlemenin indirgemesiz formüllerle yapılmasını
göreceğiz, bilindiği üzere azimut tayinininde kullanılan formüller genelde arctan
fonksiyonundan hesaplanır. Arctan fonksiyonu - 𝜋 /2 ile + 𝜋 /2 arasında açı dönüşü verir.
Halbuki azimut açısı tanım gereği 0 ile 2 𝜋 arasındadır. Dolayısıyla klasik olarak azimut
açısının elde edilmesi işleminde irdeleme yapılması ve Azimut açısının hangi bölgede
olduğunun belirlenmesi irdelenmesi kaçınılmazdır. Jeodezik hesaplamalarda önemli bir yer
tutan Temel ödev hesaplamalarında Azimut hesabı sıklıkla söz konusudur.
Anahtar Kelimeler: Azimut Hesabı, Coğrafi Koordinatlar, Direkt Azimut Hesabı
ABSTRACT
In this study, we will see that azimuth determination with geographic coordinates is done with
non-reducing formulas. As it is known, formulas used in azimuth determination are generally
calculated from arctan function. The Arctan function gives an angle rotation between -π / 2
and + π / 2. However, the azimuth angle is by definition 0 to 2π. Consequently, it is inevitable
to examine in the process of obtaining azimuth angle and to determine in which region the
azimuth angle is located. Azimuth calculation is frequently used in basic homework
calculations, which have an important place in geodetic calculations.
Keywords: Azimuth, Sphere, Geographical Coordinates, Direct Azimuth Calculation
GİRİŞ
Örneğin 1. Jeodezik Temel ödev probleminde; bir noktanın coğrafi koordinatları enlem
boylam değerleri P1( 2. Noktaya olan jeodezik eğri uzunluğu kenar S12 ve 1-2
kenarının A12 azimutu verilir. Problemde 2. noktanın coğrafi koordinatları enlem boylam
değerleri P2(, 1-2 kenarının karşı A21 azimutu istenir. Burada A21 azimutunun
hesabında bölge irdelemesi yapmak nispeten kolaydır. Zira A12 azimutu önceden verildiği için
A21 azimutunun hangi bölgede olduğu kolayca belirlenebilir. Çünkü düzlemde olduğu gibi
gerek küre gerekse elipsoid üzerinde karşılıklı azimut açıları arasında yaklaşık 𝜋 kadar (180
derece) fark olduğunu biliyoruz. Eğer iki nokta aynı meridyen veya aynı enlem dairesi
üzerindeyse fark tam 180 derecedir.
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Oysa 2. Jeodezik Temel ödev probleminde; iki noktanın coğrafi koordinatları enlem boylam
değerleri P1(P2(verilir ve iki nokta arasındaki jeodezik eğri uzunluğu kenar
S12 ve iki nokta arasındaki karşılıklı A12 ve A21 azimutları istenir. Burada azimut hesabı 1.
Temel ödevde olduğu gibi kolay değildir eğer A12 azimutu yanlış hesaplanırsa A21 azimutu da
kendiliğinden yanlış çıkacaktır. Dolayısıyla A12 azimutunun doğru olarak belirlenmesi büyük
önem taşımaktadır.
Önerdiğimiz bu yöntemde azimut açısının doğrudan herhangi bir irdelemeye tabii
tutmaksızın nasıl elde edileceğine dair formüller verilmiştir. Verilen yöntem küre ve elipsoid
yüzeyinde indirgeme yapmaksızın azimut hesabı yapabilmektedir.
1.Coğrafi Koordinatlarla Azimut Belirleme
Klasik olarak coğrafi koordinatları bilinen 2 nokta arasında semt hesabı jeodezik 2.temel
problem çözümü olarak da adlandırılır [1], [2], [4]
K


A12
P1

s

90o-



90o-



P2




ekvator

σ  arccos(sin 1 sin 2  cos 1cos 2 cosΔ


sinΔ λ

A12  arctan
 tan 2 cos 1  sin 1cosΔ 


sinΔ λ
  π
A 21  arctan
 cosΔ sin 2  cos 2 tan 1 

Burada  kenarın açısal karşılığıdır. Kenarın metrik değeri bulunmak istenirse
S=.R

=180o/

R: yeryuvarının yarıçapı

Örnek:
Verilenler:
0’18”

İstenenler:


s,



36” , '

R = 6374249.664 m

Çözüm için yukarıdaki eşitlikleri kullanırsak,
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σ  arccos(sin 1 sin 2  cos 1cos 2 cosΔ


sinΔ λ

A12  arctan
 tan 2 cos 1  sin 1cosΔ 


sinΔ λ
  π
A 21  arctan
 cosΔ sin 2  cos 2 tan 1 

S=.R= 69912.6736 m
A12 = 141o 48 41.2706

A21 = 322o 07 40.3376 olarak bulunur.

2.Coğrafi Koordinatlarla Azimut Tayininin Direkt olarak İndirgemesiz Formüllerle Yapılması

Küre yüzeyinde ikinci temel ödev hesaplamalarında azimut açısı bulunurken tıpkı düzlem
trigonometride olduğu gibi koordinat farklarına göre bölge irdelemesinin yapılması gerekir.
Örneğin yukarıda A12 semti formülden hesaplandığında A12 = -38o 11 18.7294 ancak biz A12
açısının II.bölgede olduğunu bildiğimiz için bu değere 180o ekleriz. Eğer bölge irdelemesi
yapmaksızın doğrudan A12 açısını bulmak istersek aşağıdaki pay ve payda değerlerinden
aşağıdaki formülü her zaman kullanabiliriz.

σ  arccos(sin1 sin 2  cos1cos 2 cosΔ )


 pay 
sinΔ λ
  arctan

A 12  arctan
tan

cos


sin

cosΔ

payda


2
1
1



[3]



sinΔ λ
  π
A 21  arctan
 cosΔ sin 2  cos 2 tan1 

A 12  2.arctan
 payda 



  180o =141o 48 41.2706
2
2 
pay  payda 
pay

Sonuç
Önerdiğimiz bu yöntemde azimut açısının doğrudan herhangi bir irdelemeye tabii tutmaksızın
nasıl elde edileceğine dair formüller verilmiştir. Verilen yöntem küre ve elipsoid yüzeyinde
indirgeme yapmaksızın azimut hesabı yapabilmektedir.
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DOĞAL AFETLER SIRASINDA KİMYASAL RİSKLER
CHEMICAL RISKS DURING THE NATURAL DISASTERS
Sakine UGURLU KARAAĞAÇ
Karabük Üniversitesi
ÖZET
Dünyanın her yerinde sel, tsunami, orman yangını, kuraklıklar, toprak kaymaları, volkanik
patlamalar, fırtınalar ve depremler gibi doğal tehlikeler vardır. Deprem, fay hattı boyunca
tektonik plakalar arasındaki hareketin neden olduğu yer kabuğunda ani bir enerji salınımıdır.
Depremler, yer sarsıntısına, toprak sıvısına, toprak kaymasına, çatlaklara, çığlara ve
tsunamilere neden olabilir. Depremler toplumumuzda insan yaşamı, mülkiyeti ve ekonomik
gelişme için en büyük tehdidi oluşturabilir. Kimyasal depolama ve kullanım alanları, deprem
hasarlarına karşı daha duyarlı olabilir. Bu olaylar sırasında kimyasal depolar, kimyasal üretim
tesisleri ve kimyasal kullanım alanları zarar görebilir. Bir depremden sonra salınan kimyasallar,
mağdurların ve kurtarıcıların doğrudan maruz kalmasının ardından dermal, solunum ve
sistemik toksik etkilere neden olabilir. Zehirli etkiler ve yaralanmalar çevresel kirlenmeden ve
yangınlardan ve patlamalardan da kaynaklanabilir. Genel halk, kurtarıcılar ve temizlik
operasyonlarına karışanlar, bir dizi tehlikeye maruz kalabilir. Bu çalışmanın amacı, doğal
felaketlerden kaynaklanan, halk sağlığı için tehlikeli olan kimyasal risklerle ilgili kısa bilgiler
vermektir.
Anahtar Kelimeler: Kimyasallar, Risk, Afetler, Deprem
ABSTRACT
Natural hazards exist everywhere in the world, such as floods, tsunamis, wildfire, droughts,
landslides, volcanic eruptions, windstorms, and earthquakes. Earthquake is a sudden release of
energy in the earth’s crust caused by movement between tectonic plates along a fault line.
Earthquakes can cause ground shaking, soil liquefaction, landslides, fissures, avalanches and
tsunamis. Earthquakes can pose the greatest threat to human lives, property, and economic
development in our society. Chemical storage and use areas may be more susceptible to damage
from earthquakes. During these events, chemical stores, chemical production plants and
chemical usage areas can be damaged. Released chemicals following an earthquake can cause
dermal, respiratory and systemic toxic effects following direct exposure of victims and rescuers.
Toxic effects and injuries may also result from environmental contamination, and fires and
explosions. The general public, rescuers and those involved in clean-up operations may be
exposed to a range of hazards. The purpose of this study is to provide brief information related
to chemical risks for public health resulting from natural hazard events.
Key Words: Chemicals, Risks, Disasters, Earthquake
1. INTRODUCTION
There are many kinds of disasters that threaten us, some natural such as floods, hurricanes,
tsunamis in addition to earthquakes; others are artifacts of human inability to appropriately
manage its affairs like war and terrorism. An earthquake is a sudden release of energy in the
earth’s crust caused by movement between tectonic plates along a fault line. It is characterized
by violent shaking of the ground produced by deep seismic waves, which spread out from the
initial point of rupture (Gates and Ritchie, 2007) . Earthquakes can be seen to have long been a
feature of life in many locations in the world. Earthquakes can result in ground shaking, soil
liquefaction, landslides, fissures, avalanches and tsunamis. The extent of destruction and harm
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caused by an earthquake depends on:
- magnitude,
- intensity and duration
- the local geology
- the time of day that it occurs
- building and industrial plant design and materials
- the risk-management measures put in place (Krausmann et. al., 2011).

Figure 1. Movement of tectonic plates (WHO, 2018).
Eartquakes is also important for Turkey. According to the Reuters (2019) there is a timeline of
major earthquakes in Turkey since World War Two :
-December 26, 1939 - Around 32,700 people are killed in the eastern city of Erzincan after a
quake of 7.8 magnitude.
-December 20, 1942 - About 1,100 people are killed and 5,000 buildings are destroyed or
damaged in the Erbaa-Niksar area by a quake measuring 7.3.
-November 26, 1943 - About 75 percent of houses are destroyed or damaged in the LadikVezirköprü area and nearly 4,000 people are killed in a quake measuring 7.6.
-February 1, 1944 - 2,790 people are killed and 50,000 houses destroyed or heavily damaged
in the North Anatolian Fault Zone from Bolu through Gerede to Kursunlu in an earthquake of
7.4 magnitude.
-May 31, 1946 - A 5.9 quake hits Ustrukan, killing 1,300.
-March 18, 1953 - A quake strikes the Can-Yenice-Gonen area. The 7.3 magnitude quake is felt
throughout the Aegean Islands and in much of mainland Greece, and kills 1,070 people.
-August 19, 1966 - A quake of 6.8 magnitude hits the southeastern town of Varto, killing 2,529
people.
-March 28, 1970 - 1,086 people are killed and 3,000 injured when an earthquake strikes the
town of Gediz in western Anatolia. The quake measures 6.9.
-May 22, 1971 - A 6.9 earthquake strikes 410 milessoutheast of Ankara. The city of Bingol is
nearly destroyed. A thousand or more people are killed, 90 percent of Bingol’s structures
destroyed, and 15,000 of its inhabitants made homeless.
-September 6, 1975 - An earthquake devastates the town of Lice and surrounding villages. It
measures 6.7. At least 2,350 people are killed and 3,000 injured.
-November 24, 1976 - A quake of 7.3 magnitude hits Van Province, killing 5,291. The town of
Muradiye and hundreds of villages are destroyed.
-October 30, 1983 - About 1,340 people are killed and 530 injured when an earthquake hits the
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Turkish city of Erzurum in the northeast. Measuring 6.9, 50 villages are destroyed in the
provinces of Erzurum and Kars.
-August 17, 1999 - A quake measuring 7.6 strikes the western Turkish city of Izmit, 90 km
southeast of Istanbul, killing at least 17,118 people with nearly 50,000 injured, about 500,000
people homeless and an estimated $3-6.5 billion in damage in Istanbul, Kocaeli and Sakarya
Provinces.
-Oct 23, 2011 - A 7.2 magnitude quake strikes the city of Van and town of Ercis, some 100 km
to the north, killing at least 523 people with hundreds more missing. Turkey’s biggest quake in
more than a decade also injured 1,650 people (Reuters, 2019).
Hazardous chemicals are substances, mixtures and materials that can be classified according to
their health and physico-chemical risks and dangers. Health hazards include skin irritants,
carcinogens or respiratory sensitisers that have an adverse effect on a worker's health as a result
of direct contact with or exposure to the chemical, usually through inhalation, skin contact or
ingestion. Physicochemical hazards generally result from a substance's physical and chemical
properties, as is the case with flammable, corrosive, oxidising or explosive substances. During
the eartquakes, people can expose to these hazard chemicals by different ways of relase.
2. SOURCES OF CHEMICAL RELEASE
Chemical releases may be caused directly or indirectly by a natural hazard. These releases may
be small, like household chemicals washed out of their storage place into floodwaters, or large,
e.g. thousands of litres of a toxic chemical spilling from a ruptured storage tank. Large-scale
releases are particularly from pipelines and at fixed chemical installations, where storage
vessels and connecting pipes and flanges can be damaged by earthquakes and floods
(Krausmann et. al., 2011; Girgin and Krausmann, 2015). Lightning strikes, which often
accompany cyclones, can ignite flammable materials in storage tanks causing fires, which may
then spread (Krausmann et. al., 2011).
Damage to the power supply may cause process upsets or affect temperature and pressure
monitors and control valves, potentially resulting in run away chemical reactions. Damage to
railways and roads can result in derailment and/or overturning of tankers containing chemicals
(Lindell and Perry,1997). Figure 1 gives an overview of potential sources of chemical release
due to natural hazard impacts that may have serious health and other consequences.
Floods can cause direct contamination of drinking-water sources, either through the release of
stored chemicals or by remobilizing chemicals that were already in the environment (Menne
and Murray, 2013). Damage to health-care facilities and laboratories may also result in the
release of chemicals such as reagents and disinfectants. Very low temperatures or prolonged
periods of intense cold can cause pipes to freeze and then burst as the melting chemical contents
expand. Heavy ice can cause structural damage to equipment and break pipes. High
temperatures create conditions that increase the risk of ignition of substances stored outside.
High temperatures also cause chemicals within closed storage vessels to expand, triggering the
opening of pressure relief valves and venting of the chemical (Anonymous, 2014).
Failure of containment leading to chemical release typically arises from structural damage
caused by the horizontal and vertical shaking forces of the earthquake, by falling debris, and
by soil liquefaction resulting in building collapse.
Chemical release mechanisms include: rupture of pipelines and connection flanges; buckling
and rupture of storage vessels; liquid sloshing leading to tankshell damage and collapse; and
damage to the power supply, which can cause process upsets and affect safety measures such
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Figure 1. Examples of vulnerable sites for chemical release caused by natural hazards and examples of the types
of chemicals that might be released (WHO, 2018).

as temperature and pressure monitors and control valves, at industrial sites. Damage to storage
vessels at petroleum installations can release huge quantities of petroleum products into the
environment, including into waterways.
In the case of warehouses and other storage sites, smaller vessels such as drums, barrels and
sacks containing chemicals can be damaged by tipping and by falling structures. This may result
in the mixing of chemicals with the generation of toxic reaction products or a fire or explosion
hazard.
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Fires are a relatively common occurrence following earthquakes, for example caused by
ignition of fuel storage tank contents and rupture of gas mains. Fires at fuel storage depots may
burn for several days releasing toxic combustion products into the air for a prolonged period.
Fires in buildings can release large amounts of dust and fibres from asbestos and fibreglass
insulation.
Damage to railways and roads can result in derailment, tipping and collisions of tankers
transporting chemicals with subsequent rupture and chemical release.
Clean-up operations can result in the release of asbestos fibres from asbestos cement. This
material is commonly used in many countries for roofing and pipes. Clearing fallen or damaged
structures may involve sawing, breaking up and moving asbestos cement, which releases
harmful fibres into the air. The uncontrolled burning of post-disaster waste can result in the
generation of toxic and irritant smoke.
3. RISK FACTORS FOR CHEMICAL RELEASE
Factors that increase the risks to the population of a chemical release during an earthquake
include the following: Location of industrial facilities in seismic areas. High population density
around industrial sites. Inadequate planning and building regulations. Structures that are not
seismically resistant. Inadequate warning systems. Lack of public awareness about earthquake
risks (WHO, 2018).
4. POTENTIAL IMPACTS ON HUMAN HEALTH
Chemicals can cause dermal, respiratory and systemic toxic effects following direct exposure
of victims and rescuers. Toxic effects and injuries may also result from environmental
contamination, and fires and explosions. The general public, rescuers and those involved in
clean-up operations may be exposed to a range of hazards which can be divided into those
related to chemicals and those unrelated (WHO, 2018). Examples are given below.
Chemical related
-Burns from exposure to spilled corrosive chemicals.
-Respiratory tract injury from inhalation of irritant gases, combustion products, heavy dust and
fibres.
-Carbon monoxide poisoning resulting from the incorrect use of petrol/diesel generators, or the
use of barbeques, braziers or buckets of coal or charcoal for heating and cooking, when
electricity and gas supplies are lost.
-Poisoning from exposure to spilled toxic chemicals and the consumption of contaminated food
or water
-Injuries and poisoning in workers involved in rescue and clean-up, after the Loma Prieta
earthquake in California, USA, nearly 20 % of work-related injuries were caused by exposure
to hazardous materials.
Non Chemical-related
• Burns from fires.
• Electrocution from fallen power lines.
• Injuries and deaths as a result of falls, building collapse, falling masonry, etc. (3). Injuries
may also occur during the rescue and clean-up phases, e.g. when cutting and moving fallen
debris.
• Consequences of evacuation, e.g. increased risk of infectious diseases at the evacuation sites,
exacerbation of pre-existing health problems during patient transfer, saturation of health-care
facilities reducing ability to provide adequate treatment, potential problems with water supply
and sanitation.
• Psychosocial effects, including post-traumatic stress disorder.
www.ankarakongresi.org

P. 499

October 4-6, 2019 Ankara

INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE
ON SCIENTIFIC RESEARCHES

538538538

5. CONCLUSIONS
Chemical releases following natural hazard events are probably more common than the
available data suggest. The combination of growing industrialization and urbanization together
with the impacts of climate change events are likely to become an increasing problem. Chemical
releases complicate the response to natural hazards and potentially increase the disease burden
associated with these hazards. It is important therefore that the nature of events and other forms
of chemical release associated with natural hazards is well understood by all sectors involved
in planning, preparedness and response, including the health sector. While industries are an
important source of chemical release it should not be forgotten that the health sector itself uses
large amounts of chemicals, e.g. laboratory reagents and public health pesticides, and this
should be factored into its own prevention, preparedness and response activities.
Some measures related to chemical storage must be as following: Keep containers closed when
not in use. Provide lips or restraints for chemical storage shelves to keep chemicals and
glassware in place. Store particularly hazardous chemicals in approved storage cabinets that
close and latch. Chemical cabinets should be secured to the floor or wall to prevent tipping or
movement. Store chemical containers in secondary containment trays or tubs to capture spills.
Always store incompatible chemicals separately.
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MADENCİLİK FAALİYETLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ
ENVIRONMENTAL EFFECTS OF MINING ACTIVITIES
Sakine UGURLU KARAAĞAÇ
Karabük Üniversitesi
ÖZET
Madencilik, tarımla birlikte ülkelerin hammadde ihtiyacını karşılayan iki ana üretim alanından
biridir. Sektörler, ekonomiye doğrudan katkıları ve imalat sanayine sağladıkları girdiler
nedeniyle iki yönlü öneme sahiptir. Madencilik faaliyetleri çok değişiktir, ancak bunlar genelde
toprağın sıkışmasını ve bunun tersine üst toprağın uzaklaştırılmasını içerebilir. Bu değişiklikler
azot ve fosfor mevcudiyetini en aza indirerek besin dinamiklerini bozar, toprağın asitleşmesiyle
pH'ı düşürür ve toksik metaller ve asitler ortaya çıkarır. Madencilik faaliyetinin ölçeğine ve
niteliğine bağlı olarak, bu etkiler madenciliğin konumuna göre yerelleştirilebilir veya akarsu,
sulak alanlar ve göller gibi yakındaki su sistemlerine yayılabilir. Etkileri fiziksel, kimyasal veya
ekolojik olabilir. Fiziksel etkilerinden biri, buldozerler ve peyzaj boyunca hareket eden diğer
büyük makine parçaları nedeniyle toprağın sıkışmasıdır. Sıkıştırılmış toprak, oksijen ve suyun
toprak içerisinde hareket etmesi için daha az gözenek alanı içerir ve bu da tesis kurma
potansiyelini en aza indirir. Su da topraktan aşağı süzülemediğinden, kaçınılmaz olarak
peyzajın yüzeyinde hareket edecek ve sulak alanlar, akarsular ve göller gibi yakındaki su
sistemlerini kirletme olasılığını artıracaktır. Madencilik işlemleri genellikle toprağı toksik ağır
metaller ve asitlerle kirletir. Asitler, toprağın pH'ını düşürebilir, bitkilerin ve toprak
mikroorganizmalarının gelişmesini önleyebilir ve ayrıca bitkilerin ihtiyaç duyduğu topraktaki
çeşitli minerallerle reaksiyona girebilir.
Ülkelerin geliştirmesi için madencilik faaliyetleri gereklidir, ancak bu faaliyetler sırasında
insanların yaşaması için gerekli olan çevreye özen göstermeliyiz. Madencilikten sonra bozulan
alanların iyileştirilmesinin birincil amacı, etkilenen alanların ekolojik, ekonomik ve estetik
değerlerini mümkün olduğunca eski haline getirmek ve doğal kaynakların sürdürülebilirliğini
sağlamak olmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Madencilik Faaliyetleri, Çevre, Çevresel Etki
ABSTRACT
Mining, together with agriculture, is one of the two main production areas that provide the raw
material needs of countries. Sectors have two-way importance because of their direct
contribution to the economy and the inputs they provide to the manufacturing industry. Mining
activities are different, but they can include soil compaction and conversely, removal of the
topsoil. These alterations disrupt nutrient dynamics by minimizing the availability of nitrogen
and phosphorus, lower the pH through the acidification of the soil and can introduce toxic
metals and acids. Depending on the scale and nature of the mining operation, these effects can
be localized to the location of the mining or can extend to nearby aquatic systems, such as
stream, wetlands and lakes. The effects can be physical, chemical or ecological. One of the
physical effects is compaction of soil because of the bulldozers and other pieces of large
machinery moving across the landscape. Compacted soil include fewer pore spaces for oxygen
and water to move through the soil profile, minimizing the potential for plant establishment. As
water is also unable to percolate down through the soil, it inevitably will move across the surface of the
landscape and increase the possibility of contaminating nearby aquatic systems, such as wetlands,
streams and lakes. Mining operations often contaminate the soil with toxic heavy metals and

acids. Acids can lower the pH of the soil, preventing plants and soil microorganisms from
thriving, and can also react with various minerals in the soil that are required by plants. Mining
operations are necessary to develop the countries, but during these operations, we have to take
care of the environment that necessary for people to live. The primary aim of improving the
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areas deteriorated after mining should be to restore the ecological, economic and aesthetic
values of the affected areas to the extent possible and to ensure the sustainability of natural
resources.
Keywords: Mining activities, Environment, Environmental Effect
1. GİRİŞ
Mining is the extraction of minerals and other geological materials of economic value from
deposits on the Earth. Mining, together with agriculture and forestry, is one of the two main
production areas that provide the raw material needs of countries (Ahemd and El Tahlawi,
2011). Mining have two-way importance because of their direct contribution to the economy
and the inputs they provide to the manufacturing industry. There is no doubt that natural
resources such as gold, diamond, bauxite, and crude oil deposits can contribute significantly to
economic growth and development (Mensah et al., 2015). Turkey has very diverse mineral
deposits due to its extremely complex geology. The country is a major producer of a great many
industrial minerals including boron minerals. A wide variety of primary metallic minerals and
a significant amount of lignite are also produced in the country. The mining industry is very
dynamic especially in recent years and over 100,000 people are employed in the mining and
mineral processing sectors in Turkey (Anaç and Tamzok, 2007).
Mining activities are different, but they can include soil compaction and conversely, removal
of the topsoil. Mining adversely affects the environment by inducing loss of biodiversity, soil
erosion, and contamination of surface water, groundwater, soil and air pollution. Mining can
also trigger the formation of sinkholes. The leakage of chemicals from mining sites can also
have detrimental effects on the health of the population living at or around the mining site.
These alterations disrupt nutrient dynamics by minimizing the availability of nitrogen and
phosphorus, lower the pH through the acidification of the soil and can introduce toxic metals
and acids. Depending on the scale and nature of the mining operation, these effects can be
localized to the location of the mining or can extend to nearby aquatic systems, such as stream,
wetlands and lakes.
With its important outcomes from different stages, mining activities are known with their direct
and indirect impacts to the environment, not only cause air pollution, water contamination,
noise, socio-economic impacts but also have geo-environmental impacts to the soil, land and
geological features that might be affected. Minerals, with agriculture and forestry products, are
the primary sources of a nation's wealth (Ahemd and El Tahlawi, 2011). In this study
environmental impact of mining is summarized.
2. ENVİRONMENTAL IMPACTS OF MINING
Mining activities can harm the environment in several ways. These are as follows:
2.1. Air Pollution
Air quality is adversely affected by mining operations. Unrefined materials are released when
mineral deposits are exposed on the surface through mining. Wind erosion and nearby vehicular
traffic cause such materials to become airborne. Lead, arsenic, cadmium, and other toxic
elements are often present in such particles. These pollutants can damage the health of people
living near the mining site. Respiratory system and allergies can be triggered by the inhalation
of such airborne particles.
2.2. Water Pollution
Mining also causes water pollution which includes metal contamination, increased sediment
levels in streams, and acid mine drainage. Pollutants released from processing plants, tailing
ponds, underground mines, waste-disposal areas, active or abandoned surface or haulage roads,
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act as the top sources of water pollution. Sediments released through soil erosion cause siltation
or the smothering of stream beds. It adversely impacts irrigation, swimming, fishing, domestic
water supply, and other activities dependent on such water bodies.
High concentrations of toxic chemicals in water bodies pose a survival threat to aquatic flora
and fauna, and terrestrial species dependent on them for food. The acidic water released from
metal mines or coal mines also drains into surface water or seeps below ground to acidify
groundwater The loss of normal pH of water can have disastrous effects on life sustained by
such water.
2.3. Damage to Land
The creation of landscape blots like open pits and piles of waste rocks due to mining operations
can lead to the physical destruction of the land at the mining site. Such disruptions can
contribute to the deterioration of the area's flora and fauna. There is also a huge possibility that
many of the surface features that were present before mining activities cannot be replaced after
the process has ended. The removal of soil layers and deep underground digging can destabilize
the ground which threatens the future of roads and buildings in the area.
2.4. Loss of Biodiversity
Often, the worst effects of mining activities are observed after the mining process has ceased.
The destruction or drastic modification of the pre-mined landscape can have a catastrophic
impact on the biodiversity of that area. Mining leads to a massive habitat loss for a diversity of
flora and fauna ranging from soil microorganisms to large mammals. Endemic species are most
severely affected since even the slightest disruptions in their habitat can result in extinction or
put them at high risk of being wiped out. Toxins released through mining can wipe out entire
populations of sensitive species.
2.5.Long-Term Effects
A landscape affected by mining can take a long time to heal. Sometimes it never recovers.
Remediation efforts do not always ensure that the biodiversity of the area is restored. Species
might be lost permanently.
The effects can be physical, chemical or ecological. One of the physical effects is compaction
of soil because of the bulldozers and other pieces of large machinery moving across the
landscape. Compacted soil include fewer pore spaces for oxygen and water to move through
the soil profile, minimizing the potential for plant establishment. As water is also unable to
percolate down through the soil, it inevitably will move across the surface of the landscape and
increase the possibility of contaminating nearby aquatic systems, such as wetlands, streams and
lakes. Acids can lower the pH of the soil, preventing plants and soil microorganisms from
thriving, and can also react with various minerals in the soil that are required by plants.
3. METHODS TO REDUCE MINING IMPACTS
In some countries, mining companies are expected to rehabilitate and to protect environment to
ensure that the area mined is eventually transformed back into its original state. There are some
methods to reduce the impact of mining:
3.1. Closing illegal and Unregulated Mines
In context with enforcing regulations and maintaining steadfast legislation regarding a mine’s
behavior and processes, the strict and swift closing of illegal or unregulated mining activity
will set an environmental precedent within the industry.
3.2. Scrap Mining and Recycling
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On a global scale, mining corporations around the world are discovering efficient ways to
capitalize fully on materials in order to provide the goods and services people want using much
less wood, metal, stone, plastic and other materials.
By reducing the amount of wasteful use on a public and private level, and by steering production
towards the sole use of durable goods that can be easily reusable, re-manufactured, or recycled,
the mining industry can begin to reduce its impact on an international scale.
This creative trend of scrap mining, or utilizing ever-reusable resource for other mining
initiatives, stems from the recognition of the environmental costs of excessive materials use.
3.3. Better Legislation and Regulations
Standard legislation concerning the efficiency of mining is a long way off from being the most
productive and most strict government mandates that exists today.
These regulations differ between nations, with some countries more advanced in terms of their
legislation than others, however the need for improvement is always there in this industry,
which inevitably causes some environmental damage.
This kind of federal regulation that will not only protect environmental and public health, but
that will improve the lifespan of the mining industry.
3.4.Improving Environmental Performance
Mining impacts the environment in unnatural ways, which not only disrupts its natural decaying
process, but also does more damage long-term than natural erosion processes.
By systematically examining environmental impacts and adopting measures to mitigate these
impacts, it is possible to make mining less destructive of the environment.
3.5. Accurate Tallying of Toxic Mining Waste
Another problem with the whole sustainable mining debate has to do with secrecy in reporting
toxic mining waste.
Mining companies have not been accurately reporting the amounts being dumped into the
environment and in doing so, have kept the public in the dark.
3.6. Building From Reusable Waste
Not only can mining present a hazard to the environment, but it can also be seen as a toll on
public health if appropriate measures are not taken to ensure that the mining process is being
done as safely and efficiently as possible.
Case studies from mines around the world have provided numerous success stories of
corporations and private mines alike being able to build new construction and infrastructure
from the reusable materials that a mine site presents.
For example, aluminum can be substituted as a recyclable material rather than using bauxite
ore, which is a rarer and less reusable item.
By noticing the small details of the products used and generated in a mine site, the mining
industry can make strides towards being a more sustainable industry.
Tricks like recycling copper, which takes seven times less energy than processing ore, recycling
steel which uses three-and-a-half times less energy than ore, can go a long way in determining
the longevity of a mine and its positive environmental impact.
3.7. Closing and Reclaiming Sites of Shut-Down Mines
The dangers of allowing no longer working mines to exist can not only allowing wasted debris
the opportunity to rot and decay on site, but it can lead to illegal or unregulated mining activity.
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The main objective in the reclaiming process is to return the sire and the land which surrounds
it back to reusable standards, ensuring that any landforms and structures are stable, and why
watercourses need to be evaluated in order to regain water quality within the affected area.
3.8. Investing in Research And Development of Green Mining Technology
The mining industry is one that is always in need of proper research and development in order
to make sure the industry to ever-changing with today’s commitment to sustainability and
turning the world into a more “green friendly’ place. Green Mining can be one way to positively
impact the environment before and after mining projects.
3.9. Replenishing the Environment
A seemingly simple but rarely prioritized activity, replenishing mine sites and mine
environments is one of the key factors to not only earning the respect and cooperation of those
living near the mine, but will ultimately protect the mine’s impact on the environment. The
entire reclamation process should include: removing hazardous materials, reshaping land,
restoring topsoil, and planting native grasses, trees or ground cover natural to the site.
3.10. Environmental Management Systems (EMSs) and Cleaner Production (CP)
The management of a number of companies worldwide has gone one step further to obtain
international certification for EMSs. To successfully integrate a mining EMS into operations,
management must address the following:
1. Identify appropriate procedures, reports and meetings—essentially, the skeletal framework
of the EMS.
2. Provide employees and management with immediate EMS training—implementing an EMS
requires input from workers at all levels of operation. Each must be educated and trained on
important environmental management system procedures.
3. Familiarize employees with the system—it is important to explain to employees why the
EMS has been adopted, and what the merits to implementation are.
4. Ensure that EMS-related problems are remedied quickly—all systems experience problems
at one point or another.
5. Ensuring that people have sufficient time and resources to implement the EMS—the key is
to keep the mining EMS simple and brief, specifically something that can be maintained with
relative ease (Hilson and Nayee, 2002).
4. RESULTS
Mining operations are necessary to develop the countries, but during these operations, we have
to take care of the environment that necessary for people to live.
After a mining company has removed overburden, extraction of the mineral ore begins using
specialized heavy equipment and machinery, such as loaders, haulers, and dump trucks, which
transport the ore to processing facilities using haul roads. This activity creates a unique set of
environmental impacts, such as emissions of fugitive dust from haul roads.
The primary aim of improving the areas deteriorated after mining should be to restore the
ecological, economic and aesthetic values of the affected areas to the extent possible and to
ensure the sustainability of natural resources.
In order to reduce their impact on the environment, mining companies should look into using
sustainable equipment and waste disposal procedures. They should also consider replenishing
the local environment. Reducing both input and output of the mining process can also help to
reduce the negative impact that mines have on the environment.
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ÖZET
Sülfonamitler insanlarda bakteri enfeksiyonlarının tedavisinde sistematik olarak kullanılan ilk
ilaç grubudur. Ticari olarak da üretilen sülfonamit türü ilaçlar geniş bir spektrumda hem Gram
(+) hem de Gram (-) bakterilere karşı yüksek etkinlik göstermektedir. Bu özelliklerinden
dolayı, antimikrobiyal, antiviral, hipoglisemik, diüretik ve antitümör olarak yaygın bir şekilde
kullanılmaktadır.
Bu çalışmada bir sülfonamit türevi olan 2,4-dihidroksibenzaldehit sülfametoksazol bileşiği
sentezlenmiştir. Sentezlenen bileşiğin yapısı spektroskopik (FT-IR, 1H-13C NMR, LC-MS)
yöntemlerle aydınlatılmıştır. Molekülün çizgisel olmayan optik özellikleri (NLO) ve HOMOLUMO moleküler orbital enerjileri DFT / B3LYP metodu ve 6-311 ++ G (d, p) temel seti
kullanılarak hesaplandı. Bu hesaplamaların tamamı Gaussian 09 (Linux) ve Gauss View 5
paket programlarıyla gerçekleştirildi.
Anahtar Kelimeler: Sülfonamitler, FT-IR, NMR, DFT
ABSTRACT
Sulfonamides are the first group of drugs systematically used in the treatment of bacterial
infections in humans. Commercially produced sulfonamide-type drugs have a high spectrum
of activity against both Gram (+) and Gram (-) bacteria. Because of these properties, it is
widely used as antimicrobial, antiviral, hypoglycemic, diuretic and antitumor.
In this study, a sulfonamide derivative, 2,4-dihydroxybenzaldehyde sulfamethoxazole
compound was synthesized. The structure of the synthesized compound was determined by
spectroscopic (FT-IR, 1H-13C NMR, LC-MS) methods. Nonlinear optical properties (NLO)
and HOMO-LUMO molecular orbital energies of the compound were calculated using DFT /
B3LYP method and 6-311 ++ G (d, p) base set. All of these calculations were performed with
Gaussian 09 (Linux) and Gauss View 5 package programs.
Keywords: Sulfonamides, X-RD, FT-IR, NMR, DFT.
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1. INTRODUCTION
Sulfa drugs are the oldest chemically synthesized antimicrobial agents and are still widely
used today for the treatment of various bacterial, protozoal and fungal infections [1, 2].
After the introduction of the penicillin and other antibiotics the popularity of sulfonamides
decreased. However they are still used as sulfa drugs such as sulfadiazine, sulfathiazole, and
sulfamerazine in certain therapeutic fields especially in the case of ophthalmic infections and
for urinary and gastrointestinal infections [3, 4]. Multidrug resistance (MDR) remains as a
significant problem for microbial infection treatments [5-8]. Additionally the threat of
bioterrorism using agents such as weaponized Bacillus anthracis and Yersinia pestis highlight
the need for continuing research in infectious diseases and the search for new therapeutic
agents [9].
In this study, a sulfonamide derivative, 2,4-dihydroxybenzaldehyde sulfamethoxazole
compound was synthesized. The structure of the synthesized compound was determined by
spectroscopic (FT-IR, 1H-13C NMR, LC-MS) methods. Nonlinear optical properties (NLO)
and HOMO-LUMO molecular orbital energies of the compound were calculated using DFT /
B3LYP method and 6-311 ++ G (d, p) base set. All of these calculations were performed with
Gaussian 09 (Linux) and Gauss View 5 package programs.
2. EXPERIMENTAL
2.1. INSTRUMENTATION
The elemental analyses (C, H, N and S) were performed on a LECO CHNS 9320 type
elemental analyzer. The IR spectra (4000-400 cm-1) were recorded on a Mattson 1000 FT-IR
Spectrophotometer with samples prepared as KBr pellets. LC/MS-APCI was recorded on an
AGILENT 1100 Spectrometer. The melting points were measured using an Opti Melt
apparatus. TLC was conducted on 0.25 mm silica gel plates (60F 254, Merck). The molar
magnetic susceptibilities were measured on powdered samples using Gouy method. The
molar conductance measurements were carried out using a Siemens WPA CM 35
conductometer. All solvents were purchased from Merck and reagents were obtained from
Aldrich Chem. Co. (ACS grade) and used as received. The experiments were carried out in
dynamic nitrogen atmosphere (20 mL min-1) with a heating rate of 10 0C min-1 in the
temperature range 30–400 0C using platinum crucibles.

2.2. SYNTHESIS
The synthesis method of the Schiff base was depicted schematically in Fig. 1. To 2,4dihydroxybenzaldehyde (0.15 g, 0.98 mmol) in 20 ml super dry ethanol sulfamethoxazole
(0.263 g, 0.98 mmol) was added and was stirred at room temperature for 15 min followed by
reflux for 24 h. Yelloworange precipitate appeared and was filtered, washed with ethanol (3
15 ml). The product was dried and crystallized from ethanol at. Yield 72%; mp: 218-220.
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Figure 1. Synthesis of Sulfamethoxazole Schiff base

2.3. THEORETICAL CALCULATIONS
The quantum chemical calculations of studied compound were performed using Gaussian 09
program package [10]. The geometries of the compound were fully optimized without any
constraint with the help of an analytical gradient procedure implemented with the Gaussian 09
program. The geometry optimizations, Frontier Molecular Orbital energies, and nonlinear
optical (NLO) properties were performed with using DFT approaches. The whole calculations
performed with Becke-3-Lee-Yang-Parr (B3LYP) functional and 6-311++G(d,p) [11] basis
set.

3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. THE CHARACTERIZATION OF COMPOUNDS
3.1.1. IR SPECTRA
In the FT-IR spectrum of the schiff base, the strong band secondary amine υ (NH) stretching
at 3370 cm-1, at 1612 cm-1 υ(C = N) stretching, at 2950 and 2810 cm-1 υ(CH) aromatic
stretching, at 1350 cm-1 υas (SO2) asymmetric stretching, at 1145 cm-1 υs(SO2) symmetric
stretching and at 1230 cm-1 υ (CO) stretching vibrations were observed. The FT-IR spectrum
of the ligand molecule in is given in Fig. 2.

www.ankarakongresi.org

P. 510

March 6-8, 2020 Ankara

549549549

INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE
ON SCIENTIFIC RESEARCH-II

Figure 2. The FT-IR spectrum of the Schiff base

3.1.3. 1H-NMR AND 13C-NMR SPECTRA
In the 1H-NMR spectrum of compond for DMSO-d6, the peaks corresponding to 3 protons at
2.01 ppm and the corresponding -CH3 protons bound to the isoxazole ring, the peaks
corresponding to 1 proton at 11.5 ppm and 12.5 ppm and the on -OH proton bound to the
phenol ring. The multiple peaks at 6.15-7.89 ppm belong to aromatic -CH protons, the single
peak imine proton (-N = CH) seen at 8.81 ppm, and the single peak -NH proton seen at 10.5
ppm. The 1H-NMR spectrum of the ligand molecule in is given in Fig. 3.

Figure 3. The H-NMR spectrum of the Schiff base
DMSO-d6 was used as the solvent for the 13C-NMR spectrum. The carbon atom peaks of the –
CH3 group bound to the isoxazole ring in the compound were observed at 12.51 ppm, the
peak of C = N carbon was 170.86 ppm, and the peaks of aromatic –CH carbons were
observed at 95.88-165.70 ppm. The 13C-NMR spectrum of the ligand molecule in is given in
Fig. 4.
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Figure 4. The C-NMR spectrum of the Schiff base

Table 1. 1H-NMR and 13C-NMR spectroscopic data belongs to Schiff base
1H-NMR

Assignment

13C-NMR

2,01

C(1)H3

12,51

Ar-CH

6,15-7,89

Ar-CH

95,88-165,70

CH=N

8,81

CH=N

170,86

NH

10,5

-OH

11,5

-OH

12,5

Assignment
C(1)H3

3.1.4. LC-MS SPECTRA
Theoretically calculated molecular weight of the ligand is 373.38 g/mol-1. The molecular ion
peak of the ligand [L-H]+ = m/z (372.39 %100) was also observed. The LC-MS spectrum of
the ligand moleculein is given in Fig.5.
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Figure 5. The LC-MS spectrum of the Schiff base

3.2. HOMO AND LUMO MOLECULAR ORBITAL ENERGIES
The frontier molecular orbitals (FMOs) help for physicists and chemists for the main orbital
taking part in chemical reaction. While the HOMO is directly related to the ionization
potential, the LUMO is directly related to the electron affinity. The molecules with a larger
ΔEHOMO-LUMO band gap should be less reactive than one having a smaller gap [12].
The calculated values of HOMO and LUMO energies and ΔEHOMO-LUMO band gap of studied
molecule were listed in Table 2. As shown in Fig. 6 and Table 2, the difference between
HOMO and LUMO energy levels (ΔEHOMO-LUMO ) were found to be 4.10 eV. The ionization
energy and electron affinity can be expressed through HOMO and LUMO orbital energies
according to the Koopman's theorem [13];
I= -EHOMO
A= -ELUMO

(1)
(2)

In the past, the hardness has been associated with the stability of chemical system [14]. The
chemical hardness corresponds to the gap between the HOMO and LUMO orbitals. The larger
the HOMO-LUMO energy gap the harder molecule.
1
η= 2 (EHOMO-ELUMO) (3)
The chemical softness is as follows,
1
S=2𝜂
(4)
Electro negativity is a measure of the tendency of an atom to atrcat a bonding pair of
electrons.
1
χ =2(I+A)
(5)
Electronic chemical potential μ defined by Parr and Pearson[15] as follow;
1
1
μ=- 2(I+A)=2(EHOMO + ELUMO)
(6)
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The global electrophilicity index ω was introduced by Parr [16] and calculated as follow
equation;
ω= μ2/2η
(7)

Figure 6. Molecular orbital surfaces and energy band gap of Schiff base

All the calculated parameters were given in Table 2.

Table 2. Calculated values for frontier orbital energies, energy band gap (ΔE), ionization
energy (I), electron affinity(A), electronegativity(χ), chemical hardnesses (η) and chemical
softness (S), chemical potential(μ) and electrophilicity index (ω) of ligand molecule
Physical properties

B3LYP/6-311++G(d,p)

EHOMO (eV)
ELUMO (eV)
ΔE=EHOMO-LUMO (eV)
I (eV)
A (eV)
χ (eV)
η(eV)
S (eV-1)
μ (eV)
ω (eV)

-6.48550
-2.38496
4.10054
6.48550
2.38496
4.43523
2.05027
0.24387
-4.43523
4.79724

3.3. NONLINEAR OPTICAL PROPERTIES (NLO)
The dipole moment (μ), the static polarizability (α0) and first static hyperpolarizability (βtot)
are related directly to the nonlinear optical (NLO) activity of structures. The calculated values
of the polarizabilities and the hyperpolarizabilities from Gaussian 09 output were converted
from atomic units into electrostatic units (α: 1a.u = 0.1482*10-24esu; β: 1a.u = 8.6393*1033
esu) [17].
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The total static dipole momen, μ is defined as; μ = (μx2 + μy2 + μz2)1/2. The calculations of
static polarizability (αave) and first static hyperpolarizability (βtot) from the Gaussian output
have been stated in detail previously [18] as follows:
<α> = 1/3 (αxx + αyy + αzz )

(8)

βtot = [(βxxx + βxyy+ βxzz)2 + (βyyy+ βyzz+ βyxx)2 + (βzzz+ βzxx+ βzyy)2]1/2

(9)

The first static hyperpolarizability (βtot), mean polarizability (<α>) and the ground state dipole
moment (μ) of complex were calculated and results presented at Table 3. First static
hyperpolarizability of studied compound was computed to be 36982.3x10-33 esu. It found that,
the first static hyperpolarizability of Schiff base is 99.20 times larger than that of urea
(0.3728x 10-30esu). According to this result, studied molecule present large nonlinear optical
activity and this compound is candidate system for nonlinear optical applications.
Table 3. The electric dipole moment μ (D), the mean polarizability <α> and the first
hyperpolarizability βtot of complex by DFT B3LYP/6-311++G(d,p) method
Parameter

B3LYP/6311++G(d,p)
μx
-1.7523
μy
1.7753
μz
2.2395
Μ
3.3522
αxx
824.12
αxy
1.51
αyy
742.60
αxz
3.22
αyz
-14.54
αzz
750.11
<α>(a.u)
727.27
-24
<α> (x10 esu)
107.78
α: 1a.u = 0.1482*10-24esu
β: 1a.u = 8.6393*10-33esu

Parameter

B3LYP/6-311++G(d,p)

ßxxx
ßxxy
ßxyy
ßyyy
ßxxz
ßxyz
ßyyz
ßxzz
ßyzz
ßzzz
βtot(a.u)
βtot(x10-33esu)

-1730.2
-168.1
-2579.5
534.4
28.6
61.7
-61.3
43.4
-22.1
-36.8
4280.7
36982.3

3.4. MOLECULAR ELECTROSTATİC POTENTİAL(MEP)
The MEP for the title compound was composed by DFT calculation using the optimized
geometry at the B3LYP/6-311++G(d,p). Our aim is to investigate reactive sites for
electrophilic and nucleophilic attack, the regions of the MEP. The MEP of ligand molecule in
3D.
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Figure 7. Molecular electrostatic potential surface of schiff base
As shown in Fig. 7, while the blue colors indicate for partial positive regions to nucleophilic
reactivity (where the electron-poor region), red and yellow colors indicate to the negative
regions of the MEP (where the electron-rich region) are related to electrophilic reactivity.
While the blue colors represent the strongest attraction, the red colors represent the repulsion.
MEPs map, the negative potential regions are over the oxygen atoms (O16, O17, O21, N18
and N20) and some carbon atoms. The other ones are the positive potential of the region.
4. CONCLUSIONS
In the present study, we investigated the HOMO and LUMO molecular orbital energies, global
reactivity descriptors nonlinear optical properties (NLO), molecular electrostatic potential (MEP) and
Mulliken atomic charges of complex compound. All calculations performed by using quantum
chemical density function theory (DFT) B3LYP functional and 6-311 ++ G (d, p) basis set. The

HOMO–LUMO energy gap value of complex was found to be 4.10 eV. The computational
results show that βtot for the title compound is larger than those of urea about 99.20 times. So
Schiff base molecule is a good candidate system as a nonlinear optical material.
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BİS (3-,5-Dİ-T-BÜTİL-2-HİDROKSİBENZALDEHİT SÜLFAMETOKSAZOL)
PALADYUM(II) KOMPLEKSİNİN HOMO-LUMO, NLO VE MEP ANALİZLERİ
HOMO-LUMO, NLO AND MEP ANALYSIS OF BIS (5-, 5-DI-T-BUTYL-2-HYDROXY
BENZALDEHYDE COMPLEX BY DFT METHOD
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ÖZET
Sülfonamitler bakteri enfeksiyonlarının tedavi önlenmesinde sistematik olarak kullanılan ilk
ilaç grubudur. Sülfonamitlerin antibakteriyel olarak kullanılması 1933 yılında Domagk
tarafından farelerdeki bakteri enfeksiyonlarının tedavi etkinliğinin bulunmasıyla başlar.
Bu çalışmada bir sülfonamit türevi olan Bis (3-,5-di-t-bütil-2-hidroksibenzaldehit
sülfametoksazol) Paladyum(II) kompleksi sentezlenmiş ve yapısı IR, LC-MS ve manyetik
duyarlılık yöntemleriyle aydınlatılmıştır. Kompleks, DFT/B3LYP metodu ve 6-311++G(d,p)
temel seti ile optimize edilerek kararlı yapısı bulunduktan sonra çizgisel olmayan optik
özellikleri(NLO), HOMO-LUMO moleküler orbital enerjileri, kimyasal reaktivite
tanımlayıcıları, moleküler elektrostatik potansiyel (MEP) ve Mulliken atomik yükleri yine
aynı metot ve temel set ile incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Pd(II) kompleksi, NLO, HOMO-LUMO, MEP, DFT

ABSTRACT
Sulfonamides are the first group of drugs used systematically to prevent the treatment of
bacterial infections. Antibacterial use of sulfonamides began in 1933 when Domagk
discovered the efficacy of bacterial infections in mice.
In this study, the structure of the newly synthesized (Z)-N-(3,4-dimethylisoxazol-5-yl)-4-(2hydroxy-5-methylbenzylidene)amino)benzenesulfonamide molecule, which is a sulfonamide
derivative, was optimized with DFT / B3LYP method and 6-311 ++ G (d, p) basis set. After
determining the stable structure of the synthesized molecule, nonlinear optical properties
(NLO), HOMO-LUMO molecular orbital energies, chemical reactivity descriptors, molecular
electrostatic potential (MEP) and Mulliken atomic charges were examined with the same
method and basis set. All calculations were performed with Gaussian 09 (Linux) and Gauss
View 5 package programs.

Keywords: Pd(II) complex, NLO, HOMO-LUMO, MEP, DFT
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1. INTRODUCTION
Sulfonamides together with various pharmacological agents with antibacterial [1], insulinreleasing [2], carbonic anhydrase inhibitory [3], anti-inflammatory [4], antidiabetic [5] and
antitumor [6] activities is an important class of drugs. Sulfamethoxazole and sulfisoxazole
having important pharmacological properties as commercial drugs are sulfonamide
bacteriostatic antibiotics that is most commonly used in combination with trimethoprim as is
the drug Bactrim. Sulfamethoxazole (S1M) is well-established antibacterial agents derived
from sulfanilamide by substitution of one of the sulfonamide NH2 hydrogen atoms by a
singly or doubly methylated 1,2-oxazole (isoxazole) heterocycle, respectively. S1M, for
instance, is used to treat urinary tract infections and is administered in combination with
trimethoprim against a variety of infections in HIV patients [7]. In addition, both S1M, for
instance, anticancer activity [8] Recent studies devoted to their biomolecular interactions
focused on their binding to proteins such as the heat shock protein 90 (Hsp90), the T-cell
receptor and human serum albumin (HSA), [9] exploring their anticancer properties, adverse
drug reactions, and accumulation in human blood plasma.
It has been known that metal ions are involved in biological processes of life through
coordinating to the heterocyclic residues of biological molecules as proteins, enzymes and
nucleic acids [10].

2. EXPERIMENTAL
2.1. INSTRUMENTATION
The elemental analyses (C, H, N and S) were performed on a LECO CHNS 9320 type
elemental analyzer. The IR spectra (4000-400 cm-1) were recorded on a Mattson 1000 FT-IR
Spectrophotometer with samples prepared as KBr pellets. LC/MS-APCI was recorded on an
AGILENT 1100 Spectrometer. The melting points were measured using an Opti Melt
apparatus. TLC was conducted on 0.25 mm silica gel plates (60F 254, Merck). The molar
magnetic susceptibilities were measured on powdered samples using Gouy method. The
molar conductance measurements were carried out using a Siemens WPA CM 35
conductometer. All solvents were purchased from Merck and reagents were obtained from
Aldrich Chem. Co. (ACS grade) and used as received. The experiments were carried out in
dynamic nitrogen atmosphere (20 mL min-1) with a heating rate of 10 0C min-1 in the
temperature range 30–400 0C using platinum crucibles.
2.2. SYNTHESIS
The complex was prepared by the following general method. To a hot solution (1 mmol) of
Schiff base ligand in (30 mL) ethanol, a hot solution of corresponding metal chlorides
[Na2PdCl4 (0.5 mmol, in 2mL water) were added slowly by the molar ratio 1:2 (L:M) in the
presence of few drops of NaOH as basic medium. The resulting mixtures were stirred and
refluxed on a hot plate for 48 h and then concentrated to a small volume. The formed solid
complexes were collected by filtration and washed with a small volume of ethanol, water and
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ether. Then they were left in glass oven at 150 ℃ for a 2 h in vacum to prevent the hydration
dried in a desiccator over CaCl2 Synthesis of compound presented at Fig. 1.

Figure 1. General synthesis method of the complex

2.3. THEORETICAL CALCULATIONS
The quantum chemical calculations of studied compouns were performed using Gaussian 09
program package [11]. The geometries of the compouns were fully optimized without any
constraint with the help of an analytical gradient procedure implemented with the Gaussian 09
program. The geometry optimizations, Frontier Molecular Orbital energies, and nonlinear
optical (NLO) properties were performed with using DFT approaches. The whole calculations
performed with Becke-3-Lee-Yang-Parr (B3LYP) functional and 6-311++G(d,p) [12] and
LanL2DZ basis sets used for ligands and complexes, respectively.

3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. THE CHARACTERIZATION OF COMPOUNDS
The elemental analysis results show 1:2 (metal:ligand) stoichiometry for all the complex. The
analytical results are in good agreement with those required by the general formula [ML2].
The molar conductivity (Λm) of 10−3 M solutions of the complexes in DMSO at 25 ◦C was
measured. The whole complex was found nonelectrolytic nature in the range of 2.6–4.7Ω−1
cm2 mol−1.
3.1.1. IR SPECTRA
The IR spectrum of the prepared compound exhibits the characteristic bands of the expected
to coordinate to metal ions via the nitrogen atom, reduce the electron density at the
azomethine linkage, and reduce the frequency of υ(C-N) absorption. A comparison of the IR
spectra of metal complex with the corresponding Schiff base ligands demonstrates that the
absence of a band assigned to υ(O-H) of the o-vanillin moiety which supports the
involvement of phenolic OH groups in bonding with the metal ions. Also, shifting of the
υ(C=N) to lower wave number side supports the coordination of azomethine groups with the
metal ions through the one pair of electrons on the nitrogen in complex formation [13]. This is
also confirmed by the appearance of the new band at 555-570 and 424-459 cm−1 due to υ(MO) and υ(M-N) stretching modes in the metal complexes respectively. This indicates that the
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phenolic oxygen and azomethine nitrogen atoms are involved in coordination. For this reason,
Schiff base ligands behave as bidentate ligands. The FT-IR spectrum of the complex in is
given in Fig. 2.

Figure 2. The FT-IR spectrum of the complex

3.1.3. MASS SPECTRA
LC–MS spectra show that [M], gives the molecular ion peak, [M-H]+ at the desired positions:
m/z (intensity, %) = [M+H]+ (1041.46, %31) respectively. Also, LC–MS spectra show that
[L-H]+, is observed at (468.89, %100). The LC-MS spectrum of the complex in is given in
Fig. 3.
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Figure 3. The LC-MS spectrum of the complex
3.1.4. ELECTRONİC SPECTRA AND MAGNETİC BEHAVİOR
The significant electronic spectra of the complexes are recorded in methanol. The important
bands of the ligands and the complexes are observed in the region of 294–245 nm and 340–
313 nm The magnetic moments of complexes (as B.M.) were measured at room temperature.
The diamagnetic character of the palladium (II) complex shows square-planar geometry for
the complex [14].

3.2. HOMO AND LUMO MOLECULAR ORBITAL ENERGIES
The frontier molecular orbitals (FMOs) help for physicists and chemists for the main orbital
taking part in chemical reaction. While the HOMO is directly related to the ionization
potential, the LUMO is directly related to the electron affinity. The molecules with a larger
ΔEHOMO-LUMO band gap should be less reactive than one having a smaller gap [15].
The calculated values of HOMO and LUMO energies and ΔEHOMO-LUMO band gaps of studied
molecules were listed in Table 1. As shown in Fig. 4 and Table 1, the difference between
HOMO and LUMO energy levels (ΔEHOMO-LUMO ) were found to be 2.71 eV. The ionization
energy and electron affinity can be expressed through HOMO and LUMO orbital energies
according to the Koopman's theorem [16];
I= -EHOMO
(1)
A= -ELUMO
(2)
In the past, the hardness has been associated with the stability of chemical system [17]. The
chemical hardness corresponds to the gap between the HOMO and LUMO orbitals. The larger
the HOMO-LUMO energy gap the harder molecule.
1
η= 2 (EHOMO-ELUMO) (3)
The chemical softness is as follows,
1
S=2𝜂
(4)
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Electro negativity is a measure of the tendency of an atom to atrcat a bonding pair of
electrons.
1
χ =2(I+A)
(5)
Electronic chemical potential μ defined by Parr and Pearson[18] as follow;
1
1
μ=- 2(I+A)=2(EHOMO + ELUMO)
(6)
The global electrophilicity index ω was introduced by Parr [19] and calculated as follow
equation;
ω= μ2/2η
(7)

Figure 4. Molecular orbital surfaces and energy band gap of complex

All the calculated parameters were given in Table 1.
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Table 1. Calculated values for frontier orbital energies, energy band gap (ΔE), ionization
energy (I), electron affinity(A), electronegativity(χ), chemical hardnesses (η) and chemical
softness (S), chemical potential(μ) and electrophilicity index (ω) of complex
Physical properties
EHOMO (eV)
ELUMO (eV)
ΔE=EHOMO-LUMO (eV)
I (eV)
A (eV)
χ (eV)
η(eV)
S (eV-1)
μ (eV)
ω (eV)

B3LYP/6-311++G(d,p)
-5.52962
-2.81406
2.71556
5.52962
2.81406
4.17184
1.35778
0.36825
-4.17184
6.40908

3.3. NONLINEAR OPTICAL PROPERTIES (NLO)
The dipole moment (μ), the static polarizability (α0) and first static hyperpolarizability (βtot)
are related directly to the nonlinear optical (NLO) activity of structures. The calculated values
of the polarizabilities and the hyperpolarizabilities from Gaussian 09 output were converted
from atomic units into electrostatic units (α: 1a.u = 0.1482*10-24esu; β: 1a.u = 8.6393*1033
esu) [20].
The total static dipole momen, μ is defined as; μ = (μx2 + μy2 + μz2)1/2. The calculations of
static polarizability (αave) and first static hyperpolarizability (βtot) from the Gaussian output
have been stated in detail previously [21] as follows:
<α> = 1/3 (αxx + αyy + αzz )

(8)

βtot = [(βxxx + βxyy+ βxzz)2 + (βyyy+ βyzz+ βyxx)2 + (βzzz+ βzxx+ βzyy)2]1/2

(9)

The first static hyperpolarizability (βtot), mean polarizability (<α>) and the ground state dipole
moment (μ) of complex were calculated and results presented at Table 2. First static
hyperpolarizability of studied compound was computed to be 26114x10-33 esu. It found that,
the first static hyperpolarizability of complex is 70.05 times larger than that of urea (0.3728x
10-30esu). According to this result, complex present large nonlinear optical activity and this
compound is candidate system for nonlinear optical applications.
Table 2. The electric dipole moment μ (D), the mean polarizability <α> and the first
hyperpolarizability βtot of complex by DFT B3LYP/6-311++G(d,p) method
Parameter
B3LYP/6Parameter
B3LYP/6-311++G(d,p)
311++G(d,p)
μx
-1.7523
ßxxx
-1730.2
μy
1.7753
ßxxy
-168.1
μz
2.2395
ßxyy
-2579.5
Μ
3.3522
ßyyy
534.4
αxx
824.12
ßxxz
28.6
αxy
1.51
ßxyz
61.7
αyy
742.60
ßyyz
-61.3
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αxz
3.22
αyz
-14.54
αzz
750.11
<α>(a.u)
727.27
-24
<α> (x10 esu)
107.78
α: 1a.u = 0.1482*10-24esu
β: 1a.u = 8.6393*10-33esu

ßxzz
ßyzz
ßzzz
βtot(a.u)
βtot(x10-33esu)

43.4
-22.1
-36.8
4280.7
36982.3

4. CONCLUSIONS
In the present study, we investigated the HOMO and LUMO molecular orbital energies, global
reactivity descriptors nonlinear optical properties (NLO) , molecular electrostatic potential(MEP) and
Mulliken atomic charges of complex compound. All calculations performed by using quantum
chemical density function theory (DFT) B3LYP functional and 6-311 ++ G (d, p) basis set. The

HOMO–LUMO energy gap value of complex was found to be 2.71 eV. According to the
energy band gap between the HOMO and LUMO, the value of chemical hardness and
chemical softness is 1.35778 eV and 0.36825eV for the title molecule. The computational
results show that βtot for the title compound is greater than those of urea. So complex
molecule is a good candidate system as a nonlinear optical material.
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BAKIR NANOPARTİKÜLLERİN ETLİK PİLİÇ BESLENMESİNDE
KULLANIMININ ETKİLERİ
EFFECTS OF THE USAGE OF COPPER NANOPARTICLES ON BROILER NUTRITION
Dr.Öğr.Üyesi Semra ÇİÇEK
Atatürk Üniversitesi

ÖZET
Etlik piliçler, üretim süresinin kısa olması, besin değeri açısından kolesterol ve yağ oranı
düşük, sindirimi kolay bir protein kaynağı olması ve ucuz olması nedeniyle hayvancılık
sektöründe ve gıda sektöründe önem taşımaktadır. Etlik piliçlerin hızlı büyümesinin en önemli
nedeni çabuk ve fazla yem tüketmeleridir. Bu nedenle etlik piliç beslenmesi ayrı bir önem
taşımaktadır. Etlik piliç yemlerinin protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineral yönünden
dengeli olması gerekmektedir. Yemlerin %10'u çeşitli mineral ve vitaminden oluşmaktadır.
Bakır özellikle redox tepkimelerinde görev alanlar olmak üzere pek çok enzimin aktif
merkezinde rol alan bir elementtir. Kırmızı kan hücrelerinin sentezinde, demir
metabolizmasında, bağ doku oluşumunda, serbest oksijen radikalleri ile mücadelede, glukoz
ve kolestrol metabolizmasının düzenlenmesinde görev almaktadır. Bakır eksikliği osteoporoz,
anemi, yüksek seviyede kolestrol, büyüme geriliği, yavaş büyüme, vücut ağırlığında azalma,
sinir ve kardiyovasküler sistemde bozukluk, pigmentasyon sorunları, miyokardiyal fibrozis ve
ossifikasyondaki sorunları, yumurta üretiminin azalması gibi problemlere yol açmaktadır. Bu
özelliklerinden dolayı çinko, ekonomik açıdan önemli olan etlik piliçlerde önemli bir besin
katkı maddesi olarak kullanılmaktadır.
Son zamanlarda etlik piliç beslenmesinde bakır nanopartiküllerinin kullanımına dair bilimsel
araştırmalar yapılmaktadır. Bakır nanopartiküller (Cu-NP) 1-100 nm boyuta sahip katı bakır
partiküller olarak adlandırılmaktadır. Nano boyuttaki bakır partiküller geniş yüzey
alanı/hacim oranına sahip olduklarından dolayı gastrointestinal sistem tarafından daha kolay
alınmaktadır, organik ve inorganik maddelerle daha güçlü etkileşim göstermektedir. Yapılan
çalışmalarda Cu-NP ile beslenen etlik piliçlerde kan seviyelerinde kırmızı kan hücreleri,
hematokrit, hemoglobin, heterofiller, monositler, bazofiller, kalsiyum, fosfor, demirin arttığı,
glukoz ve kolesterol seviyesinin ise azaldığı rapor edilmiştir. Ayrıca Cu-NP’in etlik piliçlerde
vücut ağırlığında ve et kalitesinde artış sağladığı, kuluçka kabiliyetini etkilemediği ve
embriyo gelişimine zarar vermediği belirtilmiştir.
Bu çalışmada Cu-NP'in etlik piliç beslemesinde kullanılmasına yönelik yapılan çalışmalardan
elde edilen veriler ayrıntılı bir şekilde belirtilecektir. Bu sayede Cu–NP’in etlik piliç
beslenmesinde kullanımın avantajları net bir şekilde ortaya konarak akademik bir
bilgilendirme sağlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Bakır Nanopartiküller, Etlik Piliç, Beslenme, Büyüme
ABSTRACT
Broilers are important in the livestock sector and in the food sector due to their short
production time, low cholesterol and fat content, easy to digest protein source and cheap
price. The most important reason for the rapid growth of broilers is that they consume fast and
excess feed. For this reason, broiler feeding is of particular importance. Broiler feeds need to
be balanced in terms of protein, carbohydrate, fat, vitamins and minerals. 10% of the feed
consists of various minerals and vitamins.
Copper is an element involved in the active center of many enzymes, especially those
involved in redox reactions. It takes role in the synthesis of red blood cells, iron metabolism,
connective tissue formation, the fight against free oxygen radicals, the regulation of glucose
and cholesterol metabolism. Copper deficiency causes problems such as osteoporosis, anemia,
high cholesterol, growth retardation, slow growth, reducing body weight, nervous and
cardiovascular system disorders, pigmentation problems, myocardial fibrosis and ossification,
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and reduced egg production. Because of these properties, zinc is used as an important nutrient
additive in broilers which are economically important.
Recently, scientific studies have been carried out on the use of copper nanoparticles in broiler
nutrition. Copper nanoparticles (Cu-NP) are called solid copper particles with a size of 1-100
nm. Copper at nano size particles are more easily absorbed by the gastrointestinal tract and
exhibits stronger interaction with organic and inorganic substances due to their large surface
area/volume ratio. In the studies, it has been reported that glucose and cholesterol levels
decreased and red blood cells, hematocrit, hemoglobin, heterophils, monocytes, basophils,
calcium, phosphorus, iron increased in blood levels in broiler chickens fed with Cu-NP. It has
been also reported that Cu-NP increased body weight and meat quality, did not affect the
hatchability of broiler chickens and did not harm embryo development.
In this study, the data obtained from the studies on the use of Cu-NP in broiler feed will be
stated in detail. In this way, the advantages of using Cu-NP in broiler nutrition will be clearly
demonstrated and academic information will be provided.
Keywords: Copper Nanoparticles, Broiler, Nutrition, Growth
1. GİRİŞ
Dünya nufüsundaki artışa paralel olarak artan gıda arzında hem ucuz hem de sindirimi kolay
protein kaynağı olan etlik piliçlerin yetiştirilmesi, hayvancılık sektöründe sürekli gelişmeye
açık bir alandır. Etlik piliçler kısa sürede fazla yem tüketmeleri nedeniyle hızlı bir büyümeye
sahiptirler. Yem alımı ile büyüme arasındaki mevcut ilişki nedeniyle yeme ilave edilen ek
katkı maddeleri üzerine yapılan çalışmalar önem taşımaktadır.
Geleneksel olarak bakır yem formulasyonlarında kullanılmaktadır. Çünkü bakır elementi
biyokimyasal reaksiyonlar için hayati öneme sahip pek çok enzimin çalışması için gereklidir.
Bu nedenle bakır elementinin eksikliğinde osteoporoz, anemi, yüksek seviyede kolestrol,
büyüme geriliği, yavaş büyüme, vücut ağırlığında azalma, sinir ve kardiyovasküler sistemde
bozukluk, pigmentasyon sorunları, miyokardiyal fibrozis ve ossifikasyondaki sorunları,
yumurta üretiminin azalması gibi problemler ortaya çıkmaktadır. Ancak yemlerde kullanılan
inorganik bakır tuzları toprak ve suda ciddi kirliliğe sebep olurken organik bakır tuzları
hayvanın üst gastrointestinal kanalındaki stabilitenin artması nedeniyle atılımlarını daha az
olduğundan daha düşük olarak toprak ve su kirliğine yol açmaktadır (Kaya vd., 2006; Bao
vd., 2009; Leeson, 2009; Aksu vd., 2010; Zhao vd., 2010).
Bakır kaynaklarının kullanımında ortaya çıkan problemlerin çözümüne yönelik yapılan
çalışmalarda bakır nanopartiküllerin kullanımı öne çıkmaktadır. Nanoteknolojideki son
gelişmeler bakırın nano boyutta (1-100 nm) tasarlanmasına olanak sağlayarak bakır
nanopartiküllerinin (Cu-NP) çok yüksek fiziksel aktivite ve kimyasal nötrlük sergilemesine
olanak sağlamıştır. Nanopartiküllerin aktivitesi, atomlarını hedef hücrelerle doğrudan temasa
bırakan geniş bir yüzey alanından kaynaklanmaktadır. Cu-NP, hayvan sağlığı ve performansı
üzerine makra boyutlu bakır kaynağı ile aynı etkiye sahip olduğundan ve yüksek fiziksel
aktivitelerinden dolayı, hayvan diyetlerine eklenen bakır miktarı ve bunun sonucu olarak
çevre kirliliği önemli ölçüde azaltılabilmektedir (Pineda vd., 2013).
Bu derlemede Cu-NP’nin etlik piliç beslenmesinde kullanımına yönelik çalışmaların genel bir
değerlendirilmesi yapılmaktadır.
2. BAKIR NANOPARTİKÜLLERİNİN ETLİK
KULLANIMI ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR

PİLİÇ

BESLENMESİNDE

Wang vd. (2011) bakır yüklü kitosan nanopartiküllerinin etlik piliçlerde büyüme performansı,
hematolojik ve immünolojik özellikleri ve çekum mikrobiyatasına etkilerini araştırmışlardır.
Bu araştırmada 300 sağlıklı AvianxAvian (1 günlük) etlik piliç, rastgele 5 diyet grubuna
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ayrılmıştır. 42 gün boyunca 0, 50, 150 mg/kg bakır yüklü kitosan nanopartikül uygulaması
yapılmıştır. 50 mg/kg klorotetrasiklin pozitif kontrol olarak kullanılmıştır. 100 mg/kg bakır
yüklü kitosan nanopartikülleri uygulaması ortalama günlük kazanımını, IgA, IgG, IgM
içeriklerini anlamlı olarak arttırmıştır. 100 mg/kg bakır yüklü kitosan nanopartikülleri
uygulaması çekumda Lactobacillus ve Bifidobacterium populasyonlarını anlamlı olarak
arttırırken koliform popülasyonunu ise anlamlı olarak azaltmıştır. Çalışma sonucunda
araştırmacılar bakır yüklü kitosan nanopartikül desteğinin büyüme performansını
arttırabildiğini, bağışıklık sistemini etkileyebildiğini, protein sentezini arttırabildiğini, Avian
etlik piliçlerinin çekum mikrobiyatasına yararlı olabileceğini belirtmişlerdir.
MingLei vd., (2013) sarı tüylü etlik piliçlerin bağırsak mikroflorası, azot metabolizması ve
dışkısından kaynaklı amonyak emisyonu üzerine bakır silikat nanopartiküllerinin etkilerini
araştırmışlardır. Çalışmada toplamda bir günlük 420 adet sarı tüylü etlik piliçler rastgele 2
gruba ayrılmıştır (35 erkek, 35 dişi, 3 tekerrür). Kontrol grubundaki piliçler mısır-soya
fasulyesi bazlı bir diyet ile beslenirken deney grubundaki piliçler 2 g/kg bakır silikat
nanopartikül ilaveli bazal diyet ile beslenmiştir. Tüm deney 1-21. gün (başlangıç dönemi) ve
22-50. gün (bitiş dönemi) olmak üzere iki faz halinde 50 gün sürdürülmüştür. Çalışma
sonucunda büyüme performansına yönelik elde edilen verilere göre deney grubu ve kontrol
grubu arasında büyüme performansı ile ilgili tüm endekslerde anlamlı bir farklılık olmadığı
ancak yem kazanımına yönelik indükleyici bir eğilimin olduğu rapor edilmiştir. Mikrobiyal
flora açısından elde edilen verilere göre ise, deney grubunda kontrol grubuna kıyasla
Escherichia coli, toplam aerob sayısının ve bağırsak pH’sının anlamlı olarak azaldığı (21.
Gün), Lactobacillus ve toplam anaerob sayısının ve bağırsak pH’sının anlamlı olarak arttığı
(50.gün) ifade edilmiştir. Deney sonunda sarı tüylü piliçlerin dışkılarındaki üre azot içeriği,
serumlarındaki ksantin oksidaz aktivitesi anlamlı olarak azalmıştır. Deney sonucunda
araştırmacılar, bakır silikat nanopartiküllerinin bağırsak mikroflorasını düzenleyebileceğini,
faydalı bakterilerin büyümesini teşvik edebileceğini, azot metabolizmasını ayarlayabileceğini
ve dışkı kaynaklı amonyak emisyonunu azaltabileceğini önermişlerdir.
Pineda vd. (2013) Cu- NP'nin in ovo enjeksiyonunun ve enjeksiyon zamanlamasının kuluçka
gelişimine ve metabolik hıza (O2 tüketimi ve ısı üretimi) etkisini araştırmışlardır. Bu çalışma
için inkübasyonun birinci gününde 29 haftalık Lohmann damızlık cins tavuklardan 192 fertil
yumurta kolloidal Cu-NP uygulanacak dört gruba ayrılmıştır. İnkübasyon boyunca farklı
günlerdeki Cu-NP'nin in ovo enjeksiyonunun O2 tüketimini ve ısı üretimini kontrol grubuna
kıyasla anlamlı olarak azalttığı gözlenmiştir. Uygulama yapılan gruplarda artık yumurta sarısı
kese ağırlığı anlamlı olarak daha yüksek bulunduğundan dolayı Cu-NP enjeksiyonunun düşük
O2 tüketimi ile ilişkili olabilecek lipit oksidasyonunu düşürdüğü rapor edilmiştir. Bu
çalışmada uygulama yapılan grupta organ (bağırsak, kalp, karaciğer) ağırlıklarında düşüşler
kaydedilmiştir. Ayrıca, IgM ve IgG'nin plazma konsantrasyonları ve NF-kB ve TNF-a'nın
mRNA ifadesi uygulamadan etkilenmemiştir. Bu veriler, Cu-NP’nin enflamatuar
modülasyonunun olmadığını bu canlı için göstermektedir. Çalışma sonucunda araştırmacılar,
Cu-NP’nin enjeksiyon gününden bağımsız olarak embriyoların metabolik hızını değiştirdiğini
ve organların gelişimini engellediğini, immünoglobulin konsantrasyonlarını ve immünoilişkili genlerin ekspresyonunu ise etkilemediğini belirtmişlerdir.
Mroczek-Sosnowska vd. (2016) Cu-NP ve bakır sülfatın (CuSO4) in ovo uygulamasının etlik
piliçlerin performansına etkilerini araştırmışlardır: 42 günlük uygulama periyodunun sonunda
Cu-NP ile beslenen grubun vücut ağırlığı ortalaması (2206 g) kontrol grubuna (2000 g) ve
CuSO4 ile beslenen gruba (2402) kıyasla anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. Cu-NP ile
beslenen grupta karkasta yem dönüşüm ve ölüm oranı kontrol grubuna kıyasla anlamlı olarak
daha düşük bulunurken karkasta meme ve bacak kası oranında anlamlı olarak daha yüksek
bulunmuştur. Çalışma sonunda araştırmacılar, Cu kolloidlerinin in ovo uygulamasının
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embriyonik dokuya etkin bir şekilde nüfuz etmesini sağlayabileceğini ve böylelikle doğum
sonrası büyüme üzerinde kalıcı etkilerin elde edilebileceğini öne sürmüşlerdir.
Joshua vd. (2016) çinko, bakır ve selenyum nanopartiküllerinin in ovo olarak ilavesinin etlik
piliçlerin kuluçka ve kuluçka sonrası performans üzerine etkilerini araştırmışlardır. Bu
çalışmada, 4, 8, 12 ve 16 µg/yumurta oranlarında kullanılan Cu-NP'ler doğurgan etlik piliç
yumurtalarına in ovo (18 gün inkübasyon, amniyotik yol ile) olarak eklenmiştir. In ovo olarak
Cu-NP'nin ilavesi embriyo gelişimine zarar vermemiştir ve kuluçka kabiliyetini
etkilememiştir. Yem veriminde 4µg/yumurta Cu-NP ilavesi (2.46) pozitif etkide bulunmuştur.
12 µg/yumurta Cu-NP ilavesi ile en yüksek göğüs kası yüzdesi elde edilmiştir.
3. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Cu-NP, sahip olduğu benzersiz özellikler nedeniyle embriyogenez sırasında bakır tuzlarından
daha etkili olan pro-anjiyojenik ajandır ve embriyo gelişimi üzerine zararlı etki
göstermemektedir. Bilimsel raporlar aracılığıyla Cu-NP’nin etlik piliçlerde büyümeyi
geliştirdiği, metabolik hızı değiştirdiği, bağırsak mikroflorası üzerinde yararlı etkiye sahip
olduğu gösterilmiştir.
Cu-NP’nin etlik piliçlerde kullanımı ile toprak ve su kirliğinin azaltılması hususunda avantaj
sağlanabilmektedir. Ancak uygun doz tespiti, kullanım süresi ve ekonomik üretim
aşamalarına yönelik kapsamlı ve sistematik çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.
4. KAYNAKLAR
1. Aksu DS, Aksu T, Özsoy B, Baytok E. 2010. The effects of replacing inorganic with a lower
level of organically complexed minerals (Cu, Zn and Mn) in broiler diets on lipid peroxidation
and antioxidant defense systems. J Anim Sci. 23, 1066–1072.
2. Bao YM, Choct M, Iji PA, Bruerton K. 2009. Optimal dietary inclusion of organically
complexed zinc for broiler chickens. Br Poul Sci. 50, 95–102.

3. Joshua, P.P., Valli, C., Balakrishnan, V. 2016. Effect of in ovo supplementation of
nano forms of zinc, copper, and selenium on post-hatch performance of broiler
chicken. Vet World., 9(3), 287-294.
4. Kaya, A., Altıner A., Özpınar, A. 2006. Effect of Copper Deficiency on Blood Lipid Profile
and Haematological Parameters in Broilers. Journal of Veterinary Medicine Series A, 53, 8,
399-404.
5. Leeson S. 2009. Copper metabolism and dietary needs. World Poult Sci. 65, 353–366.

6. MingLei, S., Lan, Z., XiaoYe, G., Xiu’an, Z. 2013. Copper silicate nanoparticles:
effects of intestinal microflora, nitrogen metabolism and ammonia emission from
excreta of yellow-feathered broilers. Chinese Journal of Animal Nutrition, 25, 8, 18431850.
7. Mroczek‐Sosnowska, N., Łukasiewicz, M., Wnuk, A., Sawosz, E., Niemiec, J., Skot,
A., Jaworski, S., Chwalibog, A. 2016. In ovo administration of copper nanoparticles
and copper sulfate positively influences chicken performance. Journal of the science
of food and agriculture, 96(6), 3058-3062.
8. Pineda, L., Sawosz, E., Vadalasetty, K.P., Chwalibog, A. 2013. Effect of copper nanoparticles
on metabolic rate and development of chicken embryos. Animal Feed Science and
Technology, 186, 1–2, 125-129.

9. Wang, C., Wang, M.Q., Ye, S.S., Tao, W.J., Du, Y.J. 2011. Effects of copper-loaded
chitosan nanoparticles on growth and immunity in broilers. Poultry Science, 90, 10,
2223-2228.
10. Zhao, J., Shirley, R.B., Vazquez-Anon, M., Dibner, J.J., Richards, J.D., Fisher, P., Hampton,
T., Christensen, K.D., Allard, J.P., Giesen, A.F. 2010. Effects of chelated trace minerals on
growth performance, breast meat yield, and footpad health in commercial meat broilers, J.
Appl. Poult. Res., 19, 365-372.
www.ankarakongresi.org

P. 530

October 4-6, 2019 Ankara

INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE
ON SCIENTIFIC RESEARCHES

569569569

ÇİNKO OKSİT NANOPARTİKÜLLERİN HAYVAN BESLENMESİNDE
KULLANIMININ POZİTİF VE NEGATİF ETKİLERİ
POSITIVE AND NEGATIVE EFFECTS OF THE USAGE OF ZINC OXIDE
NANOPARTICLES ON ANIMAL NUTRITION
Dr.Öğr.Üyesi Semra ÇİÇEK
Atatürk Üniversitesi

ÖZET
Hayvan vücudunda en çok bulunan elementlerden birisi olan çinko vücutta
depolanmamaktadır. Bu nedenle hayvan beslenmesinde önemli bir katkı maddesi olarak
kullanılmaktadır. Çinko elementi yapısında yer aldığı alkol dehidrojenaz, alkalin fosfataz
(ALP), aldolaz, laktat dehidrojenaz (LDH), RNA ve DNA polimerazlar, ters transkriptaz,
karboksipeptidaz A, B, G ve süperoksit dismutaz (SOD) gibi çok sayıda enzim ve hormonun
çalışmasında etken rol oynamaktadır. Bu nedenle, çinko vücudun normal büyüme, üreme,
DNA sentezi, hücre bölünmesi ve gen ekspresyonu, fotokimyasal görme süreçleri, yara
iyileşmesi, ossifikasyon, vücudun bağışıklık sisteminin enerji üretimi, protein sentezi için
önem taşımaktadır.
Son zamanlarda hayvan beslenmesinde çinko oksit nanopartiküllerinin kullanımına dair
bilimsel raporlar sunulmaktadır. Çinko oksit nanopartiküller (ZnO-NP) 1-100 nm boyuta
sahip katı çinko oksit partiküller olarak adlandırılmaktadır. Nano boyuttaki çinko oksit
nanopartiküller geniş yüzey alanı/hacim oranına sahip olduklarından dolayı gastrointestinal
sistem tarafından daha kolay alınmaktadır, organik ve inorganik maddelerle daha güçlü
etkileşim göstermektedir. Yapılan çalışmalarda ZnO-NP ile beslenen domuz, piliç, koyun,
inek gibi farklı hayvanlarda daha etkin fermentasyon, bağışıklık, süt üretimi, büyüme, üreme
ve yem tüketimi gözlendiği belirtilmiştir. Bu olumlu sonuçlarla birlikte ZnO-NP
nanopartiküllerinin toksik etkilerine yönelik olumsuz sonuçlar da bulunmaktadır.
ZnO-NP’nin hayvan beslenmesindeki zararlı etkilerine yönelik yapılan çalışmalarda ise hem
karasal hayvanlarda hem de sucul hayvanlarda uzun vadeli toksik etkilerinin gözlendiği
vurgulanmıştır. Boyutlarından kaynaklı olarak ZnO-NP’ler sahip oldukları yüksek reaktivite
sayesinde çevredeki diğer kirletici bileşiklerle kompleks madde oluşturabilmektedirler. Bu
şekilde toksisitelerinde kontrol edilemeyen bir durum ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca
membranlara, proteinlere, DNA’ya bağlandıklarında oksidatif stres kaynağı olarak rol
oynabilmektedirler. Ancak bu toksisite etkinliği ZnO-NP’in boyutuna, konsantrasyonuna,
maruziyet süresine bağlı olarak değişebilmektedir.
Bu çalışmada ZnO-NP'in hayvan beslemesinde kullanılması ve toksisitesine yönelik yapılan
çalışmalardan elde edilen veriler ayrıntılı bir şekilde belirtilecektir. Bu sayede ZnO –NP’in
hayvan beslenmesindeki avantaj ve dezavantajları net bir şekilde ortaya konarak akademik bir
bilgilendirme sağlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Çinko Oksit Nanopartiküller, Hayvan Beslenmesi, Büyüme, Toksisite
ABSTRACT
Zinc, one of the most abundant elements in the animal body, is not stored in the body.
Therefore, it is used as an important additive in animal nutrition. Zinc element plays an active
roles in the study of many enzymes and hormones such as alcohol dehydrogenase, alkaline
phosphatase (ALP), aldolase, lactate dehydrogenase (LDH), RNA and DNA polymerases,
reverse transcriptase, carboxypeptidase A, B, G and superoxide dismutase (SOD). Therefore,
zinc is important for the normal growth of the body, reproduction, DNA synthesis, cell
division and gene expression, photochemical vision processes, wound healing, ossification,
energy production of the immune system of the body, protein synthesis.
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Recently, scientific reports have been presented on the use of zinc oxide nanoparticles in
animal nutrition. Zinc oxide nanoparticles (ZnO-NP) are called solid zinc oxide particles with
a size of 1-100 nm. Zinc oxide at nano size nanoparticles are more easily absorbed by the
gastrointestinal tract and exhibits stronger interaction with organic and inorganic substances
due to their large surface area/volume ratio. It has been reported that more efficient
fermentation, immunity, milk production, growth, reproduction and feed consumption were
observed in different animals such as pigs, chickens, sheep, cows fed with ZnO-NP. With
these positive results, there also negative consequences for the toxic effects of ZnO-NP
nanoparticles.
In studies conducted on the harmful effects of ZnO-NP in animal nutrition, it has been
emphasized that long-term toxic effects were observed in both terrestrial and aquatic animals.
ZnO-NPs can form complex substances with other pollutant compounds in the environment
due to their high reactivity origin from their size. In this way, an uncontrolled state can
emerge at their toxicity. They can also act as a source of oxidative stress when they connect to
membranes, proteins and DNA. However, the efficacy of this toxicity can change depending
on the size, concentration and exposure time of ZnO-NP.
In this study, the data obtained from studies on the use and toxicity of ZnO-NP in animal
nutrition will be explained in detail. Thus, the advantages and disadvantages of ZnO-NP in
animal nutrition will be clearly demonstrated and academic information will be provided.
Keywords: Zinc Oxide Nanoparticles, Animal Nutrition, Growth, Toxicity
1. GİRİŞ
Çinko hayvan vücudunda en çok bulunan ikinci iz elementtir. Çinko vücutta depolanmadığı
için fizyolojik ihtiyaçları karşılamak amacıyla düzenli olarak besin takviyesi şeklinde
dışarıdan alınmalıdır (Zalewski vd., 2005). Çinko özellikle alkol dehidrogenaz, alkalin
fosfataz, aldolaz, laktat dehidrogenaz, RNA polimeraz, DNA polimeraz, süperoksit dismutaz
gibi enzimlerin çalışmasında önemli rollere sahiptir. Çinko eksikliğinde hayvanlarda üreme,
büyüme, bağışıklık sistemleri, protein sentezi, süt üretimi gibi hayati öneme sahip durumlar
için negatif etkilenme bildirilmiştir (Kinal vd., 2005; Liu vd., 2011; Najafzadeh vd., 2013).
100 nm'nin altındaki boyutlara sahip katı partiküller olarak adlandırılan nanopartiküller
yüksek sıcaklık ve basınç altında kararlıdır (Stoimenov vd., 2002). Küçük boyutlarından ötürü
bu partiküllerin gastrointestinal sistem tarafından alınması daha kolaydır. Bu nedenle daha
yüksek dozlarda kullanılan ZnO’ya kıyasla ZnO nanopartikülleri (ZnO-NP) daha düşük
dozlarda kullanılarak daha etkin bir rol oynamaktadır (Feng vd., 2009). Bu nedenle
hayvancılık sektöründe besin katkı maddesi olarak kullanımına yönelik çalışmalar
yapılmaktadır. Ancak bu çalışmalarla birlikte ZnO nanopartiküllerinin toksik etkilerine dair
raporlar da sunulmaktadır.
Bu derlemede ZnO nanopartiküllerinin hayvan beslenmesinde kullanımının avantaj ve
dezavantajları (toksisitesi) üzerine yapılan çalışmaların genel bir değerlendirilmesi
yapılmaktadır.
2.ÇİNKO OKSİT NANOPARTİKÜLLERİNİN
KULLANIMININ AVANTAJLARI

HAYVAN

BESLENMESİNDE

ZnO nanopartiküllerinin büyüme performansı üzerine etkilerini araştırmak için çalışmalar
yapılmıştır. Ahmadi vd. (2013) tarafından sunulan raporda farklı oranlarda ZnO nanopartikül
ile beslenen tavuklarda canlı vücut ağırlığının ve besin alımının anlamlı olarak artış gösterdiği
belirtilmiştir. Zhao vd. (2014) tarafından yapılan çalışmada etlik piliçlerde 20, 60, 100 mg/kg
ZnO nanopartikül ilaveli bazal diyet uygulaması yapılmıştır. 7, 14, 21, 28, 35 ve 42. günlerde
her gruptan 10 adet etlik piliçin vücut ağırlığı ölçülmüştür. Yapılan değerlendirmelere göre
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14. günde 20 ve 60 mg/kg ZnO nanopartikülleri ile beslenen gruplarda kontrol grubuna (60
mg/kg ZnO ilaveli bazal diyet) kıyasla p<0,05 düzeyinde anlamlı bir artış rapor edilmiştir.
Ayrıca bu gruplarda daha iyi bir yem dönüştürme oranı olduğu gösterilmiştir. Ancak aynı
zamanda bu çalışmada 100 mg/kg ZnO nanopartikülleri ile beslenen etlik piliçlerin vücut
ağırlığının 28 gün sonraki ölçümlerde diğer gruplara kıyasla düşük olduğu, 35. gün sonunda
bu grupta vücut ağırlığındaki artışın durduğu ve yem dönüşüm oranını arttırdığı da
belirtilmiştir (Zhao vd., 2014). Sütten kesilmiş domuzlarda ise 15, 30 ve 60 mg/kg ZnO
nanopartikül besin takviyelerinin 7, 21, 35 gün sonunda yapılan ölçümlerde ortalama günlük
kazanç, ortalama günlük yem alımı herhangi bir etki göstermediği belirtilmiştir. Ancak
kazanç:besleme oranında 1-7 gün arasındaki deney periyodu boyunca doğrusal bir artış
olduğu rapor edilmiştir. Aynı zamanda bu çalışmada ZnO nanopartikül kullanımındaki artışa
paralel olarak brüt enerji, kuru madde ve ham proteinin toplam sindirim sistemindeki görünür
sindirilebilirliğinin de anlamlı olarak artış gösterdiği kaydedilmiştir (Milani vd., 2017).
Zn, 240'dan fazla enzimin bir kofaktörü veya bileşeni olarak kabul edildiğinden dolayı
oksidatif işlemler üzerinde etkisi bulunmaktadır. Antioksidasyonun uzun süreli etkisi
beraberinde oksidatif strese yönelik duyarlılık artışını da getirmektedir. Zn’nin serbest
radikallerden kaynaklanan hücre zarı hasarını azaltmak için antioksidan olarak etki ettiği
bilinmektedir (Cunningham-Rundles vd., 1990; Powell, 2000; Zhao vd., 2014). Vücuttaki TAOC (toplam antioksidan kapasitesi) esas olarak aktif oksijenin dinamik dengesine katkıda
bulunur ve T-AOC, serum ve vücut sıvılarındaki tüm antioksidanların durumunu yansıtan
bütünleştirici bir parametredir. 20 mg/kg ZnO nanopartikül ilaveli bazal diyet ile beslenen
etlik piliçlerde serum ve karaciğer dokularındaki T-AOC'nin her zaman kontrole göre
artışında anlamlı bir etki olmadığı ancak tutarlı bir artışın söz konusu olduğu rapor edilmiştir.
Ayrıca 60, 100 mg/kg ZnO nanopartikül ilaveli bazal diyet ile beslenen etlik piliçlerde ise bu
artışın anlamlı düzeyde olduğu da ifade edilmiştir (Zhao vd., 2014). Dolayısıyla ZnO
nanopartiküllerinin antioksidan durumu üzerine etkisi olduğu anlaşılmaktadır.
Zn, Cu-Zn-SOD'da önemli bir bileşendir ve diyet Zn seviyeleri, Cu-Zn-SOD aktivitesi ile
pozitif olarak ilişkilidir. Cu-Zn-SOD'un serbest radikallerin ve ROS'un hücresel
temizlemesinde yer aldığı gösterilmiştir (Öztürk ve Gümüşlü, 2004; Prasad, 2008). 20 ve 60
mg/kg ZnO nanopartikül ilaveli bazal diyet ile beslenen etlik piliçlerde serum ve karaciğer
dokusundaki Cu-Zn-SOD aktivitesiyle pozitif bir korelasyona sahip olduğu rapor edilmiştir.
Bu sonuçlar ZnO nanopartiküllerinin Cu-Zn-SOD aktivitesine ZnO'dan daha fazla katkıda
bulunduğunu göstermektedir (Zhao vd., 2014).
Bir antioksidan enzim olan katalaz vücuttan peroksidi uzaklaştırabilmekte ve mitokondriyal
zarın yapısını tahrip edilmekten koruyabilmektedir(Jiang vd., 2009). Azalan katalaz aktivitesi
ise oksidatif stresin artması ile ilişkilendirilmektedir. 20 mg/kg ZnO nanopartikül ilaveli bazal
diyet ile beslenen etlik piliçlerde serum katalaz aktivitesinin arttırdığı ancak 60 ve 100 mg/kg
ZnO nanopartikül kullanımının ise katalaz aktivitesini inhibe ettiği rapor edilmiştir (Zhao vd.,
2014).
ZnO nanopartiküllerinin subklinik mastisitli ineklerde somatik hücre sayımını azalttığı ve
diğer geleneksel ZnO kaynaklarına kıyasla süt üretimini arttırdığı bildirilmiştir. Bu nedenle,
ZnO nanopartiküllerinin subklinik mastitisin kontrolünde hem koruyucu hem de tedavi edici
ajan olarak kullanılabileceği öne sürülmüştür (Rajendran vd., 2013).
Chen vd. (2011) tarafından yapılan çalışmada rumen fermentasyon modelinde 0, 50, 100, 200,
400 mg/kg kuru madde oranında ZnO nanopartiküllerinin etkisi araştırılmıştır. Bu çalışma
sonucunda ZnO nanopartiküllerinin kullanımının (in vitro) ruminal mikroorganizma
büyümesini geliştirdiği, ruminal mikrobiyal protein sentezini arttırdığı ve inkübasyonun erken
döneminde enerji kullanım verimliliğini olumlu yönde etkilediği bildirilmiştir. Ayrıca yine bu
çalışma kapsamında uçucu yağ asitleri miktarında artış da kaydedilmiştir (Chen vd., 2011).
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ZnO nanopartikülleri boyut avantajı sayesinde hücre zarı ve sitoplazmada daha fazla
birikmelerinden kaynaklı olarak etkinliklerinin artmasından dolayı geniş yelpazede bakterilere
karşı antimikrobiyal özellik göstermektedir. ZnO nanopartiküllerin antimikrobiyal aktiviteyi
gösterme mekanizmaları hakkında farklı görüşler öne sürülmektedir. Bakteri hücreleri ile ZnO
nanopartikülleri arasındaki afinite, ZnO nanopartikülleri yüzeyinden üretilen hidrojen
peroksitin neden olduğu mikrobiyal hücre hasarı, ZnO nanopartiküllerinin bakteri hücresinin
içine penetrasyondan sonra bakteri DNA'sı gibi fosfor ve kükürt içeren bileşiklerle etkileşerek
bakterisidal aktiviteye neden olması bu görüşler içerinde yer almaktadır. Ayrıca, ZnO
nanopartiküllerinin bakteri hücresinde protein moleküllerine bağlanarak hücresel
metabolizmayı durdurması ve bu şekilde bakterilerin ölümüne sebep olması da söz
konusudur. ZnO nanopartiküllerinin hayvanlarda önemli hastalıklara yol açan Staphylococcus
aureus, E.coli, Listeria monocytogenes, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis gibi
mikroorganizmalara karşı antimikrobiyel özellik gösterdiği bilimsel olarak rapor edilmiştir
(Top ve Ülkü, 2004; Liu vd., 2009; Sinha vd., 2011; Arabi vd., 2012).
3.ÇİNKO OKSİT NANOPARTİKÜLLERİNİN HAYVAN
KULLANIMININ DEZAVANTAJLARI (TOKSİSİTESİ)

BESLENMESİNDE

ZnO nanopartiküllerinin yüksek konsantrasyonlarının potansiyel tehlikesine yönelik
çalışmalar bulunmakla birlikte hala bilinmezlikler bulunmaktadır. Çünkü toksikolojik
çalışmalar çoğunlukla in vivo olarak kemirgenlerde yapılmıştır. Karaciğer, dalak, kalp,
pankreas ve kemik, ZnO nanopartiküllerinin oral maruziyette hedef organlarıdır.
Histopatolojik incelemede ZnO nanopartikülleri boyuta, doza ve maruziyet süresine bağlı
olarak sitotoksisiteye sahiptir. Sitotoksisite mekanizması oksidatif stres, lipid peroksidasyonu,
hücre zarı hasarı ve oksidatif DNA hasarı ile meydana gelmektedir (Najafzadeh vd., 2013).
ZnO nanopartikülleri, hücrelerde toksisiteyi indükleyerek oksidatif hasara, iltihabın
uyarılmasına ve hücre ölümüne neden olan serbest radikallerin üretilmesine neden olmaktadır
(Xia vd., 2008).
4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Geleneksel çinko kaynaklarının yerine çinko oksit nanopartikülleri hayvan beslenmesinde iyi
bir alternatif olma potansiyeline sahiptir. Bilimsel raporlar tarafından çinko oksit
nanopartiküllerinin büyümeyi teşvik edici, antibakteriyel, immüno-modülatör ve diğer pek
çok yararlı etkisi gösterilmiştir.
Toksikolojik çalışmalar hayvan modellerinde tutarsız sonuçlar vermektedir. Bu nedenle, çinko
oksit nanopartiküllerinin herhangi bir şekilde toksik etkilerin aydınlatılması ve doz tespiti,
aynı zamanda ekonomik üretim prosedürlerinin mantıksal sonuçlarını elde etmek için
kapsamlı ve sistematik çalışmalar önerilmektedir.
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EXPORTING VEGETAL FOOD IN ANKARA PROVINCE AND THEIR APPROACH TO
INTERNATIONAL FAIRS
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Serkan DEMİRKOL
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ÖZET
İşletmeler, tüketicilerin taleplerini tespit ederek, müşteri memnuniyetini sağlayıp, pazarlama
faaliyetlerinde bulunmayı amaçlarlar. Yeni teknolojiler ve küreselleşmenin neticesinde
rekabetin artması, işletmeleri daha kaliteli ürünler üretmeye ve ürünlerini daha etkili ve çabuk
bir şekilde tüketicilere sunma ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Bu noktada fuarlar, pazarlama
faaliyetleri içinde ön plana çıkmaktadır. Fuarlar, üreticileri, yeni geliştirilen ürünleri,
müşterileri, rakip firmaları kısacası ticarete konu tüm paydaşları bir araya getiren, sektördeki
son gelişmelerin görücüye çıktığı ticaret merkezleridir. Fuarlar, insanların 5 duyusuna hitap
edebilen ortamlar olduğundan, pazarlama içerisinde önemli bir yere sahiptir.
Uluslararası fuarlar sayesinde, bir ülkede var olan bir üründen dünyanın diğer ucundaki başka
bir ülke haberdar olabilmekte, bu sayede dünya genelinde ürün rotasyonu sağlanarak tüm
insanlığın o ürünü tanıması ve kullanmasına imkan verilmektedir. Gerek dünya, gerek ülkemiz,
gerekse de araştırma alanımızı oluşturan Ankara ilinde, bitkisel gıda ihracatı yapan sanayi
işletmeleri uluslararası fuarlara katıldıkça sektör hakkında daha çok bilgi sahibi olacaklarından
kurumsallaşmaları hızlanacak, tüketici eğilimlerini yakından takip etme imkanı bulacakları için
de sektörün gerisinde kalmamış olacaklardır. Uluslararası fuarlar sayesinde işletmeler yeni
müşteriler bulabilecek, yeni iş bağlantıları kurma fırsatı elde edeceklerdir. Buna bağlı olarak
ihracatları artacak bu sayede ekonomiye ciddi katkı sağlayacaklardır. Artan ihracat sayesinde
dış ticaret açığının kapanmasına katkıda bulunulacak, üretim artışına bağlı olarak istihdam da
artacağından, işsiz nüfusun istihdamı için fırsat doğacaktır.
Bu çalışma, Ankara ilinde bitkisel gıda ihracatı yapan sanayi işletmelerinin mevcut durumlarını
ortaya koymak, işletmelerin uluslararası fuarlara katılım durumlarını, yaklaşımlarını ve
amaçlarını belirlemek ve işletmelerin uluslararası fuarlara katılımlarını arttırmaya yönelik
önerilerde bulunmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada Ankara ilinde bitkisel gıda ihracatı
yapan 58 sanayi işletmesi tam sayım yöntemine göre alınmış ve konu amacı doğrultusunda
hazırlanan anketler uygulanmıştır. Araştırmaya 58 işletmeden 33 işletme gönüllü olarak
katılmıştır. Çalışmada ulusal ve uluslararası literatürler taranarak ikincil veriler de
kullanılmıştır. İşletmelerin %70’i uluslararası fuarlara katıldıklarını, %30’u ise katılmadıklarını
beyan etmişlerdir. İşletmelerin tamamı fuar öncesi, tanıtılacak ürün ya da ürünler ile ilgili
hazırlık yapmakta, yine %96,52’si gidilecek ülkeyle ilgili bilgi derlemekte ve broşür, katalog,
afiş gibi hazırlıklar yapmaktadırlar. İşletmelerin %93,04’ü uluslararası fuarlara katılım
amaçlarının “yeni müşteri bulmak” olduğunu belirtmişlerdir. Sipariş almak, ihracatı
geliştirmek, mevcut müşteri ile ilişkileri geliştirmek, işletme imajını değiştirmek ya da
iyileştirmek, sektördeki yenilikleri takip etmek, yeni bir ürün tanıtmak, doğrudan satış yapmak,
rakiplere dair bilgi toplamak, bilgi ve görgü arttırmak, sektöre destek olmak, gezmek/eğlenmek,
medyada haber olmak da işletmelerin uluslararası fuarlara katılma amaçları arasında yer
almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası fuar, İşletme, Ankara
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ABSTRACT
Managements aim to meet the demands of consumers by providing customer satisfaction and
marketing activities. Increasing competition as a result of new technologies and globalization
creates the need for managements to produce higher quality products and to offer their products
to consumers more effectively and quickly. At this point, fairs are prominent in marketing
activities.Fairs are the trade centers where the latest developments in the sector come into view,
bringing together manufacturers, newly developed products, customers, rival companies in
short all the stakeholders that are subject to trade. Fairs have an important place in marketing
since they can appeal to people's 5 senses. Through international fairs, a product that exists in
one country can be informed by another country at the other end of the world, thus providing
product rotation throughout the world, allowing all humanity to recognize and use that product.
In Ankara province, which constitutes both the world, our country and our research area,
industrial enterprises exporting vegetal food will have more information about the sector as
they participate in international fairs, so their institutionalization will accelerate, and they will
not be behind the sector because they will have the opportunity to follow consumer trends
closely.
Through international fairs, managements will be able to find new customers and have the
opportunity to establish new managements connections. Accordingly, their exports will
increase so that they will make a significant contribution to the economy. Increased exports will
contribute to the closing of the foreign trade deficit and employment will increase due to the
increase in production, the opportunity for the employment of the unemployed population will
arise.
This study was carried out in order to reveal the status of industrial enterprises exporting vegetal
food in Ankara province, to determine the status, approaches and aims of the enterprises to
participate in international fairs and to make suggestions for increasing the participation of the
enterprises to international fairs.In the research, 58 industrial enterprises exporting vegetal food
in Ankara province were taken according to the full census method and surveys prepared in line
with the subject were applied. 33 managements out of 58 managements participated in the
study.
Secondary data were also used in the study by screening national and international literatures.
70% of managements have declared that they participate in international fairs, while 30% have
declared that they do not participate. Prior to the completion of the managements, 96.52%
prepare for the product or products to be introduced, compile information about the country of
destination and make preparations such as brochures, catalogues and posters.93.04% of
managements stated that their aim to participate in international fairs was to“find new
customers”. To take orders, to improve exports, to improve relations with existing customers,
to change or improve managements image, to follow innovations in the sector, to introduce a
new product, to direct sales, to gather information about competitors, to increase knowledge
and etiquette, supporting the sector, touring/having fun, being news in the media are among the
aims of the enterprises to participate in international fairs.
Keywords: International Fair, managements, Ankara.
1. GİRİŞ
Günümüzde pazarlama tüketiciye yöneliktir ve tüketici ihtiyaçlarının tatmini temeline
dayanmaktadır. İşletmeler tüketici istek ve ihtiyaçlarını doğru olarak belirleyebilmek ve müşteri
memnuniyetini sağlayıp devam ettirmek için işletmenin en önemli fonksiyonu olan pazarlama
faaliyetlerini gerçekleştirmeye ihtiyaç duyarlar. Günümüzde, gelişen teknoloji, küreselleşme ve
dolayısıyla artan rekabet, işletmeleri daha kaliteli ürünler üretmeye ve ürünlerini daha etkili ve
çabuk bir şekilde tüketicilere sunma ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Bu sebeple de işletmeler
açısından, pazarlamanın tutundurma faaliyetleri arasında yer alan fuarların önemi her geçen
gün artmaktadır (Koldaş, 2006). Fuarlar, yeni ürün, tüketiciler ve rekabet ile ilgili en yeni
bilgilerin bulunabileceği alıcı ile satıcıyı karşı karşıya getiren, sektördeki son yeniliklerin ve
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çeşitli ürünlerin sunulduğu ticaret merkezleridir. Ticari fuarlar hem mevcut hem de potansiyel
müşteriler ile yüz yüze bağlantı imkânı sağladığından, insanın 5 duyusuna birden hitap
edebildiğinden ve tüm tutundurma faaliyetlerinin birden kullanılabileceği bir ortam
olduğundan, pazarlama içerisinde önemli bir yere sahiptir (Koldaş, 2006).
İşletmeler açısından ticari fuarlara katılım faydalı olmakta ve ticaret fuarları etkili bir tanıtım
aracı olabilmektedir. (Wilkinson ve Brouthers, 2009). Devletler, temel hedefleri olan ekonomik
kalkınma ve sosyal refahı sağlamak için politikalar üretmekte, bu politikalar çerçevesinde
yatırım ve dış ticaret konuları başta olmak üzere çeşitli teşvik tedbirleri uygulamaktadırlar. 24
Ocak 1980’de ithal ikamesine dayalı büyüme stratejisinden ihracata dayalı büyüme modeline
geçiş yapan ülkemizde de bu tarihten sonra ihracata yönelik yardımlar ağırlık kazanmıştır
(Sülün, 2006). Fuarlar, ihracatın artırılmasında en güçlü yöntemlerden biri olmanın yanında
düzenleyici ülkenin ekonomisine büyük katkılar da yapmaktadır. 21. yüzyılın son çeyreğinde
etkili bir ticari araç olarak hayatımızda yoğun bir şekilde görmeye başladığımız bu etkinlikler,
günümüzde bazı ülkelerin lokomotif sektörü haline gelmiştir. Ülkemiz de 1994 yılında fuar
organizasyonlarına mali teşvikler vermeye başlamıştır. İhracata yönelik devlet yardımları
kapsamında fuar katılımcılarına dağıtılan teşvikler sayesinde ülke genelinde on binlerce şirket
fuarlarda stant açmıştır. Fuar katılımlarının desteklenmesi suretiyle ihracat rakamlarının
yükseltilmeye çalışılması yalnızca Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde değil, Almanya,
Fransa, İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde de yoğun olarak kullanılan bir yöntemdir (Sülün,
2006).
Tüm bu gerekçeler göz önüne alındığında gıda ihracatı yapan sanayi işletmelerinin uluslararası
fuarlara katılmalarının ne derece önemli olduğu daha iyi anlaşılmaktadır. Uluslararası fuarlar
sayesinde bir ülkede var olan bir üründen dünyanın diğer ucundaki başka bir ülke haberdar
olabilmekte, bu sayede dünya genelinde ürün rotasyonu sağlanarak tüm insanlığın o ürünü
tanıması ve kullanmasına imkan verilmektedir. Gerek dünya, gerek ülkemiz, gerekse de
araştırma alanımızı oluşturan Ankara ilinde, bitkisel gıda ihracatı yapan sanayi işletmeleri
uluslararası fuarlara katıldıkça sektör hakkında daha çok bilgi sahibi olacaklarından
kurumsallaşmaları hızlanacak, tüketici eğilimlerini yakından takip etme imkanı bulacakları için
de sektörün gerisinde kalmamış olacaklardır. Uluslararası fuarlar sayesinde işletmeler yeni
müşteriler bulabilecek, yeni iş bağlantıları kurma fırsatı elde edeceklerdir. Buna bağlı olarak
ihracat miktarları artacak bu sayede ekonomiye ciddi katkı sağlayacaklardır. Artan ihracat
sayesinde dış ticaret açığının kapanmasına katkıda bulunulacak, üretim artışına bağlı olarak
istihdam da artacağı için işsiz nüfusun istihdamı için fırsat doğacaktır.
Bu çalışma, Ankara ilinde bitkisel gıda ihracatı yapan sanayi işletmelerinin mevcut durumlarını
ortaya koymak, işletmelerin uluslararası fuarlara katılım durumlarını, yaklaşımlarını ve
amaçlarını belirlemek ve işletmelerin uluslararası fuarlara katılımlarını arttırmaya yönelik
önerilerde bulunmak amacıyla yapılmıştır.
2. MATERYAL ve METOT
Araştırmanın ana materyalini Ankara ilinde bitkisel gıda üretimi ve ihracatı yapan sanayi
işletmeleri ile yapılan anket tekniğine göre elde edilen veriler oluşturmaktadır. İşletmelerin
mevcut üretim durumlarını, ihracat yapılarını, uluslararası fuarlara katılım durumlarını ortaya
koymak için 58 işletme ile görüşülmüş, ancak ankete katılan işletme sayısı 33 olmuştur. Anket
formları çalışmanın amacına uygun olarak hazırlanmıştır. Aynı zamanda ulusal ve uluslararası
literatürler taranarak ikincil verilerden de yararlanılmıştır.
Çalışmada bahsi geçen “bitkisel gıda” terimi, bitkisel üretim sonucu elde edilen ve insan
beslenmesinde rol oynayan hammadde, yarı mamul ve mamul nitelikteki Harmonize Sistem
2002 (HS-2) kategorisinde yer alan bitkisel orijinli gıdaları, “bitkisel gıda üreten ve ihraç eden
işletmeler” terimi ise Harmonize Sistem 2002 (HS-2) kategorisinde yer alan bitkisel orijinli
gıdaları üretip ihraç eden işletmeleri nitelemektedir.
HS-2'de Bitkisel Gıdayı Oluşturan Ürün Grupları
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07-Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular
08-Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler
09-Kahve, çay, Paraguay çayı ve baharat
10-Hububat
11-Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday glüteni
17-Şeker ve şeker mamülleri
18-Kakao ve kakao müstahzarları
19-Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri
20-Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen
müstahzarlar
21-Yenilen çeşitli gıda müstahzarları (kahve hülasaları, çay hülasaları, mayalar, soslar, diyet
mamaları vb.)
22-Merşrubat, alkollü içkiler ve sirke
Çalışmada işletmelerin ihracat amaçlı uluslararası fuarlara katılım düzeyleri, tutum ve
davranışlarının analizinde 5’li Likert Ölçeği kullanılmıştır.
W=derecelendirmenin ağırlığı, X=yanıt seçeneğinin yanıt sayısı
X1.W1+X2.W2+……+Xn.Wn/Toplam
Değerler şu şekildedir:
5:Kesinlikle Katılıyorum, 4:Katılıyorum, 3:Kararsızım, 2:Katılmıyorum, 1:Kesinlikle
Katılmıyorum.
Ayrıca, verilerin daha anlaşılır olması için çizelgeler
oluşturularak ortalamalar ve basit yüzde oranlar üzerinden
yorumlanmıştır.
3. ARAŞTIRMA BULGULARI ve TARTIŞMA
3.1.İŞLETMELER HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Araştırma alanındaki işletmeler yıllık cirolarına göre sınıflandırılmış olup yıllık cirosu 100 bin
TL’den az işletme bulunmamaktadır. 101-250 bin TL aralığında olan 2 işletme, 251-500 bin
TL aralığında 1 işletme, 501-750 bin TL aralığında 1 işletme, 751 bin-1 milyon TL aralığında
3 işletme ve 1 milyondan fazla yıllık ciroya sahip 26 işletme bulunmaktadır. Çizelge.1’de
oransal olarak da işletmelerin ciroları yer almaktadır. Kısacası araştırma alanımızdaki
işletmelerin büyük çoğunluğu (%78,79’u) yıllık cirosu 1 milyon TL’nin üzerinde olan gıda
işletmeleridir.
Çizelge 1. İşletmelerin Yıllık Cirolarına Göre Dağılımı (Sayı, %)
Yıllık Ciro (Bin TL)
Sayı
Oran (%)
101-250
2
6,06
251-500
1
3,03
501-750
1
3,03
751-1000
3
9,09
1001 ve Üzeri
26
78,79
Toplam
33
100,00
Araştırma alanındaki işletmelerin tamamı bitkisel gıda üretimi alanında faaliyet göstermektedir.
Alt faaliyet konularına göre dağılımları ise çizelge 2.’de yer almaktadır. Birden fazla alt faaliyet
konusunda üretim yapan işletmeler de mevcuttur. Buna göre işletmelerin %13,33’ü baharatlar,
çeşni vericiler ve soslar, %11,67’si meyve ve sebze işleme, %11,67’si şekerli mamuller,
%11,67’si çikolata ve kakao ürünleri, %8,33’ü bitki, çay ve kahve ürünleri %6,67’si tahıl, un
ve unlu mamuller, %6,67’si pastacılık ürünleri ve tatlılar, %6,67’si özel beslenme amaçlı
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gıdalar, %5’i bitkisel yağ ve margarin, , %5’i kuruyemiş ve çerezler, , % 5’i alkolsüz içecekler,
% 5’i aromalar ve katkı maddeleri, %1,67’si alkollü içecekler ve %1,67’si de tasnif dışı gıdalar
alt faaliyet konularında üretim yapmaktadırlar.
Çizelge 2. İşletmelerin Alt Faaliyet Konularına Göre Dağılımı
(Sayı, %)
Alt Faaliyet Konusu
Sayı
Oran (%)
Baharatlar, Çeşni Vericiler ve Soslar
8
13,33
Meyve ve Sebze İşleme
7
11,67
Şekerli Mamüller
7
11,67
Çikolata ve Kakao Ürünleri
7
11,67
Bitki, Çay ve Kahve Ürünleri
5
8,33
Tahıl, Un Ve Unlu Mamuller
4
6,67
Pastacılık Ürünleri ve Tatlılar
4
6,67
Özel Beslenme Amaçlı Gıdalar
4
6,67
Bitkisel Yağ ve Margarin
3
5,00
Kuruyemiş ve Çerezler
3
5,00
Alkolsüz İçecekler
3
5,00
Aromalar ve Katkı Maddeleri
3
5,00
Alkollü İçecekler
1
1,67
Tasnif Dışı Gıdalar
1
1,67
Toplam*
60
100,00
*Birden fazla yanıt içermektedir.
Çizelge 3’te işletmeler hukuki statülerine göre verilmiştir. Türk Ticaret Kanunu (TTK) 573.
maddesine göre limited şirket: Bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret
unvanı altında kurulan, esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının
toplamından oluşan, ortakların, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri
esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim
yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlü olduğu ve kanunların yasaklamadığı her türlü
ekonomik amaç ve konu için kurulabilen şirketlerdir. TTK 329. maddesine göre anonim şirket:
Sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu
bulunan, pay sahiplerinin, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı
sorumlu olduğu, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konular için kurulabilen
şirketlerdir. Şahıs şirketleri ise, TTK 46. maddesine uygun olarak gerçek kişiler tarafından
kurulan ve sermayeleri nispeten daha kısıtlı olan şirketlerdir.
Buna göre araştırma alanımızdaki işletmelerin % 63,64’ü (21 adet) limited şirketi, %33,33’ü
(11 adet) anonim şirketi, %3,03’ü (1adet) ise şahıs şirketidir.
Çizelge 3. İşletmelerin Hukuki Statülerinin Dağılımı (Sayı, %)
Oran
Hukuki Statü
Sayı
(%)
L.T.D.
21
63,64
A.Ş.
11

33,33

1

3,03

Şahıs Şirketi
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Toplam
33

100,00

Kılıç ve Keklik de (2012) yapmış oldukları bir çalışmada inceledikleri 144 KOBİ’den
%40,3’ünün limited şirketi, %32,6’sının anonim şirket, %16’sının şahıs şirketi, %9,7’sinin
ortaklık ve %1,4’ünün kooperatif statüsünde olduğunu belirtmişlerdir.
İşletmelerin %10,30’u kendisini bölgesel, %59,52’si ulusal, %30,18’i ise uluslararası olarak
nitelemektedir. (Çizelge 4.)
Çizelge 4. İşletmelerin Faaliyet Alanlarının Dağılımı (Sayı, %)
Faaliyet Alanı
Sayı
Oran (%)
Bölgesel
340
10,30
Ulusal
1964
59,52
Uluslararası
996
30,18
Toplam
3300
100,00
3.2.İŞLETMELERDEKİ ÇALIŞANLARIN SOSYO-DEMOGRAFİK DURUMLARI
İşletmelerdeki meslek gruplarının dağılımı çizelge 5.’de yer almaktadır. Oransal olarak ifade
edildiğinde meslek gruplarının %78,67’si daimi işçilerden, %5,29’u geçici işçiler, %4,9’u
yöneticiler, %3,85’i mühendis ve 3,75’i teknikerlerden oluşmaktadır. %3,55’i ise işletme
sahipleridir.
Çizelge 5. İşletmelerdeki Meslek Gruplarının Dağılımı (Sayı, %)
Meslek Grupları
İşletme sahibi
Yönetici
Mühendis
Tekniker
Daimi İşçi
Geçici İşçi
Genel Toplam

Sayı

Oran (%)

71
98
77
75
1575
106
2002

3,55
4,90
3,85
3,75
78,67
5,29
100,00

İşletmelerdeki toplam 2002 çalışanın %49,20’si ilköğretim, %31,42’si lise, %7,89’u ön lisans,
9,84’ü lisans, %1,40’ı yüksek lisans ve %0,25’i de doktora mezunudur. Bu durumun daha önce
belirtilmiş olan meslek gruplarının dağılımıyla da ilgili olduğu düşünülmektedir. Öyle ki,
işletmelerde yönetici ve teknik personellerin yaklaşık 5 katı işçi olması ve işçilerin
çoğunluğunun lisans/ön lisans seviyesinin altında eğitime sahip olması bu durumu
açıklamaktadır. Oransal olarak çalışanların eğitim seviyelerinin dağılımları ise çizelge 6.’daki
gibidir.
Çizelge 6. Çalışanların Eğitim Seviyelerinin Dağılımı (Sayı, %)
Eğitim Durumu
Sayı
Oran (%)
İlköğretim
985
49,20
Lise
629
31,42
Ön Lisans
158
7,89
Lisans
197
9,84
Yüksek Lisans
28
1,40
www.ankarakongresi.org

P. 541

October 4-6, 2019 Ankara

580580580

INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE
ON SCIENTIFIC RESEARCHES

Doktora
Toplam

5
2002

0,25
100,00

Araştırma alanındaki işletmelerde toplam çalışan sayısı 2002’dir. Bunun %58,04’ü (1162 kişi)
erkek, %41,96’sı (840 kişi) ise kadınlardan oluşmaktadır. Meslek grupları olarak çalışanların
cinsiyet dağılımları ele alındığında ise, erkek işletme sahipleri ve yöneticiler kadın işletme
sahipleri ve yöneticilerin yaklaşık 4 katıdır. İşletmelerdeki mühendislerde kadın erkek oranı
hemen hemen aynı olup, teknikerlerde erkeklerin çoğunlukta olduğu söylenebilir. İşçiler
açısından cinsiyetlere bakıldığında ise sayılar birbirine yakın olmakla beraber erkeklerin sayıca
biraz daha fazla olduğu söylenebilir (Çizelge 7.)
Çizelge 7. Çalışanların Meslek Gruplarına Göre Cinsiyet
Dağılımı (Sayı, %)
Meslek
Grupları
İşletme
sahibi
Yönetici
Mühendis
Tekniker
Daimi
İşçi
Geçici
İşçi
Genel
Toplam

Kadın

Erkek

Toplam

Sayı

Oran
(%)

Sayı

Oran
(%)

Sayı

Oran
(%)

15
19
39
18

0,75
0,95
1,95
0,90

56
79
38
57

2,80
3,95
1,90
2,85

71
98
77
75

3,55
4,90
3,85
3,75

701

35,01

874

43,66

1.575

78,67

48

2,40

58

2,90

106

5,29

840

41,96

1.162

58,04 2.002

100,00

3.3.İŞLETMELERİN EN ÇOK İHRACAT YAPTIĞI ÜLKELER
Araştırma alanındaki işletmelerin en çok ihracat yaptığı ülke Irak’tır. Bunu Almanya, K.K.T.C.,
Azerbaycan, A.B.D., Libya, Hollanda, İngiltere, İran, İtalya ve diğer ülkeler takip etmektedir.
Çizelge 8. En Çok İhracat Yapılan Ülkeler (Sayı, %)
Sayı
Oran (%)
Ülke
Irak
516
15,64
Almanya
445
13,48
K.K.T.C.
427
12,94
Azerbaycan
297
9,00
A.B.D.
248
7,52
Libya
137
4,15
Hollanda
120
3,64
İngiltere
88
2,67
İran
85
2,58
İtalya
65
1,97
Diğer*
872
26,42
Toplam
3300
100,00
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*Malezya, Umman, B.A.E., Mısır, Ürdün, Güney Afrika Cumhuriyeti, Kosova, Ukrayna,
Bulgaristan, Kuveyt, İsrail, Bosna Hersek, Rusya, Brezilya, İspanya, Sırbistan, Çin, Tayvan,
Suudi Arabistan, Avusturya, Japonya, Türkmenistan, Kanada, Katar, Belçika, Afganistan,
Bahreyn, Gürcistan, Fas, Danimarka, Macaristan, Cezayir, Tanzanya, Fransa.
TÜİK 2017 verilerine göre Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı 20 ülke Almanya, Birleşik
Krallık, İtalya, Irak, ABD, İspanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İsrail, Romanya, Rusya
Federasyonu, Polonya, BAE, Mısır, Çin, Bulgaristan, Suudi Arabistan, İran ve Yunanistan
şeklindedir. Buna göre Ankara ilinde bitkisel gıda ihracatı yapan sanayi işletmelerinin en çok
ihracat yaptığı ülkeler ile Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında benzerlik söz
konusudur. Öyle ki, Irak, Almanya, ABD, Hollanda, İngiltere, İran, İtalya, BAE, İsrail, Rusya,
Suudi Arabistan ve Çin gibi ülkeler her iki grupta da ilk 20 ülke arasında yer almıştır.
3.4.İŞLETMELERİN ULUSLARARASI FUARLARA KATILIM DURUMLARI
İşletmelerin uluslararası fuarlara katılım sağlamaları ekonomik nedenler, teşvikler, bürokratik
işlemler, vize/pasaport işlemleri, fuarın yapılacağı ülkedeki terör vs gibi toplumsal olaylar, fuar
alanındaki fiziki eksiklikler, işletmelerin zaman ayırmaması, yabancı dil bilen personellerinin
olmaması gibi faktörlere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bunların başında hiç şüphesiz
mali sebepler ve teşvik yetersizliği gelmektedir. Araştırma alanımızdaki işletmelerin de %70’i
(23 adet) uluslararası fuarlara katılım gösterdiklerini, %30’u (10 adet) ise yukarıda belirtilen
nedenlerin bir veya birkaçı sebebiyle katılmadıklarını beyan etmişlerdir. Bu oran uluslararası
fuarlara katılım açısından iyi gibi düşünülse de daha yüksek oranda katılım sağlanması hiç
şüphesiz faydalı olacaktır. İlter ve Çetinkaya da (2014) yaptıkları benzer bir çalışmada Antalya,
Denizli ve Afyon illerinde anket uyguladıkları 117 adet KOBİ niteliğindeki firmanın %47’sinin
uluslararası fuarlara katılmadığını, %53’ünün ise katıldığını tespit etmişlerdir.
3.5.İŞLETMELERİN ULUSLARARASI FUARLARA KATILIM YAKLAŞIMLARI
Uluslararası fuarlar, alıcı ve satıcıyı karşı karşıya getiren ve 5 duyuya birden hitap edebilen
pazarlama ortamlarıdır. İşletmelerin üretmiş oldukları ürün ya da ürünleri başka ülkelerde,
başka kültürlerde tanıtmaları, onları tüketecek yeni müşteriler bulmaları hiç şüphesiz oldukça
meşakkatli bir iştir. Her şeyden önce müşteri, ürünü almak için ikna edilmek zorundadır.
Dolayısıyla bu hususlar göz önüne alındığında uluslararası fuarlara katılmadan önce ciddi bir
hazırlık dönemi elzemdir. Fuarın yapılacağı ülkeyle ilgili bilgi derlemek, fuara katılması
muhtemel müşteriler hakkında bilgi derlemek, tanıtımı yapılacak ürünle ilgili hazırlıklar
yapmak, ürüne dair katalog/broşür vb hazırlamak, fuara katılacak şirket personelinin
belirlenmesi gibi bir takım hazırlıkların yapılması, işletmelerin fuardan istedikleri sonuçları
elde edebilmesi açısından oldukça önemlidir.
Araştırma alanında işletmelerin fuarlara katılırken yaptıkları hazırlıklar 5’li Likert ortalamasına
göre değerleri ve oranları çizelge 9’da verilmiştir.
Çizelge 9. İşletmelerin Uluslararası Fuarlara Katılım Hazırlıkları Puanlarının Likert Ortalaması
ve Oranları (%)
5
4
3
2
1
Toplam
Yapılan
Likert Oran
Hazırlık Ort. Ort. Ort. Ort. Ort.
Ort.
(%)
Ürün
hazırlığı
yapmak
3,91 1,09
5,00 100,00
Fuarın
düzenlendiği
ülke ile ilgili
bilgi
toplamak
4,13 0,70
4,83 96,52
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Broşür,
katalog, afiş
vs gibi
hazırlıklar
yapmak
4,13 0,70
Personeli
fuara
hazırlamak 3,70 0,87
Fuara
katılacak
şirketlere
ilişkin bilgi
derlemek
3,26 1,39

-

-

-

4,83

96,52

-

0,09

-

4,65

93,04

-

-

-

4,65

93,04

Buna göre işletmelerin tamamı “tanıtılacak ürün ile ilgili hazırlık yaptıklarını” bildirmişlerdir.
İşletmelerin %96,52’si “fuarın düzenlendiği ülke ile ilgili araştırma yaptığını” ve “broşür,
katalog, afiş gibi hazırlıklar yaptığını” bildirmişlerdir. %93,04’ü ise “fuara katılacak şirketlere
ilişkin bilgi derlediğini” ve “personelini fuara hazırladığını” belirtmişlerdir.
3.6.İŞLETMELERİN ULUSLARARASI FUARLARA KATILIM AMAÇLARI
İşletmeler çeşitli amaçlarla uluslararası fuarlara katılmaktadır. Ürettikleri ürünü sadece iç
pazarda değil, dış pazarda da satmak uluslararası fuarlara katılan tüm işletmelerin ortak
gayesidir. İşletmelerin fuarlara katılım amaçlarının öncelik sıralamasında farklılıklar olsa da
tüm amaçlarının ana gayesi daha çok satış yapmak ve bu yolla gelirlerini arttırmaktır. Ürettiği
ürün ya da ürünlerine yeni müşteri bulmak, sipariş almak, fuarın yapıldığı ülkeye ihracata
başlamak ya da var olan ihracatını arttırmak, mevcut müşterisiyle buluşmak, işletmenin imajını
geliştirmek, sektördeki yenilikleri takip etmek, rakiplere dair gözleme dayalı bilgi toplamak,
bilgi/görgü arttırmak, medyada haber olmak gibi nedenler işletmeleri uluslararası fuarlara
katılmaya iten başlıca sebeplerdir.
Araştırma alanımızdaki işletmelere 5’li likert ölçeğinde uluslararası fuarlara ne amaçla
katıldıkları sorulmuş ve bunu puanlamaları istenmiştir. Bu puanlamanın likert ortalamaları ve
oranları çizelge 10.’daki gibidir. Buna göre işletmelerin %94,78’i yeni müşteri ve pazar bulmak
amacı ile fuarlara katılmaktadırlar. %93,04’ü “sipariş almak”, %91,30’u “fuar için gidilen
ülkeye ihracata başlamak”, %89,57’si “fuar için gidilen ülkeye ihracatı arttırmak” ve “mevcut
müşteri ile buluşmak”, %88,70’i “işletme imajını değiştirmek ya da iyileştirmek”, %86,09’u
“sektördeki yenilikleri takip etmek”, %85,22’si “yeni bir ürün tanıtmak”, %80’i “doğrudan satış
yapmak”, %74,78’i “rakiplere dair bilgi toplamak”, %73,04’ü “bilgi ve görgü arttırmak”,
%72,17’si “sektöre destek olmak”, %62,61’i “gezmek/eğlenmek” ve %58,26’sı “medyada
haber olmak” amacı ile fuarlara katıldığını bildirmiştir.
Çizelge 10. İşletmelerin Uluslararası Fuarlara Katılım Amacı
Puanlarının Likert Ortalaması ve Oranları (%)
5
Amaç

Yeni
müşteri
bulmak
Sipariş
almak

4

3

2

1

Toplam

Ort. Ort. Ort. Ort. Ort. Likert Ort.

Oran
(%)

3,91 0,70 0,13

-

-

4,74

94,78

3,26 1,39

-

-

4,65

93,04
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Fuar için
gidilen
ülkeye
ihracata
başlamak
Mevcut
müşteri ile
buluşmak
Fuar için
gidilen
ülkeye
ihracatı
arttırmak
İşletme
imajını
değiştirmek
yada
iyileştirmek
Sektördeki
yenilikleri
takip etmek
Yeni bir
ürün
tanıtmak
Doğrudan
satış
yapmak
Rakiplere
dair bilgi
toplamak
Bilgi ve
görgü
arttırmak
Sektöre
destek
olmak
Gezmek,
eğlenmek
Medyada
haber
olmak

2,83 1,74

-

-

-

4,57

91,30

2,61 1,74 0,13

-

-

4,48

89,57

2,61 1,74 0,13

-

-

4,48

89,57

2,83 1,22 0,39

-

-

4,43

88,70

1,96 2,09 0,26

-

-

4,30

86,09

-

4,26

85,22

1,74 1,74 0,39 0,09 0,04

4,00

80,00

1,09 1,74 0,65 0,26

-

3,74

74,78

0,87 1,74 0,78 0,26

-

3,65

73,04

1,09 1,74 0,39 0,35 0,04

3,61

72,17

0,22 0,87 1,70 0,35

3,13

62,61

0,43 0,70 1,04 0,70 0,04

2,91

58,26

2,39 1,57 0,13 0,17

Aycı (2009), yapmış olduğu benzer bir çalışmada, anket uyguladığı 91 işletmenin
tamamının mal/hizmet tanıtımı yapmak ve alıcı bulmak için yurt dışı fuarlara
katıldığını belirtmiştir. Benzer şekilde Torun, Çelik ve Bobat (2012)
yaptıkları çalışmada 7. Yalova Süs Bitkileri İhtisas Fuarı’na katılan 77
firmayla anket yapmış ve sonuçta firmaların %61,8’inin tanıtım yapmak,
%21,1’inin müşteri ağını genişletmek, %9,2’sinin hedef kitle belirlemek,
%3,9’unun markalaşma, %2,6’sının satış yapmak ve stokları eritmek,
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%1,3’ünün ise rakipleri tanımak amacıyla fuara katıldıklarını tespit
etmişlerdir.
Nitekim, Kellezi’nin (2014) yaptığı çalışmada da fuarların, işletmeler için ait oldukları
sektördeki mevcut ve potansiyel müşterilere ulaşmak için iyi ve verimli bir yol olduğu
belirtilmiştir. Fuarların sadece ürün satma amacına hizmet etmediği, bunun yanında sektörle
bağlantılı grup toplantıları yapmaya ve tedarikçilerle buluşmaya imkan sağladığından
bahsedilmiştir. Uluslararası arenada boy gösteren firmaların yüksek maliyetli reklam ve tanıtım
faaliyetleri yerine daha düşük maliyetli fuar organizasyonlarına katılmalarının öneminden
bahsedilmiştir. Fuarlar sayesinde firmaların ürünlerini test etme ve rakip firmaları tanıma
imkanı bulabilecekleri belirtilmiştir.
4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırma bulgularına göre, araştırmaya konu olan işletmeler yıllık cirolarına göre
sınıflandırıldığında yıllık cirosu 100 bin TL’den az işletme bulunmamaktadır. Yıllık cirosu 101250 bin TL aralığında olan 2 işletme, 251-500 bin TL aralığında 1 işletme, 501-750 bin TL
aralığında 1 işletme, 751 bin-1 milyon TL aralığında 3 işletme ve 1 milyondan fazla yıllık ciroya
sahip 26 işletme bulunmaktadır. Yani araştırmamıza konu işletmelerin %78,79’u yıllık cirosu
1 milyon TL’nin üzerinde olan büyük gıda sanayii işletmeleridir. İşletmelerdeki çalışanların
%78,67’si daimi işçilerden oluşmaktadır. %5,29’u geçici işçiler, %4,90’ı yöneticiler, %3,85’i
mühendis, %3,75’i tekniker ve %3,55’i işletme sahiplerinden oluşmaktadır. Araştırma
alanındaki işletmelerin tamamı bitkisel gıda üretimi alanında faaliyet göstermektedir.
İşletmelerin %63,64’ü (21 adet) limited şirketi, %33,33’ü (11 adet) anonim şirket, %3,03’ü de
(1 adet) şahıs şirketi niteliğindedir. İşletmelerin %59,52’si kendisini ulusal, %30,18’i
uluslararası ve %10,30’u da bölgesel olarak nitelemektedir. Araştırma alanındaki işletmelerde
toplam çalışan sayısı 2002’dir. Bunun %58,04’ü (1162 kişi) erkek, %41,96’sı (840 kişi) ise
kadınlardan oluşmaktadır. İşletmelerdeki toplam 2002 çalışanın %49,20’si ilköğretim,
%31,42’si lise, %7,89’u ön lisans, 9,84’ü lisans, %1,40’ı yüksek lisans ve %0,25’i de doktora
mezunudur. İşletmelerin en çok ihracat yaptıkları ülkeler Irak, Almanya, KKTC, Azerbaycan,
ABD, Libya, Hollanda, İngiltere, İran ve İtalya’dır. Bunların dışında Malezya, Umman, BAE,
Mısır, Ürdün, Güney Afrika Cumhuriyeti, Kosova, Ukrayna, Bulgaristan, Kuveyt, İsrail, Bosna
Hersek, Rusya, Brezilya, İspanya, Sırbistan, Çin, Tayvan, Suudi Arabistan, Avusturya,
Japonya, Türkmenistan, Kanada, Katar, Belçika, Afganistan, Bahreyn, Gürcistan, Fas,
Danimarka, Macaristan, Cezayir, Tanzanya ve Fransa gibi ülkelere de ihracat yapmaktadırlar.
Araştırma alanımızdaki işletmelerin %70’i (23 adet) uluslararası fuarlara katılım
gösterdiklerini, %30’u (10 adet) ise katılmadıklarını beyan etmişlerdir. Araştırma alanında
işletmelerin %94,78’i yeni müşteri ve pazar bulmak amacı ile fuarlara katılmaktadırlar.
Sonuç olarak, işletmelerin uluslararası fuarlar hakkında yeterince bilgilendirilmesi, televizyon
programlarında ve diğer kitle iletişim araçlarında kamu spotu oluşturularak farkındalık
yaratılması gerekmektedir. Fuarlara katılım teşviklerinin işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayıp
karşılamadığı tespit edilerek gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Nitekim Aktürk ve Şenol
(2010) yapmış oldukları çalışmada işletmelerin global rekabet ortamında ihracat yapabilmeleri
için uluslararası fuarlara katılımlarının desteklenmesi gerektiğini vurgulamışlardır. Aycı ise
(2009) yapmış olduğu çalışmada KOSGEB yurt dışı fuar desteğinden faydalanan 91 KOBİ’den
24’ünün, KOSGEB desteğinden faydalanmasa yurt dışı fuara katılmayacağını belirtmiş olup bu
KOBİ’lerden bazılarının yurt dışı fuar sonrası ihracat başlangıcına/artışına yönelik önemli
faydalar elde ettiğini belirtmiştir.
İhracat için yeni pazarlar bulmayı amaçlayan, dünyadaki fuar ve tanıtım organizasyonlarını
takip edecek kurullar oluşturulmalı, bu kurullarda kamu, özel sektör, ihracatçı birlikleri,
kooperatifler, STK’ların yer alması sağlanmalı ve belirli aralıklarla bu kurulların toplanarak
çalıştaylar düzenlemesi, dünyadaki gelişmeleri, eğilimleri, ülkelere göre değişkenlik gösteren
müşteri beklentilerini analiz etmeleri ve bu çalıştaylardan çıkan sonuçları da sektördeki
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işletmelere yeni pazarlar bulmak adına rapor halinde sunmaları sağlanmalıdır. Aycı’nın (2009)
yapmış olduğu çalışmada anket uyguladığı işletmelerin % 43’ünün hedef pazara
ilişkin bilgisinin olmadığı veya eksik olduğunu belirtmesi bu tespitimizi
doğrular niteliktedir.
Araştırma sonuçlarından anlaşılacağı üzere işletmelerin büyük çoğunluğu uluslararası fuarları,
ürün tanıtımından ziyade toplu satış ve pazarlama aracı olarak görmektedirler. İşletmelerin,
fuarcılığın sanayi devrimi öncesi zamanlardaki fonksiyonu olan toplu satış amaçlı pazar ve
panayır algısı değiştirilmeli, bunun yerine “ürün tanıtım organizasyonu” algısı oluşturulmalı ve
ürettikleri ya da geliştirdikleri ürünü fuarlarda tanıtmadan önce ciddi hazırlıklar yapmalarının
önemi vurgulanmalıdır.
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ARKEOKİMYA AÇISINDAN ARKEOLOJİK MATERYALLERİN TÜRLERİ
TYPES OF ARCHEOLOGICAL MATERIALS IN TERMS OF ARCHEOCHEMISTRY
Doç. Dr. Sevi ÖZ
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

ÖZET
İnsanların gıda, değerli eşya, inşaat ve ulaşım gibi amaçlar için kullandıkları ham maddeler akıl
almaz miktarda ve çeşittedir. Doğal olarak arkeolojik alanlarda çok çeşitli materyaller bulunur.
Arkeolojik alanlarda bulunan malzemeleri kimyasal olarak analiz etmek için; içerikleri
hakkında bir şeyler anlamak esastır - kaynağı, teknolojisi, kullanımı ve yok oluşu. Bu
çalışmada, kaya, çömlek, kemik, sediman, metal gibi arkeolojik alanlarda çok yaygın olan bazı
hammaddeler incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Arkeokimya, Arkeolojik Materyaller, Kayaç, Poteri
ABSTRACT
The range of raw materials that humans use for food, construction, valuables, transportation,
and other purposes is enormous. Many materials are found at archaeological sites.
In order to understand chemically analyze the materials found at archaeological sites; it is
essential to understand something about their context – sources, technology, use, and disposal.
In this study, some raw materials which are very common in archeological areas such as rock,
pottery, bone, sediment and metal will be examined.
Keywords: Archaeochemistry, Archaeological Materials, Rock, Pottery
1. GİRİŞ
İnsanların gıda, değerli eşya, inşaat ve ulaşım gibi amaçlar için kullandıkları ham maddeler akıl
almaz miktarda ve çeşittedir. Doğal olarak arkeolojik alanlarda çok çeşitli materyaller bulunur.
Arkeolojik kazılarda ele geçen buluntuları
Kaya veya kayaçlar
Çanak çömlek veya poteriler
Kemikler ve dişler
Sedimanlar ve topraklar
Metaller ve diğer materyaller
şeklinde gruplandırabiliriz. Diğer materyaller;
Cam ve camsı maddeler
Boyalar
Harçlar ve sıvalar ve betonlar
Kabuklar (kabuklu hayvan kalıntıları)
olarak alt gruplara ayrılabilir.
1.1 KAYALAR VE KAYAÇLAR
İnsan atalarımızca yapılmış en eski taş eşyaların görünmesi günümüzden 2 milyon yıl öncesine
kadar inmektedir. Bu eşyalar genellikle erken dönem arkeolojik alanlarda ele geçen yegâne
kalıntılardır. Atalarımızın bitki ve hayvan kaynaklı materyalleri içeren teknolojilere sahip
olduklarına şüphe yoktur, ancak taş çoğunlukla daha dayanıklı olduğundan, diğer materyaller
zamanla yok olurken taş değişmeden kalabilir. Bu yüzden, insanların yaşadığı en eski döneme
Paleolitik dönem (eski taş çağı) adı verilmiştir. Mezolitik ve Neolitik dönemlerin de
eklenmesiyle taş devri aşağı yukarı 2.6 milyon yıl öncesinden 4000 ila 5000 yıl öncesine
kadarki tarihi gösterir. Bu dönemin tarihin % 99.8’ini oluşturduğu anlaşılmaktadır. Dönem
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boyunca taş eşyalar oldukça büyük bir evrim geçirmiştir. En eski taş eşyaları olan Oldowan
kazıyıcılar, parçalayıcılar ve tokmaklardan başlayıp taşın çeşitli süs eşyalarına, taş kullanılarak
yapılan boyalara, dini objelere, inşaat malzemelerine, öğütme ve cilalama amaçlı malzemelere,
taş güllelere ve diğer amaçlarla kullanılan malzemelere evrilmiş olduğu görülür. Bu eşyaların
çoğu, taşların birbirine vurularak yontulması ile elde edilmişlerdir.
Arkeologlar taş araçları kullanımlarına göre tanımlarken (yontu, mermi, burgu, öğütme taşı
gibi), arkeokimyacılar bu materyallerin bileşimlerine odaklanırlar. Bu süreç taşın jeolojik
olarak tanımlanması ile başlar. Diğer bir deyişle ne tip bir kayayla uğraşıldığı anlaşıldıktan
sonra kayayı oluşturan minerallerin belirlenmesiyle devam edilir, daha sonra taşın içerdiği
temel, az ve iz element analizleri ve hatta araştırma konusuna bağlı olarak izotop analizi yapılır.
Kullanımla ilgili tanımlama çoğunlukla alanda yapılır. Malzemeye aşina olan bir arkeolog
bulunan eşyanın jeolojik karakterini de belirleyebilir yani hangi tür kayadan (yeşim taşı, çört,
obsidyen, mermer gibi) kaynaklandığını tahmin edebilir. Seçilen kayanın tipi genelde yapılacak
aracın kullanım alanıyla ilişkili olmaktadır. Örneğin, obsidyenden iki yüzü keskin bir uç,
granitten de bir öğütme taşı yapılabilirken tersini yapmak pek olası değildir.
Kaya tipleri tam bir jeoloji eğitimi olmadan da bazı temel bilgilerle belirlenebilir; tane boyu ve
düzeni gibi bazı dokusal özellikler, dokudaki homojenlik veya heterojenlik gibi özelliklerden
yola çıkılıp sık rastlanan bir düzine kadar kaya oluşturan mineraller belirlenerek kaya tipleri
tanımlanabilir. Kaya tipleri ve önemli karakteristik özellikleri Tablo 1.1’de verilmiştir.
Tablo 1.1 Kaya tipleri ve önemli karakteristik özellikleri
Kayanın adı

Tipi

Görünümü

Bazalt

Püskürük

Andezit

Püskürük

Riyolit

Püskürük

Obsidyen

Püskürük

Gabro

Püskürük

Diyorit

Püskürük

Granit

Püskürük

Şeyl

Tortul

Kumtaşı
Kireçtaşı

Tortul
Tortul

Sleyt & fillit

Tortul

İnce taneli, homojen,
koyu renkli,
kahverengi, mavi gri,
siyah
İnce taneli, homojen,
katkılı, genellikle
kahve renkli ve mavigri tonlu
İnce taneli, homojen,
katkılı
İnce taneli, yeşilden
griye ve siyaha
değişen renklerde
Koyu renkli,iri taneli,
bandsız
İri taneli, açık ve
koyu renk mineraller,
bandsız
Açık renk veya
pembe, iri taneli,
heterojen
Genellikle koyu renk,
yumuşak, ince taneli,
homojen
Kum boyutu taneli
Genellikle ince taneli,
açık renkli, yumuşak
Genellikle koyu renk,
ince taneli, homojen
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En çok bulunan
mineralleri
Feldispat, piroksen,
olivin

Feldispat, amfibol

Feldispat, mika, kuvartz
Kuvartz

Feldispat, piroksen,
olivin
Feldispat, amfibol

Feldispat, mika, kuvartz

Kil

Kuvartz, feldispat
Kalsit
Kil, mika
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Kuvartzit

Başkalaşım

Mermer

Başkalaşım

Nays

Başkalaşım

Sert, camsı, kum
boyutunda taneli
Genellikle açık renkli
veya beyaz çelikten
daha yumuşak
İri taneli, homojen

Kuvartz
Kalsit

Feldispat, amfibol,
mika, kuvartz

En sık rastlanan minerallerin belirlenmesi, bazı karakteristik özellikleri kullanılarak kolaylıkla
yapılabilir. Sık rastlanan kaya oluşturucu mineraller ve ayırt edici özellikleri Tablo 1.2’de
verilmiştir.
Tablo 1.2 Sık rastlanan kaya oluşturucu mineraller ve ayırt edici özellikleri
Mineral

Rengi

Kırılma türü

Sertliği

Kuvartz

Açıkrenk, berrak

Düzensiz kırılma

Muskovit mika

Açık renk,
beyaz/sarı

Tabakalı

Feldispat

Açık renk,
beyaz/pembe

Blok halinde

Cam veya
çelikten daha sert
Cam veya
çelikten çok daha
yumuşak
Cam ve çelik
sertliğinde

Kalsit

Açık renk

Rombohedral
kırılma

Olivin

Koyu, yeşil

Düzensiz kırılma

Garnet

Koyu, Kırmızı

Düzensiz Kırılma

Biyotit mika

Koyu kahve veya
siyah

Tabakalı

Amfibol

Koyurenk

Piroksen

Koyurenk

60o ve 120ode
yarılma
Dik açılı yarılma

Cam veya
çelikten çok daha
yumuşak
Cam veya
çelikten daha sert
Cam veya
çelikten daha sert
Cam veya
çelikten çok daha
yumuşak
Cam ve çelik
sertliğinde
Cam ve çelik
sertliğinde

Çokça
bulunduğu kaya
Kumtaşı, granit
Granit, nays
Çoğu püskürük
ve başkalaşım
kayaları, kumtaşı
Kireç taşı

Koyu renk
püskürük kayalar
(bazalt ve gabro)
Bazı başkalaşım
kayaları
Granit, nays
Başkalaşım
kayaları, andezit
Koyu renk
püskürük kayalar
(bazalt ve gabro)

Minerallerin belli kimyasal formülleri (Kalsit: CaCO3, Quartz: SiO2) ve belirli yapısal
özellikleri vardır. İki farklı mineral aynı kimyasal bileşimde, fakat farklı yapıda olabilir. Bu
durumda farklı özelliklere sahip farklı mineraller ortaya çıkabilir. Herhalde bu konuda en iyi
örnek grafit ve elmastır. Grafit saf karbon olup karbon atomları birbirlerine bağlanarak
tabakalar oluşturur ancak tabakalar arasındaki etkileşim oldukça zayıftır. Kimyasal bağlar
bozulmadan levhalar birbirleri üzerinde kolayca kayabilir ve grafitin en yumuşak mineral
olmasını sağlar. Elmas da grafit gibi saf karbondan oluşur; ancak her karbon atomu dört ayrı
karbon atomuna bağlanarak üç boyutlu bir düzen oluşturur. Bu yapı elmasın bilinen en sert
mineral olmasını sağlar [1].
Kalsit ve aragonit diğer bir benzer mineral çiftidir. İkisi de kalsiyum karbonattır (CaCO3), fakat
yapıları farklıdır. Örneğin deniz kabuğu bu mineral tabakalarını içerir, optik özelliklerindeki
farklılıklardan yararlanılarak mikroskop altında ayırt edilebilirler. Yani, belirli bir minerali
tespit ederken kimyasal yöntemlerle beraber, fiziksel özelliklerindeki ayırt edici faktörlere de
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başvurulur. Bu özellikler çoğunlukla gözlemsel olarak petrografik mikroskoplarla belirlenir
veya doğrudan kristal yapılarının belirlenmesi için X-ışını kırınımı (XRD) yöntemine
başvurulur.
Kaya tipinin bilinmesi materyalin coğrafi kökeniyle ilgili ipuçları da sağlar. Örneğin obsidyen
yalnızca genç volkanik alanlarda ve yakınlarındaki birikintilerde bulunur. Bazı durumlarda
gözle görülebilir özelliklerinden yararlanılarak kayanın tipi ve kaynağı belirlenebilir. Ancak
çoğu taş materyalin kaynağına ilişkin bilgi ancak ileri laboratuvar analizleri sonucunda elde
edilebilir.
Gerçekte, arkeokimyanın odak noktalarından biri bazı önemli kayaların, özellikle obsidyenin
özgün jeokimyasal “parmak izlerini” belirleyerek, kaynağının bulunmasını sağlamaktır. İdeal
olarak analizde tüm olası kaynaklardan toplanan kaya örneklerinin element numuneyi analizi
yapılır, kaynağa bağlı olarak değişen elementler belirlenir, buluntunun analiz sonuçları ile
eşleştirme yapılarak coğrafik kaynak belirlenmeye çalışılır. Her zaman bir eşleşme durumunu,
o buluntunun belirlenen kaynaktan çıktığı şeklinde yorumlamak doğru olmayabilir. Ancak
diğer olası kaynaklarla kayda değer bir fark gözlendiği bir durumda, geriye kalan kaynak
buluntunun coğrafi kökenidir denebilir.
Sıkça rastlanan kayalar ve mineraller arasında yer almayan, doğal metaller, değerli taşlar ve
pigmentler gibi çok sayıda jeolojik materyalden de söz etmek gerektir. Bu materyallerin önemi
sıkça rastlanan kayalardan daha fazladır, çünkü arkeolojik buluntularda bunlara oldukça az
rastlanır. Bu gibi materyallerin az oluşu, dağılımının seyrekliği, çok değerli oluşları bir
arkeolojik veri içinde bulunmaları, bölgede yaşayan insanların onları uzak kaynaklardan elde
ettiklerini, uzak topluluklarla takas veya başka ilişkilerle sağladıklarını gösterebilir. Obsidyene
ek olarak benzer arkeolojik değer taşıyan ve arkeometristlerin oldukça ilgisini çeken diğer
materyaller yeşim taşı, firuze taşı, mermer, metal cevherleri, doğal metaller ve çörttür [2].
Bu tür jeolojik materyallerin analizi, gözle veya mikroskopla belirlenemeyen ince taneli
pigment ve taşların temel tanımlama çalışmalarını gerektirir. Bu ince taneli materyallerin
tanımlanması için genelde XRD ve Raman Infrared spektroskopisi sıklıkla kullanılır. XRD
çoğunlukla toz halindeki örneklere uygulanır ancak birden fazla mineralin kompleks
bileşimlerinin analizlerinde yorum yapmak çoğunlukla zor olur. Raman IR spektroskopisi
numunenin toz haline dönüştürülmesini gerektirmediği için katı haldeki taş örneklerini
incelerken sıkça kullanılmaktadır. Bu materyallerin toplam element analizleri yapılarak
kaynaklarının belirlenmesi sağlanabilir.
Tanımlama ve kaynak belirleme çalışmalarının yanında, taşlar üzerindeki diğer çalışmalar
mikroskopla kullanım izlerinin belirlenmesi, DNA ve diğer biyolojik olarak ayırt edici
moleküllerin bulunabileceği kalıntıların analizini içerir [3].
1.2 ÇANAK ÇÖMLEK
Taş aletlerin milyonlarca yıldır kullanılıyor olmasına karşın arkeolojik buluntularda pişirilmiş
kilden küçük heykellere ancak 25000 yıl önce rastlanmıştır. Kullanılan ilk kil çömleğin yaklaşık
16000 yıl önce yapılmış olduğu anlaşılmıştır. Kolay bozulan kilden yapılan 400oC’nin üstünde
pişirildiğinde güçlü hale gelen seramik malzemeler orijinal kilden çok daha sert ve dayanıklıdır.
Kırık seramik parçaları, seramik kaplar en çok bulunan arkeolojik buluntulardır. Hatta birkaç
milyon yıldan daha eski arkeolojik alanlarda bile seramik parçaları buluntuların çoğunluğunu
oluşturmaktadır.
Seramik hammaddeleri plastik olup istenilen her şekle girdiğinden morfolojik ve fonksiyonel
farklılıkları çok fazladır, bu durum onları arkeolojik materyaller içinde en çok çalışılan buluntu
haline getirmektedir.
Çanak çömleklerde işlev, stil, dekorasyon, üretim yöntemleri gibi konularla ilgili genel analiz
yöntemleri üzerine ciltlerce eser yazılmıştır. Dolayısıyla bu konuyu burada detaylı olarak ele
almamıza gerek olmayabilir.
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En basit analiz aşaması seramik malzemenin tanımlanmasıdır ve bulunduğu alanda kolaylıkla
yapılabilir. Sonraki analiz aşaması, kullanılan ham maddeler olup çanak çömleğin coğrafik
kaynağının belirlenmesi için yapılır. Bu aşama genellikle morfolojik ve stilistik incelemeleri
içerir, seramiğin ait olduğu kültür bölgesi ve zaman aralığını ortaya çıkarabilir.
Ayrıca bu aşama, çanak çömleğin üretildiği yerin belirlenmesini sağlayan mineralojik ve
elementel bileşim analizlerini de içerir.
Bütün arkeolojik seramik malzemeler kilden yapılmış olmasına rağmen pişirme kilin yapısını
tamamen değiştirip orijinal mineral yapısı bozulduğundan kilin yapısını mikroskobik olarak
veya X-ışını kırınımı ile belirlemek neredeyse imkânsız hale gelir. Ancak, tüm arkeolojik
seramikler, temel kil bileşeninin pişme karakterlerini ve diğer özelliklerini iyileştirmeye
yarayan katkı maddeleri içerir. Seramik ustaları katkı maddesi olarak sıklıkla mineral haldeki
kumları kullanır. Katkıdaki minerallerin tanımlanması orijinal kayanın belirlenmesini, bu da
seramiğin üretildiği yerin bulunmasını sağlar.
Mineral analizi gözle veya mercekle yapılamıyor ise, seramik parçasından ince kesit hazırlanır.
Bir ince kesit mikroskop camı üzerine yapıştırılmış seramik parçasıdır, inceltilerek 0.030
mm’lik bir kalınlık elde edilir. Bu kalınlıkta minerallerin çoğu ışığı geçirgen hale gelir ve
petrografik mikroskopta incelendiklerinde bazı karakteristik optik özellikler gösterirler. Bu
özellikleri tespit edebilmek için petrografik mikroskop, geçen polarize ışığı alacak şekilde ve
kesitin her yönden incelenebilmesi için döner tabla eklenerek modifiye edilir.
Katkı maddesi olarak deniz kabuğu, kemik veya seramik kırıkları kullanılmış ise analizleri,
kaya katkı maddelerinde olduğu gibi coğrafik kaynak bilgisi veremezler. Ancak çanak çömleğin
üretim reçetesi ile ilgili oldukça spesifik bilgiler sağlar. Bu bilgiler de hemen her zaman belli
bir kültüre ve dolayısıyla o kültürün yaşadığı coğrafyalara işaret eder.
Çanak çömleklerin coğrafi kökenlerini bulmak amacıyla kimyasal analizlerine sık sık
başvurulur. Hatta bu çalışmalar arkeometri araştırmalarının tartışmasız en yaygınlarındandır
diyebiliriz. Bu noktada sıkça sorulan bir soru, farklı stilde belli bir seramiğin, uzak mesafede
yapılmış seramiklere stil yönünden benzerliği oradan ithal edilmiş olabileceği veya söz konusu
stilin yerel taklidi olup olmadığıdır. Aynı yerde bulunan egzotik (yabancı) ve yerli seramik
parçalarının bileşim analizlerinin yapılarak birbiriyle karşılaştırılması böyle bir sorunun
çözümüne delil yaratabilir. Eğer bu ithal seramik uzak mesafede bulunan seramiklere benziyor,
yerel olanlara pek benzemiyorsa, belli bir takas veya ticaretle gelmiş olabilir. Tersi bir durum
(söz konusu seramik uzak mesafede bulunan seramiklere benzemiyor, yerel ürünlere
benziyorsa) onun yerel bir taklit olduğu anlaşılır. Eğer söz konusu seramik, yerele de ithale de
benzemiyorsa daha farklı bir hipotez üretilmesine ve sorgulamaya gerek vardır.
Çanak çömlekler üzerine yapılmış kimyasal çalışmaların çokluğu sayesinde bugün seramiklerin
kimyasal analizleri ile ilgili oldukça geniş bir veri tabanı elde edilmiştir.
Bileşimleri normal olarak insan eliyle değiştirilemeyen jeolojik materyallerin kimyasal kaynak
çalışmalarının aksine, seramiklerin bileşimi insanın seçimine bağlı olduğundan kimyasal
verilerin yorumlanması çok daha problemli olmaktadır. Bir yerdeki çömlekçiler farklı reçeteler
kullanarak farklı işlev ve stilde değişik çömlekler yapabilir ve yapmışlardır. Örneğin,
Veracruz’daki su testileri incelendiğinde, ana gövdelerinin, filtre bölümlerinin ve üst taraftaki
hunimsi bölümün farklı kil ve katkı maddeleri kullanılarak yapıldığı görülmüştür. Diğer bir
deyişle, aynı bir kap için üç farklı bileşim bulunmaktadır.
Seramiklerin bileşimlerinde etkili olabilecek diğer bir faktör de toprak altında kaldıkları süre
içinde yapılarına giren ve çıkan elementlerdir. Buna “diagenesis” (diyajenez) adı verilir.
Yüzeyde bozunabilen taş aletlerden farklı olarak seramikler normal olarak çok boşluklu mikro
yapıya ve çok küçük boyutlu taneciklere sahip olduğundan çok fazla yüzey alanına dolayısıyla
yüksek kimyasal aktiviteye sahiptir. Bu boşluklu yapı ve aktiflik seramiğin yapısında
değişikliğe neden olur. Seramikteki sodyum, potasyum gibi suda çözünen elementler yer altı
sularına geçer, yeraltı suyundaki elementler ise seramikteki mikro boşluklarda toplanabilir. Bu
kimyasal değişim herhangi bir kimyasal analizde ortaya çıkabilir.
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Toprak altındaki değişime ek olarak, kazıdan sonra yapılan asitle yıkama, dayanım artırıcıya
daldırma gibi işlemler de bileşime etki edebilir [4].
1.3 KEMİK
Kemik, arkeolojik alanlarda, korunabilecekleri şartlar varsa, ele geçen buluntular arasında yer
alır. Kemik en sıklıkla yemek artıklarında, gömülü insan kalıntısı olarak görülür. Bunlara ek
olarak, hayvanların kemik ve iskelet dokularından (diş, geyik boynuzu, kabuk, boynuz gibi)
yapılmış alet ve donanım olarak da rastlamak mümkündür. Arkeozoologlar kemiğin küçük
parçalarından ait olduğu hayvanın genetik yapısıyla ve türüyle ilgili çıkarımlar yapabildikleri
gibi, hayvanların yaş ve cinsiyetlerini de anlayabilirler. Kemik, hayvanların leş veya av olarak
tüketilip tüketilmediği, evcil olarak yetiştirilip yetiştirilmedikleri, yaşları ve cinsiyetleri, nasıl
kesilip doğrandıkları, toplumun yemek kültüründe etin yeri, hayvanların nasıl ve ne zaman
öldükleri, evcilleştirme işleminin nasıl yapıldığı sorularına cevap verebilir.
İnsan kalıntılarından da benzer çıkarımlar yapmak mümkündür. İnsan iskeleti vücutlarımızı
destekleyen yapısal bir çerçeveden çok daha fazlasıdır. Diş minesi iskeletin en sert bölümüdür
ve büyük oranda apatit mineralinden oluşur, neredeyse hiç organik madde içermez. Bu özelliği
sayesinde çok zorlu gömü koşullarında bile korunarak günümüze kadar gelebilir. Öte yandan
kemik, organik maddeler ve mineral yapının bileşiminden oluşur, dolayısıyla bozunmaya ve
safsızlıkları absorplamaya daha yatkındır. Kortikal ve trabeküler kemik dokular arasındaki fark
iskelet parçalarının hayatta kalmasını anlamakta önemlidir, Şekil 1.1.

Şekil 1.1 Bir kemiğin temel kısımları
Kemiklerin çoğu iki çeşit doku içerir. Kortikal ve trabeküler kemik oranı iskeleti oluşturan
farklı kemiklerde değişiktir. Kortikal kemik sert ve yoğundur, iskeletin gücünü ve
dayanıklılığını destekler. Uzuvlarda daha çok bulunur. Trabeküler kemik ise süngerimsi kemik
dokusudur; omurganın, kaburganın, pelvisin ve diğer kemiklerin iç kısımlarını oluşturur.
Trabeküler kemik iskelette daha az yapısal destek sağlar ancak metabolizmada önemli bir rol
oynar. Daha boşluklu ve daha yumuşak yapısı nedeniyle trabeküler kemik dokusu genellikle
toprak altında gömülmüş kemiklerin ilk bozulan kısımlarını oluşturur. Ölmüş bir bireyin
kemiklerinde çok miktarda bilgi saklıdır. İskelette yaş ve cinsiyet bilgisi bulmak mümkündür.
Uzun kemiklerin uzunluk ve kalınlıkları bireyin gücü ve cüssesi hakkında fikir verir. Bireyin
geçirdiği hastalık veya rahatsızlıklar sıklıkla kemiğe işlenmiş durumdadır. Tarih öncesi insan
kemiğinin analizinden, bireyin ölüm yaşı, ölüm nedeni, cinsiyeti, geçirdiği hastalık veya
kazalar, mesleği, göç etme ve beslenme durumu ile ilgili bilgilere ulaşılabilir. Kemik organik
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bir madde olduğundan, eski (antik) DNA bilgilerine de sahip olabilir. Bu durum geçmiş
aktiviteler ve sülale ilişkileriyle (kalıtımla) ilgili önemli bilgiler sağlar.
Kemik yapısal ve fizyolojik fonksiyonları olan dinamik, hücresel bir yapıdır. Kemik
vücudumuzu destekleyen iskeleti oluşturur ve hareket için gerekli bağlantıları sağlar. Kemik
metabolik ve hematolojik fonksiyonlarda da önemli bir rol oynar. Örneğin kemik iliği
akyuvarları üretir. Bütün bu aktiviteler ve fonksiyonlar kompleks bir yapıyı gerektirir. Kemik
aslında harika bir uzay çağı materyali olarak değerlendirilebilir; organik moleküller ve mineral
kristallerin oluşturduğu karmaşık bir yapıdır. Kemik dokusu özünde mineral yapıda liflerden
oluşur, lifler organik yapıdaki kollojen temel üzerine yerleşmiş inorganik yapıdaki kalsiyum
fosfat (apatit) kristallerinden oluşur. Kemiğin üç temel bileşeni vardır; mineral kısım (apatit),
organik temel (matris) (kollojen) ve su. Kuru ağırlığın aşağı yukarı % 30’unu organikler, %
70’ini mineraller oluşturur. Kemik ve dişler mineral haldeki kristallerin kollojene eklenmesiyle
oluşturulur. Temel bileşenlere (yani kalsiyum, fosfat ve suya) ek olarak, bir grup az ve iz
element de kemik dokusunda bulunur. Hidroksiapatit (Ca, Sr, Ba)5(PO4)3(OH, F) kemik ve diş
minesinin temel mineral bileşeni olup ilgili yapılara sertlik sağlar.
Kollojen, sinirleri kuvvetlendiren, deriyi ve iç organlarını destekleyen geniş elastiki tabakaları
güçlendiren moleküler kabloları oluşturan temel bir yapısal proteindir. Kollojen
vücudumuzdaki tüm proteinin dörtte birini içerir. Kollojen kuru, yağsız kemiğin organik
kısmının %90’nını oluşturur. Temel karakter olmasına rağmen kollojen oldukça basit bir
proteindir. Ana bileşenleri asetik asit, pirolin ve 4-hidroksipirolindir.
Kemik dokuyu oluşturan mineraller ve organik moleküller kişinin içtiği su ve yediği
yemeklerden kaynaklanır. Dolayısıyla kemik ölmüş bireyin gıda rejimiyle ve hayat hikâyesiyle
ilgili bilgilere de sahiptir. Kemiğin hem elementel hem de izotopik bileşimi gıda rejiminin
belirlenmesi çalışmalarında araştırmalarında önemlidir. Elementel analiz kemiğin mineral
yapısına odaklanırken izotop çalışmaları genellikle organik kısma yönelik düzenlenir. İzotop
analizleri ayrıca kemik ve dişe işlenmiş coğrafi köken ve geçmişteki iklim özelliklerini bulmak
amacıyla kullanılır [5].
1.4
SEDİMAN VE TOPRAK
Sediman jeoarkeolojide önemli bir terimdir. Sediman, su ve başka sıvılarla taşınabilen tanecikli
yapıdaki maddedir (kum, kil, yaprak, deniz kabuğu vd.). Sedimanlar katı taneciklerden oluşmuş
katmanlar halinde birikirler. Kaya veya su olmayan tüm yeryüzü sedimandır veya sedimanla
kaplanmıştır. Gerçekte, toprak altındaki tüm arkeolojik materyaller sediman birikintileri içinde
bulunur.
Kayalar çok uzun zaman sürecinde oluşur ve arkeolojik materyallerin çoğu bir kaya tabakası
içinde bulunamayacak kadar gençtir. Volkanik patlamalar zaman zaman tarih öncesi buluntuları
lav içine gömebilir ancak bu ayrıcalıklı bir durumdur.
Toprak, yeryüzünde bozunmayla oluşmuş özel bir tür sedimandır. Bu havada bozunma,
yeryüzünün rengini, bileşimini, şeklini ve dokusunu değiştiren kimyasal ve biyolojik
aktiviteleri ifade eder. Bu olaylarda yağmur, don, bitki ve hayvan aktiviteleri, değişimi yaratan
ana güçlerdir. Toprak yalnızca yüzeyde bulunmaz. Eski toprak katmanları yenileri tarafından
kaplamış durumdadır. Dolayısıyla, gömülmüş topraklarda eski yüzeyle ilgili yararlı bilgiler
taşır.
Topraklar, sedimanların yüzeyinde oluşur ve genellikle birikintinin fiziksel ve kimyasal
özelliğindeki değişimleri yansıtan bozunma bölgelerini gösterir. Ana materyalin türüne ve
bozunma koşullarına bağlı olarak değişen çok farklı türde toprak vardır. Topraklar, sıcaklıkla,
yağışla ve mevcut bitki örtüsüyle de değişiklik gösterir. Ancak toprakların çoğu bozunma işlemi
ve materyalin çözünürlüğüyle ilgili ortak özelliklere sahiptir.
Çoğu toprakta gelişimleri sırasında oluşmuş tabakalaşma görülür. Toprağın üst bölümü organik
veya O seviyesi olarak adlandırılır; toz ve yaprak döküntüleriyle diğer organik materyalleri
içerir. Bu seviye normal olarak organik maddelerin bozunmasından kaynaklı olarak koyu
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renklidir. A-seviyesi de (üsttoprak), organik madde içeriğinden dolayı koyu renktedir ve
genelde gevşek ve kolay ufalanabilen bir sedimandır. Yüzeyden akan yağmur suyu Aseviyesindeki çeşitli mineralleri çözerek veya iterek B-seviyesine (alttoprak) aktarılmasına yol
açar. Bu noktada çözünen maddeler hareketsiz hale gelir ve birikir. Alt toprak genelde daha
açık renktedir, daha az organik madde içerir ve daha yoğun yapıdadır. C-seviyesi ise ana
materyalin parçalanmaya başladığı geçiş zonudur. C-seviyesinin altı değişmemiş ana
materyaldir (ana kaya veya sediman). Toprağın kimyası, çeşitli fiziksel olaylar, bitki, hayvan
aktiviteleriyle birlikte ana materyali çözer ve parçalar, böylece, kayadan sedimanın ve
sedimandan da toprağın oluşmasını sağlar.
Bir sedimanı oluşturan taneciklerin en önemli karakteristik özelliği boyutlarıdır. Çakıl taşı,
kum, ince kum (silt) ve kil sedimanların temel kategorileridir, (Şekil 1.2).

Şekil 1.2 Toprak ve sedimanları oluşturan mineral taneciklerinin göreceli boyutları
Tablo 1.3 Sedimanların sınıflandırılması ve boyut kriterleri
Çakıl
> 2.0 mm
Kaya parçası
> 256 mm
Kaldırım taşı
64- 256 mm
Çakıl taşı
2- 64 mm
Kum
0.10-2.0 mm
Çok iri kum
2.0-1.0 mm
İri kum
1.0-0.5 mm
Orta boyutta kum
0.5-0.25 mm
İnce kum
0.25-0.10 mm
İnce kum
0.25-0.10 mm
Çok ince kum
0.10-0.05
Silt
0.05-0.002 mm
Kil
< 0.002 mm
Çakıl, kum, silt ve kil tanecikleri öncelikli olarak boyutlarıyla tanımlanır. Çakıl büyüktür, çakıl
taşından kaya parçalarına kadar geniş bir aralığı kapsar. Kum dokunulduğunda çakıl hissi verir,
taneleri çıplak gözle görülebilir. Silt küçüktür, tanecikleri ancak mikroskopla görülebilir. Silt
düzdür ve dokunulduğunda kaygandır. Kil çok küçüktür ve tanecikleri ancak çok yüksek
büyütmede bir elektron mikroskobu ile görülebilir. Kil ıslandığında yapışkan ve plastik özellik
gösterir.
Toprak bilimciler toprağın dokusunu tanımlamak için üç bileşenin yüzdesini kullanırlar; kum,
silt ve kil.
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Diyagramın üç kenarı bahsedilen üç bileşenin yüzdesini göstermektedir. Belli bir sediman
örneği için bu üç bileşenin yüzdeleri ölçülerek diyagramda yerine konur ve sedimanın tanımı
yapılır. Örneğin %30 kum, %10 kil ve %60 ince kum içeren bir toprak diyagrama göre kumlu
silt olarak tanımlanır.
Sedimanlarda farklı türdeki çakıl, kum, silt ve kil taneciklerinden başka yüzeyde toplanmış
birçok başka materyaller bulunur. Organik materyaller, volkan külü ve polen, fosilleşmiş
bitkiler ve nişasta taneleri gibi çeşitli bitkisel ürünler bunlardan bazılarıdır. Topraktaki organik
materyal veya humus, bitkisel, hayvansal veya mikrobiyal kaynaklı olabilir, görece taze veya
hayli bozunmuş durumda bulunabilir. Toprak canlı organizmalar için de bir yerleşim yeridir
[5,6].
Sedimanın organik içeriği yüzde olarak verilir ve değeri organik materyali yok edecek olan
yakma işleminden önce ve sonra örneğin tartılması ile elde edilir.
Sedimanlar, doğal kaynakların kullanımı, çevre ve iklim, yerleşim aktivitesi, teknoloji ve inşa
ile ilgili arkeolojik soruları yanıt verebilir. Arkeolojinin incelediği konularda sedimanlar bir
dizi farklı rol oynar: (1) çanak çömlek ve bina yapım malzemeleri için ham madde olarak, (2)
geçmiş toplumların yaşam alanlarında yüzey olarak (3) pigmentler için bağlayıcı ve ilaç veya
kozmetik malzemesi olarak kullanılabilir.
Kil tarih öncesi dönemlerde en çok çanak çömlek yapımında kullanılmıştır. Siltler bazen
seramiklerde kullanılmıştır, ayrıca badana, güneş tuğlası, kerpiç, ateş tuğlası gibi yapı
malzemelerinin bir temel bileşenidir. Çimler, toprak ve diğer sedimanlar tarih öncesi toplumlar
tarafından duvarlar, mezarlar ve diğer anıtsal yapılar için toprak malzemelerin yapımında
kullanılmıştır. Örneğin Çin’deki erken dönem uygarlıklar ev temellerini ve devasa şehir
duvarlarını yaparken çekiçlenerek sertleştirilmiş topraktan faydalanmışlardır. Bu yöntemde silt
odun bloklardan çerçevelerin içine odun çekiçler kullanılarak katman katman yerleştirilir. Çin
seddinin bazı kısımları bu şekilde yapılmış olup 2000 yıldan fazla bir zaman geçtiği halde hala
ayaktadır.
Yeryüzünü oluşturan topraklar ve sedimanlar bugün olduğu gibi geçmişte de insan
aktivitelerinin toplandığı yerlerdir. İnsan yerleşimi hemen her zaman, tortul birikintilerde
bulunur. İnsanlar etraflarındaki sedimanları kazar, taşır ve onlardan binalar inşa eder. Ayrıca
aktivitelerinin fiziksel ve kimyasal izlerini o bölgeye bırakır. Fiziksel izler çukurlarda ve
direklerde görünen kalıntılar, toprak işleri ve geride kalan bina temelleridir. Kimyasal izler ise
çeşitli aktivitelerden geride kalan element ve molekülerin gözle görünmeyen birikintileridir.
Örneğin, gübreleme tarım alanlarında, bugün laboratuvar analizleriyle kolayca ortaya çıkan
ayırt edilebilir bir organik kalıntı yaratır. Kemik, dışkı ve biriken diğer materyallerden
kaynaklanan fosfat insan yerleşimlerinin en önemli göstergelerinden biridir. Çeşitli insan
aktiviteleri ayırt edici bir takım kimyasal izler bırakır ki analizler sonucu ne oldukları ortaya
çıkarılabilir.
Toprak ve sedimanların arkeokimyası önemli bir çalışma alanıdır. Çünkü bu materyaller çeşitli
bilgiler içerir. Tarih öncesi yerleşim yerlerindeki topraklar; yerleşim yerinin genişliği, sınırları,
aktiviteleri, kronolojisi, kaynakların elverişliliği veya geçmiş çevre hakkında bilgiler içerebilir.
1929’da Arrhenius ilk defa topraktaki fosfat ile insan yerleşiminin bağlantısını kurarak
arkeolojik alanların bulunmasında çığır açan bir buluşa imza atmıştır [7].
1.5 METALLER
Metaller elektronları sistem içinde serbestçe dağılmış olan maddelerdir. Diğer materyallerde
durum farklıdır; komşu atomlar arasında elektronların ortaklaşa kullanılmasıyla kimyasal
bağlar oluşur. Metallerde atomlar, birbirleri üzerinden kolaylıkla hareket edebilir. Dolayısıyla
çoğu metal parçası kırılmadan, kolayca bükülebilir ve şekillendirilebilir. Ayrıca bahsi geçen
serbest elektronlar metallere iletkenlik ve metalik parlaklık kazandırır. Şüphe yoktur ki,
insanları metalleri kullanmaya iten de bu görsel ve işlevsel özellikleri olmuştur. Saf element
formunda bulabileceğiniz çoğu element metaldir. Ancak hemen hemen tüm elementler
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kimyasal olarak oldukça aktiftir. Dolayısıyla doğada saf element formunda bulunmazlar.
Doğada saf olarak bulunan metallerden bir bölümü kimyasal olarak reaksiyon vermekteki aşırı
seçiciliklerinden ötürü soy metaller olarak adlandırılmıştır. Bu grupta bulunan metaller altın,
gümüş, platin, osmiyum ve iridyum gibi nadir platin grubu metalleri ile bakırdır. Bakır
diğerlerine göre daha aktif olduğu ve daha sık bulunabildiği için bazen ana metal (base metal)
olarak adlandırılır.
Avrupa ve Orta Doğu’da bakır buluntunun arkeolojik kayıtlardaki yeri üç bölümlü taş-bronzdemir çağı sistemine; Kalkolitik (veya bakır çağı) teriminin eklenmesini sağlayacak kadar
önemlidir. Yukarı Michigan yarımadası gibi yerel bakır kaynaklarına sahip bazı diğer
bölgelerde de “Bakır” kültürleri görülmektedir.
Tarih öncesi toplumlar için bakırın çekici ve kullanışlı bir malzeme olduğu düşünülmektedir.
İlk bakır eşya örnekleri küpeler ve süs eşyalarıdır.
Kalay, kurşun ve çinkonun içinde bulunduğu diğer bazı elementler de doğada element olarak
ve doğal metal alaşımları halinde bulunur. Alaşımlara osmiridyum (osmiyum + iridyum) ve
awaruite (nikel + demir) örnek olarak verilebilir. Tabi bu oluşumlar oldukça nadirdir, yalnızca
alışılmışın dışındaki jeolojik koşullarda bulunur ve dikkat çekmeyecek kadar küçük miktarlarda
görülür.
Doğal bakır çoğunlukla diğer bakır mineralleri ile birlikte bulunur; Örneğin parlak mavi azurit
ve parlak yeşil malahit. Her ikisi de bakır karbonatlar ve çeşitli sülfürler ve arsenat
bileşikleridir. Bu bileşikler günümüzde bakırın ana cevherleridir. Oksijeni az bir ortamda
(örneğin aşırı miktarda odun kömürü ile) bu minerallerin ısıtılması, onları metalik bakıra
indirger. Daha da önemlisi mineral arsenik içeren bakır sülfür içeriyorsa indirgenme sonucu
elde edilen bakırda arseniğin bir kısmı çözünmüş olarak bulunur. Bu alaşımın erime noktası
bakırınkinden daha düşüktür, yüksek sıcaklıklarda daha akıcıdır, işlenmesi daha kolaydır ve
daha sert, daha az kırılgan bir metal (arsenikli bronz gibi) üretilmiş olur. Bu keşfin önemi
azımsanamaz; taş çağından bronz çağına geçişin göstergesi olmuştur.
Her ne kadar bilinen en eski bronzlar Doğu Akdeniz ve Mezopotamya’dan elde edilen arsenikli
bronzlar olsa da, arkeolojik olarak en önemli bronz kalay bronzudur. Başlangıçta muhtemelen
yanlışlıkla sonradan da kasti olarak kullanılmış bakır-kalay sülfür cevherlerinden
bahsedilebilir. Ancak kalay çoğunlukla kasiterit veya kalay oksit halinde bulunur. Bu mineraller
genellikle bakır birikintileriyle birlikte bulunmaz. Dolayısıyla buralardan elde edilen kalayın,
bronz yapmak için özel olarak bakırla karıştırıldığı düşünülebilir.
Bronzun teknolojik, coğrafik geçmişini ortaya çıkarmak aktif bir arkeometri araştırma alanıdır.
Günümüzde metallere ilginin çoğu kurşun izotoplarına odaklanmış durumdadır. Kurşun her ne
kadar bronzun ana bileşenlerinden biri olmasa da bronz genellikle binde birler düzeyinde
kurşun içerir; muhtemelen kurşun içeren bakır cevherleri bu miktar kurşunun varlığına neden
olur. Kurşunun doğada dört izotopu vardır; 204, 206, 207 ve 208. Bunların oranları coğrafik
olarak farklılık gösterir. Bronz farklı kaynaklardan gelen materyallerin teknolojik ürünü
olduğundan ve geri dönüşüm söz konusu olduğundan bu tür çalışmalar, problemli (zor)
çalışmalardır.
Metal teknolojisi öyle bir noktaya ulaşmıştır ki yüksek sıcaklıklar oksijeni yetersiz ortamda
elde edilebilmiş ve metal bileşiklerinden oksijenin olduğu gibi kükürdün de bileşikten
çıkarılması mümkün olmuştur, sonuçta çinko, kalay, kurşun ve demir gibi diğer metallerin
üretilmesi noktasına gelinmiştir. Bronz çağının arkasından gelen Demir Çağı bin yıl kadar
bronz çağıyla çakışır. Orta Doğu’da Demir Çağı milattan önce iki binin sonlarına doğru
başlamıştır. Her ne kadar genel görüş, insanlığın gelişiminde doğrusallık olduğu yönünde bir
eğilim olsa da önceleri, demir bronza göre aşağı düzeyde materyaldi, üretimi bronzdan daha
yüksek sıcaklık gerektiriyordu, içerdiği karbon miktarı düşüktü, dolayısıyla kırılgandı. Bir
düşünüşe göre bakır ve kalayın azalması bronz üretimini azalttı, yerine ikinci derecede önemli
olan demir üretimi arttı. Teknoloji öyle çabuk gelişti ki karbon içeriği yüksek çelikler
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üretilebilir hale geldi. Çelik bronza göre üstün özelliklere sahip olduğundan, özellikle silahlar
ve zırhlarda bronzun yerini almaya başladı.
Gerçekte demir çağından önce de, demir biliniyor ve kullanılıyordu. Sümerlerden erken dönem
Eskimolara kadar birçok eski kültür önemli miktarda olmasa bile demirden eşyalar üretmiştir.
Bunların çoğunun yeryüzü dışı kaynaklı olduğu örneğin meteoritlerden geldiği anlaşılmıştır.
Bu nedenle bazı eski Mezopotamya dillerinde demir gökten gelen anlamını taşır. Bazı sıra dışı
jeolojik koşullar, doğal demir veya tellurik demir oluşturmaktadır. Yaklaşık 60 milyon yıl önce
orta Grönland’ın batı sahillerinde demirce zengin magmanın, kömür içeren sedimanlarda
yüzeye çıktığı bilinmektedir. Lav ile kömürün tepkimesi sonucu demir oksit, doğal demire ve
demir karbüre indirgenmiş, kimileri bir metre çapında büyük yumrular oluşturmuştur.
Sertleşmiş lav bugünkü Disko Adası’nın bazalt kayalıklarını oluşturmuştur, ancak zamanla
bozunarak sahile, erozyona dayanıklı demir parçaları bırakmaktadır.
Metallerin bilinen petrografik ince kesitleri opak olduğundan inceleme ince kesit örneğinden
geçen ışıkla değil örnekten yansıyan ışık kullanılarak yapılır. Kullanılan metalografik
mikroskoplar normal petrografik mikroskoplara benzer ancak ışık kaynağı örneğin altında değil
üzerinde bir yerde bulunur. Örnek, polarize ışık altında döndürüldüğünde, örneğin karakteristik
dokusu, renk ve parlaklıktaki değişimleri gözlenerek doğal metaller, oksitler, sülfürler gibi
metal cevherleri ve alaşımlar tanımlanabilir.
Kimyasal analizler de kullanılabilir, ancak çoğu metal için araştırmacının bakır ve kalay gibi
ana elementleri bilmesi yeterlidir. Dolayısıyla metallerin kimyasal tanımlanması yüksek
kesinlik veya eser düzeyde hassaslık gerektirmez. X-ışını Floresans (XRF) yöntemi metal
tanımlanması işleminde sıkça kullanılmaktadır ve günümüzde taşınabilir, tahribatsız aletler
müzelerde ve çalışma alanlarında kullanılmaktadır. X-ışını kırınımı (XRD) yöntemi metalleri
yapısal olarak tanımlayabilir, yalnız bu işlem çelik gibi birden fazla bileşen içeren alaşımlar söz
konusu olduğunda zorlaşır [8,9].
2. SONUÇ
Bu çalışmada, arkeokimya açısından, buluntuların alt sınıflara yer verilmeden basit bir
sınıflandırması yapılmıştır. Herhangi bir sınıflandırma, farklı özellikler temel alınarak çeşitli
şekillerde yapılabilir. Sınıflandırma yapmak, kimyasal analiz yapmak açısından basitleştirici
bir yol açmakta ve anlaşılır bir çalışma yapabilmeyi sağlamaktadır.
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ARKEOLOJİK MATERYALLERİN KİMYASAL ANALİZ YÖNTEMLERİ
CHEMICAL ANALYSIS METHODS OF ARCHAEOLOGICAL MATERIALS
Doç. Dr. Sevi ÖZ
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

ÖZET
Bu çalışmada Arkeokimyaya farklı bir açıdan bakılarak, özellikle bu alanda kullanılan yaygın
analiz yöntemleri ve analiz düzenekleri açıklanmıştır.
Büyütme, elementel analiz, izotopik analiz, organik analiz ve mineral / bileşik analizini içeren
belirli analiz türleri tartışılmıştır. Bu çalışma, Arkeokimya laboratuvarlarında devam eden genel
araştırma kategorilerini belgelendirmeyi amaçlamaktadır.
Arkeologlar küreklerden, malalardan ve fırçalardan kütle spektrometrelerine ve atomik
reaktörlere kadar birçok farklı türde araç kullanırlar. Laboratuvar arkeologları çok çeşitli
donanım ve enstrümanlar kullanır.
Arkeokimyada yaygın kullanılan yöntemleri beş gruba ayırmak mümkündür. Bunlar;
 Mikroskobik yöntemler
 Spektroskopik ve spektrometrik yöntemler
 Nötron aktivasyon analizi (NAA) yöntemi
 X- ışını kırınımı (XRD) yöntemi
 Kromotografi yöntemi
Ayrıca tayin edilen türün atom veya molekül oluşuna göre kullanılan yöntemler ikiye
ayrılabilir. Bunlar;
 Element ve izotop analizi yapılan yöntemler
 Moleküler analiz yöntemleri
Anahtar Kelimeler: Arkeokimya, Arkeolojik Materyaller, Kimyasal Analiz
ABSTRACT
In this study, archaeochemistry is examined from a different perspective and especially the
common analysis methods and analysis mechanisms used in this field are explained.
Certain types of analysis are discussed, including amplification, elemental analysis, isotopic
analysis, organic analysis and mineral / compound analysis. This study aims to document the
ongoing categories of general research in archaeochemistry laboratories.
Archaeologists use a variety of tools from shovels, trowels and brushes to mass spectrometers
and atomic reactors. Laboratory archaeologists use a wide range of equipment and instruments.
It is possible to divide the methods commonly used in archeochemistry into five groups. These;
• Microscopic methods
• Spectroscopic and spectrometric methods
• Neutron activation analysis (NAA) method
• X-ray diffraction (XRD) method
• Chromatography method
Furthermore, the methods used can be divided into two, depending on whether the designated
species are atoms or molecules. These;
• Element and isotope analysis methods
• Molecular analysis methods
Keywords: Archaeochemistry, Archaeological Materials, Chemical Analysis
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1. GİRİŞ
Elementel analizler için genellikle spektroskop veya spektrometreler kullanılır. Spektroskopik
yöntemler atomlarla ışık arasındaki etkileşimi inceler ve yöntemin elektromanyetik spektrumun
kullandığı kısmı ile tanımlanır (UV- VIS spektroskopi gibi). Spektrum yerine, daha güçlü olan
kütle spektrometreleri atomları ağırlıklarına göre ayırmak için elektromanyetik alanları
kullanır. Belli atom ağırlıkları veya kütleler belirli element veya izotopları ifade eder.
Organik bileşiklerin moleküler analizi için moleküllerin fiziksel özelliklerindeki farklar onları
tanımlamakta yardımcı olur. Bu Kromotografik yöntemler uçuculuk ve çözünürlük gibi belli
özelliklerle tanımlanır. Bu özellikler bileşikleri birbirinden ayırmak için kullanılır. Bu tür
ayırma yöntemleri kütle spektrometreleriyle kombineli olarak kullanılır, böylece molekülleri
ağırlıklarına göre ayırmak mümkün olur.
İnorganik mineral haldeki bileşikler (jade, turkuaz gibi) element bileşimi yanında kristal
yapıları ile tanımlanır. Bu tür maddelerin analizlerinde petrografik mikroskop ve XRD ile
kristal yapı belirlemesi, IR spektroskopik yöntemle mineraldeki kimyasal bağlar belirlenir.
Böylece mineraller tanımlanabilir [1,2].
1.1 BÜYÜTME
Materyal karakterizasyonu yapabilmek için arkeologlarca en sık kullanılan en gerekli araçlar
şüphesiz mikroskoplardır; özellikle de binoküler mikroskoplar. Optik mikroskop
laboratuvardaki görece ucuz ve az karmaşık cihazlardan biridir. Kullanımı için fazla bir eğitime
gerek yoktur, kullanım ve bakım maliyetleri düşüktür. Genellikle her tür buluntu (çiçek tozları,
tohumlar, seramikler, taş aletler, kullanım izleri, kemikler, deniz kabukları, dokumalar, metal
işleri gibi) incelenebilir. Mikroskopta arkeolojik objenin yüzeyi incelenir, büyütülerek detaylı
gözlem yapılabilir. Tahribatsız bir yöntem olarak düşünülebilir. Taşınabilir mikroskop türleri
de vardır. Arkeolojik çalışmalarda iki tür mikroskop kullanılır; Optik mikroskop ve elektron
mikroskobu [1,2].
1.2 ELEMENT ANALİZİ
Element analizi, materyallerin bileşiminde hangi elementlerin bulunduğunu ve bulunan
elementlerin miktarlarını belirlemek için yapılan analizdir. Kimyanın olduğu gibi
arkeokimyanın da en önemli parçasıdır. Bir asırdan fazladır arkeolojik çalışmalarda element
analizi yapılmaktadır.
Bugün için 118 element tanımlanmış olup bunun sadece 83 (94, 83-94 arası radyoaktif)’ü doğal
olarak yeryüzünde bulunmaktadır. Arkeolojik materyallerin çoğunda hafif elementler ana
bileşenleri oluştururlar. Karbon, hidrojen, oksijen ve azot organik moleküllerin ana
elementlerini oluşturur. Silisyum, oksijen ve alüminyum ile sodyum, potasyum, kalsiyum,
magnezyum ve demir gibi daha az miktardaki diğer elementler jeolojik materyalleri oluşturur.
Bu elementlerin miktarı birçok materyalin tanımlanmasını sağlar, dolayısıyla bu elementlerin
analizi materyalin tanımlanmasında yararlıdır. Belirtilmesi gereken bir durum, genellikle daha
ağır ve daha nadir (daha az bulunan) elementlerin arkeolojik materyallerin ana bileşenlerini
oluşturmasıdır.
Yirminci yüzyılın ortalarına kadar, element analizi çoğunlukla klasik veya ıslak kimya
yöntemleri ile (volumetri, gravimetri gibi), kolorimetri ve spektrografik teknikler kullanılarak
yapılmakta idi.
Bunlar oldukça zaman alan, kısıtlayıcı analizlerdir. Çoğunlukla yalnızca ana elementlerin
(%1’den daha çok bulunan) tayini için kullanılabilir. Yirminci yüzyılın ortalarında
spektroskopik yöntemler özellikle birden fazla elementin aynı anda tayinine olanak sağlayan
emisyon spektroskopisinin geliştirilmesiyle daha etkin ve duyarlı hale gelmiştir. Nükleer
programlar ve uzay programları, kesinliği yüksek çok elementli tayin yöntemlerinin hem
gerekliliği hem de finansmanını beraberinde getirdi. Bu sayede keşfedilen NAA gibi yöntemler
ve gelişmiş aletler birkaç düzine elementin aynı anda tayininde kullanılmaya başlanmıştır.
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Bu çok elementli analiz yöntemleri, köken (kaynak) çalışmalarına bir kapı açmıştır. Yirminci
yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde hem analiz edilebilen elementlerin sayısı katlanmış hem
de ölçülebilen miktar, milyarda bir gibi çok düşük düzeye indirgenmiştir. Üstelik ihtiyaç
duyulan örnek miktarı da miligram ölçeğine kadar düşmüştür. Bu gelişmeler kaçınılmaz olarak
element analizini arkeolojik çalışmaların rutin bir parçası haline getirmiştir.
Günümüzde gelişen analiz yöntemleri sayesinde yalnızca elementin bulunma oranları ve
miktarı değil izotop oranlarını da aynı anda belirlemek mümkün olmaktadır [1,2,3].
1.3 İZOTOP ANALİZLERİ
İzotop terimini, ilk olarak İskoç kimyager Frederick Soddy, aynı kimyasal özellikleri gösteren
atomlarda gözlemlediği kütle farklarını ortaya koymak için kullanmıştır. Günümüzde kimyanın
tüm alanlarında izotoplardan faydalanılmaktadır. Arkeokimyada izotopların kullanımı
yaygınlaşmıştır ve çeşitli uygulamaları ile hızla gelişmektedir. Farklı materyallerde ve farklı
sorulara yanıt vermek üzere farklı izotoplardan yararlanılır. Tablo 1.1 sıkça karşılaşılan
izotopları, bulunma oranlarını, kullanıldıkları arkeolojik materyalleri ve hangi soruları
yanıtlamak için kullanıldıklarını göstermektedir.
Tablo 1.1 Arkeolojik incelemeler için önemli olan izotoplar, doğada bulunma yüzdeleri, önemli
izotop oranları, izotop analizi yapılan materyaller ve uygulama alanları
Element

İzotop oranı

Doğadaki
yüzdesi (%)

Analiz edilen
materyaller

Uygulama
alanları

Hidrojen

H2 /H1

H1=99.985,
H2=0.015

Su, kemik

İklim, çevre,
kaynak

Karbon

C13/C12

C12=98.89,
C13=1.11

Kemik, toprak

Gıda, çevre,
kaynak

Azot

N15/N14

N14=99.63,
N15=0.37

Kemik, toprak

Gıda, çevre

Oksijen

O18/O16

O16=99.76,
O18=0.204

Kemik, sediman

İklim, kaynak

Kükürt

S34/S32

S32=95.00,
S34=4.22

Kemik

Gıda, Kaynak

Sr87/Sr86

Sr86=9.86,
Sr87=7.02

Kemik, poteri

Kaynak

Pb208/Pb206

Pb206=24.1
Pb208=52.4

Kemik, poteri,
metal

Kaynak

Stronsiyum
Kurşun

Pb207/Pb206
Pb206/Pb204

Pb207=24.1,
Pb204=1.4

İzotop oranları genellikle bir referansa oranla verilir ve birim olarak binde bir kullanılır. Negatif
oranlar referansa göre miktardaki azlığı, pozitif oranlarsa fazlalığı işaret eder [1,2,3].
1.4 ORGANİK MADDE ANALİZLERİ
Gıdalar ve insanların kullandıkları ham maddelerin çoğu (et, balık, kuş, sebzeler, meyveler,
hayvan derisi, odun, kemik, geyik boynuzu, saman, kürk ve diğerleri) organiktir, yani canlı
kaynaklıdır. Bu materyaller tarih öncesi insanların yaşadıkları bölgelerde çok miktarda
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bulunmaktaydı. Ancak geçmişteki bu biyolojik bileşenler bozunmaya yatkın olduğundan çoğu
kez günümüze kadar kalamamıştır. Mantarlar ve bakteriler karbon temelli materyallerle
beslenir, dolayısıyla onları tüketir. Sevindirici bir durum, bu biyolojik materyallerin bazen
buluntular ve sedimanlar üzerinde izler bırakmasıdır. Çünkü bu izler binlerce yıl değişmeden
kalabilmektedir. Çeşitli arkeolojik materyaller (seramikler, taş aletler, öğütme taşları, pişirme
taşları, sıvalar, dışkı materyali, toprak ve sedimanlar) organik bileşiklerin izini taşıyabilir. En
iyi koruma çanak çömlek gibi buluntular içinde göze çarpmaktadır. Bunlarda az miktardaki
organik bileşikler yapıya absorplanmakta, diyajenesisten, kullanmadan ve oksijen etkisiyle
bozunmadan dolayı safsızlıkların yapıda toplanması azaltılmaktadır. Bu organik moleküller
kile bağlanmakta ve uzun zaman sürecinde sıkıca yapışmaktadır. Örneğin, 6000 yıldan daha
önceye tarihlenen eski seramik parçalarında organik bileşikler belirlenebilmiştir. Çok az
miktardaki organik bileşik kalıntılarının analizi geçmişteki buluntuların fonksiyonu, tarih
öncesi toplumların gıda rejimi gibi çeşitli hususları hakkında bilgi sağlayabilmektedir.
Arkeometrinin bu dalı bazen moleküler veya biyomoleküler arkeoloji olarak ta ifade
edilmektedir. Arkeolojideki yaygın organik kalıntılar yağları, amino asitleri, nükleik asitleri,
basit şekerleri, terpenleri ve hidrokarbonları içerir. Tablo 1.2’de bahsi geçen kalıntılardan
bazılarıyla, bunların basit bileşenleri, bulundukları yerler ve arkeolojideki uygulama alanları
gösterilmektedir.
Tablo 1.2 Arkeokimyada yer alan organik kalıntılar
Temel Bileşen
Kompleks Molekül
Bulunduğu Yer
Lipid

(yağ

asitleri, Yağ

Kapta Kalıntı

Uygulama Alanı
Gıda rejimi, aktivite
alanları

gliseroller, steroller)
Amino Asit

Protein

Toprak, Aletler

Aktivite Alanları

Nükleik Asit

DNA, RNA

Hayvan ve Bitki

Materyallerin

Kalıntıları

tanımlanması

Polisakkaroz ve

Gemi kalıntısı ve

Gıda Rejimi

nişasta

toprak

Ziftler ve reçineler

Zamklar, resine

Tanımlama ve Kaynak

bağlayıcılar

belirleme

Katranlar, balmumları

Tanımlama ve Kaynak

Basit Şekerler

Terpenler

Hidrokarbonlar

Katranlar, balmumları

belirleme

Lipitler organik kalıntılardaki temel bileşendir ve arkeokimyacılar tarafından en çok çalışılan
bileşendir. Lipitler suda çözünmezler (Hidrofob bileşik), kloroform, metanol veya eter gibi
organik çözücülerde çözünürler ve uzun zincirli hidrokarbon gruplarını içerirler. Lipitler
hücrelerdeki en etkin enerji deposu olan moleküllerdir. Lipit terimi bazen yağlarla eş anlamlı
olarak kullanılmaktadır. Yağlar lipitlerin bir alt grubudur. Lipitlerin, alkoller, aldehitler, yağ
asitleri, balmumları, safra asitleri ve sterolleri içeren çok farklı formları bulunmaktadır. Bunlar
içinde arkeolojik çalışmaları en çok ilgilendirenler yağ asitleri ve sterollerdir.
Yağ asitleri, yağları depo eden yapı blokları olup karboksilik asit grubuyla (-COOH) sonlanan
uzun hidrokarbon zincirlerinden oluşur. Yağ asitleri içerdikleri karbon atomları arasında sadece
tek bağlar içeriyorsa doygun yağ asitleridir. Birçok yağ asidinde karbonlar arasında çift bağlar
bulunabilir, bunlar doygun olmayan yağ asitleri olarak tanımlanır.
Yağ asitleri kısaca hidrokarbon zincirindeki karbon atomlarının sayısı ve bunu izleyen çift
bağların sayısı ile tanımlanır. Örneğin, 18 karbonlu doygun oktadekanoik asit (stearik asit
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olarak da bilinir) C18:0 olarak belirtilebilir, 20 karbonlu ve dört çift bağ içeren arakidonik asit
C20:4 olarak belirtilebilir (Şekil 1.1).

Sterik asit C18:0

Oleik asit C18:1

Linoleik asit C18:2

Şekil 1.1 18 karbonlu yağ asitleri
Yağ asitleri ancak çok az miktarda serbest halde bulunabilir. Hücrelerde yağ asitleri çoğu kez
gliserolle tepkimeye girerek oluşturdukları gliseridler halinde bulunur. Lipitler diğer organik
bileşiklere kıyasla daha dayanıklı olduğundan arkeolojik kalıntılarda daha çok bulunabilir ve
gaz kromatografisi / kütle spektrometrisi (GC/MS) gibi duyarlı yöntemlerle incelenmek için
oldukça uygundur. Suda çözünmemeleri yağların bozunmadan uzun süre kalma şansını
artırmaktadır. Milyonlarca yıllık sedimanlarda bile yağ kalıntıları bulunup analiz
edilebilmektedir. Yağlar spesifik olmaları dolayısıyla d önemlidir. Belli türlerdeki lipitler
bitkiler ve hayvanlar arasında farklı olduğu gibi aynı bitki veya hayvana ait aile ve
jenerasyonları arasında da farklılık gösterirler. Hayvanlardaki yağ asitleri çoğunlukla doymuş
yağ asitlerinden, bitkisel yağlarsa doymamış yağ asitlerinden meydana gelir. Tablo 1.3 çokça
kullanılan yağlardaki doymamış (birden fazla çift bağ içeren) yağ asitlerinin doymuş yağ
asitlerine oranını göstermektedir. Buradan da anlaşılabileceği gibi bu oranlar yağların bitkisel
veya hayvansal kaynaklı olduklarına dair bir gösterge olarak kullanılabilir.

Tablo 1.3 Bazı yağlarda doymamış yağ asitlerinin doymuş yağ asitlerine oranı
Yağın Kaynağı

www.ankarakongresi.org

Oran

P. 564

October 4-6, 2019 Ankara

603603603

INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE
ON SCIENTIFIC RESEARCHES

Domuz yağı

0.23

Tereyağı

0.05

Mısır özü yağı

4.55

Ayçiçeği yağı

5.29

Aspir (yalancı safran) yağı

7.06

Arkeolojik araştırmalar çoğunlukla yağ asitleri ile yapılmaktaysa da, steroller de organik
kalıntıların (izlerin) tanımlanmasında kullanım potansiyeline sahiptirler. Steroller hayvan ve
bitkilerde geniş bir dağılım gösterir ve bu iki sınıfın birbirinden ayrılmasına yardımcı olur.
Ancak çok az sayıda sterol hem hayvanlarda hem de bitkilerde bulunur.
Sterol, safra asidi gibi bir grup lipit bileşiği dışkılar için spesifiktir, fosilleşmiş dışkılarda veya
toprakta bulunabilir. Bu sterollerin bir yan ürünü olan 5β-stanol, hayvan bağırsaklarında
kolesterolden üretilen bir bileşiktir. Bu yüzden hayvan dışkıları için ayırt edici bir maddedir.
Bu bileşiğin eski tarım alanlarında bulunması gübreleme yapıldığının kanıtı olarak
değerlendirilmektedir.
Organik kalıntıların çoğu lipit içermekle beraber kimileri protein kalıntılarını çalışmakta, diğer
bir kısmı ise kompleks karbonhidratlar ve şeker kalıntıları üzerinde çalışmaktadır. Proteinler
karmaşık, bazen çok karmaşık moleküller olup bir seri peptid bağları ile birbirine bağlanmış
uzun amino asit zincirlerinden oluşur. Proteinler normal olarak binlerce peptid bağı içeren uzun
peptid zincirlerinden oluşur (Şekil 1.2).

Şekil 1.2. Örnek bir protein molekülü
Proteinler, türden de öte, bireye özgü belirleyiciliği olan organik ürünler olduğundan, arkeolojik
olarak büyük anlam taşıması beklenir. Ancak lipitlerin gördüğü ilgiyi görmemiştir. Bunun en
önemli sebebi, yapılarının şartlara çok bağlı oluşu, dolayısıyla bozunmalarının kolay,
korunmalarının zor şartlara bağlı oluşudur. Yine de günümüzde proteinlerin bahsi geçen
özgünlük potansiyeli kullanılmaya başlanmıştır. Arkeolojik kalıntılardaki organik madde
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analizlerindeki en büyük çaba ve başarı çanak çömlek parçaları üzerindeki organik moleküllerin
belirlenmesi ve yağ asitlerinin miktarlarının bulunması için sarfedilmekteydi. Bu kalıntılar
yaygın organik solventler kullanılarak özütlenmekte karakteristik spektrumlarının alınması için
sıvı kromatografisi veya kütle spektrometresi ile kombine edilen gaz kromatografisi
kullanılmaktadır (LC-MS ve GC-MS). Arkeolojik materyallerdeki lipitlerin ilk incelemeleri
ince tabaka kromatografisi (TLC) veya IR spektroskopisine dayanmakta idi. Bu teknikler
sadece kaba bir gruplama sağlamakta, bozunmaya uğramış maddeler için ise çok uygun
görülmemekte idi. Sonraları GC/MS kullanımı yaygın hale geldi. GC/MS sistemi organik
bileşikleri birbirinden ayırmakla kalmamakta onların kütle spektrumlarını da vererek hem nitel
hem nicel analiz olanağı sağlamaktadır. Üstelik çok duyarlı bir cihaz olduğundan karbon iskelet
yapısındaki, çift bağların yerlerindeki, dallanma yapısındaki değişiklikler gibi çok küçük
farklılıkları bile belirleyerek ana materyalin belirlenmesi olanağını vermektedir.
Organik kalıntıların analizindeki temel işlemler aşağıdaki gibi sıralanabilir:
1. Arkeolojik materyalin toz haline getirilmesi
2. Tozun kloroform ve metanol karışımı içinde ultrasonik banyoda karıştırılması
3. Karışım santrifüjlenerek tüm lipit ekstraktının (TLE) aktarılması (dekantasyonu)
4. TLE’nin azot akımında kurutulması
5. TLE’nin uçucu türevlerinin oluşturulması
6. Bu uçucu türevlerin GC/MS cihazına gönderilip analiz edilmesi
GC/MS, analiz örneğinin kolondan geçişi sürecinde kolondaki katının gaz moleküllerinin
bazılarını, fiziksel ve kimyasal etkileşimlerle yavaşlatması sonucu moleküllerin birbirinden
ayrılmasını sağlar. Kolon ısıtıldığında en uçucu bileşik kolondan daha çabuk geçer en az uçucu
olan ise en son görünür. Tüpten azalan uçuculuk sırasıyla geçen moleküller dedektöre ulaşır
(örneğin alev dedektörü), burada her moleküle ait bir doruk (peak) görülür. Geçen moleküler
bileşenler kütle spektrometresinde kütlelerine göre ayrılır. Elde edilen kütle spektrumlar bilinen
moleküllerin spektrumları ile karşılaştırılarak örneğin tanımlanması sağlanır [1,2,3,4].
1.5 MİNERALLER VE İNORGANİK BİLEŞİKLER
Mineraller doğada bulunan, belirli bileşimde ve kristal yapıda inorganik bileşiklerdir. Kömür
ve petrol hidrokarbonları organik maddelerdir ve mineral değildirler. Obsidyen de mineral
değildir çünkü belli bir kristal yapısı ve özgün bir bileşimi yoktur. Çört ve flint gibi taşlar esas
olarak silistir, görece belli bir bileşimi vardır ancak kristal yapıda olmadıklarından mineral
olarak kabul edilmezler. Bakır bir mineralken, bronz ve pirinç doğada bulunmadıklarından,
belirli bir bileşimde olmadıklarından mineral değillerdir. Sentetik bir materyal mineral olarak
değerlendirilebilir, ancak bunun için doğada da bulunması gerekir. Örneğin, hematit
seramiklerin oksitleyici bir ortamda fırınlanmasıyla elde edilebilir, elde edilen hematit
mineraldir çünkü aynısı doğada da bulunur. Sentetik yakutlar için de aynı durum söz konusudur.
Ancak modern kübik zirkon doğada bulunmadığı için mineral değildir.
Mineraller bileşim ve yapı özellikleriyle tanımlandıkları için aynı bileşime sahip değişik yapı
özelliklerinde birbirinden tamamen farklı minerallerden bahsedilebilir. Örneğin elmas ve grafit
saf karbon olup farklı atomik düzenlenmeye sahiptir, dolayısıyla farklı materyallerdir, çok
farklı özelliklere sahiptir. Benzer şekilde kalsiyum karbonat denildiğinde bileşim bilgisi vermiş
oluruz, bir mineralden bahsediyor olmayız. CaCO3 doğada her biri kendine özgü atomik
düzenlemelere sahip aragonit ve kalsit olarak bulunabilir.
Atomların bu yapısal düzeni bir elementin özelliği için temel olduğundan minerallerin
çalışılmasında kullanılan yöntemler elementel bileşim için kullanılanlardan farklıdır. Bu
alandaki temel yöntemler mikroskobiği, X- ışını yöntemlerini ve moleküler spektroskopiyi
içerir. Bu yöntemlerle elementlerin miktarlarından ziyade moleküler yapı ve atomlar arasındaki
bağların türü doğrudan incelenebilir.
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Kayalar bir veya daha fazla mineralden oluştuğundan, bu mineraller bir el örneğinde görsel
olarak belirlenemiyor ise petrografik mikroskopla incelenebilir. Opak oksitler, cevher
mineralleri ve metallerin incelenmesinde metalografik mikroskoptan yararlanılır. Kayalar
bileşimlerine göre tanımlandıklarından içlerinde bulunan minerallerin oranları analiz için
önemlidir. Bunun için mikroskopun gözlem alanına küçük bir elek yerleştirilir, elek üzerindeki
her minerale ait taneciklerin sayısı belirlenir. Örneğin 10x10’luk bir elek üzerinde 100 açıklık
bulunur, bunların 40’ında kuvartz taneciği varsa kayanın yaklaşık %40’ı kuvartz demektir.
Taneciklerle ilgili bu tür bir kaç sayım yapılarak mineral bileşenleri belirlenir ve kaya
tanımlanabilir. Mineraller belli bir element bileşimine sahip olduğundan minerallerin
miktarıyla ilgili nicel ölçümlerden kayanın temel element bileşimini elde etmek mümkündür.
Temel elementler materyallerin tanımlanmasında kullanılırken iz elementler materyallerin
orijinal hallerinin parmak izi olarak kullanılır. Temel minerallerin belirlenmesi kayaların
tanımlanmasında kullanılır. Örneğin, ince taneli piroksen (MSi2O6), plajiyoklaz (NaAlSi3O8CaAl2Si2O8) ve olivin ((Mg, Fe)2SiO4) kayanın bazalt olduğunu gösterir. Bunun jeolojik
kaynağının bulunması için parmak izi olarak iz mineraller kullanılabilir. Kaya bir veya iki
mineral içerdiğinde XRD ve IR spektroskopisi gibi yöntemler uygun yöntemlerdir. Kayada çok
sayıda mineral bulunduğunda IR ve XRD spektrumları çok karmaşık hale gelir, doruklar
birbirinin üstüne biner. Bu yöntemler ancak majör mineral bileşenlerini belirlemede
kullanılabilir.
Kayaların çoğunda olduğu gibi çok sayıda mineral varsa petrografik mikroskop en uygun
araçtır. X-ışını dedektörü ile kombine çalışan ve karanlık bölge elektron görüntüleme kullanan
SEM de bu kapsamda yararlı bir araçtır, özellikle 10 veya 20 mikrometreden küçük mineraller
için [2,3,4].
2. SONUÇ
Çalışmada, arkeolojik buluntuların kimyasal analiz yöntemleri kısaca açıklanmaya çalışılmıştır.
Kimyasal analiz, sınıflandırma, buluntunun tarihlenmesi, gerçekliğinin kanıtlanması gibi
konularda çok önemlidir.
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ABSTRACT
Structural health monitoring (SHM) aims to provide information by making a simultaneous
diagnosis of the structure status. Due to the aging, environmental conditions and unforeseen
circumstances, it is desirable that the construction remains as specified in the design.
Changing these conditions causes the sensor and the host structure to change material
properties. It is crucial to take environmental conditions into account to prevent misdiagnosis,
so the real cause of the change can be ascertained. In this study, two damage metrics were
used to investigate the difference between different locations of defect: Root means square
deviation (RMSD) and the deviation of the correlation coefficient (CCD). The distance of
defect and the defect type are the experimental parameters of the study to investigate the
damage. Regression equations were derived for RMSD and CCD values.
Keywords: Structural Health Monitoring, Electromechanical Impedance, PWAS, Damage
detection
1.INTRODUCTION
Structural health monitoring (SHM) is a process in which specific strategies are applied to
determine the damage’s location, size and the remaining life of the structure after the damage
has occurred. With SHM, the response of the structural system or components under different
loading and environmental conditions is measured continuously. SHM is often used to
monitor and assess the condition of structure or components during and after unexpected
situations due to the damage and abnormalities [1]. Park et al. [2] used impedance-based
health monitoring for a bolt jointed pipeline system under 100 kHz. In addition, they
controlled the curing process of concrete structures. The analytical model in-plane impedance
for piezoelectric ceramic transducers such as piezoelectric wafer active sensor (PWAS) was
built by Giurgiutiu and Zagrai [3]. The other electromechanical impedance spectroscopy
(EMIS) modeling of piezoelectric (PZT) actuator-driven active structures was studied by
Liang et al. [4]. Park [5] studied the EMIS of piezoelectric transducers bonded on a finite
beam from the perspective of wave propagation analytically. Annamdas et al. [6] developed
an electromechanical (E/M) admittance model for PWAS bonded on metallic/non-metallic
host structures (under 500 kHz). Several investigators have used in-plane EMIS method to
control the smart structures in various materials [7-10]. In this study, two damage metrics
were used to investigate the difference between different locations of defects for a steel plate.
The distance of defect and the defect type are the experimental inputs. RMSD and CCD
values were used to measure the damage amount.

2.EXPERIMENTAL SETUP
Experiments were performed on a thin steel plate. The dimensions of plates are 20 mm × 480
mm × 1 mm. The plate was instrumented with a piezoelectric sensor which is placed on the
edge of the plate. The sensor was bonded using an adhesive glue. Two specimens (magnets)
with different dimensions were used as surface defects on the plate. The experimental setup is
shown in Fig. 1. The dimensions of the big defect are 8 mm×8 mm. The dimensions of the
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small defect are 4 mm×8 mm. The thickness of the defect is 0.5 mm. Impedance data were
taken using Keysight E4990A 20 Hz-20 MHz Impedance Analyzer.

Figure 1. Experimental setup
Experiments were carried out to investigate the detection of defects. Eight groups were
determined. Pristine and seven groups are determined according to the increasing defect
distance (10-70 mm). The experiments were conducted over one frequency band (20 Hz to 1
MHz with 1000 steps).
3.RESULTS AND DISCUSSION
According to the figures given below, it is observed that the difference between the two
spectra is not noticeable. There are fluctuations around 0.7 MHz and 0.9 MHz. Real
impedance values are between 30-90 ohms in this range (Fig.2). It is seen that the defect
presence changes the and the real part of the E/M impedance spectrum. Also, as the distance
between the sensor and the defect increases two damage metrics decrease (Figs. 3-4).

a) Big defect

b) Small defect

Figure 2. Two different spectra in terms of the defect types

a) Big defect

b)Small defect

Figure 3. RMSD metrics in terms of distance.
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a) Big defect

b) Small defect

Figure 4. CCD metrics in terms of distance
Regression equations were derived for RMSD and CCD values. The results are given below
(Tables 1-4). When the coefficients are taken into consideration, the coefficients are
consistent at 5% significance level. According to the variance analysis results, the models are
compatible at 5% significance level. The equations are given below (Eqs. 1-2).

Predictor

Table 1. Coefficients table of RMSD
Coefficient
The
t
standard
error of the
coefficient

p

Constant

0.0049429

0.0004125

11.98

0.000

Distance

-0.00003714

0.00000551

-6.74

0.000

Defect type

-0.0007714

0.0002205

-3.50

0.005

Source

Table 2. Variance analysis of RMSD
df
SS
MS

Regression

2

9.80857E-06

4.90429E-06

Residual error

11

1.87143E-06

1.70130E-07

Total

13

1.16800E-05

F

p

28.83

0.000

𝑅𝑀𝑆𝐷 = 4.94𝑒 − 3 − (3.7𝑒 − 6)𝑥𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 − (7.71𝑒 − 4)𝑥𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑦𝑝𝑒 (1)
(S = 0.000412468 R-Sq = 84.0% R-Sq (adj) = 81.1%)

Predictor

Constant
Distance
Defect type

Table 3. Coefficients table of CCD
Coefficient
The standard
t
error of the
coefficient
0.00001051
0.00000133
7.88
-0.00000011
0.00000002
-5.96
-0.00000167

0.00000071

-2.34

p

0.000
0.000
0.039

Table 4. Variance analysis of CCD
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Source
Regression
Residual error
Total

df
2
11
13

SS
7.29966E-11
1.95784E-11
9.25750E-11

MS
3.64983E-11
1.77985E-12

F
20.51

p
0.000

𝐶𝐶𝐷 = 1.051𝑒 − 5 − (1.1𝑒 − 7)𝑥𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 − (1.67𝑒 − 6)𝑥𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑦𝑝𝑒 (2)
(S = 1.334112E-06 R-Sq = 78.9% R-Sq (adj) = 75.0%)
4.CONCLUSIONS
In this work, the utilization of E/M impedance method for damage detection in a steel plate
was investigated. Several experiments were performed. Two damage metrics were calculated
to examine the effect of defect distance. The metrics show that as defect distance increases, it
approximates pristine specimen and the difference for the real part of impedance data and the
impact of distance are negligible. Regression equations were derived for RMSD and CCD
damage metrics, and the developed models fit the data successfully.
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A NOVEL CRITERIA WEIGHTING APPROACH FOR DECISION-MAKING
M.Alper SOFUOĞLU
Department of Mechanical Engineering, ESOGU
ABSTRACT
In this research, three different objective weighting methods were combined with six different
subjective / semi-subjective methods and a hybrid weighting method was proposed. In this
context, two different non-conventional manufacturing methods selection problems were
examined. This hybrid weighting technique was combined with TOPSIS and VIKOR
techniques and the final rankings were calculated. The obtained results are consistent with the
literature study.
Keywords: Non-conventional Manufacturing Methods, CRITIC, PSI, Best-Worst Method,
FUCOM
1. INTRODUCTION
Calculating the weights of criteria is crucial that arises in the multi-criteria analysis. The
problem of selecting a suitable technique for determining criteria weights is not easy in the
decision-making process. Considering the fact that the weights of criteria can affect the results
of the decision-making problems, it is obvious that it is not easy to determine criteria weights.
Roberts and Goodwin (2002) studied the overview of the studies and discussed the advantages
and disadvantages of several criteria weighting methods. The researchers agreed that weights
of criteria change in terms of different models (Solymosi and Dompi, 1985; Cook,
2006;Weber and Borcherding, 1993). In addition, there is no agreement on what the best
method is. However, specific methods produce better results. Some authors classified the
models into subjective and objective models (Zhu et al., 2015; Zavadskas et al., 2016). There
are several objective methods, which are the entropy method (Shannon, 1949), Criteria
Importance Through Intercriteria Correlation method (Diakoulaki et al., 1995) and FANMA
model (Srdjevic et al., 2002). In this study, three different objective criteria weighting
methods and six different subjective / semi-subjective weighting methods were combined and
a new criteria weighting method was proposed. Subjective/objective approaches are
considered at the same time by using the proposed method. Newly obtained weights were
used in Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution method (TOPSIS) and
VlseKriijumsko Optimizacijo I Kompromisno Resenje (VIKOR) methods and final rankings
were obtained. Two different non-conventional manufacturing method selection problems
were taken from the literature and the proposed approach was tested.
2. NEW METHODS USED IN THE STUDY
2.1. Best-Worst Methods (BWM)Nonlinear Chebyshev BWM is a vector-based criteria
weighting method that requires less comparison than matrix-based multi-criteria decision
making (MCDM) methods such as Analytic Hierarchy Process (AHP). The final weights from
Nonlinear Chebyshev BWM are highly reliable as they provide more consistent comparisons
than AHP. Only Nonlinear Chebyshev BWM can be used to achieve weights independently
and can also be hybridized with other MCDM methods. Nonlinear Chebyshev BWM uses
only a large number of integers and makes it easier to use. Linear Chebyshev BWM is used to
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obtain a unique solution instead of multi optimality. The philosophy is close to BWMnonlinear Chebyshev. Also, Euclidean BWM is a new method that does not require any
additional calculation and analysis compared to Nonlinear Chebyshev BWM. The results
show that Euclidean BWM is a useful tool that provides reliable results regardless of the
number of criteria by comparing it with the linear and nonlinear model of Chebyshev BWM
(Razei, 2015; Koçak et al.,2018).
Non-linear Chebyshev BWM steps are given below:
1- Define decision-making criteria (c1, c2.....cn).
2- Define the best and the worst criterion.
3- Score of the best criterion versus the other criteria.
aBj=(aB1, aB2.… aBn).
aBj: comparison scores of the best criterion B with jth criteria
4- Score of the other criteria versus the worst criterion
ajw=(a1w, a2w…anw)T.
ajw: The comparison scores of the worst criterion w with jth criteria.
5- Calculate of optimum weights (w1*, w2*, w3* …… wn*) and index for consistency ratio (є*)
The developed model is shown below (Eqs.1-4).
Min є
subject to
(1)
wB
|
− aBj | ≤ є
wj
wj
|
− ajw | ≤ є
wW

(2)

∑j wj = 1

(3)

wj ≥ 0

(4)

Consistency index values are presented in Table 1 and the consistency ratio is computed in
Eq.5.
є∗
(5)
Consistency ratio =
consistency index
Table 1. Consistency index table
aBW
1
2
3
4
5 6
7
8
9
Consistency 0 0.44 1 1.63 2.3 3 3.73 4.47 5.23
index
Linear Chebyshev BWM model is given below (Eqs. 6-9):
𝑚𝑖𝑛 𝜀 𝐿
s.t.
|𝑤𝐵 − 𝑎𝐵𝑗 𝑤𝑗 | ≤ 𝜀 𝐿 for all j,
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|𝑤𝑗 − 𝑎𝑗𝑊 𝑤𝑊 | ≤ 𝜀 𝐿 for all j,
∑𝐽 𝑤𝑗 = 1
𝑤𝑗 ≥ 0
𝐿
𝜀 gives the rate of consistency.
Euclidean BWM model is given below (Eqs. 10-11):
𝑚𝑖𝑛 (

(7)
(8)
(9)

𝑤𝑗
𝑤𝐵
𝑤𝐵
− 𝑎𝐵𝑊 )2 + ∑ ( − 𝑎𝐵𝑗 )2 + ∑ (
− 𝑎𝑗𝑊 )2
𝑤𝑊
𝑤𝐽
𝑤𝑊
𝑗≠𝑊

𝑗≠𝑊

∑𝐽 𝑤𝑗 = 1

(10)

𝑤𝑗 ≥ 0, for all j (11)
2.2. Full Consistency Method (FUCOM)
FUCOM reduces the likelihood of an error due to the following: (1) few comparisons and (2)
defined restrictions when calculating criteria optimal values. The steps are given below
(Pamucar et al, 2018):
1. Criteria are ranked from the highest importance to the lowest.
2. Comparison of the ranked criteria is performed, and the comparative priority is determined.
3. The final weights are calculated using Eqs. 12-15.
Using the same procedure of Best-Worst methods, FUCOM linear and FUCOM euclidean
were proposed in this study.
𝑚𝑖𝑛 𝑋
s.t.
𝑤𝑗(𝑘)

|𝑤

𝑗(𝑘+1)

𝑤𝑗(𝑘)

|𝑤

𝑗(𝑘+2)

− 𝜑𝑘/(𝑘+1) | ≤ 𝑋 ∀𝑗

(12)

− 𝜑𝑘/(𝑘+1) ⨂𝜑(𝑘+1)/(𝑘+2) | ≤ 𝑋 ∀𝑗 (13)

∑𝑛𝑗=1 𝑤𝑗 = 1 ∀𝑗
(14)
𝑤𝑗 ≥ 0 ∀𝑗
(15)
𝑋 shows the consistency, 𝜑𝑘/(𝑘+1) is the comparative priority among the observed criteria.
2.3. Weighting Formulas
The formulas used for weighting are given below (Eqs. 16-17).
w1(i) = 0.3xwi(objective) + 0.7xwi(subjective) (16)
i=1…m (the number of criteria)
wi(objective) x wi(subjecive )

w2(i) = ∑m

i=1 wi(objective) x wi(subjective)

(17)

i=1…m (the number of criteria)
3. CASE STUDIES
3.1. Case Study-1
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This process is about laser trepanning by an American automobile manufacturer needing to
drill three lubrication holes in an internal gear used in transmissions. The problem is given in
Table A.1. (Yurdakul and Çoğun, 2003).
3.2. Case study-2
The problem is about the simultaneous puncture of multiple holes in precise structures. 0.64
mm thick, insulating, ceramic material (aluminum oxide) is used in the electronics industry.
The problem is shown in Table A.2. (Yurdakul and Çoğun, 2003).
4. RESULTS AND DISCUSSION
In the scoring of criteria weights, Yurdakul and Çoğun's (2003) study was used. Table 2
shows the results of the objective weighting method for the first case study. When the results
were examined, there were significant differences between the weights according to different
methods. When the averages for the weights were calculated, it was seen that the MRR
criterion had the highest criterion weight for the 1st case study, whereas the surface roughness
criterion had the lowest criterion weight. When the second study was considered, it is seen
that the MRR criterion had the highest criterion weight and the workpiece material criterion
had the lowest criterion weight.
Table 2. The results of objective weighting methods for case study-1
Objective
weighting Surface Surface
methods finish damage MRR WM Cost
Entropy
0.08
0.319 0.472 0.01 0.118
PSI
0.28
0.092 0.114 0.399 0.116
CRITIC
0.163
0.183 0.141 0.21 0.303
Average 0.1743 0.1980 0.2423 0.2063 0.1790
Table 3 shows the criteria weights obtained by subjective / semi-subjective methods for the
first case study. In this context, the study in the literature was used for criteria scores. It was
seen that the weights of the criteria do not change significantly compared to different
methods. When the average of the criterion weights was evaluated, it was seen that the cost
criterion had the highest criterion weight for the first case study, while the surface roughness
criterion had the lowest criterion score. In case study-2, the tolerance criterion had the highest
weight while the surface damage criterion had the lowest weight.
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Table 3. The results of subjective/semi-subjective weighting methods for case study-1
Methods
Surface Surface MRR WM Cost
BW(Non-linear)
BW (Euclidean)
BW (Linear)
FUCOM (Euclidean)
FUCOM (Linear)
AHP
Average

finish
0.08
0.08
0.08
0.1
0.1
0.08
0.087

damage
0.09
0.17
0.08
0.19
0.09
0.17
0.1
0.2
0.1
0.2
0.09
0.18
0.092
0.185

0.2
0.46
0.19 0.46
0.2
0.46
0.2
0.4
0.2
0.4
0.18 0.47
0.195 0.442

Figures 1-4 show the weights calculated according to two different weighting methods for the
first and second case studies, respectively. When the criteria for the 1st case study were
examined, it was seen that the cost criterion had the highest criterion weight, while the surface
roughness criterion had the lowest weight. When the criterion weights were examined for the
2nd case study, it was seen that the tolerance criterion was the highest and surface damage
had the lowest value.

Figure 1. Criteria weights of case study-1 (1st weighting method-W1)

Figure 2. Criteria weights of case study-1 (2nd weighting method-W2)
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Figure 3. Criteria weights of case study-2 (1st weighting method-W1)

Figure 4. Criteria weights of case study-2 (2nd weighting method-W2)
Tables 3-4 show the results of rankings using TOPSIS and VIKOR algorithms with different
weighting methods for the first and second case studies, respectively, and Spearman
correlation test was performed. It can be said that the overall results for both studies were
consistent with the 5% significance level according to the correlation test. ECM and LBM
methods were considered to be the best alternatives, whereas AJM alternative was among the
worst alternative. USM method for the second case study was the best alternative and the
AJM method was the worst alternative.
Table 3. The results of case study-1
Methods
Rankings
Spearman’s rho/p with
Yurdakul and Çoğun
(2003)
W1+TOPSIS (Linear)
5-3-4-2-1
0.9/0.037
W1+VIKOR (v=0.5)
3-1-5-4-2
0.5/0.391
W2+TOPSIS (Linear)
5-3-4-2-1
0.9/0.037
W2+VIKOR (v=0.5)
4-1-5-3-2
0.7/0.188
Yurdakul and Çoğun (2003)
4-3-5-2-1
1.0/0.00
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Table 4. The results of case study-2
Rankings
Spearman’s rho/p with
Yurdakul and Çoğun
(2003)
W1+TOPSIS (Linear)
4-1-5-3-2
0.9/0.037
W1+VIKOR (v=0.5)
5-1-3-4-2
0.9/0.037
W2+TOPSIS (Linear)
4-1-5-3-2
0.9/0.037
W2+VIKOR (v=0.5)
5-1-3-4-2
0.9/0.037
Yurdakul and Çoğun (2003)
5-1-4-3-2
1.0/0.000
Methods

5. CONCLUSIONS
In this study, three different objective criteria weighting methods and six different subjective /
semi-subjective weighting methods were combined and a new approach was proposed to
obtain new criteria weights. Newly obtained weights were used in TOPSIS and VIKOR
methods and final rankings were obtained. Two different non-conventional manufacturing
method selection problems were taken from the literature and the proposed approach was
tested. Subjective and objective approaches are considered at the same time by using the
proposed method. As a result, the proposed method produced results close to the literature.
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Table A.1. The matrix of case study-1 (Yurdakul and Çoğun, 2003)

Alternatives/Criteria
1.Abrasive jet
machining (AJM)
2.Electrochemical
machining (ECM)
3.Electrical discharge
machining (EDM)
4.Electron beam
machining (EBM)
5.Laser beam
machining (LBM)

Workpiece
material
(WM)
(max)

Surface
finish
(min)

2

0.6

4

2.5

50

3

1

4

0

2000

3

2

7

20

800

2

3

1

100

2

2

1

1

100

2

Cost Surface damage
(min)
(min)

Material
removal rate
(MRR) (max)

Table A.2. The matrix of case study-2 (Yurdakul and Çoğun, 2003)

Cost Taper
(min) (min)
Alternatives/Criteria
1.Abrasive jet
machining (AJM)
2.Ultrasonic machining
(USM)
3. Chemical machining
(CHM)
4.Electron beam
machining (EBM)
5. Laser beam
machining (LBM)

Tolerance
(min)

WM
(min)

Surface
damage
(min)

Surface
finish
(min)

MRR
(max)

4

0.005

0.05

3

2.50

0.6

50

5

0.005

0.013

3

25.00

0.5

500

2

0.3

0.03

1

5.00

2

40

1

0.02

0.02

3

100.00

3

2

1

0.05

0.02

3

100.00

1

2
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DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE (KB TÜRKİYE) YAMAÇ DURAYLILIĞI İLE
AYRIŞMA ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
A CASE STUDY FOR THE RELATIONSHIP BETWEEN SLOPE STABILITY AND
WEATHERİNG IN EAST BLACK SEA REGION (NE TURKEY)
Prof. Dr. Şener CERYAN
Balıkesir Üniversitesi

Doç. Dr. Nurcihan CERYAN
Balıkesir Üniversitesi

ÖZET
Yüzeylenmiş veya yüzey yakınındaki kayaçlar, hava ve su ile fiziksel, kimyasal ve biyolojik
etkileşimlere ve sıcaklık ve basınçtaki değişikliklere maruz kalır. Kayalar bu şekilde çürümekte
ve toprağa dönüşmektedir. Bu, ayrışma terimi ile ifade edilir. Temel bir yüzey süreci olan
ayrışma, kayaları sert bir durumdan değiştirerek daha yumuşak ve zayıf hale getirerek onları
daha kolay aşınır duruma getirmektedir. Ayrışmış kayaçların bulunduğu yamaçlarda, sıklıkla
yüzey bozulma süreçleri ve yerel toprak kaymaları meydana gelir. Ayrışmış malzemeler akan
su ile kolayca taşınır ve bu şekilde erozyon hızlıca gelişir. Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki (KB
Türkiye) magmatik kayaların ayrışması ve hidrotermal alterasyonu mühendislik projelerini
etkileyen önemli olgulardır. Bununla birlikte, ayrışma etkisi ve yamaç duraylılığı (yani
heyelanlar ve yüzey erozyonu) arasındaki ilişki hala iyi anlaşılmamıştır. Bu nedenle bu
çalışmada, Harşit granitik kayaçlarının yüzeylendiği alanda (Doğankent, Giresun, KB Türkiye)
ayrışma-yamaç duraylılığı ilişkisi incelenmiştir. Ayrıca, Erozyon için basit bir model
oluşturulmuş, yamaçlardaki potansiyel aşınma miktarı (Pa) yamaç eğimi ve yamaçtaki
malzemenin suda dayanım indeksine bağlı olarak tanımlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ayrışma, Erozyon, Yamaç Eğimi, Magmatik Kayaç, KB Türkiye
ABSTRACT
Rocks exposed on or near the surface are exposed to physical, chemical and biyological
interactions with air and water, and changes in temperature and pressure. The rocks is decay in
this way and turn into soil. This is expressed in terms of weathering. Weathering, a fundamental
earth process, changes rocks from a hard state, to become much softer and weaker, making
them more easily eroded. Surface degradation processes and local landslides occur frequently
on slopes in weathered rocks. Weathered materials are transported by flowing water and in this
way erosion develops rapidly.Weathering and hydrothermal alteration of the magmatic rocks
in the Eastern Black Sea Region (NE Turkey) are important phenomena affecting the
engineering projects in the region. However, the relationship between influence of weathering
and slope instability (i.e. landslides and surface erosion) is still not well understood. In the area
whre Harshit granitic rocks outcropping (Dogankent, Giesin, NW Turkey), the relationship
between weathering and slope stability have been studied. In addition, a simple model for
erosion has been established, and the amount of potential wear (Pa) is based on the slope and
slake durability index of the surface materials.
Keywords: Weathering, Erosion. Slope, Magmatic Rocks, NE Turkey
1. GİRİŞ
Ayrışma yüzey şekillerini oluşturan süreçlerde en temel kontrolü uygular ve yeryüzü şeklinin
oluşmasında ortam sağlayıcı ve sınırlayıcı faktördür. Ayrışma yüzeylenmiş veya yüzeye yakın
kayaların fiziksel, kimyasal ve biyolojik işlemlerle fiziksel ve/veya mineralojik olarak
parçalanması olarak tanımlanabilir (Selby 1983, Olier 1984). Ayrışma sağlam kayadan toprağa
doğru değişimi anlatır ve başka bir anlatımla yüzeylenmiş veya yüzeuye yakın konumdaki
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kayaların hidrotermal sıvılar nedeniyle ve/veya atmosferik koşullar altında çürümesidir (Ceryan
2017). Genel olarak, ayrışma sonucunda oluşan değişik derecede ayrışmış kayalar ve ayrışma
ürünlerinin yüzeysel süreçlere karşı dayanımı sağlam kayaya göre daha düşüktür ve
geçirimliliği daha fazladır (Ceryan 2012) . Bu nedenle ayrışma sonucunda oluşan malzeme daha
kolay parçalanabilir, ayrışabilir ve taşınabilir hale gelmektedir. Ayrıca drenajın iyi geliştiği
koşullarda kimyasal ayrışma sürecinde jeokimyasal olarak hareketli element veya oksitler
ortamdan taşınmaktadır.
Yeryüzünün birçok yerinde yüzeyden aşağıya doğru büyük ölçüde değişen fiziksel ve kimyasal
özelliklere sahip oldukça kalın tabakalara sahip ayrışmış malzeme vardır. En azından ince bir
ayrışmış malzemeyle kaplanmayan çok az yeryüzü kısmı vardır. Bu durum yamaçların evrimi
ve yeryüzü şeklinin gelişimi üzerinde ayrışmanın büyük etkisi olduğuna işaret etmektedir.
Ayrıca ayrışma profilleri geçmişteki iklimsel koşulların, yüzeysel süreçlerin ve yeryüzü
şeklinin tahmini hakkında bilgi sunmaktadır. Bu nedenlerle yeryüzü şekillerinin geçmiş
koşulları ve bunları oluşturan süreçleri tahmin etmek, sınıflandırmak ve gelecekteki yeryüzü
şekillerinin gelişimini yorumlayabilmek için ayrışma-yeryüzü şekilleri ilişkisinin iyi analiz
edilmesi gereklidir.
Bu çalışma Harşit Granitoyidi’nin (Doğankent, Giresun, Türkiye) yüzeylendiği yamaçların
yüzeysel süreçlere dayanımının tahmini için ayrışma-yamaç eğimi, ayrışma-kütle hareketleri
ve ayrışma erozyon ilişkisi incelenmiştir. Bu inceleme için ilk önce kaya kütlesi ayrışma
tanımlaması yapılmış ve söz konusu alanın ayrışmaya göre mikro bölgelendirilmesi yapılmıştır.
Bu mikrobölgelendirme haritası ile yamaç eğimi haritası üs tüste çakıştırılarak ayrışma-yamaç
eğimi ilişkisi açılanmaya uğraşılmıştır. Ayrıca heyelan döküm haritası ve heyelan duyarlılık
haritası ile ayrışmaya göre mikrobölgelendirme haritası çakıştırılarak ve arazi gözlemlerden
yararlanılarak ayrışma-kütle hareketleri ilişkisi incelenmiştir.
Erozyon, yağış, buzul, rüzgâ ile yeraltı veya yerüstü sularının aşındırma gücünün, zemin veya
kaya kütlesinin aşınabilirliğinin bir fonksiyonudur (Selby 1982). Aşınabilirlik ise; kayacın
fiziksel özelliklerine ve topoğrafik yüzeye (yamaç eğimi ve şekli, bitki örtüsüne) bağlıdır (Selby
1982). Literatürde erozyonu tahmin etmek için değişik modeller geliştirilmiştir. Bu çalışmada
da Harşit Granitoyidi’nin (Doğankent, Giresun, Türkiye) yüzeylendiği yamaçlarda potansiyel
erozyon miktarını tahmin basit modelleme yapılmıştır. Ayrıca, Jeomorfolojik Sınıflandırma
uygulanarak söz konusu alandaki yamaçların yüzeysel süreçlere karşı dayanımı tanımlanmıştır

2. HARŞİT GRANİTOİDİNDE YAMAÇ EĞİMİ ve YAMAÇ DAYANIMININ
AYRIŞMAYLA İLİŞKİSİ
2.1. Kaya Kütlesi Ayrışma Sınıflandırması Ve Ayrışmaya Göre Mikrobölgelendirme
Kaya kütlesinin ayrışma sürecindeki esas değişimi 1-) Süreksizliklerle sınırlı kaya
malzemesinin ayrışması ve 2-) Süreksizlik özelliklerinin değişimidir. Kaya malzemesinin,
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ayrışmış kaya ve nihayet toprağa dönüşümünü sağlayan ayrışma sürecinde mineralojik,
kimyasal ve fiziko-mekanik özelliklerinde değişim olmaktadır. Bu özelliklerden biri olan tek
eksenli basınç dayanımın değişimi, arazide ve laboratuvarda kolayca ve hızlıca
ölçülebilmektedir. Ayrıca bu özellik birçok kaya kütle sınıflandırmalarında parametre olarak
kullanılmaktadır. Süreksizlik ara uzaklığı (veya çatlak sıklığı) ayrışmanın gelişiminde önemli
etkenlerden biri olup ayni bir yüzeylenmede, genellikle, süreksizlik sıklığı fazla olan alanlarda
ayrışma derecesi daha fazladır. Ayrıca, süreksizlik ara uzaklığı kaya kütle sınıflamalarının
çoğunda parametre olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle, kaya malzemesinin tek eksenli basınç
dayanımı ve süreksizlik ara uzaklığı (veya sıklığı) x-y koordinat sisteminde farklı eksenlerde
gösterilerek kaya kütlesi ayrışma derecesi sayısal olarak tanımlanmıştır (Şekil 2).
Tek eksenli basınç direnci szınıfı
R1

R2

R4

0.2
(3)

0.4

Kad 

R5 R6 R7
F
E
(5)
D
(4)
90

R3

Kad:kaya kütlesinin sayısal ayrışma indeksi, Pf:
sağlam kaya kütlesinin puanı, Pw: Ayrışmış kaya
kütlesinin puannıı göstermektedir

C

80

0.6

Çatlak arauzaklığı (m)

60

(2)

1.0
1.2

50

1.4
1.6
1.8

B

40

(1)

10

30

Çatlak ara uzaklığı sınıfı

70

0.8

( Pw  Pf )
x100
(100  Pf )

20

2.0
A

2.2
2.4
.
240

200

160

120

80

40

0

Kaya malzemesi tek eksenli basınç direnci (MPa)

Şekil 2. Harşit Granitoidi kaya kütlesi sınıflandırması (Ceryan 1999)
Harşit Granitoyidi’nde ayrışmaya göre değişik mikrobölgelendirme; ayrışmamış kaya kütlesi,
ayrışmış kaya kütlesi ve mühendislik anlamda toprağın (saprolit, kalıntı toprak, moloz ve
alüvyon) haritalanması amacıyla yapılmıştır. Değişik ayrışma zonlarının küçük alanlarda bile
birlikte bulunması ve çalışmanın amacına göre şeçilen ayrışma ölçeği, ayırtlanan bölgelerin her
birinin ayni derecedeki ayrışmış granitik kütleleri içermesini engellemektedir. Harşit
Granitoyidi’nin ayrışmaya göre mikrobölgelendirilmesinde; arazide yapılan gözlem ve
ölçümler ile basit mekanik deneyler esas alınmıştır (Ceryan 1999, Şekil 3).
1.Mikrobölge esas olarak ayrışmamış kaya kütlesinden oluşmaktadır. Bu mikrobölgede
yer alan kaya kütlesinin % 80-100 nı ayrışmamış, % 0- 20 ise az veya orta derecede ayrışmıştır
ve bu mikrobölge tüm granitoyid alanının % 4 ünü oluşturmaktadır. Ayrışmamış granitik
kütlenin büyük kısmı Doğankent (Giresun)-Kürtün(Gümüşhane) karayolu şevlerinde
görülmektedir.
2. ve 3. Mikrobölge esas olarak ayrışmış kaya kütlesinden oluşmaktadır. 2.
Mikrobölgenin; % 70-90 nı ayrışmamış ve az ayrışmış, % 0-30 u orta derecede ayrışmış kaya
www.ankarakongresi.org

P. 583

October 4-6, 2019 Ankara

622622622

INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE
ON SCIENTIFIC RESEARCHES

kütlesinden oluşmaktadır. Bu mikrobölge, Harşit Granitoyidi’nin haritadaki alanının % 9 unu
oluşturmakta olup, Doğankent (Giresun)-Kürtün(Gümüşhane) karayolunu şevlerinin büyük
kısmını, Gavraz deresinin Harşit ile birleştiği noktaya <1 km uzaklığındaki yamaçlarını
kapsamaktadır (Ceryan 1999).
3. Mikrobölgenin % 60- 100 ü orta derecede ayrışmış, % 0-30 u ayrışmamış veya az
ayrışmış kaya kütlesinden, % 0-40 saprolitten oluşmaktadır. Tüm granitoyid alanının % 29.3
ünü oluşturmaktadır. Bu mikrobölge, 2. Mikrobölgenin etrafında, yamaç eğimin azalmaya
başladığı, yüksekliklerden itibaren yer almaktadır.
4. ve 5. Mikrobölge esas olarak saprolitten oluşmaktadır. Saprolit, mühendislik anlamda
toprağın bir parçasıdır. Yüksek derecede ayrışmış ve tamamen ayrışmış zonaları
kapsamaktadır. Saprolit, tüm granitoyid alanını % 64 ünü kapsamaktadır. Orta derecede
ayrışmış kaya kütlesinin üzerinde, yamaç eğiminin azaldığı erozyonun daha az olduğu alanlarda
yer almaktadır. 4. Mikrobölge nin % 40-70 si yüksek derecede ayrışmış, % 10-30 u tamamen
ayrışmış granitoyid kütlesinden, %, 0-10 orta derecede ayrışmış kaya kütlesinden, % 0-10 ise
kalıntı toprak ve molozdan oluşmaktadır. Toplam granitoyid alanının % 35 ni oluşturur.
5. Mikrobölge, % 40-70 tamamen ayrışmış, % 20-30 yüksek derecede ayrışmış, % 010 u orta derecede ayrışmış granitoyid kütlesinden, % 0-10 kalıntı toprak ve molozdan
oluşmaktadır. Toplam alanın % 9.12 sini oluşturmaktadır.
6. Mikrobölgenin % 80-100 ünü kalıntı toprak % 0- 20 si moloz ve saprolitten
oluşmaktadır. Kaya kütlesinin yapısı çoğunlukla korunmamıştır. Toplam alanın % 0.68 ni
oluştururlar.
7. Mikrobölge ise molozdan oluşmaktadır. Moloz, oluşturan malzemenin dirençleri
arasındaki farkları dikkate alınarak iki alt birime ayrılabilmektedir. Birinci tip molozda,
ayrışmamış ve az ayrışmış kaya blokları toprak bir matriks içinde bulunmaktadır. Blok oranı
% 30-70 arasında değişmektedir. Direnç değişimi dereceli değil keskindir. Bunlar, az ve orta
derecede ayrışmış kaya kütlesinin oluşturduğu yamaçlarda yer almaktadır ve yeni oluşmuş
(toprağa dönüşecek kadar eski olmayan) molozlardır. İkinci tip molozda ise malzemeler
arasındaki direnç farkı azdır ve dereceli geçişlidir. Molozu oluşturan malzeme, orta derecede
veya daha fazla ayrışmış bloklar ve bunları çevreleyen topraktan oluşmaktadır. Bunlar, ya
yerinde ayrışmış molozdur veya saprolitin oluşturduğu yamaçlardaki bozunmalar sonucunda
oluşmuş, bu yamaçların eteklerinde birikmiş malzemedir. Moloz, tüm alanın % 9.84 ünü
oluşturmaktadır ( Ceryan 1999)
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Kalıntı toprak

Orta deercede ayrışmış

Tamamen ayrışmış

Az ayrışmış

Yüksek deercede
ayrışmış

Ayrışmamış

Şekil 3. Harşit granitik kayaçlarında değişik derecede ayrışmış kaya kütleleri ve kalıntı toprak
ile ayrışmaya göre mikrobölgelendirilmesi (Ceryan 1999, Ceryan ve Ceryan 2008)
2.2. Yamaç Eğimi- Ayrışma İlişkisi
Harşit Granitoyidi ayrışma haritası ile eğim haritası (Şekil 4) üst üste çakıştırılarak oluşturulan
farklı bölgelerin alansal oranları hesaplanmıştır (Şekil 5). Ayrışma derecesi fazla olan alanların
yamaç eğimlerinin daha düşük olduğu görülmektedir (Tablo 1, Şekil 5). Bu durum, ayrışmanın
yüzeyden derine doğru gelişmesi ve yamaç eğimiyle birlikte erozyonun artması ve bunun
sonucu olarak daha az ayrışmış kaya kütlesinin yüzeylenmesidir. Yol kazıları, tarla açılması,
taş ocağı işletmeciliği, malzeme alımı gibi insan etkinlikleri erozyonun ve yamaç eğiminin
değişmesine yol açmaktadır

Tablo 1. Mikrobölgeler göre yamaç eğimlerinin
değişimi
Ayrışma Alansal
Yamaç eğimi (derece)
Bölgesi oran 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 orta(%)
lama
1
4,34
0
0
0,3
21
35,9 40,1 2,7
0 49,4
2

9,78

0,5

1,3

1,5

10,3

50,1

30,7

5,1

0,5

47,3

3

29,26

0,6

7,2

26,5

51,7

12,6

0,7

0,5

0,2

32,4

4

35,00

2,2

12,7

35,6

45,7

3,7

0,1

0

0

28,6

5

9,12

12,8 17,2

39,4

28,4

2,2

0

0

0

23,9

6

0,68

41,5 29,3

12,2

17

0

0

0

0

15,5

7

9,84

0,3

3.0

26,6

51,6

17,2

1,3

0

0

33,6

Alüvyon

1,98

92

8

0

0

0

0

0

0

5.8

(1:5o, 2:5 o-15 o, 3:15 o-25o, 4:25 o-35 o, 5:35 o-45 o,
6:>45 o)
Şekil 4. Harşit granitik kayaçlarının yüzeylendiği
alanların eğim haritası (Ceryan ve Ceryan 2008)

2.3. Jeomorfolojik Sınıflama- Ayrışma İlişkisi
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Selby (1980) tarafından önerilen ve mühendislik deneyimlerine dayanan jeomorfolojik
sınıflandırma; kaya kütlesinin, topoğrafik yüzeyi (yamaç eğimlerini) şekillendiren
jeomorfolojik olaylara karşı gösterdiği dayanımı belirlemeye yöneliktir. Jeomorfolojik
sınıflamada kullanılan parametreler; kaya malzemesi direnci, ayrışma durumu, çatlak ara
uzaklığı, açıklığı, yönelimi, devamlılığı ve yeraltı suyu durumudur (Tablo 2). Bu sınıfllamanın
uygulanmasıyla, yamaç eğimi ile kaya kütlesinin direnci ilişkisi anlaşılmaya çalışılmıştır
(Moon 1984)
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Şekil 5. Harşit granitik kayaçlarında tanımlanan mikrobölgelerde farklı eğimdeki alanların
oransal dağılımı (Ceryan 1999)
Tablo 2. Jeomorfolojik sınıflandırma sistemi parametreleri ve puanlamam (Moon 1984)

Harşit Granitoyidi’nde RMS değerleri artan yamaç eğimiyle birlikte artmaktadır (Şekil 6).
Ortalama RMS değerler dikkate alındığında, 1. ve 2. Mikrobölgenin “Dayanımlı”, 3.
Mikrobölgenin “Orta dayanımlı”, 4. ve 5. Mikrobölgelerin “zayıf”, 6. Mikrobölgenin “çok
zayıf” granitoyid kütlelerinden oluştukları anlaşılmaktadır (Şekil 6, Tablo 3). Ayrışma
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bölgelerine ait ortalama RMS ve yamaç eğimi dikkate alındığında kaya kütlesi ile yamaç eğimi
arasında aşağıdaki bağıntının olduğu belirlenmiştir.
RMS=1,682 -8.43
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Tablo 3. RMS puanlarının bölglere
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Dire nç li

Or ta dir enç li

60

İstatiksel
40

1

2

3

4

5

6

79,1

60,6

51

45,7

37

Enküçük RMS değeri

64

55,8

40,4

31

22

23

Ortalama RMS değeri

73,6

71,7

48,7

39

29,9

24,1

En büyük RMS değeri
20
Ç ok za yıf

Ayrışmaya göre ayrılan mikrobölgeler

91

değerler

Zay ıf

0
10

20

30

40

50

60

70

80

Ya m a ç e ğim i ( de re ce )

Şekil 6. RMS-Yamaç eğimi ilişkisi
2.4. Erozyon- Ayrışma İlişkisi
Harşit Granitoyidi’nin yayılım gösterdiği alanlardaki erozyon, esas olarak yeraltı ve yüzeysel
sularla oluştuğundan, kayacın suda parçalanması ve parçalanan kısmın suyla taşınması
şeklindeki bir süreç olarak düşünülmüştür (Şekil 7). Bu durum, erozyon süreci ile suda dayanım
deneyi arasında benzeşim kurulabileceğini göstermektedir. Başka bir anlatımla, yamaçların
suyla aşınabilirliği (potansiyel aşınma miktarı; Pa ) yamacı oluşturan kayaç veya toprağın suya
dayanım indeksi ile erozyona uğrayacak kütle miktarının bir fonksiyonudur.

Şekil 7. Harşit Granitoyidi’nde gelişen erozyon sürecinin basit modellemesi (Ceryan 1999)

Erozyon ilerledikçe, yani yamaçtan malzeme taşındıkça, yamacın eğimi düşecek ve nihayet
yamaç yatay konumuna gelince artık malzeme taşınmayacaktır. Bu nedenle, erozyona
uğrayacak miktarı (Em) yamaç eğiminin bir fonksiyonu olarak ta ifade edilebilir.
Pa(%) = Em x (100- Id)
Burada Id(%) suda dayanım indeksidir
Pa nın kolay ve hızlı bir şekilde elde edilebilmesi bir grafik oluşturulmuştur (Şekil 8). Ayni Id
değerine sahip malzemeden oluşmuş yamaçlarda, eğim arttıkça potansiyel aşınma miktarı
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artmaktadır. Yine ayni eğime sahip yamaçlarda, ayrışma derecesi arttıkça potansiyel aşınma
miktarı artmaktadır (Şekil 8). Pa değeri ayrışmamış kaya kütlesinden saprolite doğru
ayrışmayla birlikte artmakta., daha sonra azalmaktadır. En fazla Pa değerine saprolitin sahip
olduğu görülmektedir. Bu nedenle, saprolitin oluşturduğu yamaçlarda erozyona karşı önlem
alınması gerekmektedir.
Pa (%)
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Şekil 8. Suda dayanım indeksi ile yamaç eğimine bağlı olarak potansiyel aşınma miktarı (Pa)
ve Harşit Granitoyi ayrışma bölgelerinin Pa değerleri dağılımı (Ceryan 1999)

2.4. Kütle harketleri - Ayrışma İlişkisi
Harşit Granitoyidi’nin yayılım gösterdiği alanlar için Ceryan ve Ceryan (2008) tarafından
yapılan kütle hareketleri envanter ve duyarlılık haritaları (Şekil 9) çakıştırılmış ve arazide
gözlemler yapılarak ayrışma – kütle hareketleri ilişkisi incelenmiştir. Söz konusu alandaki
yamaçlarda, kütle hareketlerinin büyük ölçüde kaya kütlesinin ayrışma derecesine ve
süreksizlik yönelimlerine bağlı olarak geliştiği gözlenmiştir.
Ayrışmamış ve az ayrışmış kaya kütlelerindeki yamaç ve şevlerin duraylılığı büyük ölçüde
süreksizlik doğtultu ve eğimlerinin şev (veya yamaç) ile geometrik ilişkisine bağlıdır.
Harşit(Giresun)-Kürtün (Gümüşhane) karayolu şevlerinde ve Gavraz deresi vadisi yamaçlarını
oluşturan kaya kütlesinde yamaç ve şev dışına doğru eğimli rahatlama çatlakları vardır.
Buralarda, çoğunlukla blok kayması, bazen kaya düşmeleri oluşmaktadır. Eğimi büyük ve
yüksekliği fazla olan şevlerde blok kaymaları şeklindeki hareket daha sonra kaya düşmesi
şekline dönüşmektedir. Harşit Granitoyidi’nin sınırlarına yakın Harşit HES regülatörü
çevresindeki, Cami Mahallesi batısındaki yol şevlerindeki ayrışmamış veya ayrışmış kaya
kütlelerinde, blok kayması ve kaya düşmesi yanısıra kaya kaması kaymaları da
gelişebilmektedir.
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Şekil 9. Harşit granitik kayaçlarının yayılım gösterdiği alanlanın kütle hareketlerine karşı
duyarlılık haritası ve bu alanda gelişen heyelanlara örnekler. (1:Çok Düşük ve Düşük
duyarlıklı, 2:Orta duyarlıklı, 3:Yüksek ve Çok Yüksek Duyarlılıklı kaya yamaçlar), Zemin
Yamaçlar için; 4:Çok Düşük ve Düşük duyarlıklı, 5:Orta duyarlıklı, 6:Yüksek ve Çok Yüksek
Duyarlılıklı) (Ceryan 1999, Ceryan ve Ceryan 2008)
Arazi çalışmalarında, ayrışmamış ve az ayrışmış kaya kütlelerin oluşturduğu duraylı yamaç ve
şevlerin eğimi orta derecede ayrışmış kaya kütlelerindeki şevlerin eğiminden yaklaşık 15 ,
yüksek derecede ayrışmış kaya kütlelerin oluşturduğu şevlerin eğiminden yaklaşık 20 daha
büyük olduğu görülmüştür. Bunun nedeni, ayrışma ilerledikçe, süreksizlik yüzey malzemenin
direncinin ve pürüzlülüğün azalması, kaya blokları arasındaki zayıf malzeme kalınlığının
artması ve kaya blokları arasındaki kenetlenmenin giderek yok olmasıdır.
Orta derecede ayrışmış granitik kayaçların oluşturduğu yamaç ve şevlerde değişik şekillerde
bozulmalara rastlanmıştır. Bu tür kaya kütlesinin oluşturduğu yamaç ve şevlerde, blok kayması
ve kaya düşmeleri şeklinde bozulmalara sıkça rastlanmaktadır. Ayrıca, çekirdektaşları
arasındaki tamamen ayrışmış kayaç kısmının, toprağın, süreksizlik dolgusunun yüzey veya
yeraltı suyuyla yıkanması sonucunda, kütle yapısı tamamen bozunmakta, çekirdektaşlarından (
ve bazen toprak ve çekirdektaşından) oluşan molozun akması şeklinde bozulmalar
gelişmektedir (Şekil 9 ).
Saprolitin oluşturduğu yamaçlarda değişik türde kitle hareketleri gözlenmektedir. Yüksek
derecede ayrışmış granitik kütlede, süreksizliklere bağlı düzlemsel kayma ve eğri yüzeyli
kaymalar (heyelanlar) oluşmaktadır. Kayan kütle, çoğunlukla parçalanmakta, toprak bir matriks
içinde yüzer vaziyetteki moloza dönüşmektedir. Tümüyle ayrışmış granitik kütlede, kalıntı
süreksizliklerin olduğu durumlarda, bu süreksizliklere bağlı düzlemsel kayma gelişmiştir.
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Burada, harekete eden malzeme çoğunlukla, parçalanmamaktadır. Ancak hareket eden
malzeme miktarı göreceli olarak azdır. Kalıntı süreksizlik içermeyen tümüyle ayrışmış
malzemede dairesel kaymalar ve heyelanlar gelişmiştir.
Molozlarda ise çoğunlukla akma ve bazen yanal yayılma şeklinde hareketler gelişmiştir.
3. SONUÇ VE ÖNERİLER
Kaya kütlesinde ayrışma derecesinin sayısal olarak tanımlanması için, kaya malzemesinin tek
eksenli basınç direnci ile çatlak ara uzaklığı, kartezyen koordinatta farklı eksenlerde
gösterilmiş, orjinden uzaklık ayrışma indeksi olarak alınmıştır. Bu şekilde oluşturulan kaya
kütlesi ayrışma indeksinin arazide kolayca ve hızlıca uygulanabilir, kaya kütlesini farklı
mühendislik özelliklerine göre ilk bölgelendirmede güvenilirlikle kullanılabilir.
Harşit Granitoyidi’nde ayrışmamış kaya kütlesi ayrışmış kaya kütlesi, saprolit ve mühendislik
anlamda toprağın (tamamen ayrışmış granitik kütle, kalıntı toprak, moloz ve alüvüyonun)
birbirinden ayırtlanması için mikrobölgelere ayrılarak 1/12 500 ölçeğinde haritalanmıştır.
Harşit Granitoyidi ayrışma haritası ile eğim haritası üst üste çakıştırılarak oluşturulan farklı
bölgelerin alansal oranları hesaplanmıştır. Ayrışma derecesi fazla olan alanların yamaç
eğimlerinin daha düşük olduğu görülmektedir. Bu durum, ayrışmanın yüzeyden derine doğru
gelişmesi ve yamaç eğimiyle birlikte erozyonun artması ve bunun sonucu olarak daha az
ayrışmış kaya kütlesinin yüzeylenmesidir.
Jeomorfolojik sınıflandırma, aşağıda verilen özellikleri nedeniyle, Harşit Granitoyidi’nde
ayrışma zonlarının tanımlanmasında, ayrışmaya göre mikro bölgelerin oluşturulmasında,
yamaçların aşınmaya karşı dayanımının tahmininde ve yamaç eğiminin bua açıdan
yorumlanmasında güvenilirlikle kullanılması mümkündür.
-sınıflamadaki parametreler kolay, ucuz ve hızlı ölçülebilmektedir.
-parametrelerin değişimi ayrışma derecesiyle ilişkilidir ( ayrışmayla birlikte kaya malzemesi
direncinin azalmaktadır, çatlak açıklığı ve çatlak sıklığı ayrışmanın ilerlemesini etkileyen en
önemi faktörlerdendir)
-Kaya kütlesi sınıflandırılmalarında olduğu gibi, puanlama sistemiyle birden fazla
parametrelerin birlikte değerlendirilmesi, jeoteknik uygulamalar açısından daha anlamlıdır.
Harşit Granitoyidi’ni yüzeylendiği yamaçlarda eğim-ayrışma arasındaki ilişki belirleyen en
önemli faktörlerden biri erozyon olduğundan, söz konusu yamaçların aşınma miktarlarının
(Pa)) sayısal olarak tahminin için basit model geliştirilmiştir. Bu modelin uygulanmasından
elde edilen sonuçlara göre ;
-Harşit Granitoyidi’nde Pa değerlerinin birbirine yakın olması, yamaçlarda dinamik bir
dengenin olduğu, erozyon devam etmekle birlikte, yamaç eğimin malzemenin ayrışma
derecesiyle kontrol edildiği anlaşılmaktadır.
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-Pa değeri ayrışmamış kaya kütlesinden saprolite doğru ayrışmayla birlikte artmakta., daha
sonra azalmaktadır. Een fazla Pa değerine saprolitin sahip olduğu görülmektedir. Bu nedenle,
saprolitin oluşturduğu yamaçlarda erozyona karşı önlem alınması gerekmektedir.
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İNDEKS DENEYLER KULLANILARAK KARBONATLI KAYAÇLARIN TEK
EKSENLİ BASINÇ DAYANIMI DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN BİR BULANIK
MODELLEME ÇALIŞMASI
A CASE STUDY OF FUZZY MODELLING FOR EVALUATION OF UNIAXIAL
COMPRESSIVE STRENGTH OF CARBONATE ROCKS USING INDEX TEST
Prof. Dr. Şener CERYAN
Balıkesir Üniversitesi,

Doç. Dr. Nurcihan CERYAN
Balıkesir Üniversitesi

ÖZET
Kaya malzemesinin tek eksenli basınç dayanımı (UCS), kaya kütlesi sınıflandırması, sayısal
modelleme taşıma kapasitesi, mekanik kazı, şev duraylılığı ve kayanın mühendislik
davranışlarına göre desteklenmesi gibi kaya mühendisliği uygulamaları için çok önemli bir
parametredir. Bununla birlikte, standart laboratuvar testi kullanılarak UCS'nin elde edilmesi
zor, pahalı ve zaman alıcı bir iştir. Bu geleneksel yöntemlerin bu zorluklarının üstesinden
gelmek için, birçok araştırmacı kaya malzemesinin UCS'sini tahmin etmede esnek hesaplama
yöntemleri kullanmıştır.
Son zamanlarda, Bulanık Küme Teorisi (FST) uygulamalı jeolojide bilginin kesinliği, eksikliği,
belirsizliği ve rastgele olmayışı nedeniyle belirsiz verilerle başa çıkmak için kullanılmıştır.
Kullanılan Bulanık Küme Teorisi (FST) dört kategoriye ayrılabilir: temel bulanık çıkarım
(BÇS, FIS), gelişmiş bulanık çıkarım (diğer yumuşak hesaplama teknikleri ile birleştirerek),
bulanık olasılık teorisi ve Klisiński bulanık plastiklik yöntemleri. FIS, tek eksenli basınç
dayanımı (UCS) dahil olmak üzere kayanın fiziksel ve mekanik özellikleri arasındaki ilişkiyi
değerlendirmek için kullanılmaktadır. Bulanık modelin, regresyon modelinden daha yüksek
bir genelleme yeteneğine sahip olduğu söylenebilir. Bu sadece bulanık modellemenin
esnekliğinden kaynaklanmaktadır. Araştırmacılar, literatürde verilen regresyon analizlerini
kullanan ampirik denklemlerin diğer kaya türleri için ve hatta aynı jeoloji aynı kaya tipleri için
kullanılmamasını belirtmektedirler.
Bu çalışmada, Araklı-Tasönü ocağında (Trabzon, NE Türkiye) Bulanık Çıkarım Sistemi (BÇS)
FIS kullanılarak yapılan karbonat kayalarının UCS’i için öngörücü modeller oluşturulması
amaçlanmıştır. Bu amaçla, numunenin P-dalga hızı (Vm) ve porozite değerleri BÇS modeli
için girdi parametresi olarak seçildi. Geliştirilen BÇS modellerinin doğruluğunu belirlemek için
farklı performans endeksleri kullanılmıştır. Bu çalışmanın sonuçları, önerilen BÇS modelinin
performansının iyi olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Kaya Malzemesi, Tek Eksenli Basınç Dayanımı, Korbonat Kayaçları,
Bulanık Mantık
ABSTRACT
Uniaxial compressive strength (UCS) of rock material is very important parameter for rock
engineering applications such as rock mass classification, numerical modelling bearing
capacity, mechanical excavation, slope stability and supporting with respect to the engineering
behaviors’ of rock. However, it is difficult, expensive and time-consuming task that UCS is
obtained using standard laboratory test. To overcome these difficulties of these conventional
methods, many researchers have employed soft computing methods in estimating UCS of rock
material.
Recently, Fuzzy Set Theory (FST) has been used in applied geology to cope with uncertain data
due to lack of precision, incompleteness, vagueness and randomness of the information. Fuzzy
Set Theory (FST) employed can be classified into four categories: basic fuzzy inference,
advanced fuzzy inference (combining other soft computing techniques), fuzzy probability
theory and Klisiński fuzzy plasticity methods. FIS is used to assess the correlation between
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physical and mechanical properties of rock including uniaxial compressive strength (UCS). It
can be said that the fuzzy model has a higher generalization ability than the regression model
has. This is simply because of the flexibility of fuzzy modelling. The resaerchers indicated tahat
rhe empirical equations using regression analyses given in the literature should not be used for
other rock types and even for the same rock types of different geology.
In this study, the aim is to establish predictive models for the UCS of carbonate rocks in ArakliTasonu quarry (Trabzon, NE Turkey) using FIS, For this purpose, P-wave and porosity and
were selected as the input parameters for the FIS. The different performance indices were used
to determine the accuracy of the FIS models developed. The results in this study indicated that
the performance of FIS models is good.
Keywords: Rock Material, Uniaxial Compressive Strength, Carbonate Rock, Fuzzy Logic
1. GİRİŞ
Kaya kütlesini sınıflandırmak ve mühendislik davranışını tahmin etmek için geliştirilen
sınıflandırma sistemlerinde, görgül bağıntılarda ve sayısal yöntemlerde en sık kullanılan
parametre kaya malzemesi tek eksenli basınç dayanımdır. Laboratuvarda yapılan UCS testi,
düzenli geometriye sahip yüksek kaliteli karot örnekler üzerinde yapılmaktadır. Zayıf, ileri
derecede kırıklı, yüksek derecede ayrışmış, ince tabakalı ve zayıf matriks içindeki kaya
bloklarından oluşan kaya kütlelerinde standart örnek elde etmek her zaman mümkün
olmamaktadır. Ayrıca, bu testin yapılması zor, zaman alıcı ve pahalıdır, ayrıca örneğin
örselenmesi (kırılması) gerektiğinden tekrarlanamaz (Gökçeoğlu ve Zorlu 2004; Yılmaz ve
Yüksel 2008). Bu zorluğun üstesinden gelmek için, birçok araştırmacı tarafından mineralojikpetrografik analizler, fiziksel özellikler, elastik bir dalga hızı testi ve arazide de uygulanabilen
basit mekanik testlere dayanan çeşitli kestirim (tahmin) modeller geliştirilmiştir (Ceryan ve
Korkmaz Can 2017). Bu kestirim yöntemlerinin en sık rastlanılanı basit bir regresyon analizi
(bir indeks ile UCS arasındaki bireysel korelasyonun belirlenmesin) ve çoklu regresyon (birden
fazla indeksi UCS ile aynı anda ilişkilendiren istatiksel model) analizidir. Bu istatistiksel
modellerin uygulanmasında ve genelleştirilmesinde bazı zorluklar vardır (Fener vd 2005;
Sönmez vd. 2006) Farklı kaya türleri için regresyon analizinden elde edilen denklemler
konusunda bir anlaşma yoktur. Ayrıca ampirik korelasyonların çoğunun tahminlerin
belirsizliğini ölçmeyen regresyon yöntemleri kullanılarak elde edilmekte ve bu bağıntıların ve
projeye özgü verileri içerecek şekilde değiştirilmeleri her zaman mümkün olmamaktadır (Feng
2015). Bu geleneksel yöntemlerin bu zorlukların üstesinden gelmek için, birçok araştırmacı
kaya malzemesinin UCS'sini tahmin etmede esnek hesaplama yöntemleri kullanmıştır.
Esnek Hesaplama terimi, bulanık mantığın mucidi Lotfi A. Zadeh tarafından önerilmiştir.
Zadeh (1994) bu terimi “Esnek hesaplama, izlenebilirlik, sağlamlık ve düşük çözüm maliyeti
elde etmek için belirsizlik ve belirsizlik toleransından yararlanmayı amaçlayan bir
metodolojiler topluluğudur. Başlıca bileşenleri, bulanık mantık, yapay sinir ağları ve olasılıksal
akıl yürütmedir. Esnek hesaplama, yazılım mühendisliği de dahil olmak üzere birçok uygulama
alanında giderek daha önemli bir rol oynamaktadır. Yumuşak bilişim için rol modeli insan
zihnidir ” şeklinde açıklamaktadır. UCS’yi tahmin etmek için ilk kullanılan ve en sık kullanılan
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esnek hesaplama yöntemlerinden biri Bulanık Çıkarım Sistemleridir (Ceryan and Korkmaz Can
2017).
Bu çalışmada, farklı fasiyeslerdeki kireçtaşlarının kaya malzemesi tek eksenli basınç
dayanımını tahmin etmek için Bulanık Çıkarım Sisteminin (BÇS) uygulanabilirliği
araştırılmıştır. BÇS için Mamdani bulanık modeli kullanılmıştır. Bu kestirim modeli için
boyuna dalga hızı ve porozite girdi parametreleri olarak alınmıştır. Önerilen modelin performası
Performans İndeksi (Yagiz vd 2012) ile değerlendirilmiş ve iyi olarak bulunmuştur.

2. MALZEME VE METHOD
2.1. Malzeme Özellikleri
Araklı-Taşönü taşocağında (Trabzon KB Türkiye) (Şekil 1a)en yaşlı birim olan Gec
Santoniyen-Erken Kampaniyen yaşlı riyolitik, riyodasit ve piroklastikleri ve bazaltik
volkanitleri içeren Tirebolu formasyonu bulunur.

Şekil 1. Araklı-Taşönü taşocağının yer bulduru ve jeoloji haritası (Ceryan 2009)
Tirebolu Formasyonu üzenine gelen Paleosen yaşlı Kirechane formasyonu alttan üste doğru,
beyaz renkli kirectaşı ve kırmızı renkli karbonatlı tüf ardalanması (Kf0), bol kavkı parçalı,
boşluklu kireçtaşı (Kf1), gri sarı renkli karbonat çamurtaşı (Kf2), beyaz gri renkli killi kireçtaşımarn (Kf3), kumtaşı-kumlu kireçtaşı-kireçtaşı-killi kireçtaşı (Kf4) ve tabakalamanın iyi
gelişmediği beyaz-gri renkli karbonat çimentolu kumtaşlarından (Kf5) oluşmaktadır (Ceryan
2009) (Şekil 2b). Bu farklı fasiyeslerdeki kireçtaşlarının her birinden alınan toplam 47 bloktan
karot örnekler alınmıştır. Bu karot örneklerin indeks özellikleri (porozitesi ve boyuna dalga
hızı) ve tek eksenli basınç dayanımı bulunmuştur. Deneyler Karadeniz Teknik Üniversitesi
Maden Mühendisliği Bölümü Kaya Mekaniği Laboratuvarında (Trabzon, KB Türkiye) ISRM
(2007) esas alınarak gerçekleştirilmiştir (Tablo 1)

Tablo 1: Karot örneklerin Boyuna dalga hızı (Vp, m/sn), n: prozite (n, %), UCS: Tek eksenli
basınç dayanımı (UCS, MPa) değerleri (Ceryan 2009)
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No
1a*
1b*
2a(2)*
2b(1)*
2b(2)*
3b1*
3b2*
3c*
4a*
4b*
4c*
jtb1a
jtb1b
jtb2
jtb4
jtb(5)
jtb6(1)
jtb6(2)
jtb6(3)
jtb7
jtb8a
jtb8bc
jtb9a
jtb9bc
jtb9d

UCS
14.5
16.12
13.9
8.85
7.77
11.34
13.48
9.51
15.37
14.13
12.79
11.38
9.63
14.97
13.12
11.92
13.62
14.32
12.47
17.4
8.31
9.86
12.34
13.71
17.92

n
Vp
16.5
3202
16.7
3299
20.3
2650
18.8
2455
20.8
2354
25.6
2293
25.9
2286
18.7
2159
25
2991
26.8
2875
21.3
2492
25
2200
33.9
1963
15.2
3379
24.7
3074
9.6
2913
15.8
2780
17.6
3263
11.8
2652
10.5
3259
31.2
2466
26.6
2522
12.3
2836
16.7
3329
8
3574

No
jtb9bc
jtb9d
jtb10a
jtb10bc
jtb11a
jtb11b
jtb12
jtb15
jtb16
jtb17
jtb20
jtb21
jtb22
jtb23
jtb2527
jtb26a
jtb26b
jtb28
jtb29
jtb30
jtb31
jtb33a
jtb33b
jtb33d

UCS
n
13.71
17.92
15.49
13.8
18.62
18.21
20.76
15.84
7.32
18.87
15.41
13.42
14.04
13.18
12.21
21.02
21.42
15.24
19.22
9.75
12.63
12.49
24.06
14.57

Vp
16.7
8
16.3
15.8
12.3
8
7.4
11.5
33.2
9.7
11.9
22.1
17.4
17.8
18.1
9.2
12.4
6.8
10.3
21.3
18.2
9.7
4.9
15.8

3329
3574
3035
3002
3634
3528
3649
3527
1319
3576
3350
2883
3232
2965
1902
4259
3521
3980
3687
2072
3081
2700
3825
3440

2.2. Bulanık Mantık ve Bulanık Çıkarım Sistemi
Bulanık Mantık kavramı ilk defa 1965 yılında L.A. Zadeh tarafından yayımlanan ‘Fuzzy
Sets’(Bulanık Kümeler) isimli makale ile ortaya çıkmıştır. Matematiksel olarak “bulanıklık
terimi” önermenin “çok-değerliliği” ‟ anlamına gelir. Başka bir anlatımla; fikri, bir önermenin
“yaklaşık olarak doğru‟, ‟doğru‟, “çok doğru‟ yada “yaklaşık olarak yanlış‟, “yanlış‟, “çok
yanlış‟ v.b. gibi, olabilirliğidir. Bu yaklaşımla oluşturulan sistemler belirsizlik içeren ve
yaklaşımlara dayalı modelleme işlemlerinde, özellikle matematiksel modelin elde edilmesinin
zor olduğu durumlarda yüksek performans gösterir. Aynıca verinin kesin şekilde elde
edilemediği veya kısmen elde edildiği sistemler için bir karar verme mekanizmasının
oluşturulmasında başarılı olduğu görülmüştür. Değişken değeri olarak bir dildeki kelimeleri
alabilen değişkene ‘dilsel değişken’ denir. Bulanık mantığın dilsel değişkenlerin kullanımına
izin vermesi, bulanık mantığın diğer mantık sistemlerinden önemli bir farklılığı olarak
görülmektedir (Liu vd, 2004). Bu mantık sisteminde veriyi ifade ederken sayılar kesin değil
bulanık şekilde ifade edilir. Bulanık sayılar üyelik fonksiyonları kullanılarak tanımlanırlar μi
(x) ile gösterilen üyelik fonksiyonu [0,1] aralığında değer almakta olup bu sayı 0 iken x sayısı
kesinlikle kümenin elemanı değilken 1'e eşit olduğunda x sayısı kesinlikle kümenin elemanıdır..
μi (x) değeri 1'e yaklaştıkça x elemanının kümedeki üyeliği artar. Bu çalışmada (a1. a0. a2) gibi
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ölçülerle ifade edilen üçgensel bulanık sayılar kullanılmıştır (Şekil 2a). Bulanık mantık
kullanılarak, bir sistemin verilen girişlerinden çıkışlarına ulaşmayı sağlayan işlemler dizisi
Bulanık Çıkarım Sistemi (BÇS; Fuzzy Inference System, FIS) olarak adlandırılır. Bu işlemler
dizisi genel olarak sırasıyla yapılması gereken üç işlemi kapsamaktadır (Baykal ve Beyan 2004,
Paksoy vd. 2013) (Şekil 2b);
1)-Bulanıklaştırma: Kesin veya klasik veri bulanık veri veya üyelik fonksiyonu biçimine
getirilmelidir. Farklı kavramlara uygun üyelik derecesi fonksiyonlarını oluşturabilme olanağı
vardır. En sık kullanılan fonksiyonlar kolaylık açısından “üçgen”, “yamuk” ve “çan eğrisi”’dir.
2)- Bulanık Çıkarım Süreci: Bulanık çıktıya ulaşabilmek için kontrol kuralları ile üyelik
fonksiyonları birleştirilmelidir. İlgili parametreler ve oluşturulan bulanık alt kümelere göre
problemin çözümünü içeren kurallar dizisi veya kural tabanı oluşturulur. Bulanık mantıkta
kurallar, ‘Eğer ... ise, ... olsun’ şeklinde koşullu durumlarla formüle edilirler.

Bilgi Tabanı
Kural
Veri
Tabanı Tabanı
Girdi

Çıktı
Bulanıklaştırma
Arayüzü

Durulaştırma
Arayüzü

Kesin

Kesin
Bulanık

Karar
Verme
Birimi

Bulanık

Şekil 2. Üçgensel bulanık sayı ve güven aralığı (Chen and Pham 2001)(a) ve Bulanık Çıkarım
Sistemi (Sivanandam vd. 2007) (b)
Uygulamada en sık kullanılan BÇS’ler; Mamdani bulanık modeli, Takagi – Sugeno-Kang
bulanık (TSK) modeli, Tsukamoto bulanık modeli ve Singleton bulanık modelidir. Bu
BÇS’ler arasındaki farklılıklar, kurallar dizisi veya kural tabanı oluşturtulması ile durulaştırma
işlemlerine göre oluşmaktadır. Bu çalışmada, Mamdani bulanık modeli yaygın olarak
kullanılmaktadır (İphar ve Gökhan 2006). Bu modeli(diğerleriyle karşılaştırıldığında)
yorumlamak ve analiz etmek daha kolaydır. Mamdani BÇS, ilk önce deneyimli insan
operatörlerden elde edilen bir dizi dilsel kontrol kuralları ile bir buhar motorunu ve kazan
kombinasyonunu kontrol etme girişimi olarak önerilmiştir (İphar ve Gökhan 2006). Mamdani
bulanık modelinde, “EĞER ……… ÖYLEYSE….. (IF …….. THEN)” kuralları, bir sistemi
karakterize etmek için kullanılan genel denklemler kümesinde yer alır (Şekil 3). Kurallar
uygulanırken “ VE” durumunda giriş üyelik değerlerinden en küçük olan, “VEYA” durumunda
ise en büyük olanı alınarak çıkış üyelik fonksiyonunda bu sayının altında kalan alan bulunur
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(Şekil 3). Her bir kurala ait çıkış üyelik fonksiyon bölgeleri bulunduktan sonra bu alanlar
değişik durulaştırma yöntemleri yardımıyla kesin çıkış değerinin elde edilmesinde kullanılır
(Baykal ve Beyan 2004, İphar ve Gökhan 2006, Paksoy vd. 2013);

Şekil 3. Mamdami Bulanık Çıkarım Sistemi İphar ve Gökhan 2006, Sivanandam vd. 2007)
3. Durulaştırma: Çeşitli durulaştırma teknikleri ile kesin bir çıktı elde edilmelidir. Bu aşamada
çıkarım yöntemleri seçilir ve son işlem olarak bulanık olan değerin tekrar durulaştırılması veya
klasik sayılara dönüştürme yöntemi belirlenir. Durulaştırma işlemlerinde en çok kullanılan
yöntemler; Şekil 4’de verilmiştir.

En küçük
maksimum
Ortalama Ağırlık
Ortalama
noktası
maksimum alan

En büyük
maksimum

Şekil 4. Durulaştırma yöntemleri (Baykal ve Beyan 2004, Sivanandam vd. 2007)
2.3 Bulanık Çıkarım Modelinin Kurulması, Uygulama ve Performans Analizi
BÇS modellerinde, büyük değerlere sahip değişkenlerin baskın olmasını önlemek için giriş
ve çıkış verileri aşağıdaki formülle normalleştirilmiştir.
x  xmin
zi  i
xmax  xmin
(1)
Burada zi normalleştirilmiş veri, xi original veri, , xmin ise xmax orjinal verinin en küçük ve en
büyük değeridir.
BÇS modeli için normalleştirilmiş UCS verileri için (UCS-n) bulanık küme üyelik
fonksiyonları oluşturulmuştur (Şekil 5-6). Çıkış değişkeni “Çok Düşük” (UCS1), “Düşük”,
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(UCS2), “Orta” (UCS3), “Normal” (UCS4), “Yüksek” (UCS5) ve “Çok Yüksek” (UCS6)
gibi altı farklı set oluşturulmuştur. Çıktı parametresi (UCS-n) için bulanık küme üyelik
fonksiyonları; UCS1={0/0, 1/0, 0/0.2}, UCS2={0/0, 1/0.2, 0/0.4}, UCS3={0/0.2, 1/0.4, 0/0.6},
UCS4={0/0.4, 1/0.6, 0/0.8}, UCS5={0/0.6, 1/0.8, 0/1} ve UCS6={0/0.8,1/1, 0/1}şeklindedir
(Şekil 5-6). Bu çıktı parametresinin üyelik fonksiyonları dikkate alınarak ve UCS-n ile girdi
parametreleri (n-n ve Vp-n) arasındaki basit regrasyon analizinden yararlanılarak girdi
parametrelerine ait üyelik fonksiyonları elde edilmiştir (Şekil 5-6). UCS-n için oluşturan küme
tanımlamaları girdi parametreleri içinde aynen kullanılmıştır. Normalleştirilmiş boyuna dalga
hızı değerleri (Vp-n, input 1) için oluşturulan üyelik fonksiyonları; ; A1={0/0, 1/0, 0/0.075},
A2={0/0, 1/0.075, 0/0.176}, A3={0/0.75, 1/0.176, 0/0.41}, A4={0/0.176, 1/0.41, 0/0.95},
A5={0/0.41 ,1/0.95 ,0/1} ve A6={0/0.958,1/1, 0/1} olarak bulunmuştur. Normalleştirilmiş
porozite değerleri (n-n, input 2) için oluşturulan üyelik fonksiyonları ise B1={0/0, 1/0,
0/0.117}, B2={0/0, 1/0.117, 0/0.21}, B3={0/0.117, 1/0.21, 0/0.545}, B4={0/0.21, 1/0.545,
0/0.885}, B5={0/0.545 ,1/0.885 ,0/1} ve B6={0/0.885,1/1, 0/1} olacak şekilde oluşturulmuştur.

Şekil 5. BÇS modeli için çıktı parametrelerinin üyelik fonksiyonlarının
analizinden yararlanılarak tanımlanması

basit regresyon

Şekil 6. BÇS modeli için üyelik fonksiyonlarının bilgisayarda oluşturulması
İncelenen kireçtaşları örneklerinin UCS değerini tahmini için kurulan BÇS modelinde Bulanık
kural tabanının (Tablo 2) oluşturulmasında normalleştirilmiş verilerin XYZ koordinat
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sisteminin tanımladığı uzayda dağılımı dikkate alınmıştır (Şekil 7a). Bu çalışmada oluşturulan
Bulanık kural tabanı Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Bulanık Kural Tabanı
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF

İnput1=
İnput1=
İnput1=
İnput1=
İnput1=
İnput1=
İnput1=
İnput1=
İnput1=
İnput1=
İnput1=
İnput1=
İnput1=

A5
A6
A5
A5
A4
A4
A4
A3
A3
A2
A2
A1
A1

AND
AND
AND
AND
AND
AND
AND
AND
AND
AND
AND
AND
AND

Kurallar
İnput2=B2
İnput2=B4
İnput2=B2
İnput2=B4
İnput2=B4
İnput2=B3
İnput2=B2
İnput2=B4
İnput2=B5
İnput2=B3
İnput2=B5
İnput2=B6
İnput2=B5

THEN
THEN
THEN
THEN
THEN
THEN
THEN
THEN
THEN
THEN
THEN
THEN
THEN

Output=
Output=
Output=
Output=
Output=
Output=
Output=
Output=
Output=
Output=
Output=
Output=
Output=

UCS6
UCS5
UCS5
UCS4
UCS5
UCS4
UCS3
UCS3
UCS2
UCS4
UCS2
UCS1
UCS2

Şekil 7. Normallaştirilmiş veri değererlinin XYZ koordinat sisteminin tanımladığı uzayda
dağılımı (a) ve bulanık algoritmanın kontrol yüzey grafiği .
Elde edilen bulanık kural tabanı kullanılarak her bir girdi parametresi için UCS değerleri elde
edilmiştir. Bu değerler için yapılan durulaştırma işlemlerinde “ağırlık merkezi yöntemi”
kullanılmıştır (Şekil 8). İncelenen kireçtaşı örneklerinin UCS değerlerinin normalleştirilmiş
ölçümleri ile BÇS modeliyle tahmin edilen değerleri arasındaki ilişki Şekil 9’da verilmiştir.
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Şekil 8: Oluşturulan bulanık algoritmaya ilişkin bir örnek.

Şekil 9. İncelenen kireçtaşı örneklerine ait ölçülen normalleştirilmiş UCS değerleri ile BÇS
modelinden elde edilen tahmini değerler arasındaki ilişki
Literatürle yumuşak hesaplama modellerinin tahmin doğruluğunu değerlendirmesi için bazı
istatistiksel yaklaşımlar (performans indeksleri) önerilmektedir. Bu çalışmada önerilen BÇS
modelinin performansını değerlendirebilmek için, kök ortalama karesel hata (RMSE), (VAF)
olarak hesaplanan varyans, belirlilik katsayısı (R2), düzeltilmiş belirlilik katsayısı (Adj.R2),
Ağırlıklı Ortalama Mutlak Yüzde Hatası (WMAPE) ve Performans İndeksi (PI) (Tablo 3).
(Gökcoglu 2002, Yagiz vd. 2012, Ceryan 2014) hesaplanmıştır (Tablo 4).
Tablo 3. BÇS modelinin performansını ölçmede kullanılan indeksler
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(dt: UCS’nin normalleştirilmiş ölçüm değeri, yt: BÇS modelinden elde edilen tahmini UCS
değeri, dmean: UCS’nin normalleştirilmiş ölçüm ortalama değeri, n: örnek sayısı)
Bu istatiksel değerler BÇS modeli performansının iyi olduğunu göstermektedir. Söz konusu
performans indeksleri tek başlarına BÇS modelinin performansını eksiksiz olarak ifade
edemediğinden bu çalışmada, VAF, R2 ve RMSE’nin aşağıdaki şekilde birleştirilmesi ile
oluşturulan Performans İndeksi’de (Yagiz vd. 2012) kullanılmıştır
PI=0.01VAF+R2-RMSE
Tablo 4. İncelenen örneklerin tek eksenli basınç dayanımı için oluşturulan BÇS modelinin
performansı
RMSE WMAPE R2

0.1044 0.1136

AdjR2

0.795 0.786

VAF

Ölçülen UCS(MPa)

Tahmin UCS(MPa)

Xmax

Xmin

Xmax

Xmin

7.32

23.7

9.46

86.45 24.06

PI

1.55

2. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada, Araklı-Taşönü taşocağında yüzeylenen farklı fasiyeslerdeki kireçtaşlarının kaya
malzemesi tek eksenli basınç dayanımını tahmin etmek için Bulanık Çıkarım Sisteminin (BÇS)
uygulanabilirliği araştırılmıştır.
BÇS için Mamdani bulanık modeli kullanılmıştır. Bu kestirim modeli için boyuna dalga hızı ve
porozite girdi parametreleri olarak alınmıştır. Giriş bulanık kümeleri arasındaki çeşitli olası
kombinasyonlar göz önüne alınarak, toplam 13 “EĞER…… ÖYLEYSE” (IF…THEN..) kuralı
oluşturuldu. Sonuçta ortaya çıkan bu fonksiyonların durulaştırılmasında ağırlık merkezi
yöntemi kullanılmıştır.
Ölçülen UCS verilerinin en büyük değeri 24.06 MPa, en küçük değeri ise 7.32 MPa!dır. BÇS
modeli ile elde edilen tahmini UCS değerlerinin en büyüğü 23.7 MPa, en küçüğü ise 9.46
MPa’dır. BÇS modeli ile elde edilen en büyük ve en küçük değerler ölçüm değerlerine oranı

www.ankarakongresi.org

P. 601

October 4-6, 2019 Ankara

INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE
ON SCIENTIFIC RESEARCHES

640640640

yaklaşık %98 ve %70’dir. Bu durum BÇS modellerinin oranında en büyük ve en küçük
değerleri tahmin etmede başarılı sayılmaktadır.
BÇS modeli için RMSE değeri 0.1044, WMPAE değeri 0.1136 ve VAF değeri %86.45 olarak
elde edilmiştir. Ayrıca R2 ve düzeltilmiş R2 değerleri sırasıyla 0.795 ve 0.786 olarak
bulunmuştur. Bu istatiksel değerler BÇS modeli performansının iyi olduğunu göstermektedir.
Söz konusu performans indeksleri tek başlarına BÇS modelinin performansını eksiksiz olarak
ifade edemediğinden önerilen model için PI indeksi de hesaplanmış olup 1.55 olarak
bulunmuştur. Bu durum inceleen, değişik fasiyeste gelişmiş boşluklu zayıf kireçtaşlarının tek
eksenli basınç dayanımını tahmit etmede güvenilirlikle kullanıulabileceğini göstermiştir.
Bu çalışmada elde edilinen deneyime göre; inceleme alanının da içinde bulunduğu Doğu
Karadeniz Bölgesindeki (Türkiye) ayrışmış magmatik kayaların mühendislik davranışının
tahmininde BÇS modellerinin kullanılması yararlı olacaktır.
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THE COMPARISON OF VARIOUS SEROLOGICAL METHODS USED IN THE
DIAGNOSIS OF BRUCELLOSIS IN MILK AND SERUM SAMPLES COLLECTED
FROM CATTLE
Ufuk ÜLKER
Ankara Etlik Veterinary Control Research Institute
ABSTRACT
Brucellosis is one of the most contagious diseases that affect cattle. Its presence in the bloodstream
and milk samples of cows presents a danger to humans who might consume the milk from such
cows as they can contract the disease to detrimental effects. To protect the health of cattle and
ensure the safety of the milk for human consumption, diagnostic tests are used to test for the
presence of Brucella abortus in the cattle. However, the limitation of various serological tests calls
for the use of other alternatives. In the present study, the alternative tests taken into consideration
for diagnosing brucellosis include the Rose Bengal Plate Test, Serum Agglutination Test,
Complement Fixation Test, Milk Ring Test, and the enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
test. These tests were performed on 270 samples of milk and blood serum obtained from cattle in
13 cities in Turkey in the years 2007 and 2008. A gold standard analysis of the sensitivity and
specificity of the tests revealed that the serum ELISA test is appropriate for the validation of the
diagnosis of brucella after the use of other serology tests.
Key words: Brucellosis, Cattle, Milk, Serum, Serological Methods

INTRODUCTION
The diagnosis of brucellosis, which is a highly contagious and communicable disease, has been
subject to debate regarding the effectiveness of the tests used. The diagnosis is significant due to
the fact that the disease causes cattle to have a reduction in their milk production, increases their
likelihood of abortion, and produces high temperatures among cattle (Khan & Zahoor, 2018).
Among humans, the disease causes fever, arthritis, pregnancy complications, and mortality
(Arenas-Gamboa, et al., 2016). Humans mainly acquire the disease after consuming unpasteurized
milk (Bamaiyi, 2016). Therefore, its early identification in cattle is significant to its management
among cattle and the prevention of infection among humans. Controlling brucellosis in cattle is
the most effective method of preventing its occurrence among humans (Pérez-Sancho, GarcíaSeco, Domínguez, & Álvarez, 2015). As Khan & Zahoor (2018) explain, there are limitations to
the use of various serological tests, leading to studies into the use of a variety of tests in the
diagnosis of the condition. The serological tests are used to identify the presence of the Brucella
bacteria in the serum of the animals (Moreno, 2014). In the present study, a variety of tests is
performed on blood and milk samples from non-vaccinated cattle in various parts of Turkey to
determine the effectiveness of the tests in diagnosing the condition.
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Materials and Methods
Materials
The study involved a collection of blood and milk samples as the materials used in the analysis of
the occurrence of brucellosis. These samples were collected from suspected non-vaccinated cattle
between the years 2007 and 2008.

Study Design
From the blood samples, the serums were obtained for analysis while the milk samples were
subjected to Mediator Release Tests (MRT). Each tested milk sample was labeled with the name
of the area from which it was drawn and the number of the cow or bull from which it was obtained.
The serum and milk samples were then stored at a temperature of -20°C in a freezer for
preservation during the testing phase of the project.
Settings
The districts of Turkey from where the blood and milk samples were obtained included
Kastamonu, Çankırı, Çorum, Kırşehir and districts, Bolu Seben, Kırıkkale Keskin, and Ankara
Çubuk.
Data Sources and Measurements
The first experimental study on the samples was the conduction of serological analysis for Brucella
abortus, which is a major causative agent of brucellosis in cattle, and can lead to abortion and the
occurrence of infertility in these animals (Dorneles, Sriranganathan, & Lage, 2015). The most
effective control or eradication method against the bacteria among livestock is the use of B. abortus
vaccines (Lalsiamthara & Lee, 2017; Goodwin & Pascual, 2016). Since the animals from which
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the samples were drawn had not received B. abortus vaccines, the test aimed at identifying the
prevalence of the agent in their blood systems. The second experiment done on the samples was
the Rose Bengal Plate Test (RBPT) which is useful in detecting the presence of anti-B. abortus,
melitensis, and suis antibodies in the blood samples of the cattle (Yilma, 2016). The RBPT was
performed on 270 samples of bovine blood serum to identify whether they proved negative for B.
abortus antibodies. The third experiment in the study was the administration of the Serum
Agglutination Test (SAT), which detect antibodies for brucellosis in the blood serum samples. The
agglutination test involves the detection of antibodies or antigens following the formation of
clumps of the bacteria, red blood cells, and antigens present in the samples (Sykes & Rankin,
2014). The SAT was performed on 270 samples obtained from the cattle. The fourth test done on
the samples was the Complement Fixation Test (CFT). CFT works on the principle that
complements are useful in lysing antibody-antigen complexes, thereby enabling clinical testing to
take place (Alhabbab, 2018). The CFT in the study was performed on 270 samples of bovine serum
obtained from the cattle. The third test performed on the samples in the study was the milk ring
test (MRT). MRT is a screening test typically used in the diagnosis of brucellosis in animals
(Kumar, Bharathi, & Porteen, 2018). It detects the presence of antibodies for the B. abortus
bacteria in milk samples (Mohamand, Gunaseelan, Sukumar, & Porteen, 2014). In the study, 270
serum samples were tested using MRT. The final test conducted on the samples obtained from the
cattle was the Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) test. Indirect ELISA (I-ELISA) is
a type of the test that can be used to detect the presence of antibodies against certain viruses in
bovine blood serum or milk samples (Laborde, et al., 2017). In the study, I-ELISA was conducted
on both blood serum and milk samples since milk ELISA is internationally approved for lactating
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cows as an alternative to serum ELISA (Kumar, Bharathi, & Porteen, 2018). The serum ELISA
tests were performed on 186 samples while the milk ELISA tests were conducted on 270 samples.

Results
Table 1 details the findings of the serological tests performed on the serum and milk samples
obtained from the cattle in various districts and cities in Turkey. The table shows the serum
numbers from each district as well as the results of each of the tests – RBPT, SAT, CFT, I-ELISA
milk and serum tests, and MRT. Table 2 then depicts the results of the serological tests performed
to examine the proportion of animals that proved positive and negative for B. abortus from their
blood and milk samples. From table 1, the various tests performed on the serum of the bovine
samples revealed different results. From the RBPT test, 165 of the 270 serum samples were found
to be positive, representing 61.1% of the samples. In contrast, from the SAT, only 40% of the
tested samples (108 out of 270). The SAT results were close to those obtained from the CFT test
which also revealed that 113 out of 270 serum samples (41.8%) were positive for brucellosis. The
MRT presented a different result with 46.6% of the samples being positive. However, the ELISA
serum test had the highest proportion of samples testing positive among the tests conducted. From
the test, 69.0%, representing 186 of the 270 bovine serum samples, were found positive for the
antibodies.
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Table 1: Antibodies According to Provinces and Districts Distribution of B. abortus By Serological Tests in Bovine Serum and Milk
Samples
Serum
District and city

RBPT

SAT

CFT

I-ELISA (serum)

MRT

I-ELISA (milk)

no
(n)

District and city

Positive

Negative

Positive

Negative

Positive

Negative

Positive

Negative

Positive

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

Negative

Positive

Negative

%

n

%

n

%

n

%

Kırşehir / Balişeyh

66

33

50

33

50

15

23

51

77

17

25

49

75

29

44

37

56

46

70

22

30

17

25

49

75

Çankırı /Çerkeş

64

31

48

33

52

15

24

49

76

17

26

47

74

47

73

17

27

51

80

13

20

19

30

45

70

Çorum /Merkez

38

30

79

8

21

23

60

15

40

20

53

18

47

32

84

6

16

37

98

1

2

28

74

10

26

Kırıkkale /Keskin

24

13

54

11

46

9

38

15

62

10

42

14

58

15

63

9

37

21

89

3

11

12

50

12

50

Çorum /Uğurludağ

18

8

44

10

56

3

16

15

84

7

39

11

61

8

44

10

56

9

50

9

50

6

33

12

67

Çorum /Alaca

14

11

78

3

32

9

64

5

36

10

71

4

29

14

100

0

0

14

100

0

0

11

78

3

32

Kırşehir /Boztepe

8

8

100

0

0

8

100

0

0

8

100

0

0

8

100

0

0

8

100

0

0

4

50

4

50

Kastamonu/Merkez

8

8

100

0

0

8

100

0

0

8

100

0

0

8

100

0

0

8

100

0

0

8

100

0

0

Kastamonu/Eskipazar

8

8

100

0

0

4

50

4

50

4

50

4

50

7

88

1

12

7

88

1

12

4

50

4

50

Kırşehir/Merkez

7

3

43

4

57

2

28

5

72

2

28

6

72

5

72

2

18

6

85

1

15

4

57

3

43

Bolu / Seben

6

6

100

0

0

5

83

1

17

5

83

1

17

5

83

1

17

6

100

0

0

6

100

0

0

Çankırı / Merkez

5

2

40

3

60

3

60

2

40

1

20

4

80

4

80

1

20

4

80

1

20

3

60

2

40

Ankara / Çubuk

4

4

100

0

0

4

100

0

0

4

100

0

0

4

100

0

0

4

100

0

0

4

100

0

0

Total

270

165

61,1

105

38,9

108

40,0

162

60,0

113

41,8

157

58,2

186

69,0

84

31,0

221

81,8

49

18,2

126

46,6

144

53,4

Table 2: Results of B. abortus Evaluation
Tests
Serum
B. abortus
Positive
Negative
Total

RBPT
165 (% 61,1)
105 (% 38,9)
270

SAT
108 (% 40,0)
162 (% 60,0)
270

CFT
113 (% 41,8)
157 (% 58,2)
270

I-ELISA
186 (% 69,0)
84 (% 31,0)
270

MRT
126 (% 46.6)
144 (% 53.4)
270
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Statistical Analysis
To compare the results obtained from ELISA and other tests, statistical analyses were
performed according to x² chi-square test in the 10.5 package program. In the analysis, the three
parameters considered included the compliance, sensitivity, and specificity of the test. Table 3
presents the values used in calculating these parameters. In the table, a denotes the number of
positive samples in both conventional and gold standard tests, b is the number of positive
samples in conventional test and the negative number in the gold standard test while c is the
number of negative samples in conventional tests and positive samples in the gold standard test.
d represents the number of negative samples in both the conventional and gold standard tests.

Table 3: Values Used for Compliance, Sensitivity, and Specificity Calculations
Gold Standard Test
Positive
Negative
Total
Tests to be
Positive
a
b
a+b
compared
Negative
c
d
c+d
Total
a+c
b+d
N= a+b+c+d

The average compliance is defined as the proportional similarity between both test
results (a+d/N x 100). The sensitivity, on the other hand, was defined as a measure of the ability
to detect the presence of the specific antibodies sought (a/a+c x 100). Finally, specificity is
indicative of how the specific antibodies (or true positivity) sought are detected (d / b + d x
100). The serum ELISA test is used as the gold standard for this analysis. Using this method,
the sensitivity, specificity, and mean fit values of the serum tests conducted in the study are
calculated as shown in table 4. Table 5 presents the analysis of these parameters for the tests
conducted on the milk samples while table 6 shows the analysis for both the serum and milk
samples tested during the study.
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Table 4: Comparison of Sensitivity, Specificity and Mean Fit Values of Serum Samples Used
in the Diagnosis of B. abortus Infection
Serum ELISA
Test
Specificity Mean fit
(%)
values (%)
Positive Negative Total Sensitivity
(%)

RBPT

SAT

CFT

Positive
Negative
Total
Positive
Negative
Total
Positive
Negative
Total

140
45
185
104
81
185
108
77
185

25
60
85
4
81
85
7
78
85

165
105
270
108
162
270
115
155
270

75,00

70,00

74,00

56,00

95,00

68,00

58,00

91,00

68,00

Table 5: Comparison of Sensitivity, Specificity and Mean Fit Values of Milk Samples Used
in the Diagnosis of B. abortus Infection
Serum ELISA
Test
Specificity
Mean fit
Sensitivity
(%)
values
Positive Negative Total
(%)
(%)

MRT
Milk
ELISA

Positive
Negative
Total
Positive
Negative
Total

109
76
185
179
6
185

15
70
85
42
43
85

124
146
270
221
49
270

58,00

82,00

66,00

96,00

50,00

82,00

Table 6: Comparison of Sensitivity, Specificity and Mean Fit Values of Serum and Milk
Samples Used in the Diagnosis of B. abortus Infection
Serum ELISA
Test
Specificity Mean Fit
Total
Sensitivity
(%)
Values
Positive Negative
(%)
(%)
RBPT

Positive
Negative
Total

140
45
185

25
60
85

165
105
270
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SAT

CFT

MRT

Milk
ELISA

Positive
Negative
Total
Positive
Negative
Total
Positive
Negative
Total
Positive
Negative
Total

104
81
185
108
77
185
109
76
185
179
6
185

4
81
85
7
78
85
15
70
85
42
43
85

108
162
270
115
155
270
124
146
270
221
49
270

56,00

95,00

68,00

58,00

91,00

68,00

58,00

82,00

66,00

96,00

50,00

82,00

Discussion
Key Results
The results reveal that the serological tests differ in their ability to detect B. arbutus in bovine
samples. The ELISA tests on milk samples show the highest percentage of positive results as
compared to MRT. Similarly, among the serum tests, ELISA showed the highest proportion of
samples that tested positive for B. abortus among all the tests (69.0%), with SAT showing the
least proportion (40%) followed by the CFT (41.8%). The RBPT test results were closest to the
ELISA test results. Using the gold standard test method for the tests done on milk samples, the
ELISA test showed the highest sensitivity and had the best mean fit values, but the MRT had
the highest specificity. On the tests performed on serum samples, RBPT showed the highest
sensitivity as well as the best mean fit values. SAT had the highest specificity score.
Interpretation
The conventional tests react with different antibody groups, namely IgG1, IgG2, and IgM,
making them suitable for the performance of bovine brucellosis diagnosis. From the sensitivity
analysis, the ELISA test becomes a significant validation test to complement the conventional
tests. As Albert et al. (2018) explain, RBPT is useful in the screening for the bacteria whereas
ELISA and SAT are useful confirmatory or diagnostic tests. Molavi, Sajjadi, & Nejatizade
(2014) explain that ELISA is a complete test for detecting diseases even when other tests record
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negative results while Elshemey & Abd-Elrahman (2014) reveal that the world organization for
animal health (OIE) approves the use of I-ELISA in testing serum and milk for Brucella.
Therefore, the use of ELISA can help fix the challenge of misdiagnosis or the failure to diagnose
brucellosis among livestock and, consequently, humans (Mangalgi, Sajjan, Mohite, & Kakade,
2015). Some of the advantages that ELISA presents include its high sensitivity, efficiency, and
ease of application to determine the exact reactors and the effectiveness of Turkey-based
eradication programs.
Decision
The serology tests are feasible for the diagnosis of bovine brucellosis. However, since they
present varying results, the use of a validation test or a gold standard helps in determining the
best complementary test to use in the diagnosis process. The serum ELISA test proves to be the
gold standard due to its sensitivity and efficiency. Therefore, in practical diagnostic processes,
Turkish authorities, agriculturalists, and public health workers should use ELISA tests,
accompanied by various serology tests, to diagnose the presence of B. abortus bacteria in cattle.
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ÖZET
Bilgisayar teknolojileri ve iletişim araçlarının gelişmesiyle birlikte çevrimiçi haber sayısı ve
buna bağlı olarak medya okur-yazarlığı her geçen gün hızla artmaktadır. Bu durum haberlere
hızlıca ulaşmak, yorumlamak ve haberin içeriğinden bilgi edinmek isteyen son kullanıcıların
işini kolaylaştırıyor gibi görünse de aksine oldukça zorlu bir süreç haline gelebilmektedir. Bu
noktada da haberlerin içeriklerine göre otomatik ve doğru etiketlenebilmesi büyük önem arz
etmektedir. İlaveten, sahte haberler başta olmak üzere ağdaki birçok haberin kaynak/yazar
tarafından etiketlenmemiş veya yanlış etiketlenmiş olması da durumu olumsuz yönde etkileyen
bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır.
Haber etiketleri, metni karakterize eden ve haberin meta verisini taşıyan önemli göstergelerdir.
Haberleri etiketleme veya haberlerden anahtar kelimeleri çıkarma işlemi, haber metinlerini en
iyi tanımlayan küçük kelime veya kelime öbeklerinin otomatik olarak seçilmesi işlemi olarak
özetlenebilir. Devam eden bir diğer çalışmamızda ihtiyaç duyduğumuz haber etiketlerinin
otomatik çıkarılmasını kapsayan bir doğal dil işleme metodolojisi ile konu ele alınmıştır.
Küresel büyük bir veri tabanı projesi olan GDELT (Global Data on Events, Languages and
Tone) ve kullanıcıların haber metinlerine kolayca ulaşabilmesini sağlayan kendi geliştirdiğimiz
haber tarayıcımızla etiketli ve etiketsiz haberlerden oluşan bir veri seti tarafımızca
oluşturulmuştur. Bu veri seti üzerinde bir dizi eğitim ve test süreçlerini kapsayan bir modelleme
ile makine öğrenmesi yöntemleri kullanılarak, haber etiketlerinin otomatik çıkarımına
yapılmıştır.
Özellikle alana özgü çalışılmadığında, dil yapısına da bağlı olarak birtakım zorluklar literatürde
ifade edilmektedir. Çalışma kapsamında, cümle öğelerine yönelik olarak Sonlu Durum
makinesinin modellenmesi yaklaşımıyla, motive edici sonuçlar elde edilmiştir. Bu doğrultuda
gelecek çalışmalarımızda, diğer sondan eklemeli dilleri kapsayacak jenerik bir çerçevenin
oluşturulabilmesi hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Otomatik Haber Etiketleme, Makine Öğrenmesi, Doğal Dil İşleme, Etiket
Çıkarımı, GDELT Projesi
ABSTRACT
With the advence of computer technologies and communication tools, the number of online
news and consequently media literacy is rapidly increasing. Although this seems to make it
easier for end users who want to access quickly, interpret, and obtain information from the news
content, on the contrary it becomes a quite challenging process. At this point, it is very important
to be able to tag the news automatically and correctly according to the content. Additionally,
the fact that most of the news especially the fake ones on the net are unlabelled or sometimes
mis-labelled by author/editor/journalist or website itself worsen the situation.
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News labels are major indicators that depicts the text and carry the metadata of the news. NewsTagging or extracting key words/phrases from news can be summarized as the process of
automatically selecting a small set of words or phrases that best describe the news context. We
required tagged news in our ongoing other study, so we approached the issue with NLP (Natural
Language Processing) methodologies consists of automatic extraction of News-Tag. We have
created a data set of labeled and unlabeled news through a huge global database project GDELT
(Global Data on Events, Languages and Tone) and our own news crawler allowing users to
efficiently crawl and extract news text. Within the scope of this study, we do auto-extraction
for news labels using machine learning methods with a model covering a range of training and
testing processes with this dataset.
Some difficulties are also expressed in the literature, especially when the domain-specific data
is not used, depending on the language structure. Within the scope of the study, promising
results were obtained with the approach of modeling the Finite State machine for Part of Speech
Taggers (POS). In this direction, it is aimed to create a generic framework that will cover other
agglunative languages in our future studies.
Keywords: Auto-Tagging News, Machine Learning, Supervised Learning, Natural Language
Processing, Tag Extraction, GDELT Project
1. INTRODUCTION
Thanks to the recent technologies, we are able to have any information at the touch of an app
and accordingly most people get their news information online, spesifically from social media.
And the speed at which information overload has evolved has hindered us from learning correct
and useful information. And it seems the information bombardment will never stop because
sources of the information will continue to increase. So humanity has to find strategies to
combat this by using the automated ways to transform technology into the benefit of humanity,
which is its main purpose. We also observe that the awareness of people on this issue is
increasing. For instance, a report of Reuters Institute Digital News 2019 [1] shows the
percentage of internet users who say that they pay for online news has reached quite high rates
as shown in the Figure-1.

Figure-1 The percentage of Internet users who say that they pay for online news (The image is
taken from the https://wearesocial.com/ website)
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Although people make efforts to get the quality news using the news labels, most of the news
especially the fake news are not tagged or mis-tagged. This task can be tiresome if tried to be
solved by manpower. Therefore, auto-tagging emerges as a matter to be addressed at the very
beginning of many problems for getting quality news. The main objective of this work is to
solve this problem by using computer science. Our study contributes (a) a new feature auto
tagging of news for online news and (b) an additional dataset offering a tagged data to support
further studies.
1.1 Auto-Tagging News
News-tagging can be identified as the task of assigning a few word/words to news which
summarize and semantically represent their content [2]. News tags are formed by a word or few
words occurring with relatively high frequency within a news text. They have very important
benefits for the end-users. For example, by the help of the tags we can reach semantic metadata
to characterize the news. These labellings are used for different kind of purposes some of which
are indexing, classification, making more precise searches, summarization and also not to spend
much time for a certain news etc. In this respect, they are very similar to hashtags the name
given to the phrases used with the symbol (#), written without spaces and allowing the content
to reach more people in Twitter. And they are also similar to the keyphrases/key words
depicting the documents in brief.
News tags provide a variety of conveniences for many goals, particularly the essence of the
news. They save time, help reader whether the news are in the reader’s fields of interests. As
used in the index terms, these phrases are also used to enhance the accessibility of news. They
help internet users to find a compatible news when he/she has a spesific need for a domain. And
also apart from printed press for example in search engine optimization; optimizing the website
RSS (Rich Site Summary) for specific labels will retrieve a smaller number of more precise and
relevant traffic and reach higher quality list of hits. We tried to illustrate the importance of autotagging by a specific example in Figure-2. The figure shows two search made with the tags
website-assigned (left) and our model proposed (right). It can easily be seen that our model
directly find the news itself while website-assigned terms retrieves many unrelevant data.

Figure-2 Searching a spesific news in search engine
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The rest of the paper is structured as follows. First, we present a literature survey on machine
learning applications in online news tagging, followed by a summary of the proposed solution.
In Section 3, we explain the methodology including data collection and preparation procedure,
the proposed features and how we used the Naive Bayes algorithm in order calculate the
probability scores of the candidate tags. Subsequently, we evaluated the results of our approach
in Section 4. Finally, we discuss implications and routes for further research.
2. LITERATURE REVIEW
Auto News-tagging is closely associated with the topics such as keyphrase extraction, text
summarization, information extraction, relationship extraction etc. using machine learning
algorithms. However, it is possible to say that the news texts contain structural differences from
the documents in which the keyphrase extraction is applied in several studies such as containing
videos/photos, having striking headers, excessive use of punctuations, nonhomogenous length
of context etc.
In the associated topics before mentioned, different methods have occurred. These are some
techniques used in different hybrid methods also with the other techniques those are not detailed
here: Word Frequency Analysis, Word Co-Occurrence Relationships, using a Document
Corpus, Frequency-Based Keyword Extraction, Content-Sensitive Keyword Extraction,
Keyword Extraction Using Lexical Chains, and Keyphrase Extraction Using Bayes Classifier
[3].
Recommendation Systems [4] and Name Entity Recognition [5] are also fields associated with
auto-tagging concept. In many NER studies, the data which researchers use is news data.
Differently from the News-tagging, NER involves identification of proper names in texts, and
classification into a set of predefined categories (three universally accepted categories are
person, location and organisation) of interest. So it resembles with News-tagging in many ways.
And NER studies conducted on Turkish texts are quite limited just like auto News-tagging.
In online content tagging, researchers has to use the approaches considering dynamic features
mostly stemming from the Social media. Mainstream news media; perhaps the least changing
text content of online news sources, we have benefited from it. And for now we haven’t dealed
with social media news sources. One reason for this was that social media platforms, use
properly tagged content and texts are really short to implement our proposed model on.
In this method, we will try to transform this multi-label classification problem into single-label
problem using binary relevance by taking possibility of being a tag or not for each candidate.
Our study is upon Naive Bayes which is a major supervised machine learning algorithm. Each
expression/term in the text can be taken as a label/tag, we have seen the applicability of the
Naive Bayes algorithm, which is often used in such problems, treating the problem as a binary
classification problem (Tag or not tag). We make some use of Keyphrase Extraction Algorithm
(KEA) [6] study which is used for automatically extracting keyphrases from documents. The
methods we used and the contribution to this algorithm we made are explained in detail as
follows. In machine learning terminology, the candidate tags in a news are "examples" and the
learning problem is to find a mapping from the examples to the two classes "tag" and "not-tag".
3. METHODOLOGY
In this section we explained the collection and verification of the data, features and
methodology in general. We gathered our data with 2 different methods. In Table-1, the

www.ankarakongresi.org

P. 618

October 4-6, 2019 Ankara

INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE
ON SCIENTIFIC RESEARCHES

657657657

summary of the datasets are shown. We collect approxiamately 1941 news between 2018
January to 2019 October about politics, sports and economy.
TAGS

GDELT

WEB CRAWLER

TOTAL

1426
884
168

515
421
82

1941
1305
250

Collection
Source Assigned
Reader Assigned

Table-1
We collected our data with 2 different methods, 1st set is from GDELT Project [7] and 2nd set
is via a web crawler for Turkish we developed with a similar logic to the study of news-please
[8]. Most of the news we collected was tagged. But, we observed some of the news have sloppy
labeling. We compared our tag predictions with Source(author/editor/journalist/website)
assigned and Reader assigned tags. We have provided a platform for manual tagging of news
from a group of 7 volunteer graduate students, both in terms of correcting the tags and seeing
how long this tough task takes with manual effort. Here, we asked these annotators to make at
least 2 and at most 4 tagging for each news meaningful of 1-4 terms which must be from the
news text according to some basic rules. We did not share with these people what features are
important in the selection. The reason we limit here to 4 was that the average number and length
of the tags in the news in our already-tagged data set. We made all the labelling of the data set
by selecting the 3 most favored phrases which users voted for each news in a heuristic way.
When the consensus was not reached in the voting of the annotators, the news that produced
irrelevant results were eliminated.
Our news text constitutes only context (body text) and the news header after the preprocessing
(removing videos, photos etc.). Then we scan the incoming text and remove the numbers, all
kinds of punctuation marks and abbrevations. After that we parse the text into sentences
according to delimeter chars and after into the words. We tag these words according to their
stem by using Zemberek [9] which is a strong Turkish morphological analyzer. We finally form
a word pool which contains only the types of noun, adjective and stopwords.
3.1 Candidate Tags Generation
Candidate keyphrases are formed as shown in the Figure-3. Noun phrase also consists of proper
nouns.

Figure-3 Formation of Candidate Tags by a FSM (Finite State Machine).
If a key phrase is one word, then we add the stem of that word to the candidate key phrase pool.
Otherwise we add original words to the pool. Then, we generate the candidate for all possible
variations of candidate keyphrases. We recognized that Turkish tag-assigned news has tags
www.ankarakongresi.org
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whose length equals to four words or less in general. So after generating the candidates, we
filter the tags according to this heuristic size.
3.2 Feature Selection And Extraction
3.2.1 Tf-Idf
In order to make proper prediction, we needed numerical representation of text. TF-IDF feature
is highly used for informational retrieval purposes. There are many studies using this feature.
For example one of the Turkish language spesific studies [10], which benefit from KEA and an
online content tagging study [11] used this feature as a base feature. With this feature every
candidate tag is assigned scores, based on how common they are in a spesific news text, If a
non-common phrase is used often in a text, its probability to be a tag for that news. We modified
the formula and made the calculations for each news according to the Eq. (1) below.
𝑇𝐹 ∗ 𝐼𝐷𝐹 =

𝐹𝑟𝑒𝑞(𝑡, 𝑁)
2 ∗ 𝑁𝑇
∗ 𝑙𝑜𝑔2
𝑠𝑖𝑧𝑒(𝑁)
𝑑𝑓(𝑡) + 1

(1)

The components of the equation are as presented below:
Freq (t, N) is the number of times t occurs in N,
size(N) is the number of words in N,
df(t) is the number of documents containing t in the news corpus,
𝑁𝑇 is the size of the news corpus.
3.2.2 Headline & Text Highlights
We observed that if a word or a set of words is in the headline of a news or in the first or in the
last sentences of a news, it is more likely to be a news-tag. So we gave this certain words a
normalized value to increasing their position value. And after that we calculate the headlinetext highlights value of each candidate tag by Eq. (2) shown below.
𝐻𝑇𝑒𝑥𝑡 =

𝐹𝑟𝑒𝑞(𝑡, 𝐶) + 𝐹𝑤
𝑆𝑖𝑧𝑒(𝐶)
(2)

𝑆 ∈ {𝐻𝑒𝑎𝑑𝑙𝑖𝑛𝑒, 𝐹𝑖𝑟𝑠𝑡𝑆𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑐𝑒 , 𝐿𝑎𝑠𝑡𝑆𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑐𝑒 },

𝐹𝑤 = {

𝐹𝑟𝑒𝑞(𝑤), 𝑤 ∈ 𝑆
0, 𝑤 ∉ 𝑆

The components of the equation are as presented below:
Freq(t, C) is the number of times t obtained as a candidate in C,
size(C) is the number of candidates in C,
𝐹𝑤 is the weighting function calculating defined frequency above for each candidate,
𝑆 is the set of defined rules associated with 𝐹𝑤
3.3 Training And Test Phases
We take training data and their source/reader-assigned tags. After candidate tags are chosen and
their feature values are calculated, they are compared with the tags which are assigned by the
sources and readers. If a tag matches with the assigned tags list, then this candidate is marked
as a tag, otherwise it is marked as a non-tag. For each feature, we calculate the mean, variance
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and standard deviation values of each news. After summation of these values cumulatively for
1150 news, we find the average of mean, variance and standard deviation. We calculate the
weights of each feature by using normal distrubiton.
In the test stage, we take test data which contains 400 news taken equally from three domains
which are not used in the trained data. After candidate tag are chosen and their feature values
are calculated, we determine the probability of being a tag for each candidate phrase by using
prior knowledge we gained in the training stage. First, we find normal distribution of each
feature to determine the probability of each candidate tag, and we use the mean, variance and
standard deviation of each feature we found in the training stage. And after that, Naive Bayes
algorithm calculates probability for each candidate phrase via Eq. (3).
𝑌
× 𝑃𝑚(𝑇𝐹×𝐼𝐷𝐹) [𝑡|𝑦𝑒𝑠] × 𝑃𝐻𝑇𝑒𝑥𝑡 [ℎ|𝑦𝑒𝑠]
𝑌+𝑁
𝑁
𝑃[𝑛𝑜] =
× 𝑃𝑚(𝑇𝐹×𝐼𝐷𝐹) [𝑡|𝑛𝑜] × 𝑃𝐻𝑇𝑒𝑥𝑡 [ℎ|𝑛𝑜]
𝑌+𝑁

𝑃[𝑦𝑒𝑠] =

(3)

Components of the equation are as presented below:
t is modified TF-IDF,
h is the Htext (Headline Text Highlights),
Y is the number of positive tags in the training document,
N is the number of negative tags in the training document,
After calculating these equations, their results are substituted in (4).
𝑝=

𝑃[𝑦𝑒𝑠]
𝑃[𝑦𝑒𝑠] + 𝑃[𝑛𝑜]

(4)

4. RESULTS
In this stage, we analyzed our test stage and show some statistics about the accuracy of our
algorithm. The summary of final results are shown in Table-2 when the prediction set count is
3 and in Table-3 when the count is 6.
GDELT (210)
News Count
Source
Assigned

158 News

Tags
Count
392

Reader
Assigned

52 News

149

WEB CRAWLER (190)

Tags
Matched
202 %52

News
Count
139 News

Tags
Count
401

101

51 News

180

%67

Tags
Matched
236 %59
129

%71

MATCH
SUCCESS
(%)
%56
%69

Table-2 (The model extracts 3 candidates)
GDELT (210)
News Count
Source
Assigned

158 News

Tags
Count
392

Reader
Assigned

52 News

149

WEB CRAWLER (190)

Tags
Matched
248 %63

News
Count
139 News

Tags
Count
401

120

51 News

180

%80

Tags
Matched
286 %71
141

%78

MATCH
SUCCESS
(%)
%67
%79

Table-3 (The model extracts 6 candidates)
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Higher success rates can be achieved when the system is given the opportunity to extract more
candidate tags. But the main issue here is that there are tagging those are not even included in
all of the candidate pool created by the system, especially in the source assigned tagged ones.
Here are some of the reasons for that:
- Use of idioms / mottos / slogans / abbreviations never mentioned in the body text.
- Since the candidate pool is not created with semantic logic, euphuistically tags in human and
source assignments cannot be captured.
- The need for generating the FSMs of the POSs differently according to the domain.
- The news which has very few labels particularly due to sloppy tagging in source-assigned
ones.
5. CONCLUSION
In this study, as a contribution to online news tagging some reasonable and positive results are
produced conclusively. If new features is extracted such as the two effective features, we
believe better results can be achieved.
We put forth the idea that auto tagging study and in general online content tagging has the
potential of increasing qualified news platforms, generating some useful methods which can be
used in studies utilizing news data, preventing the loss of labor for news-sites and working in
compliance with RSSs. As future work, we plan to study for some additional features to make
accuracy higher. We believe that the intended study based on this work will allow end-users
get a tailored content feed relevant to their specific interests by cutting through the noise of
news data.
Appendix An Example of a News used in Test Set in Model
Headline

News Body

Ünlü Japon
futbolcu Honda
Twitter'dan kendine
kulüp arıyor!

Ünlü Japon futbolcu Keisuke Honda
kendisine sosyal medya hesabından takım
arıyor.
Son olarak Avustralya ekiplerinden
Melbourne City'den forma giyen 33
yaşındaki Keisuke Honda, Twitter'dan
kendisine kulüp aradığını yazdı.
Hiçbir takımla sözleşmesi bulunmayan
Japon futbolcu, Twitter üzerinden
önce Manchester United'a, ardından da eski
kulübü Milan'a çağrıda bulundu.
Keisuke Honda, Twitter üzerinden önce
Manchester United'a attığı mesajda, "Bana
bir teklif verin. Paraya ihtiyacım yok ama
mükemmel bir takımda, mükemmel
futbolcularla oynamaya ihtiyacım var''
ifadelerini kullandı.
Tecrübeli futbolcu daha sonra ise eksi
takımı İtalyan ekibi Milan'a çağrıda
bulunarak, 'Her zaman size yardım etmek
istemişimdir. İhtiyacınız olduğunda beni
arayın' yazdı.

Source
Assigned Tags
Takım arayışı

Reader
Assigned Tags
Twitter
Kulüp arayış
Japon futbolcu
Keisuke Honda

Predicted
News Tags
Japon futbolcu
Twitter
Kulüp
Milan
Manchester
Takım

www.hurriyet.com.tr/sporarena/unlu-japon-futbolcu-honda-twitterdan-kendine-kulup-ariyor-41341470
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ÖZET
Günümüzde depo yönetimi, bir işletmenin başarısını en önemli unsurlardan biridir. Depoların
etkin yönetimi, bir şirketin rekabet edebilirliğini etkileyen ana konular arasındadır. Depoların
verimli kullanılması stok yönetimi, üretim akışı ve tedarik süreci gibi faktörler sebebiyle kritiktir
ve işletme maliyetlerini önemli ölçüde etkilemektedir.
Ürünlerin stoklama alanlarına optimum tahsisi ve başarılı stok yönetimi, depo yönetimi ile
doğrudan ilgilidir ve bunlar bir deponun etkin tasarımını geliştirebilir. Optimum bir depo düzeni,
genel üretim maliyetlerini düşürmeye ve siparişlerin yönetimi ve karşılanması için gereken tüm
süreyi azaltmaya katkıda bulunur. Ürünlerin daha iyi tahsisi, taşıma operasyonlarından
kaynaklanan zaman ve maliyetlerin azalmasına yol açar. Açıkçası, etkili bir depo yönetimi
doğrudan verimli bir depo yerleşimi ile ilişkilidir.
Bu çalışma, bir firmanın montaj bölümünün deposunda yapılmıştır. ABC analizi kullanım
sıklığına göre malzemeleri sınıflandırmada kullanılmıştır. ABC analizi ile sınıflandırılan
parçaların firmanın kısıtlarına göre raflara atamalarını gerçekleştirmek için bir matematiksel
model geliştirilmiştir. Oluşturulan matematiksel model GAMS programı ile çözülmüştür. Elde
edilen raf atama sonuçları görsel olarak verilmiştir. Bir malzeme bazında sağlanan iyileştirmeler
gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: ABC Analizi, Matematiksel Model, Malzeme Atamaları, Depo İçi
Yerleşim
ABSTRACT
Nowadays, warehouse management is one of the most important factors in the success of an
enterprise. Effective management of warehouses is among the main issues that affects the
competitiveness of a company. Efficient use of warehouses is critical due to factors such as stock
management, production flow and supply process and has a significant impact on operating
costs.
Optimal allocation of products to the stocking locations and successful inventory management
are directly related with the warehouse management and they can be improved through an
efficient of a warehouse. An optimal warehouse layout contributes to decreasing the overall
production costs and reducing the overall time required for the orders management and
fulfilment. A better allocation of products leads to the reduction of times and costs generated by
handling operations. Obviously, an effective warehouse management is directly related with an
efficient warehouse layout.
This study is done in the of the assembly department’s warehouse of a company. ABC analysis is
used to classify materials according to the frequency of their use. A mathematical model is
developed for the assignment of the parts which are classified by ABC analysis to the shelves by
considering the constraints of the firm. The mathematical model is solved via GAMS program.
The shelf assignment results are shown visually. The obtained improvements for a specific
material are demonstrated.
Keywords: ABC Analysis, Mathematical Model, Material Assignments, Warehouse Layout
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1.GİRİŞ
Depolar; ürünlerin hammaddeden, üretim ortamına, üretim ortamından tüketim merkezlerine
ulaştırılmasına kadar olan faaliyetler dizisinin gerçekleştirilmesinde stratejik rol oynayan ara
noktalardır. Kavram olarak depolama “ihtiyaçları karşılamak amacıyla gerektiğinde kullanılmak
üzere, belirli esaslara göre bulundurulması” anlamına gelmektedir. Depolama, işletmelerin
ekonomik anlamda gelişmesi ve piyasada etkin olmaları için önemli bir unsurdur.
Depoların etkin olarak yerleştirilmesi için farklı depolama sistemleri kullanılır. Aşağıda en tipik
depolama sistemleri sıralanmaktadır.
 Basit Raflı Depolama Sistemi
 Raflı Blok Depolama Sistemi
 Hareketli Raflı Depolama Sistemi
 Arabalı Raflı Depolama Sistemi
 Yüksek Raflı Depolama Sistemi
 Çekmece Tipi Depolama Sistemi
 Otomatik Yükleme Boşaltma Sistemi (AS/RS)
 Yatay ve Dikey Karusel Depolama Sistemi
 Mezanin Depolama Sistemi
 A-Çerçeve Depolama Sistemi
Yapılan bu çalışmada mezanin depolama sistemi kullanılmıştır. Mezanin depolama sistemi, baş
hizası üstü yüksekliğini verimli depolama bölgelerine çevirir. Böylece değerli zemin bölgesini,
daha önemli işler için ayırmak mümkün olur. Bunlar, depolanan malları yükselterek, zemindeki
yükleme-boşaltma veya üretim gibi faaliyetlerin trafiğini hafifletir ve hacim kullanımını daha
verimli hale getirerek enerji, bakım ve yatırım maliyetlerini azaltır.
Verimliliğin önemli bir kriter olduğu günümüzde zamandan kazanç sağlamak, müşteriye
zamanında teslimatın olması ve kar elde edilebilmesi açısından depoya en uygun malzeme
yerleşiminin yapılması önemli bir unsurdur. Deponun etkin yerleşimi, üretim işlemlerinin
aksamadan devam etmesini garanti eder. İhtiyaç halinde malzemenin kolay bulunabilirliği ise
çalışanların motivasyonunu etkiler.
Çalışmada dikkate alınan işletme, üretim sektöründe yer almaktadır. Montaj binasının içinde
etkin olmayan bir depo sistemi oluşturulmuştur. Montaj işlemi için her defasında kullanılacak
olan malzemeler, rastgele oluşturulan bu depodan operatörler tarafından toplanmaktadır. Bu
durum, operatörün her seferinde parça aramasına sebep olarak çok büyük bir zaman kaybına yol
açmaktadır. Rafların bir kısmı çok dolu iken, bir kısmı boştur ve bu da depoda yer israfına ve
karmaşıklığa yol açmaktadır. Bu nedenle deponun optimum olarak yerleştirilmesi ve raflara
malzeme atamalarının yapılması için bir matematiksel model önerilmektedir. Önerilen
matematiksel model GAMS programı ile çözülmüş ve elden edilen sonuçlar mevcut mezanin
depolama sistemi üzerinde görsel olarak verilmiştir.
Belirlenen problem ile ilgili literatür araştırması yapılmıştır. Bunun yanı sıra internet kaynakları
taranmıştır. Çözüm önerileri belirlenirken fabrikanın isterleri göz önüne alınmıştır. Bunun yanı
sıra çalışmada maliyet ve verimliliğin ön planda olması kıstas alınmıştır.
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2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
Literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde, depo kurulumu, depo yerleşimi, depo
iyileştirilmesi ve optimizasyonu gibi pek çok konuda çalışmalar olduğu görülmüştür. Depo
yerleşimi konusu; otomotiv, tekstil, ilaç, gıda, kırtasiye, kimya, üretim gibi farklı sektörlerde
ve farklı uygulama alanlarında çalışılmıştır. Bu çalışmalardan bazıları Tablo 1’de
özetlenmeye çalışılmıştır.

Yazar

Tablo 1. Depo Optimizasyonu Yıllara Göre Literatür Çalışmaları
Yıl Problem
Yöntem

Ashayeri ve Gelders

Rouwenhorst vd.

1985 Depo sisteminde pratik tasarım Depo tasarımı problemleri
yapma ihtiyacı
için analitik ve simülasyon
yaklaşımı
2000 Depo tasarımı ve kontrol Sezgisel algoritma
problemlerinin sınıflandırılması

Gale vd.

2002 Depo tasarım modeli

Sezgisel algoritma

Lai vd.

2002 Depodaki yerleşimi

Matematiksel
model
ve
tavlama benzetimi algoritması

Liu

2004 Depo içi yerleşiminde toplama Sezgisel algoritma
mesafesi minimizasyonu

Heragu vd.

2005 Depolarda fonksiyonel bölge
atamaları

Matematiksel
yöntem

Connolly

2008 Depo stok kontrolü

Önüt vd

2008 Siparişlerin toplanması ve
yerleştirilmesi

Teknoloji araştırması ve
yönetimi
Optimizasyon amaçlı sezgisel
algoritma

Matic vd

2012 Çoklu seviye
problemi

Accorsi vd.

2014 Depolama
sistemlerinin Karar destek sistemi
tasarımı, yönetimi ve kontrolü

Karakış

2014 Otomatik depo karar problemi AHP yöntemi ve analitik
model

Cardono vd.

2015 3 boyutlu detaylı depo tasarımı Balık kılçığı yerleşimi

Pan vd.

2015 Depo içi yerleşim problemi

Wisittipanich vd.

2015 Depolama tahsisi

Gül vd

2016 Ambar
maksimizasyonu
2016 Depo
optimizasyonu

Çolak vd.

depo

ve

sezgisel

düzeni Değişken komşuluk arama
yöntemi algoritması

Genetik algoritma tabanlı
yöntem
Meta sezgisel algoritma

depolama Matematiksel ve sezgisel
yöntem
yerleşiminin Matematiksel modelleme
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3. SİSTEM ANALİZİ
Fabrikada çalışmanın yapıldığı bölümde, montaj için çok sayıda parça ve malzeme
bulunmaktadır. Bu binada, montaj için gerekli parçaların depolandığı bir bölüm
oluşturulmuştur. Bu depo kısmının yan tarafında ise montajı bitmiş, kutulanmış ve sevke
hazır ürünler bulunmaktadır. Depo alanı içerisinde raflar, kutular, çekmeceli dolaplar
bulunmaktadır.
3.1. PROBLEMİN BELİRLENMESİ
• Montaj binasında, montaj parça ve malzemeleri için optimize bir depo yerleşimi
oluşturulamamıştır.
• Farklı uzunlukta ve ebattaki parçalar, gelişi güzel raflara yerleştirilmiştir.
• Bu durum operatörün her seferinde parça aramasına ve bundan dolayı büyük bir zaman
kaybına yol açmaktadır.
• Raf ve kutuların bir kısmı çok dolu iken, bir kısmı boştur ve bu da yer israfına yol
açmaktadır.
• Aynı malzemelerin alt parçaları birbirine uzak konumlandırıldığından, operatörün bir iş için
kat ettiği mesafe fazladır.
• Kısıtlı depo alanına sahip olması sonucu, zorlaşmış depo yönetiminin akıllı hale getirilmesi
ve etkin depolamanın sağlanması için, değişen müşteri talepleri karşısında depoda maksimum
depolama alanı ve hacmi sağlayacak şekilde, raf tipleri ve hacimlerine göre depo içinde
ayrılacak alanların hesaplanması ve kullanılamayan alanın minimize edilmesi gerekmektedir.
3.2.PROBLEME İLİŞKİN ISHİKAWA DİYAGRAMI
Depo yerleşimi problemine yönelik problemi oluşturan sebepleri analiz etmek için balık
kılçığı diyagramı da denilen Ishikawa Diyagramından yararlanılmıştır. Problemin ana nedeni,
deponun düzensiz yerleşiminden kaynaklanan yer ve zaman israfı ve bundan dolayı depo içi
veriminin düşmesidir. Buna neden olan beş ana başlığa bakacak olursak bunlar sırayla; insan,
ölçüm, metot, malzeme ve çevredir. Her bir ana başlığın alt nedenleri de bulunmaktadır. Bu
nedenler de Ishikawa Diyagramına işlenmiştir. Şekil 1’ de depo problemine yönelik Ishikawa
Diyagramı görülmektedir.

Şekil 1. Probleme Yönelik Ishikawa Diyagramı
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3.3. MEZANİN DEPOLAMA SİSTEMİ
Mevcut depo sistemi, 2 adet 2 katlı mezanin sisteminden oluşmaktadır. Depoda toplamda 44 raf akışı,
343 adet raf bulunmaktadır. Her rafın uzunluğu, genişliği ve merdivene olan uzaklığı birbirinden
farklıdır. Tablo 2’de depodaki mevcut raf akışlarının en ve boy uzunlukları, her raf akışının merdivene
olan uzaklıkları gösterilmektedir.
Tablo 2. Mezanin Sistemi Raf Akışları Ölçütleri
Akış
No
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Raf
Uzunluğu
(cm)
14600
14400
13800
13800
13800
13800
13800
13800
13800
13800
13800
13800
13800
14400
14600
12600
12600
12600
12600
12600
12600
12600

Raf Eni
(cm)

Uzaklık
(cm)

Akış
No

1200
900
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
900
1200
900
600
600
600
600
600
600

0
0
0
900
1650
2550
3300
3300
2550
1650
900
0
0
0
0
0
0
960
1710
2670
3420
3420

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Raf
Uzunluğu
(cm)
12600
12600
12600
12600
12600
12600
13200
13200
13200
13200
13200
13200
13200
13200
13200
10800
10800
10800
10800
10800
10800
10800

Raf Eni
(cm)

Uzaklık
(cm)

600
600
600
600
600
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

2670
1710
960
0
0
0
0
2600
3650
5350
6400
8100
9150
10850
0
2900
395
5950
7000
9000
10050
12050

Depoda mevcut 2 tane mezanin sistemi bulunmakta ve ikisi de 2 kattan oluşmaktadır. Şekil 2’de
mezanin sistemlerinin kuşbakışı görüntüsü gösterilmiştir.

Şekil 2. Depo Sistemi Kuşbakışı Görünüşü
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Raf-1 Mezanin Sistemi
Depodaki ebat olarak daha büyük olan Raf-1 Mezanin Sisteminin kuşbakışı çizimleri aşağıdaki şekil 3
ve şekil 4’de verilmiştir.

Şekil 3. Raf-1 Üst Kat

Şekil 4. Raf-1 Zemin Kat

Raf-2 Mezanin Sistemi
Depodaki Raf-2 Mezanin Sisteminin kuşbakışı çizimleri şekil 5 ve şekil 6’da verilmiştir.

Şekil 5. Raf-2 Üst Kat

Şekil 6. Raf-2 Zemin Kat
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3.4. MEZANİN SİSTEMİNE ATANACAK MALZEMELER
Depoda toplam 48 grup malzeme vardır. Her grup ürünün malzeme adedi, taban alanları ve
kullanım sıklığı değerleri farklıdır. Bu ürünlerin taşımalarının ve arama sürelerinin en aza
indirgenmesi üzerine uygun depo yerleşimleri oluşturulması hedeflenmektedir. Her bir
ürünün kapladığı alanın, ürün adetleriyle çarpılıp toplam alana bölünmesiyle, her bir ürün
için ayrılması gereken alanın yüzde miktarı bulunmuştur. Her bir ürünün yüzde miktarı
toplam 343 raf ile çarpılarak, her ürün için ihtiyaç olan raf sayısına ulaşılmıştır.
Malzemelerin listesi, adetleri, taban alanları ve kullanım sıklıkları Tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 3. Mevcut Malzeme Değerleri Tablosu
Malzeme
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Malzeme
Malzeme İsmi
Adedi
Adhesive
561
Chemical
201
CHM
1
Coating
9258
Comp
55
Configuration
40
cores
3
electrical item
94
EXT.METALLIC 3547
EXT. NON MET. 18
FILM/FOAM ADH. 18
FORGING&CAST. 65
FURNISHING
198
grease
55
H/C CORE
2
Harness
21
M BOND
12
MAINTENANCE 278
mgn
10
ms
1016
nc
8798
none
8
part
15
pdm
2
plate metallic
1104
pop
115
PREPREG
115
RECT. BAR MET. 167
RECT.TUBE MET. 1
ROD NON MET. 19
ROU. BAR MET. 200
ROU. TUBE MET. 61
S
65
sc
110
SEALANT
1728
Seals
138
SHEET MET.
5247
S.&P. NON ME.
283
SHIM METALLIC 31
sm
5853
std
4
struct
5
SUB ASSY
5324
tape
2
tape1d
19
tube
62
TUBE NON MET. 1
welding
40

Kullanım sıklığı
Alan
normalizasyon değeri Malzeme Taban Alan x Adet
Yüzdeleri
Alanları (cm2)
0,012474983
20
11220
0,006176197
0,004469646
100
20100
0,01106431
2,2237E-05
600
600
0,000330278
0,20587058
60
555480
0,305771276
0,001223038
75
4125
0,002270661
0,000889482
80
3200
0,001761482
6,67111E-05
200
600
0,000330278
0,002090282
30
2820
0,001552306
0,078874805
12
42564
0,023429914
0,000400267
30
540
0,00029725
0,000400267
30
540
0,00029725
0,001445408
25
1625
0,000894503
0,004402935
40
7920
0,004359668
0,001223038
50
2750
0,001513774
4,44741E-05
250
500
0,000275232
0,000466978
80
1680
0,000924778
0,000266845
150
1800
0,000990834
0,006181899
60
16680
0,009181726
0,00022237
200
2000
0,001100926
0,02259284
40
40640
0,022370823
0,195641539
50
439900
0,242148744
0,000177896
150
1200
0,000660556
0,000333556
32
480
0,000264222
4,44741E-05
96
192
0,000105689
0,0245497
55
60720
0,033424123
0,00255726
64
7360
0,004051409
0,00255726
64
7360
0,004051409
0,003713587
100
16700
0,009192735
2,2237E-05
150
150
8,25695E-05
0,000422504
12
228
0,000125506
0,004447409
12
2400
0,001321112
0,00135646
27
1647
0,000906613
0,001445408
45
2925
0,001610105
0,002446075
92
10120
0,005570687
0,038425617
42
72576
0,039950414
0,003068712
72
9936
0,005469402
0,116677785
28
146916
0,080871846
0,006293084
56
15848
0,00872374
0,000689348
100
3100
0,001706436
0,130153436
25
146325
0,080546522
8,89482E-05
120
480
0,000264222
0,000111185
115
575
0,000316516
0,118390038
28
14907
0,08205
4,44741E-05
132
264
0,000145322
0,000422504
88
1672
0,000920374
0,001378697
15
930
0,000511931
2,2237E-05
72
72
3,96333E-05
0,000889482
3
120
6,60556E-05

P. 630

669669669

INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE
ON SCIENTIFIC RESEARCHES

4. MEZANİN SİSTEMİNE MALZEME ATAMASI İÇİN ÖNERİLEN ÇÖZÜM
YÖNTEMİ
Mezanin depo sistemine optimal malzeme ataması yapmak için önerilen matematiksel
modelde, malzemelerin kullanım sıklığını dikkate almak gerekmektedir. Bunun için ABC
Analizi yönteminden yararlanılmıştır.
4.1. ABC ANALİZİ
Depo sisteminde gün içerisinde kullanım sıklığı yüksek olan malzemelerin merdivene yakın
konumlandırılması beklenmektedir. Böylece gün içinde malzeme arama ve alma süresi
kısalacak, sık kullanılan malzemeler için arkalara gidilmeyecek, bunun sonucunda da
malzeme taşımaları azalacaktır. Malzemeleri kullanım sıklığına göre ayırmada ABC (Pareto)
analizinden yararlanılmıştır.
Pareto analizi son derece basit ve oldukça etkili bir tekniktir. Stokların büyük bir bölümü
(%80 kadarı) düzenli stok giriş-çıkış hareketine sahip ve ekonomik getirisi az olan
kalemlerden meydana gelir. Küçük bir bölümü ise (%20’si) hem çok hareketli yani stok devir
hızları yüksek hem de ekonomik getirisi yüksek yani işletmeye yüksek ciro sağlayan
kalemlerden oluşmaktadır.
Sistemimizde ABC analizi ile kullanım sıklığı en yüksek olan malzemeler A sınıfı, en düşük
olan malzemeler ise C sınıfı olarak sınıflandırılmıştır. Tablo 4’de ABC analizine göre
sınıflandırılan malzemeler görülmektedir.
Tablo 4. ABC Analizine Göre Sınıflandırılan Malzemeler
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4.2. ÖNERİLEN MATEMATİKSEL MODEL
Ağırlıkları hesaplanan ve bunlara göre ABC analizi ile sınıflandırılan parçaların, fabrikanın
kısıtlarına göre atamalarını gerçekleştirmek için bir matematiksel model önerilmiştir.
Önerilen matematiksel model Çolak vd. (2016) tarafından önerilen matematiksel model
geliştirilerek elde edilmiştir.
Matematiksel modelde kullanılan parametreler şunlardır;
• Raf sayısı
• Atanacak malzeme sayıları
• Malzemenin ABC analizine göre normalizasyon değeri
• Her bir rafın merdivene uzaklığı
Parametreler
i= Malzeme indeksi
j= Malzemelerin atanacağı raf indeksi
t= Hangi numaralı raftan itibaren atama yapılacağını gösteren indeks
ki= i. malzemenin kullanım sıklığına göre normalizasyon değeri
dj= j. rafın merdivene olan uzaklık değeri
bi= i. malzemenin atanabileceği toplam raf sayısı
Karar değişkenleri
Xij ={ i. malzeme j nolu akışa atanırsa 1, atanmazsa 0}
Yt= Raf atamalarına ilişkin karar değişkeni

Min Z

Amaç fonksiyonu, malzemelerin ABC analizinden alınan normalizasyon değerlerini dikkate
alarak, depo içi taşımaları minimize etmektedir. Bunu gün içinde çok hareket gören
malzemeleri, merdivene yakın yerleştirerek gerçekleştirmektedir. 1. kısıt, her bir malzemenin
atanabileceği raf sayısını belirlemektedir. 2. kısıt, her bir rafa yalnızca bir malzemenin
atanmasını sağlayan kısıttır. 3. kısıt, aynı hammaddelerin yan yana atanmasını sağlayan son
kısıttır. Bu kısıt ile, her bir malzemenin atanabileceği bütün olası durumlar modellenmiş, Yt
karar değişkeni ile de bu malzemelerin her birinin atanacağı raflar seçilmiştir.
4.3. MATEMATİKSEL MODELİN ÇÖZÜM SONUÇLARI
Kurulan matematiksel model GAMS programı ile çözülmüştür. GAMS sonuçlarına göre
malzemeler raflara, sık kullanılan malzemeler merdivene daha yakın konumlandırılacak
şekilde atanmıştır. Sayıca fazla olan malzemeler birden fazla rafa atanırken, sayıca az olan
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malzemeler tek bir rafa atanmıştır. GAMS çıktısından alınan optimal malzeme atamaları
Tablo 5’de gösterilmiştir.
Tablo 5. Optimal Malzeme Atamaları
Malzeme
No
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Raf No
263,295,296,297,324
27,99,135,317
335
1,2,3,4,19,20,21,22,46,47,55,56,82,83,84,91,92,93,94,100,101,102,103,10
9,110,111,112,118,119,120,121,127,128,129,130,136,137,138,143,144,14
5,150,151,152,164,171,178,185,192,193,206,207,213,214,220,221,222,22
3,229,230,231,232,236,237,242,280,281,282,283,284,288,289,290,
318
81
271
62
8,26,98,107,134,227,262,294,323
270
72
184
53,80
259
327
341
326
9,18,36,108
265
61,70,163,176,183,198,268,331
5,6,14,15,23,24,32,33,40,41,48,49,57,58,66,67,75,76,85,86,95,96,104,105,
113,114,122,123,131,132,139,146,153,159,160,165,166,172,173,179,180,
186,187,194,195,202,208,209,215,216,224,225,233,234,238,239,243,244,
248,254,260,285,286,291,292,298,299,304,305,306,312,313,320,321
319
63
343
44,52,89,169,190,247,252,274,302,309,339
275,303
332, 340
45,90,170,191
278
333
258
325
177
71,269
17,35,79,116,125,142,149,156,205,212,219,257,316
253,310
43,51,60,69,78,88,148,162,168,175,182,189,197,241,246,251,267,272,273
,301,308,330,336,337,338
117,126,228
311
42,50,77,87,140,147,154,161,167,188,196,203,210,217,235,245,250,255,2
66,287,300,307,314,328,329
277
342
7,16,25,34,59,68,97,106,115,124,133,141,155,174,181,204,211,218,226,2
40,256,261,293,315,322
334
276
264
279
54
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4.4. OPTİMAL MALZEME ATAMALARININ GÖSTERİMİ
Mezanin depo sistemine optimal olarak atanan malzemelerin görsel olarak nasıl atandığını ve
kısıtların sağlandığını göstermek için, her malzemeye Şekil 7’de görüldüğü gibi farklı renk
ve sembolde bir raf atama şekli atanmıştır.

Şekil 7. Malzemelerin Temsili Raf Atama Şekilleri
Şekil 8’de RAF-1 için atanan malzemelerin görsel gösteriminden de görüldüğü gibi, kullanım
sıklığı en fazla olan Coating ve NC malzemelerinin merdivene yakın raflara
konumlandırıldığı görülmektedir. Kullanım sıklığının oldukça az olduğu welding, tube ve sc
gibi malzemeler ise arka raflara konumlandırıldığı gösterilmektedir.
Şekil 9’da RAF-2 için yapılan malzemelerin raflara atanma sonuçlarına baktığımız zaman ise
yine sık kullanılan malzemelerin merdivene yakın, kullanım sıklığının az olduğu
malzemelerin ise merdivene uzak konumlandırıldığı dikkat çekmektedir.
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Şekil 8. RAF-1 için Atanan Malzemelerin Gösterimi

Şekil 9. RAF-2 için Atanan Malzemelerin Planı
5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Firmalar için deponun optimal ve etkin kullanımı, rekabet güçlerini ve verimliliği olumlu
yönde etkileyebilecek önemli bir faktördür. Bu sebeple firmalar, depolarına malzeme
atamasını en etkin ve doğru şekilde yapmayı hedeflemektedir. En iyi depo yerleşiminin
bulunabilmesi için, sistemin gereksinimlerinin saptanması ve bu gereksinimleri
sağlayabilecek en iyi depo yerleşim tasarımının seçilmesi önemlidir.
Bu gereksinimi karşılamak için fabrikada yapılan çalışmada, bir matematiksel model
önerilmiştir. Önerilen matematiksel model de firmanın kısıtı olan kullanım sıklığı fazla olan
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malzemelerin mezanin depo sistemindeki merdivene yakın konumlandırmasını sağlamak
için, ABC analizinden elde edilen normalizasyon değeri modele adapte edilmiştir.
Amaçlanan çözüm ile malzeme taşımalarının azaltılması, gün içinde montaja götürülecek
malzemelerin aranma süresinin kısaltılması ve raf sisteminin en verimli şekilde kullanılması
sağlanmıştır. Mevcut yerleşimde en sık kullanılan malzeme (Coating) için ortalama taşıma
uzaklığı 10800 metre iken, önerilen yerleşimde %83,33 iyileşme sağlanarak bu değer 1800
metreye düşürülmüştür. Böylece, gün içinde bu malzemenin depodan toplanması için geçen
sürede %85 oranında bir iyileşme sağlanmıştır. Mevcut durumda diğer malzemeler için
toplam taşıma uzaklığı aynı şekilde minimize edilmiştir. Taşıma uzaklığının minimize
edilmesi ile toplam taşıma maliyeti de minimize edilmiştir. İleride yapılacak çalışmalar
arasında, çalışanların malzemeleri raflarda daha kısa sürede bulmaları için alternatif raf atama
metodları (VR gözlük ile yol takibi, lazer ışığı yöntemi ile malzeme bulma) üzerine yapılacak
araştırmalar gelebilir.
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VARDİYA ÇİZELGELEME PROBLEMİ: HEDEF PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI
VE BİR UYGULAMA
SHIFT SCHEDULING PROBLEM: GOAL PROGRAMMING APPROACH AND A CASE
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ÖZET
Günümüz küreselleşen piyasa ve küresel rekabet koşulları bütün sektörleri etkilemektedir.
Organizasyonlar artık küresel düzeydeki rakipleri ile mücadelelerinde çok çeşitli ve kısa sürede
düzensiz olarak değişkenlik gösteren müşteri taleplerine yanıt vermeye çalışmaktadırlar. Bu
nedenle zamandan tasarruf edebilmek sektörde rekabet için çok önemlidir. Zamandan tasarrufta
kullanılabilecek etkili yöntemlerden birisi de çizelgeleme yapılmasıdır.
Çizelgeleme sınırlı kaynakların (makine, işçi, v.b.) belirli bir amaç veya amaçlar doğrultusunda,
belirli kısıtlar altında ve belirli bir zaman aralığında, işlere atanması ile ilgili karar verme
sürecidir. Çizelgelemenin çok farklı uygulama alanları vardır. Bunlardan birisi de işgücü
çizelgelemedir.
İşgücü çizelgeleme, personele uygun çalışma çizelgelerinin oluşturulması olarak
tanımlanabilir. İşgücü çizelgeleme ile iş hukukuna ve talebe uygun olarak, çalışan memnuniyeti
göz önünde bulundurularak çalışanların temel olarak vardiyalara atanması amaçlanır.
Organizasyonların birbirinden farklı çalışma kurallarından ötürü modeller ve çözüm teknikleri
birbirinden farklı olmaktadır. İşgücü çizelgeleme problemleri gerekli işgücü miktarının
belirlendiği problemler, vardiya çizelgeleme, izin günü çizelgeleme, tur çizelgeleme, yeniden
çizelgeleme, çalışanların görev ve vardiyalara atandığı problemler ve rotasyon çizelgeleme
olarak sınıflandırılabilir.
Vardiya çizelgeleme her bir vardiyada talebi karşılayacak miktarda çalışanın uygun vardiyalara
atanması problemidir. Bu problemin çözümünde, çalışan personelin vardiyalara adaletli ve
dengeli bir şekilde dağıtarak onların insanlara daha iyi bir hizmet vermesi amaçlanmaktadır.
Yapılan çalışmada bir fabrikada vardiya çizelgeleme problemi ele alınmıştır. Fabrikada montaj
alanında yapılan elle vardiya çizelgeleme işleminin kaybettirdiği zamanı ortadan kaldırmak için
bu çalışma hedeflenmiştir. Firmanın kısıtları doğrultusunda hedef programlama modeli
geliştirilmiştir. Geliştirilen modelde, planlama dönemi boyunca her şefin atandığı toplam
vardiya sayıları mümkün olduğu kadar dengeli bir şekilde dağıtılmaya çalışılmıştır. Oluşturulan
matematiksel model GAMS programı ile çözülmüştür. Elde edilen iyileştirmeler bir çizelge
üzerinde gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çizelgeleme, Vardiya Çizelgeleme, Hedef Programlama, Tam Sayılı
Programlama
ABSTRACT
Nowadays, global market and global competition conditions are affecting all sectors. In the
competition with their global competitors, organizations need to respond to irregular customer
demands that constantly vary in very short time intervals. Hence, saving time is very important
fort he competition in any sector. One of the most effective methods that can be used to save
time is scheduling.
Scheduling is a decision-making processs for the assignment of limited resources (machinery,
worker etc.) to accomplish a specific goal under certain restrictions and within a certain time
period. Scheduling has many different application areas including labor scheduling.
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Labor scheduling can be defined as the formation of feasible work schedules for the personnel.
In accordance with labor law and labor demand, labor scheduling aims to assign employees to
shifts while taking employee satisfaction into account.
Because of the different working rules of organizations, different models and techniques are
used for the solution. Labor scheduling problems can be classified as shift scheduling, off-day
scheduling, tour scheduling, rescheduling, worker assignment to tasks and shifts (zaten
yukarıda shift scheduling var, niye bir daha aynı problem yazılmış?) and rotation scheduling
problems.
Shift scheduling is the problem of assigning required number of employees to meet the demand
in each shift. It is aimed to provide better service by a fair and balanced assignment of the
workers to the shifts. In this study, shift scheduling problem in a factory is considered. The
purpose of the study is eliminating the time that is lost because of making the shift scheduling
in assembly department manually. A goal programming model is developed by considering the
constraints of the firm. The model aims to maket he total number of shifts assigned to each
foreman during the planning period as balanced as possible. The mathematical model is solved
via GAMS program. Obtained improvements are demonstrated.
Keywords: Scheduling, Shift Scheduling, Goal Programming, Integer Programming
1.GİRİŞ
Çizelgeleme, belirli amaçları en iyi yapmak üzere kıt kaynakların atanması ile ilgilidir. Bir diğer
tanımla, farklı kısıtların sağlanmasının zorunluluğu altında kıt kaynakların ve rakip işlemlerin
zamana atanmasıdır. Çizelgeleme problemleri klasik atölye çizelgelemeden iş gücü ve hizmet
planlamaya, ürün montaj hattı dengelemeden, lojistik kaynak ataması ve çizelgelemesine kadar
birçok yerde ve değişik şekillerde karşımıza çıkmaktadır.
İş gücü çizelgeleme problemi; doğru kişinin, doğru yere, doğru zamanda atanması problemidir.
Problemin kısıtları sistemden sisteme farklılaşmakla birlikte, elde edilen çizelgeler ile
personelin ne zaman çalışacağı ve ne zaman izinli olacağı belirlenir. Hizmet sistemlerinde, bu
süreçte personelin büyük bir önemi bulunmaktadır. Çünkü müşteri memnuniyetini sağlamak
için, önce çalışan personelin memnuniyetini sağlamak gerekmektedir. İş gücü çizelgeleme
probleminin bir alt problemi vardiya çizelgeleme problemidir. Vardiya çizelgeleme problemi,
birçok sistemde karşımıza çıkan önemli bir çizelgeleme problem türüdür. Vardiya çizelgeleme,
her bir vardiyada ihtiyaç duyulan çalışan sayısını karşılayarak onların en uygun vardiyalara
atanması problemidir. Vardiya çizelgelemede, her bir çalışan personelin sistemin kısıtlarına
göre, işletmenin belirlediği vardiyalara dengeli ve adaletli bir şekilde atanmaları çok önemlidir.
Aynı zamanda vardiya çizelgeleme, personel çizelgeleme problemleri arasında en çok ele
alınan problem çeşidi olarak gösterilebilir. Fabrikalar veya işletmeler vardiya çizelgeleme ile
personel için bir çalışma planı yaparak personel memnuniyeti, verimliliği, işletme giderleri ve
zaman gibi konularda iyileştirmeler yapabilirler. Ek olarak çalışılan yerin kendine özgü
benimsediği kuralları modele ekleyerek gerçeğe uygun ve çalışma prensiplerini yerine getirerek
farklı çizelgelemeler geliştirebilirler.
Bu çalışmada, daha önce başteknisyenlerin yapmış olduğu çizelgelerde bulunan eşitsizliği
gidermek ve başteknisyenlerin iş yükünü azaltmak için bir hedef programlama modeli
önerilmektedir. Elde edilen sonuçlar, firmanın beklediği kısıtlar ve kriterlere uygun bir atama
yapıldığını bize göstermektedir.
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2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
Literatürde yapılan çalışmalara bakıldığında, vardiya çizelgelemenin kullanıldığı alanlar;
üretim sistemleri, ulaşım sistemleri (havayolu, demiryolu ve karayolu), sağlık sistemleri
(hemşire çizelgeleri, acil servisler), sivil ve kamu hizmetleri, perakende yönetimi, turizm ve
otelcilik olarak sayılabilir. Sektör olarak bu kadar geniş bir yelpazeye sahip olması vardiya
çizelgelemenin yaşantımızda ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu da göstermektedir.
Vardiya çizelgeleme probleminin çözümü için matematiksel modellemeler, sezgisel
algoritmalar veya her ikisini birden kullanan melez yaklaşımlardan söz edilebilir. Matematiksel
modellere bakıldığında doğrusal programlama, tamsayılı programlama, hedef programlama, ve
dinamik programlamanın kullanıldığını görebiliriz. Sezgisel algoritmalar ise; genetik algoritma
ve tabu arama yöntemi olarak gösterilebilir (Varlı ve Eren, 2017).
Vardiya çizelgeleme problemi ilk defa Edie tarafından 1954’de literatüre girmiştir. Daha sonra
vardiya çizelgeleme problemini çözmek için, 1954 yılında Dantzig tarafından tamsayılı
programlama modeli geliştirilmiştir. Bu öncü çalışmalarla, araştırmacılar modelin daha fazla
varyasyonları ve daha gerçekçi çözüm yöntemleri üzerinde araştırmalar yapmıştır. Bu
çalışmalardan üretim sistemlerinde vardiya çizelgeleme ile ilgili olanlar aşağıdaki Tablo 1’de
özetlenmiştir (Bergh vd. 2013).
Tablo 1. Üretim Sistemlerinde Vardiya Çizelgeleme İle İlgili Yapılan Çalışmalar
Yazar
Yıl Çözüm Yöntemi
Azmat vd.
Morton ve Popova
Yaoyuenyong ve Nanthavanji
Bard ve Wan
Techawiboonwong vd.
Bhatnagar ve Saddikutti
Al-Yakoob ve Sherali
Alfares
Corominas vd.
Lilly vd.
Al-Yakoob ve Sherali
Bard ve Wan
Fowler vd.
Noack ve Rose
Sabar vd.
Sabar vd.
Hertz vd.
Sadjadi vd.
Asensio-Cuesta vd.
Corominas vd.
Kynagas vd.
Shahnazari vd.
Telhada
Sağnak ve Kazançoğlu
Varlı ve Eren
Hernández-Leandro vd.

2004
2004
2005
2006
2006
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2010
2011
2012
2012
2012
2013
2014
2015
2017
2019

Karışık tamsayılı programlama
Benzetim
Tamsayılı programlama
Tabu arama
Karışık tamsayılı programlama
Doğrusal programlama
Karışık tamsayılı programlama
Benzetim
Karışık tamsayılı programlama
Tamsayılı programlama
Kolon oluşturma
Kurucu sezgisel
Tamsayılı programlama
Benzetim
Karışık tamsayılı programlama
Karışık tamsayılı programlama
Karışık tamsayılı programlama
Benzetim
Genetik algoritma
Karışık tamsayılı programlama
Doğrusal programlama
Bulanık çok amaçlı programlama
Karışık tamsayılı programlama
Bulanık tamsayılı programlama
Hedef programlama
Sezgisel
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Vardiya çizelgeleme problemini hedef programla ile çözen çalışmalar ve bu çalışmaların
uygulama alanları Tablo 2’de görülmektedir.
Tablo 2. Vardiya Çizelgeleme Probleminde Hedef Programlama Kullanan Çalışmalar
Yazar
Yıl Uygulama Alanı
Gordon ve Erkut
Topaloğlu ve Özkarahan
Azaiez ve Sharif
Topaloğlu
Chu
Zolfaghari vd.
Hung-Tso vd.
Burke vd.
Shahnazari vd.
Güler vd.

2004
2004
2005
2006
2007
2010
2012
2012
2013
2013

Sivil hizmetler
Sağlık sistemleri (Hemşire çizelgeleme)
Sağlık sistemleri (Hemşire çizelgeleme)
Sağlık sistemleri (Acil servis)
Ulaşım sistemleri (Havayolu)
Perakende sektörü
Genel sistemler
Sağlık sistemleri (Hemşire çizelgeleme)
Üretim sistemleri
Sağlık sistemleri (Anestezi bölümü)

3. SİSTEM ANALİZİ
Ankara’da faaliyet gösteren fabrikada vardiya çizelgeleme işlemleri, 2019 senesine kadar
üretim şefleri tarafından yapılmaktadır. 2019 yılında yapılan değişimle, vardiyaları düzenleme
görevi başteknisyenlere aktarılmıştır. Böylece zaten yoğun olan başteknisyenlerin iş yükü
artmıştır. İş yükü artan başteknisyenlerin yeni gelen sorumluluklar nedeniyle yapmaları gereken
her işi yapamamaları, üretimde gecikmelere sebep olmaktadır. Aynı zamanda büyük oranda
çalışanlar arasındaki organizasyonu sağlayan başteknisyenlerin, çizelgelemeye ayırdığı fazla
zaman; fabrika içindeki çalışma düzeninde de bozulmalara sebep olmaktadır. Bu nedenle
vardiya çizelgelemeye ayrılan bu zamanın kısaltılması için bir çizelgeleme çalışması
yapılmasına karar verilmiştir. Bu çalışma, bu doğrultuda fabrikanın isteklerine göre en çok
problem ortaya çıkan montaj alanında gerçekleştirilmiştir. Fabrikanın montaj alanında 12 kişi
çalışmaktadır. Bu bölümdeki çalışanlar günde sabah ve akşam olmak üzere 2 vardiya
çalışmaktadır.
Fabrikada başteknisyenlerin yaptıkları mevcut çizelgelemelerde olması beklenen kriterler
kısıtlı sürede, elle yapılmaya çalışıldığında çoğu zaman karşılanamamaktadır. Bu durum bazı
zamanlarda çalışanlar arasında adaletsizliğe neden olmaktadır. Bu nedenle, bu durumu en aza
indirecek bir çizelgeleme çalışmasının yapılması gerekliliği açıktır.
Problemin çözülebilmesi için ihtiyaç duyulan ve elde edilen veriler şunlardır:
 Montaj işleminde bölümünün kapasitesi nedeniyle, aynı anda en fazla 6 kişi
çalışabilmektedir.
 Fabrikanın bu konudaki kriteri; sabah vardiyasında her zaman 6 kişinin çalışması, akşam
vardiyasında ise en az 3 kişinin çalışmasıdır.
 Her şefin günde sabah ve akşam vardiyalarından sadece birinde çalışması gerekmektedir.
 Bir aylık dönemde bir çalışan sabah vardiyasında en az 10 en fazla 15 vardiya çalışmalıdır.
 Bir çalışan üst üste çalıştığı günlerde hep aynı vardiyada çalışmalıdır.
 Bir aylık dönemde bir çalışan akşam vardiyasında en az 10 en fazla 15 vardiya çalışmalıdır.
 Bir çalışan üst üste en fazla 6 gün çalışabilir.
 Adaletin sağlanabilmesi için bir aylık dönemde her çalışanın çalıştıkları vardiya sayıları
olabildiğince eşit olmalıdır.
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4. ÖNERİLEN HEDEF PROGRAMLAMA MODELİ
Literatürde yer alana çalışmalar incelendiğinde, belirlenen probleme yakın en uygun hedef
programlama modelinin Varlı ve Eren (2017) tarafından yapılan çalışma olduğu belirlenmiştir.
Fabrikanın belirlediği kısıtlar ve kriterler doğrultusunda bu model güncellenmiş ve
değiştirilerek kullanılmıştır.
Modelin Varsayımları

Çizelge bir ay yani 30 gün için yapılacaktır.

Resmi ve dini tatil günleri ile hafta sonları dikkate alınmayacaktır.

Personellerin yıllık izinleri dikkate alınmayacaktır.

Çizelgedeki birinci gün ayın ilk gününü haftanın ise herhangi bir gününü göstermektedir
Parametreler:
n: Montajdaki çalışan sayısı
m: Gün sayısı
l: Vardiya sayısı
i: Çalışan indeksi
j: Gün indeksi
k: Vardiya indeksi
Karar Değişkenleri:
1, 𝑖. ç𝑎𝑙𝚤ş𝑎𝑛 𝑗. 𝑔ü𝑛𝑑𝑒𝑘𝑖 𝑘. 𝑣𝑎𝑟𝑑𝑖𝑦𝑎𝑦𝑎 𝑎𝑡𝑎𝑛𝚤𝑟𝑠𝑎
𝑋𝑖𝑗𝑘 = {
}
0,
𝑑𝑖ğ𝑒𝑟 𝑑𝑢𝑟𝑢𝑚𝑙𝑎𝑟𝑑𝑎
1, 𝑖. ç𝑎𝑙𝚤ş𝑎𝑛 𝑗. 𝑔ü𝑛𝑑𝑒 𝑖𝑧𝑖𝑛𝑙𝑖 𝑖𝑠𝑒
ℎ𝑖𝑗 ={
}
0,
𝑑𝑖ğ𝑒𝑟 𝑑𝑢𝑟𝑢𝑚𝑙𝑎𝑟𝑑𝑎
Kısıtlar:
1.Kısıt: Günlük personel ihtiyacını karşılama kısıtları
Sabah vardiyası için ihtiyaç duyulan çalışan sayısı
∑𝑛𝑖=1 𝑋𝑖𝑗1 =6

j=1,2,…,m

Akşam vardiyası için ihtiyaç duyulan çalışan sayısı
∑𝑛𝑖=1 𝑋𝑖𝑗2 ≥ 3

j=1,2,…,m

2.Kısıt: Her çalışanı günde sadece bir vardiyaya atama kısıtı
∑𝑙𝑘=1 𝑋𝑖𝑗𝑘 ≤1

i=1,2,…,n

j=1,2,…,m

3.Kısıt: Her çalışanın izinli olduğu gün çalışmaması kısıtı
∑𝑙𝑘=1 𝑋𝑖𝑗𝑘 ≤ (1-ℎ𝑖𝑗 )

i=1,2,…,n

j=1,2,…,m
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4.Kısıt: Her çalışanın ardı ardına 6 günden fazla çalışmaması kısıtı
ℎ𝑖𝑗 + ℎ𝑖(𝑗+1) + ℎ𝑖(𝑗+2) + ℎ𝑖(𝑗+3) + ℎ𝑖(𝑗+4) + ℎ𝑖(𝑗+5) + ℎ𝑖(𝑗+6) ≥ 1 i=1,2,…,n j=1,2,…,m-5
5.Kısıt: Her çalışanın planlama dönemi boyunca en fazla çalışması gereken vardiya sayılarının
belirlenmesi kısıtları
∑𝑚
𝑗=1 𝑋𝑖𝑗1 ≤ 15

i=1,2,…,n

∑𝑚
𝑗=1 𝑋𝑖𝑗2 ≤ 15

i=1,2,…,n

6.Kısıt: Her çalışanın planlama dönemi boyunca en az çalışması gereken vardiya sayılarının
belirlenmesi kısıtları
∑𝑚
𝑗=1 𝑋𝑖𝑗1 ≥ 10

i=1,2,…,n

∑𝑚
𝑗=1 𝑋𝑖𝑗2 ≥ 10

i=1,2,…,n

7.Kısıt: Herhangi bir çalışan herhangi bir günde akşam vardiyasına atandığı takdirde ertesi gün
ki sabah vardiyasına atanmaması kısıtı
𝑋𝑖𝑗2 + 𝑋𝑖(𝑗+1)1 ≤ 1

i=1,2,…,n

j=1,2,…,m

8.Kısıt: Herhangi bir çalışan herhangi bir günde sabah vardiyasına atandığı takdirde ertesi gün
ki akşam vardiyasına atanmaması kısıtı
𝑋𝑖𝑗1 + 𝑋𝑖(𝑗+1)2 ≤ 1

i=1,2,…,n

j=1,2,…,m

Hedef Kısıtı: Planlama dönemi boyunca her şefin atandığı toplam vardiya sayıları mümkün
olduğunca eşit olması istenen hedef kısıtı
+
−
∑𝑚
𝑗=1(𝑋𝑖𝑗1 + 𝑋𝑖𝑗2 ) + 𝑑1𝑖𝑗 − 𝑑1𝑖𝑗 = 25

i=1,2,…,n

Amaç Fonksiyonu:
+
−
MinZ = ∑𝑛𝑖=1 ∑𝑚
𝑗=1( 𝑑1𝑖𝑗 + 𝑑1𝑖𝑗 )

Önerilen hedef programlama modeli GAMS programına problem verileri girilerek; 2 vardiya
çalışan (l=2), 12 montaj çalışanı (n=12) ve 30 gün (m=30) için çözülmüştür.
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5. MODEL ÇÖZÜMÜ
Fabrikanın montaj bölümünde çalışan 12 kişi için bir aylık vardiya çizelgesi oluşturulması
amacıyla kurulan hedef programlama modeli, GAMS programında çözüldüğünde elde edilen
çizelge Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. Çözüm Sonucunda Ulaşılan Vardiya Çizelgesi
Önerilen matematiksel modelde kısıtlar optimum şekilde sağlanırken, hedef kısıtı da mümkün
olduğunca sağlanmıştır. Elde edilen çizelge incelendiğinde, çalışanların 30 günlük dönemde
çalıştıkları toplam vardiya sayıları 25-26 arasında değişmektedir ve 1 vardiyalık fark göz ardı
edilebilir. Bu sayede çalışanlar arasında gözlenen adaletsizlik sorunları tamamen ortadan
kaldırılmıştır.
Önerilen matematiksel modelle çok hızlı ve optimal şekilde vardiya çizelgelerinin hazırlanması,
başteknisyenlerin yaşadıkları zaman sıkıntısının da önüne geçmiştir. Bu sayede
başteknisyenlerin; teknisyenlerin organizasyonu ve üretimde yaptıkları görevlere daha fazla
zaman ayırmaları garanti edilerek, başteknisyenlerin yokluğunda çıkan öngörülemez sorunların
oluşması ve bu durumdan kaynaklanan üretimde gecikmelerin en aza indirilmesi sağlanmıştır.
Bunun yanında, elle hazırlanan çizelgelerde fabrikanın ve başteknisyenlerin isteklerinin ve
kısıtlarının her zaman karşılanamaması durumu elimine edilmiştir. Bu sayede çizelgeleme
hatasından doğan fazla mesailer, boş beklemeler de ortadan kaldırılarak israflar azaltılmıştır.
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Şekil 2’de mevcut durumda kişi başına vardiya dağılımları, Şekil 3’de matematiksel model
çözümü sonucunda bulunmuş iyileştirilmiş durumda vardiya dağılımları görülmektedir. Bu
histogramlardan da yapılan iyileşmeler, eşit ve dengeli vardiya dağılımlarının sağlandığı açıkça
görülebilmektedir.
Bu matematiksel model bir sonraki dönemler için de kullanılarak elle yapılan çizelgeleme
işlemi tamamen ortadan kaldırılabilir. İleriki dönemlerde değişecek veya eklenecek yeni kısıt
ve durumlar için matematiksel model kolayca güncellenebilir ve kullanılmaya devam edebilir.

Şekil 2. Mevcut Durum Vardiya Dağılımları

Şekil 3. Matematiksel Model ile Ulaşılan Vardiya Dağılımları
6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Üretim sektöründe yer alan bir fabrikanın montaj bölümünde yapılan bu çalışma kapsamında,
toplanmış olan verilere dayanarak vardiya çizelgeleme problemi incelenmiştir. Fabrikanın istek
ve kısıtları doğrultusunda literatürde çalışılan hedef programlama modeli (Varlı ve Eren, 2017)
temel alınarak, sisteme uygun bir hedef programlama modeli önerilmiştir. Bu matematiksel
model GAMS paket programı ile çözülmüş ve yeni vardiya çizelgesi planlanan zaman periyotu
için elde edilmiştir. Böylece, başteknisyenler tarafından el ile hazırlanan eski vardiya çizelgesi
yerine, yeni vardiya çizelgesi oluşturulmuştur. Oluşturulan çizelgenin adaletli bir vardiya
dağılımı yapmasının, personelin verimini artıracak şekilde dengeyi sağlamasının, işletme ve
personele yararı olacağı öngörülmüştür. Başteknisyenlerin çizelgelemeye ayırdığı fazla zaman
ortadan tamamen kaldırılarak, ilgili proseslerin daha iyi ve doğru yönetilmesini sağlanmıştır.
Bu çalışma ile süreçteki zaman kayıpları azaltılmış ve çalışanlar arasındaki vardiya sayısı
adaletsizliği en aza indirilmiştir. Fabrikanın istekleri eksiksiz olarak sağlanırken, fazla mesailer
ve boş beklemeler minimize edilmiştir.
Bundan sonraki yapılacak çalışmalarda modele personellerin özel isteklerinin dikkate alındığı
yeni kısıtlar eklenebilir, personel sayısı artırılabilir, benzer görev tanımına sahip personel
grupları için matematiksel model güncellenebilir.
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ÖZET
Firmalar, yaptıkları faaliyet ve operasyonlar sonucunda topluma yönelik ürün ve hizmet
sunmaktadırlar. Firmalar sundukları mamul ve hizmetleri kesintiye uğratacak tehditlerle veya
belirsizliklerle karşılaşabilirler. Firmaların buna hazırlıklı olup riskleri iyi yönetmesi ve
gerekli önlemleri alması halinde sunulan ürün ve hizmet kesintiye uğramamakta ve firmaya
zarar olarak geri dönmemektedir.
Günümüzde çalışma alanları insan sağlığını direkt olarak etkilemektedir. Çalışılan ortamda
bulunan ağır makineler, kontrolsüz taşımalar, düzensiz tesis planlamaları, uzun süre maruz
kalınan endüstriyel ve tarımsal kimyasallar insan sağlığını ve güvenliğini olumsuz
etkilemektedir. Bu olumsuz etkiler ise oluşabilecek tehlikelerin boyutlarını göstermektedir.
Çalışanların sağlığı yanında üretimin güvenliğini de amaçlayan iş sağlığı ve güvenliği,
çalışma hayatının çok önemli unsurlarındandır. İş sağlığı ve güvenliği risklerine ilişkin
yapılacak planlı, sistemli ve standardize düzenlemeler kazaların sebep olduğu kayıpları en aza
indirebilmektedir. Ayrıca verimliliği, kaliteyi ve işletmeye olan güveni önemli ölçüde
arttırmaktadır. Böylece, işletmeler rekabet ortamında avantajlı bir konuma gelebilmektedir.
Tüm bu ihtiyaçlardan dolayı, dinamik risk yönetim sistemini kullanmak, risk önleyici
tedbirlerin oluşturulması için gerekli olan risk analizlerini ve değerlendirmelerini yapmak ve
belirlenen risklerin bir karar modeli ile yönetebilmesini sağlamak işletmeler için büyük bir
avantaj sağlayacaktır.
Risklerin doğru değerlendirilmesinde amaç; çalışma koşullarından kaynaklanan her türlü
tehlike ve bu tehlikelerin sebep olduğu sağlık risklerini azaltarak, insan sağlığını etkileyen
faktörlerin en aza indirilmesini ve giderilmesini sağlamaktır.
Bu çalışmada, işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği açısından tehlike oluşturabilecek faktörlerin
veya tehlikeli durumların tespit edilmesi, bunların değerlendirilmesi, risk ile mücadele
süreçlerinin belirlenerek risk azaltıcı önlemlerin alınması ve riskleri izleyerek kontrol altında
tutulması amaçlanmaktadır.
Risk yönetimi konusunda yapılan çalışmaların birçoğu dinamik yapıyı dikkate almamaktadır.
Ancak, gerçek yaşamda belirsizlik ve karar çevrelerinin değişikliğinden dolayı dinamik bir
karar verme yaklaşımına ihtiyaç bulunmaktadır. Risk yönetimi konusunda dinamik risk
yönetim sistemi, uygun önleyici tedbirlerin oluşturulması için yürütülen risk analizi
prensiplerine dayanmaktadır. Bu çalışma, firmalardaki iş sağlığı ve güvenliği risklerinin
etkili bir şekilde değerlendirilebilmesi için ilgili tüm risk etkileşimlerini dikkate alan bir
yaklaşım önermektedir. Bu yaklaşımda, risklerin dinamik yapısını ele alabilmek için sistem
dinamiği modellemesinden yararlanılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Dinamik Risk Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Karar Destek Modeli,
Sistem Dinamiği
ABSTRACT
Companies offer products and services to the society as a result of their activities and
operations. Companies may face threats or uncertainties that will interrupt the goods and
services they offer. If companies are prepared for this, manage the risks well and take the
necessary measures, the products and services offered will not be interrupted and will not be
returned to companies as a loss.
www.ankarakongresi.org
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Today, the workspaces directly affect human health. Heavy machinery, uncontrolled
transportation, improper plant planning and long-term exposure to industrial and agricultural
chemicals in the working environment adversely affect human health and safety. These
negative effects indicate the extent of potential hazards.
Occupational health and safety, which contemplates the safety of production beside the health
of employees, is one of the most important elements of working life. Planned, systematic and
standardized regulations on occupational health and safety risks can minimize the losses
caused by accidents. It also significantly increases productivity, quality and confidence in the
enterprise. Thus, enterprises can gain an advantageous position in competitive environment.
Because of all these requirements, it will be a great advantage for the enterprises to use
dynamic risk management system, to conduct risk analyzes and assessments required for the
formation of risk preventive measures and to manage the identified risks with a decision
model.
The objective in the proper assessment of risks; to minimize and eliminate the factors
affecting human health by reducing all kinds of hazards arising from working conditions and
the health risks caused by these hazards.
In this study; it is aimed to identify the factors or unsafe situations that may pose a danger to
occupational health and safety in enterprises, to evaluate them, to determine the processes to
combat risk, to take risk mitigation measures and to keep them under control by monitoring
risks.
Most of the studies on risk management do not take into account the dynamic environment.
However, there is a need for a dynamic decision-making approach due to uncertainty in real
life and the change of decision environments. The dynamic risk management system for risk
management is based on the principles of risk analysis carried out to establish appropriate
preventive measures. This study proposes an approach that takes into account all relevant risk
interactions in order to effectively evaluate occupational health and safety risks in firms. This
approach utilizes system dynamics modeling to address the dynamic nature of risks.
Keywords: Dynamic Risk Management, Occupational Health and Safety, Decision Support
Model, System Dynamics
1. GİRİŞ
Araştırmacılar, olası riskleri belirlemek ve analizlerini değerlendirebilmek için çeşitli
yöntemler geliştirmişlerdir. Bununla birlikte pek çok çalışmada dinamik yapının riskler
üzerindeki etkisi göz önüne alınmamış ve riskler bu anlamda değerlendirilmemiştir. Ayrıca,
uygulanan yöntemlerin birçoğu bu sebeple değişkenlere karşı yetersiz kalmıştır. Dolayısıyla
bu çalışmanın amacı, risklerin dinamik yapısını göz önüne alarak, zaman içinde değişkenlerin
birbiri ile olan etkileşimlerini analiz etmektedir.
Bu amacı gerçekleştirebilmek için, simülasyon yazılımı kullanılarak bir sistem dinamiği
modeli tasarlanacaktır.
İlk olarak risk ve risk yönetimi hakkında genel bilgilendirmeler yapılacak ve bu konular ile
ilgili kavramlar tanımlanacaktır.
Daha sonrasında sistem dinamiği yaklaşımı ve sistem dinamiğinin uygulama aşamaları
anlatılacaktır. Devamında iş sağlığı ve güvenliği risklerinden bahsedilecek olup sistem
dinamikleri hakkında literatür taraması sunulacaktır.
Bir diğer bölümümüz ise uygulamamızı içerecektir. Belirlenecek bir şirketin olası iş sağlığı ve
güvenliği riskleri sistem dinamiği ile modellenecektir.
2. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ
2.1. RİSKİN TANIMI
Risk, genel bir tanımla; bugün veya gelecekte ortaya çıkabilecek belirsiz durum ve olayların,
işletme amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini etkileme ihtimalidir. Söz konusu belirsizliğin,
amaç ve hedeflere zarar vermemesi için, ortaya çıkabilecek risklerin önceden iyi analiz
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edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Bunun için ise firmalar riskler sonucu
ortaya çıkabilecek kaza ve kayıpların yaşanmaması için risk analiz ve değerlendirmelerini en
iyi şekilde yapmak adına risk yönetimine önem vermelidirler.
Risk sözcüğü sözlük tanımıyla, zarara uğrama tehlikesi, riziko olarak ifade edilmektedir (Türk
Dil Kurumu, 2011).
ILO Yönetim Kurulu’nun 244. toplantısında alınan karar uyarınca hazırlanan raporda risk,
“Belli bir dönemde veya koşullar altında istenmeyen olayın ortaya çıkma olasılığı, çevre
koşullarına göre sıklık ve olasılık” olarak ifade edilirken, risk yönetimi; “Bir organizasyon
içerisinde iş güvenliği önlemlerini iyileştirme ve sürdürmeyi başaracak tüm girişimler” olarak
tanımlanmaktadır.
Faber (1979) riski, belirli bir olay için gerçekleşme olasılığı ya da proje süresince ortaya
çıkarak projeye zarar veren olayların tümünün olasılığı şeklinde tanımlamıştır. Benzer şekilde
Heale (1982), Perry ve Hayes (1985), proje sürecine dâhil olunduğunda ortaya çıkabilecek
kayıp veya kazancın risk olduğunu ifade etmiştir.
Diğer yandan, risk, hasar veya kayıp olarak tanımlanabilirken, bazı toplumlarda kâr veya
kazanç kaybı olarak değerlendirilmektedir (Al- Bahar ve Crandall, 1990).
Risk, gelecekte ortaya çıkması istenmeyen bir olayın gerçekleşme olasılığı olarak
nitelendirilebilmektedir (Berk, 1992).
Bir risk belirlendikten ve tanımlandıktan sonra risk olmaktan çıkar, düzeltilebilir bir yönetim
sorunu haline gelir. Bu durumda belirleme ve tanımlama süreci yapbozun en önemli
parçasıdır (Amos, Dent,1997:7).
Eaton, (2003) riski: “Risk, bir projenin iç veya dış etkenler tarafından kaynaklanabilen, eğer
oluşur ise projenin bir veya birden çok hedefinde başarısızlığa sebep olabilecek potansiyel bir
olaydır” diyerek tanımlamaktadır.
Knight, Farrar ve Bussey, bir durumun risk olarak nitelendirilebilmesi için olası sonuçların
olasılıklarını tahminleyebilmek için yeterli miktarda geçmiş deneyim olması gerektiğini
savunmaktadır (Ababneh,2000:14).
Flanagan ve Norman (2003), herhangi bir hedef veya kararın olası sonuçlar halinde ifade
edildiğini ve söz konusu sonuçlara bilinen bir olasılık değerinin atanabildiği durumlarda
riskin mevcut olduğunu kabul etmiştir. Sonuç olarak, risk bir problem değildir. Problem o
anda oluşandır, risk ise problemin oluşmasına neden olan faktördür (Şakar, 2007). Bu da
bizlere riskleri doğru yönettiğimiz durumlarda bir problemle karşılaşılmayacağı sonucunu
vermektedir.
Kangari, riski, beklenen değer etrafında çıktıların dağılımı olarak tanımlamıştır (Kangari,
1981:598).
2.2. RİSK YÖNETİMİ
Risk yönetimi; işletmelerin, ortaya çıkabilecek riskleri, dikkatli ve tüm ayrıntıları ile
tanımlanıp değerlendirilmesini ve bu riskleri minimize edecek, etkilerini azaltacak veya
tamamen ortadan kaldıracak önlemlerin kaza meydana gelmeden önce alınmasını kapsar.
Risk yönetimi, öngörülen risklerin belirlendiği, belirlenen riskleri önlemek adına gerekli
çalışmaların ve stratejilerin yapıldığı ve hangi riskler üzerinde öncelikli olarak durulması
gerektiğinin kararının verildiği bir sistematiktir.
Risklerden kaynaklı olası bir kaza ve kayıp yaşanmadan önce öngörmeyi ve bu öngörülen
riskleri kabul edilebilir bir düzeye indirgemeyi hedefler. Bunun sonucu olarak bir diğer hedefi
ise, riskleri görünür ve ölçülebilir bir hale getirerek sübjektifliği azaltacak bir güvenlik ağı
kurmaktır.
Risk yönetimi; belirsizlikleri ve belirsizliklerden kaynaklanan olumsuz etkileri daha kabul
edilebilir düzeye indirgemeyi amaçlayan bir disiplin olduğu kadar, bu belirsizliklerden
doğacak olan fırsatları değerlendirme sanatı olduğu da söylenebilir (Kuşan ve Özdemir,
2008).
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Risk yönetimi, planlanan durumdan sapmalara sebep olan, öngörülmeyen değişiklikleri,
belirsizlikleri içeren riskleri yönetme sanatı ve bilimidir. Risk yönetimi tüm bu sürecin,
sistematik olarak tanımlanması, planlanması ve kontrol edilmesini içerir (Mallih ve Mishra,
2017).
Risk yönetimi üç temel adımdan oluşmaktadır. Bunlar; risk tanımlaması, risk değerlendirmesi
ve risk azaltmadır. Bu çalışmada risk tanımlaması adımında iş sağlığı ve güvenliği alanındaki
riskler belirlenecek ve tanımlanacaktır. Risk değerlendirme adımında risk kriterleri, risk
değerlendirme prosedürü ile oluşturulacak ve sonrasında risklerin olumsuz etkileri göz
önünde bulundurulacaktır. Son olarak risk azaltma adımı ise simülasyon modeli ile
çözülecektir. Risk azaltma stratejileri simülasyon modeli ile değerlendirilecektir.
3. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları oldukça eski çağlara dayanmaktadır. Örneğin; Plini, M.S 23
ile 79 yılları arasında çalışanların çalışma ortamlarındaki tehlikeli tozlara karşı korunması
amacıyla maske görevi görebilecek torbaları başlarına geçirerek öyle çalışmalarını önermiştir.
1930 yılında yürürlüğe giren Umumi Hıfzıssıhha Yasası’nda da iş sağlığı ve güvenliği
yönünden önemli hükümler yer almaktadır. Bunlardan bazıları, kadın ve çocuk çalışanların
çalıştırılma koşulları, işçilerin çalıştıkları süre boyunca sağlık hizmetlerinin karşılanması ve
hamile çalışanların doğumdan önce ve sonra çalıştırılmama durumları gibi birçok önemli
nokta yer almaktadır.
Günümüzde, çalışma alanının sağlıklı oluşu insan sağlığını direkt etkilemektedir. Çalışılan
ortamda bulunan ağır makineler, kontrolsüz taşımalar, düzensiz tesis planlamaları, uzun süre
maruz kalınan endüstriyel ve tarımsal kimyasallar insan sağlığını ve güvenliğini olumsuz
etkilemektedir. Bu olumsuz etki ise oluşabilecek tehlikelerin boyutlarını göstermektedir.
Aynı zamanda ‘sağlık’ kelimesi yalnızca sakatlık ve fiziksel bir hastalığı belirtmemekle
birlikte, çalışanların kendilerini tehlike altında hissettiği her an oluşabilecek ruhsal ve sosyal
hastalıkları da kapsamaktadır. Bu durum göz önüne alındığında ise çalışanların sağlığında
tatmin ve güven duygusu da büyük önem taşımaktadır.
Türkiye’nin 1947 yılında üye olduğu Dünya Sağlık Örgütü (WHO) anayasasında halkın iş
sağlığı ve güvenliği konusunda aydınlatılması ve bu konuda devamlı bir iş birliği içinde
olunması gerektiğini belirtmektedir.
Çalışanların sağlığına bağlı olarak üretimin güvenliğini de esas alan işçi sağlığı ve iş
güvenliği, çalışma hayatının çok önemli unsurlarındandır. Özellikle sanayi devrimi sonrasında
ortaya çıkan üretimde kullanılan tezgâh ve makinelerin çeşitliliği sonucunda göz önüne
alınmaya başlayan işçi sağlığı ve iş güvenliği, üretim ve hizmet olmak üzere tüm sektörleri
kapsamaktadır.
Dünya genelinde çalışanları olumsuz etkileyebilecek ve kazaya sebep olabilecek birçok etmen
bulunmaktadır. İşyerlerindeki çalışma koşulları nedeniyle çalışanlar iş kazalarına maruz
kalmakta ve meslek hastalıklarına yakalanmaktadır.
İş sağlığı ve güvenliğinde temel amaç; çalışma ortamlarında çalışanların sağlığını olumsuz
etkileyebilecek etmenlerin önceden belirlenerek gerekli önlemlerin alınması, makine ve
tezgahlara göre kişisel koruyucu donanımların temin edilmesi, bilgilendirmelerin yapılması,
çalışma ortamının çalışanların rahat ve güvenli bir ortamda çalışmaları için uygun olarak
düzenlenmesi, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tatmin ve güven durumunun sağlanmasıdır.
Çalışılan ortam ve iş koşullarının olumsuz ve yetersiz oluşu, çalışanların sağlıklı yaşama ve
çalışma hakkını tehlikeye atmaktadır. Bu sebeple iş sağlığı ve güvenliği alanında önlemlerin
alınması zorunludur. Bu doğrultuda iş kazalarına ve meslek hastalıklarına neden olan
etkenlerin ortadan kaldırılmasına yönelik incelemelerin yapılması, bilimsel açıdan
araştırılması, güvenlik önlemlerin alınması ve yapılabilecek iyileştirilmelerin tespit edilmesi
için uygun ortamın sağlanması gerekmektedir.
İş sağlığı ve güvenliği; mühendislik bilimleri, tıp bilimleri ve sosyal bilimler gibi birçok alanı
içeren çoklu disipline sahip bir konudur.
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Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sanayileşmenin artması ile iş kazalarının ve meslek
hastalıklarının önemi görülmüştür. Bunun sonucunda ise günümüz sanayi sistemi, iş sağlığı
ve güvenliği konusunda çalışma yapmayı, çözüm önerileri bulmayı ve hayata geçirmeyi
gerekli kılmıştır.
SGK 2016 iş sağlığı ve güvenliği istatistiklerinden bazıları grafikler ile gösterilmiştir.
En Fazla Meslek Hastalığına Yakalanan Sektör Çalışanları
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Şekil 4. İş Kazası Geçiren Çalışanların Yaşlarına Göre Dağılımı
Grafiklere baktığımızda en fazla meslek hastalığına yakalanılan sektörün madencilik, inşaat,
imalat ve ulaşım sektörleri olduğu görülmüştür. 2016 yılında bu sektörlerde 225 kişi meslek
hastalığına yakalanmıştır. Ayrıca, 2016 yılı içerisinde 21-35 yaş aralığında toplam 152758
kişi iş kazası geçirmiştir. Bu değerler ile de iş sağlığı ve güvenliği risklerinin önemi
görülmektedir. ILO verilerine göre: Her 15 saniyede 160 işçi iş kazası geçirmektedir. Her gün
yaklaşık 6 bin 400 bin kişi iş kazası veya meslek hastalıkları nedeniyle yaşamını
kaybetmektedir. Ve her yıl yaklaşık olarak 350 bin kişi iş kazası, 2 milyon kişi meslek
hastalıklarından dolayı yaşamını yitirmektedir. İyi bir risk yönetimi çalışması ile risklerin
sebep olabileceği bu sonuçların etkilerinin azaltılması ya da riske sebep olan etkenlerin
tamamen ortadan kaldırılması gerekmektedir.
Geçmişte ve günümüzde, iş sağlığı ve güvenliği riskleri alanında birçok çalışma vardır. Fakat
pek çok çalışma risklerin dinamik yapısını göz ardı etmektedir. Oysaki riskler dinamik bir
yapıya sahiptir ve analizlerinin sistem dinamiği yaklaşımı ile çözülmelidir.
4. SİSTEM DİNAMİĞİ
Günümüzde kullanılan sistem yaklaşımları, 1900 yıllarında geliştirilmiştir. Sistem düşüncesi,
aynı sonuçları elde edebilmek için birbiri ile uyumlu bir şekilde çalışan nesnelerin nedensel
döngüler ile analiz edilebildiği ve tanımlanabildiği bir analiz yöntemidir.
Sistem yaklaşımı aynı zamanda bir karar destek sistemi olarak da kullanılabilir. Örneğin,
işletmelerdeki karar destek sistemleri, yöneticilerin farklı konulardaki kararlarını
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sınıflandırmak için veri ve karar modellerine hızlı erişimini sağlayan ve entegre bir şekilde
çalışan sistemler olarak kullanılabilir (Çelik, 2011).
Lee ve diğ. (2014), hastaların değerlerini uzaktan kontrol etmek için bir sistem dinamiği
modeli önermişlerdir. Modellerinde, kullanıcılar, hastane veri tabanı, telefonlar ve değerleri
ölçen cihazlar arasındaki dinamik ilişkiyi gösteren bir döngü şeması sunmuşlardır.
Elsawah ve diğ. (2017), çeşitli çalışmalar ile sistem dinamiği modellerinin daha etkin bir
şekilde yürütülmesi için çalışmalarda bulunmuşlardır.
Alamerew ve Brissaud (2018), değişkenler arasındaki geri bildirim döngülerini kullanarak
ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri olan üç ana boyutun ilişkisini gözlemlemek için bir
sistem dinamiği modeli oluşturmuşlardır.
Sistemler, hedeflerine ulaşabilmek için bütünleşik bir biçimde çalışan bileşenler oluştururlar.
Bu bileşenlerin bütünleşik bir şekilde çalışabilmeleri için ise bileşenler arasında bir iletişim
olmalıdır. Bileşenler arasındaki iletişimler geri bildirim ile gerçekleşebilir. İşletmeler, elde
ettikleri girdileri veriye dönüştürür ve bu verileri sisteme geri bildirim olarak gönderirler.
Böylece geri bildirim döngüleri ile sistem grafikleri çıkartılabilmektedir.
Sistem dinamikleri, işletme içerisindeki çeşitli değişkenlerin arasındaki iletişimleri
tanımlayarak geri bildirimler ile gerçek hayatı temsil eden bir model oluşturur. Bu yaklaşım,
gerçek hayat sistemlerinin ve değişkenler arasındaki ilişkilerin daha kolay analiz edilmesini
sağlar.
Sistem dinamiklerini 1950 yıllarında Jay Forrester tanımlamıştır. Forrester sistem dinamiğini,
“politikaların, kararların, yapı ve gecikmelerin büyümeyi ve istikrarı etkilemek için birbiriyle
nasıl ilişkili olduğunu göstermek için endüstriyel sistemlerin davranışını incelemek için bir
yöntem” olarak tanımlamıştır.
Sistem dinamiği yaklaşımı, karmaşık sistemleri modelleme yoluyla daha kolay anlaşılır şekle
getirerek karar vericiler için etkili bir karar destek sistemi oluşturur. Sistemdeki tüm
değişkenlerin birbirleri arasındaki ilişkileri tanımlanarak geri bildirimlerinin analizi yapılır.
Forrerster’a göre Sistem Dinamiği yaklaşımının avantajları: Sistemlerdeki sürekli değişen
dinamik yapıdaki değişkenlerin daha iyi analiz edilebilmesini ve yapılan analizler sonucunda
görülen sonuçlara göre şirketlerin karar alma süreçlerinde gerekli önlemleri önceden
alabilmesini sağlamasıdır.
Forrester(1994), sistem dinamiği modelleme süreci adımlarını şu şekilde tanımlamıştır: İlk
adımda, problemler ve problemlere ait değişkenler tanımlanır. İkinci adımda, tanımlanmış
değişkenler arasındaki geri bildirim döngüleri oluşturulur ve bu döngüler gözlemlenir.
Üçüncü adımda, bu değişkenler ile sistem dinamiği simülasyon modeli oluşturulur. Sistem,
değişkenleri gözlemlemek için çalıştırılır. Dördüncü adımda, çalıştırılan sistem test edilir.
Beşinci adımda, modelin doğru çalışıp çalışmadığı kontrolü yapılır. Altıncı adımda ise analizi
yapılan model uygulamaya geçirilir. Tüm bu adımlar sonucunda gerçek bir sistem modeli
olan, uygulanabilir bir simülasyon sistemi modeli oluşturulmuş olur.
İşletmeler, sistem dinamikleri gibi simülasyon programları ile gelecekteki politikalarını
belirleyebilmekte ve bir sorun ile karşılaştıklarında nasıl daha iyi bir çözüm elde
edebileceklerini görebilmektedirler. Ayrıca sistem dinamiği modelleri, işletmelere
karşılaşabilecekleri problemlere ait senaryoların analizlerini görebilmelerini sağladığı için
işletmelerin proaktif bir yaklaşımla karşılaşabileceği risklere karşı önceden gerekli önlemleri
alma ve hazırlanma imkânı sağlar.
Sistem dinamiği simülasyon modelleme araçlarıyla, gerçek yaşamdaki dinamik yapı
değerlendirilerek karar vermeyi etkili bir şekilde gerçekleştirmek mümkündür. İşletmeler,
karar alma süreçlerinde sistemlerindeki değişkenler arasındaki geri bildirim döngüleri yoluyla
tüm olası ilişkileri gözlemlerken stratejik kararlar alarak rekabet avantajı kazanırlar.
4.1. RİSK YÖNETİMİNDE SİSTEM DİNAMİĞİ
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Risk yönetimi konusunda yapılan birçok çalışma risklerin dinamik yapısını önemsememiştir.
Fakat sistem dinamiği modeli risklerin karmaşık ve değişken yapısını daha anlaşılır bir hale
getirmekte ve işletmelerin zamanında önlem alabilmelerini kolaylaştırmaktadır.
Liu ve Zeng (2017), sistem dinamiği yaklaşımının risk yönetimindeki önemini: “Risk
yönetimi, risklerin karmaşık ve dinamik yapısı nedeniyle zor bir süreçtir. Risklerin dinamik
yapısı, zaman içinde risklerin değişimini gözlemlemek ve analiz etmek için kullanılan
yöntemlerden biri olan sistem dinamiği yaklaşımı kullanılarak gösterilebilir. Sistem
dinamikleri, diğer yaklaşımların aksine, karmaşık sistemlerin yapısının analizinde, yapıyı
etkin bir şekilde analiz etmeyi mümkün kılan geri besleme, stok ve akış kullanımıdır”
şeklinde tanımlamıştır.
Göçer ve diğ. (2018) çalışmalarında risklerin birbirleri ile ilişkili olduğunu ve dinamik bir
yapıda entegre bir şekilde ele alınması gerektiğini savunmuştur.
5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Tüm bu araştırmalar sonucunda, yapılan çalışmaların birçoğunda risklerin dinamik yapısının
göz ardı edildiği görülmüştür. Ancak, gerçek yaşamda belirsizlik ve karar çevrelerinin
değişikliğinden dolayı dinamik bir karar verme yaklaşımına ihtiyaç bulunmaktadır. Risklerle
en etkili mücadelenin proaktif önlemler olduğu gözlenmiş ve bunun için ise meydana
gelmeden önce risklerin analizlerinin etkili bir şekilde yapılması gerekliliği görülmüştür.
İstatistikler ve yaşanan iş kazaları sonucunda risk yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliği
risklerinde büyük öneme sahip olduğu görülmüştür. İş sağlığı ve güvenliği risklerinin
modellemesinin doğru bir şekilde yapıldığında gerekli önlemleri alarak risklerin meydana
gelmeden önce önlenmesi veya etkilerinin en aza indirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaca
ulaşabilmek için sistem dinamiği modellemesi kullanılarak işletmelerin kullanabileceği bir
karar destek modeli oluşturulacaktır.
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ABSTRACT
Fibers are widely used for enhancing some properties of brittle concrete such as tensile and
compression strength, crack control, etc. In this study, the compression strength behavior of
concrete samples produced using 300 dose CEM II / A-M (P-LL) 42.5 R Portland composite
cement blended with aramid fibers produced using Resin Transfer Molding method was
investigated. Resin transfer molding method was used to obtain aramid packs due to its
capability of manufacturing high performance structural parts. Aramid yarns were made into
fabric with several weaving techniques as well as specially designed perforated metal frames.
The obtained fabrics were treated with a resin along with a special catalyst (boosting reaction
rate) under 40°C and 4 bar. Aramid fibers were made so as to be in two different densities by
Resin Transfer Molding method and these fiber packs were wrapped onto concrete samples.
Fiber packs manufactured using molding platform were obtained using aramid fibers with 7
kg/m3 and 12 kg/m3 densities and 12 µm diameter. At the compression strength test stage, a
hydraulic testing system with hydraulic testing machine and a data acquisition system were
utilized to test the static compression strength of the concrete specimens. During tests, load
and displacement data were recorded in real time via the data acquisition system and then
used in the calculation of average axial strain and stress along the height of the specimens.
Axial strain values were collected via two unidirectional strain gauges which were located at
the mid-height of the specimen. According to the compression test results, fiber additives with
7 kg/m3 and 12 kg/m3 increased the compressive strength of concrete to approximately 23
MPa and 28 MPa, respectively.
Keywords: Concrete, compression strength, aramid fiber, resin transfer molding.
1. INTRODUCTION
Aramid fibers are well-known with their improving retrofitting features of brittle concrete
structures when the concrete specimens are wrapped with these fibers using resins. Various
studies have been conducted by several researchers such as axial compressive tests on
fiberglass tubes and concrete structures [1-5].
Aramid fibers are widely used in several industries such as aerospace, military, defense, etc.
due to its superior features like being light in weight and having high strength [1]. On the
other hand, Cavdar [6] has conducted a comprehensive study on freeze-thaw characteristics of
mortars confined with aramid fibers due to their low thermal expansion behavior.
Resin Transfer Molding (RTM) is a method for manufacturing high performance composite
materials, such as structural parts for aircraft and automobiles with low initial investment cost
and low labor requirements [7,8]. It is based on a catalyst-resin storage system, injection
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pump and a mold where the yarns undergo a high load pressurizing process along with resincatalyst mixture as bonding and reaction accelerating materials. RTM has been the main
subject for intriguing studies. Kim et.al. [9] conducted a study on ultra-high-speed processing
of nanomaterial-reinforced woven carbon fiber/polyamide 6 composites using reactive
thermoplastic resin transfer molding. They dispersed 0.1 wt% nano material in polyamide-6
and optimized the polymerization induction time required for resin injection in the molding.
They observed the required duration for the dispersion stability, solidification time, monomer
conversion, crystallinity within the molding process and the results depicted that their method
not only the shortens the process time but also enhances the mechanical properties of the
fibers.
In this study, the compression strength behavior of concrete samples produced using 300 dose
CEM II / A-M (P-LL) 42.5 R Portland composite cement blended with aramid fibers
produced using Resin Transfer Molding method was investigated. At the mechanical strength
observation stage, a hydraulic compression test system was used to observe the mechanical
behavior of aramid-wrapped concrete specimens considering axial stress-strain characteristics
using strain gauges.
2.

EXPERIMENTATION

Preparation of concrete samples
The concrete specimens were made using 300 dose CEM II / A-M (P-LL) 42.5 R Portland
composite cement in a plastic mold. A total number of 9 specimens were prepared for the
compressive strength tests with size of Ø 97 mm x 48 mm [1,10]. The mixture for the
concrete samples was first cast into plastic molds for 24 h then processed at a temperature of
20±2°C for 28 days [1]. Subsequent to resin rubbing process onto the lateral surface of the
specimens, the aramid fibers were glued onto the surfaces and kept under room temperature
for 5 days. Each test (unwrapped and wrapped concrete samples with 7 kg/m3 and 12 kg/m3
fibers in density) was repeated in triplicate and averaged to minimize data scattering. General
specifications of the aramid material are demonstrated in Table 1 [14].
Table 1. Strength features of aramid

Aramid

Density
(g/cm3)

Elongational
tensile
modulus
(GPa)

Transverse
tensile
modulus
(GPa)

Poisson
ratio

Shear
modulus
(GPa)

Elongational
tensile
strength
(MPa)

1.44

154

4.2

0.35

2.9

2800

Preparation of aramid fibers
Aramid yarns were purchased from DuPont and underwent several weaving processes (plain,
twill, satin and multi-paced weaving techniques) using weaving machine and specially
designed perforated metal frames. Then, the woven yarns were cured with epoxy resincatalyst mixture under 40°C and 4 bar using Resin Transfer Molding (RTM) pilot machine
(Figure 1). The resin-catalyst mixture was adjusted until the densities of 7 kg/m3 and 12 kg/m3
were obtained. The mixture was pumped into the fiber pack until it flushes out of the mold.
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Figure 1. Schematic of the RTM machine
Referring to a study conducted by Calhoun et.al. [11], TACTIX 123 and Millamine 5260
were used as resin and catalyst, respectively. The mixture of these two chemicals provides
high fiber production efficiency and low viscosity blend in order to minimize pumping
challenges.
The compressive strength tests
The test rig had a hydraulic press and a data acquisition system where the loading rate was set
to 1 kN/s. Axial stress and strain data were competed via load cell and displacement data were
collected by acquisition system. Strain gauges in 24 mm height were placed in the mid-point
of the specimens to measure axial strains (Figure 2).

Figure 2. Compressive test rig
3. RESULTS and DISCUSSION
It was observed that the compressive mechanical properties of the concrete specimens were
increased with the application of aramid fibers onto their surfaces. The results depicted that
the compressive strength of the specimens was increased by 27% and 55% in average when
the specimens were wrapped with 7 kg/m3 and 12 kg/m3 aramid fibers, respectively. At the
first stage, elastic behavior was observed in which the core of the specimen (concrete) carries
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the load alone. At the second stage, as the load increases, cracks begin to form and lateral
strain increases. At the third stage, lateral cracking forces are exerted on the aramid fiber layer
and the strength of the specimen increases significantly. As the deformation of aramid fibers
reaches to maximum (ultimate), the fiber layer suddenly ruptures and the whole specimen
collapses (Figure 3). Higher density means increased fiber content and fiber quantity per
volume which lead to higher amount of interconnected network among the fibers. The
average compressive strength of 28 MPa was obtained for specimen wrapped with 12 kg/m3
fibers when compared to sole unwrapped sample with average compressive strength of 18
MPa. The mechanical properties of these structures depend on volume fraction of the fibers
[12,13]. When the load was applied onto the specimens wrapped with high density (12 kg/m3)
fibers, strain energy was dissipated which hampered failure of the structure more than the
low-density fibers do.

Figure 3. Stress-strain curve for each specimen
4. CONCLUSION
This study focuses on variation of compression strength of 300 dose CEM II / A-M (P-LL)
42.5 R Portland composite cement concrete doped with aramid fibers. The fibers were
manufactured using low cost, simple and efficient RTM machine subsequent to weaving
process of aramid yarns. Two different aramid fiber structures in density were produced using
RTM technique and these structures were glued onto the lateral surfaces of the concrete
specimens (one layer) in size of Ø 97 mm x 48 mm. A hydraulic test rig with data acquisition
system was adopted to carry out compression tests and strain gauges were used to obtain the
axial strain data. The results depicted that average compression strength increments were
roughly 27% and 55% when the samples were wrapped with 7 kg/m3 and 12 kg/m3 fibers in
density, respectively. Fibers with high density outperformed fibers with low density in terms
of dissipating the deformation energy throughout the structure due to comprising higher
volume fractions of fibers. As a result, the aramid fibers have promising features in the
context of improving compression strength of brittle concrete structures and can be used as
doping material in concrete.
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RATLARDA LİPOPOLİSAKKARİT (LPS)’İN SEBEP OLDUĞU TESTİKÜLER
SİTOTOKSİSİTE ÜZERİNE E VİTAMİNİNİN KORUYUCU ROLÜ
LİPOPOLYSACCHARIDE (LPS)-INDUCED TESTICULAR CYTOTOXİCİTY AND
POSSIBLE PREVENTIVE ROLE OF VITAMIN E IN MALE RATS
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ÖZET
Gram-negatif bakterilerin dış zarının toksik bileşeni olan lipopolisakarit (LPS), testislerde
iltihaplanma ve oksidatif strese neden olur. Enflamasyon ve oksidatif stres erkek üreme sistemi
üzerinde olumsuz etkiye sahiptir. Testiste makrofajlar, sertoli hücreleri, leydig hücreleri ve
spermatojenik hücreler gibi pek çok hücre vardır. Bu hücreler kendi salgıları ile aktive edilir ve
testisler normal şartlarında tutulur. Enfeksiyon ve kronik inflamasyon testiste spermatogenezi
bozabilir. Lokalize ve sistemik bakteriyel enfeksiyonlar, geçici veya kalıcı olabilen erkek
kısırlığına neden olabilir. Lipopolisakarit (LPS), iyi bilinen bir bakteriyel enfeksiyon modeli
oluşturmak için yaygın olarak kullanılır.
Erkek üreme sistemini etkileyen bir diğer önemli faktör ise oksidatif strestir. Oksidatif stress
doku hasarına yol açan bir durumdur ve serbest radikal oluşumu ile antioksidan savunma
mekanizması arasındaki dengenin bozulduğunu gösterir. Reaktif oksijen / azot türlerinin (ROS
/ RNS) neden olduğu oksidatif stres, LPS patogenezinde rol oynar. Antioksidan biyolojik
bileşikler, hücrelerin ve dokuların LPS ve diğer serbest radikallerin neden olduğu reaktif
oksijen türlerinin zararlı etkilerinden korunmasına katkıda bulunabilir. Etkili antioksidanlardan
biri olan vitamin E’nin biyolojik sistemlerde lipit peroksidasyonunu azaltarak, serbest radikal
oluşumunu engellediği bilinmektedir. Vitamin E’nin antioksidan fonksiyonunun temeli;
lipoproteinlerde ve hücre membranlarında, lipit peroksidasyonunun zincir reaksiyonunu kırmak
ve oluşan peroksil radikallerini yakalamaya dayanmaktadır.
Bu çalışmada LPS'nin neden olduğu oksidatif strese karşı E vitamini (VE)’in potansiyel
koruyucu rolünü araştırmak için bir LPS sıçan modeli kullanılmıştır. Erkek sıçanlar her birinde
yedi sıçan olacak şekilde dört gruba ayrıldı: kontrol grup, vitaminE (VE) uygulanan grup (200
mg/kg), LPS uygulanan grup (10 mg/kg), LPS+VE uygulanan grup (10+200 mg/kg). LPS ve
LPS+VE testis dokularında histolojik değişikliklere neden oldu. VE ilavesi, LPS kaynaklı
testiküler hasarı iyileştirdi.
Anahtar Kelimeler: Lipopolisakkarit, Sitotoksisite, Vitamin E, ROS
ABSTRACT
Lipopolysaccharide (LPS), toxic component of outer membrane of mainly Gram-negative
bacteria, induces inflamation and oxidative stress in testes. Inflammation and oxidative stress
have a significant negative impact on fertility. There are many kind of cells in the testis, such
as macrophages, sertoli cells, leydig cells and spermatogenic cells. These cells are activated by
their own secretions and the testes are kept in normal conditions. Infection and chronic
inflammation can disrupt spermatogenesis in testis. Localized and systemic bacterial infections
can cause male infertility, which can be transient or permanent. Lipopolysaccharide (LPS) is
widely used to form a well known bacterial infection model.
Another important factor affecting male reproductive system is oxidative stress. Oxidative
stress is a condition that causes tissue damage and shows that the balance between free radical
formation and antioxidant defense mechanism is disrupted. Oxidative stress induced by reactive
oxygen / nitrogen species (ROS / RNS) plays a role in the pathogenesis of LPS. Antioxidant
biological compounds can make contribution to the protection of cells and tissues from the
www.ankarakongresi.org
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harmful effects of reactive oxygen species caused by LPS and other free radicals. Vitamin E,
one of the effective antioxidants, is known to reduce lipid peroxidation in biological systems
and prevent free radical formation. The basis of the antioxidant function of vitamin E; In
lipoproteins and cell membranes, it is based on breaking the chain reaction of lipid peroxidation
and capturing the peroxyl radicals formed.
In this study, an LPS rat model was used to investigate the potential protective role of vitamin
E (VE) against oxidative stress caused by LPS. Four groups of seven rats each were categorized:
control, VE-applied (200 mg/kg bw), LPS- applied (10 mg/kg bw), LPS+VE- applied (10+200
mg/kg bw). LPS and LPS + VE caused histological changes in testis tissues. Supplementation
of VE ameliorated the LPS induced testicular damage and decreased the oxidative stress on
testis tissues.
Keywords: Lipopolysaccharide, Cytotoxicity, Vitamin E, ROS
1.GİRİŞ
Testiste makrofajlar, sertoli hücreler, leydig hücreleri ve spermatojenik hücreler gibi pek çok
hücre bulunur. Bu hücreler kendi salgıları ile aktive edilir ve testisler normal şartlarında tutulur.
(XUE et al.,2007) (Elhija et al., 2005) Testis antijenle enfekte olduğunda yada immün
reaksiyona maruz kaldığında testis lezyonları ve testiküler bozukluklar meydana gelir. (XUE et
al., 2007) Bakteriyel enfeksiyonlar, geçici veya kalıcı olabilen erkek kısırlığına neden olabilir.
Lipopolisakarit (LPS), ağırlıklı olarak Gram negatif bakterilerin dış zarının toksik bir
bileşenidir ve bakteriyel enfeksiyon modeli oluşturmak için yaygın olarak kullanılır. (Reddy
Metukuri, Reddy, Reddy, & Reddanna, 2010) (Nishio et al., 2013) Birçok çalışma, LPS'nin
sitokinler dahil, enflamatuar mediatör ekspresyonu için sinyal kaskadı başlattığını göstermiştir.
(M Rossol, Heine H, Meusch U, Quandt D, Klein C, Sweet MJ, 2011)
Erkek üreme sistemini etkileyen bir diğer önemli faktör ise oksidatif strestir. (Aly et al., 2012)
LPS, nitrik oksit ve prostaglandin oluşumunu hızlandırır. Lipit peroksitlerinde artış, sıçan
testisinin hücre organellerinin işlevsel bütünlüğünde bozulmaya neden olabilir. (Aly, Lightfoot,
& El-Shemy, 2009). Normal fizyolojik koşullarda, serbest radikaller testisin subselüler
bölgelerinde üretilir. Sertoli hücrelerinde, bu denge, prooksidant ve antioksidan seviyeleri
arasındaki dengeyi bozan ve Sertoli hücresinin fonksiyon bozukluğuna yol açan LPS gibi
kimyasallar tarafından bozulabilir. (Aly et al., 2009)
Antioksidan biyolojik bileşikler, hücrelerin ve dokuların LPS ve diğer serbest radikallerin
neden olduğu reaktif oksijen türlerinin zararlı etkilerinden korunmasına katkıda bulunabilir.
(Aly et al., 2012) VE, hücresel molekülleri reaktif oksijen türlerinden koruyan bir antioksidan
olarak kabul edilir. Hücre zarındaki serbest radikalleri temizler ve hücre anormalliklerini
engeller.
Bu çalışmanın amacı, LPS'nin erkek sıçanların testis dokusu üzerindeki etkilerini ve LPS
kaynaklı testis toksisitesine karşı VE'nin rolünü araştırmaktır.
2. MATERYAL METOD
İmmünokimyasal gözlem için fare monoklonal antikoru [PCNA] kullanıldı. Dokulardaki
endojen peroksidaz aktivitesinin inhibisyonu için, slaytlar 12 dakika boyunca % 3 hidrojen
peroksit (H2O2) içeren metanol ile inkübe edildi. Sitrat tampon çözeltisindeki parafin slaytları
(pH: 6.0), antijenik yapıları uzaklaştırmak için 10 dakika boyunca 600 W mikrodalga fırında
kaynatıldı. PCNA'ya karşı monoklonal antikorlar kullanıldı. Kesitler 1 saat primer antikorlarla
inkübe edildi. Daha sonra kullanıma hazır biyotinlenmiş sekonder antikorlar ve horseradish
streptavidin peroksidaz ile her biri 15 dakika süreyle inkübe edildi. Peroksidaz reaksiyonu, 15
dk boyunca DAB (3,3'-diaminobenzidin tetrahidroklorür)-H2O2 substratı ile geliştirildi.
Kesitler 1 dakika boyunca Harris hematoksilin ile muamele edildi. Tüm bu işlemlerden sonra,
kesitler etanol ve ksilol serilerinden geçirildi ve entellan ile kapatıldı. PCNA-pozitif testis
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hücrelerinin sayısı, 200x büyütmede sayıldı ve slayt başına rastgele seçilen beş alanda
proliferatif indeks hesaplandı.
3.SONUÇ VE TARTIŞMA
Testis dokusunda hücre proliferasyonunu değerlendirmek için immünohistokimyasal PCNA
yöntemini kullandık. Kontrol grubunun spermatogonium ve spermatositlerin bir kısmında
PCNA positif hücreler tespit edildi.(Şekil 1) LPS tedavisinden sonra, seminifer epitelde
PCNA'nın ekspresyonu azaldı. PCNA-pozitif hücreleri olmayan seminifer tübüllerin bölgeleri
açıkça görüldü.(Şekil 2 ve 3) PCNA-pozitif hücrelerin sayısının, LPS+VE uygulanan gruplarda,
LPS uygulanan gruptan daha yüksek olduğu görüldü.

Şekil 1: Kontrol grup

Şekil 2,3: LPS uygulanan grup

Şekil 4: LPS+VE uygulanan grup
İmmünohistokimyasal PCNA tespiti hem aktif DNA replikasyonunu hem de DNA hasarını
gösterir. Yapılan çalışmalar LPS’nin rat böbreklerinde (Ilçe et al., 2019) ve testislerinde (XUE
et al., 2007) PCNA ekspresyonunu azalttığını göstermiştir. Bu çalışmamızda LPS uygulaması,
testis dokularında histopatolojik değişikliklere neden oldu.VE, LPS'nin neden olduğu testis
toksisitesini azalttı ve böylece testiküler dokulara zarar vermek yerine erkek üreme
performansını arttırdı.
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POLİKİSTİK OVER SENDROMUNDA(PKOS)
METİLENTETRAHİDROFOLATREDÜKTAZ POLİMORFİZMİ VE ORAL
KONTRASEPTİF KULLANIMININ PAI-1 SEVİYELERİ ÜZERİNE ETKİSİ
METILENTETRAHIDROFOLATREDUCTASE POLYMORPHISM IN POLYCYSTIC
OVARY SYNDROME(PCOS) AND THE EFFECT OF ORAL CONTRACEPTIVE USE
ON PLASMA PAI-1 LEVELS
Op.Dr. Faika Ceylan ÇIFTÇI
Koru Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü
Prof.Dr. Nevin SAĞSÖZ
Kırıkkale Üniversitesi
ÖZET
PKOS sık görülen, kardiyovasküler hastalıkların görülme riskini arttıran, kadınların %10’unu
etkileyen endokrin bir hastalıktır. PKOS tanısı alan kadınlar hiperandrojenizm, insulin
rezistansı ve dislipidemi sonucunda artmış kardiyovasküler hastalık riskine sahiptirler. Damar
endoteli tarafından üretilen ve fibrinoliz üzerinde önemli bir düzenleyici reaktan olan PAI-1’in
artışı; koroner arter hastalığı, akut miyokard enfarktüsü ve iskemik inmede saptanmıştır.
Bu çalışmada; PKOS’ta oral kontraseptif ajanların serum PAI-1 seviyeleri üzerindeki etkisini
saptamak amaçlanmıştır.
Çalışmaya yaşı 17-35 yaşları arasında değişen 50 PKOS hastası ve 50 sağlıklı kontrol dahil
edilmiştir. PKOS tanısı alan hastalar randomize olarak 2 gruba ayrılmıştır. 25 hastadan olaşan
ilk guruba, 30 µg ethynil estradiol+150 µg desogestrel verilmiştir, bu sırada diğer 25 hastalık
grup ise ilaç verilmeden monitörize edilmiştir. Çalışmada, vücut kitle indeksi(VKİ), bel/kalça
oranı ve plazma PAI-1 seviyeleri ölçülmüştür. Hirsutizmin derecesi Ferriman-Gallwey
skorlamasına göre belirlenmiştir. Altı ayın sonunda bütün laboratuvar ve antropometrik
ölçümler tekrarlanmıştır. Plasminojen aktivitör inhibitorü-1 (PAI-1) ELISA (american
diagnostica inc.) yöntemiyle ölçülmüştür.
PKOS olgularında VKİ, bel/kalça oranı, Ferriman-Gallwey skoru, plazma androstenodion,
serbest testosteron, DHEAS, insulin ve HOMA-IR seviyeleri kontrol gurubuna göre yüksekti.
PKOS olguları, kontrol gurubuyla karşılaştırıldığında PAI-1 seviyelerinin arttığı saptandı.
(29.20± 12.67; 20.27± 7.66ng/ml) (p= 0.001)(Tablo1). 30 µg ethynile estradiol+150 µg
desogestrel tedavisinden sonra , VKİ, bel/kalça oranı, Ferriman-Gallwey skorları azaldı
(p=0.001). Ayrıca plazma androstenodion (p=0.005), serbest testosteron(p=0.030), insulin
(p=0.006) ve HOMA-IR seviyeleri (p=0.001) azalmıştı. Plazma DHEAS seviyeleri de
azalmıştı ancak bu azalma istatistiksel olarak anlamlı değildi. (263,45  100,13 to 248,33 
87,45 g/dl)(p>0.05). Ancak plazma PAI-1 seviyeleri artmıştı. (28.46± 12.91 to 37.95± 15.25
ng/ml) (p= 0.001)(Tablo2).
Genotipler değerlendirildiğinde tedaviden sonra; CC ve CT genotiplerinde artmış PAI-1
seviyeleri gözlenmiş ancak TT grubunda gözlenmemiştir(Tablo3).
Sonuç olarak bu çalışmada; serum PAI-1 seviyelerin PKOS hastalarında, sağlıklı kişilerle
karşılaştırıldığında artmış olduğu bulunmuştur. 30 µg ethynile estradiol+150 µg desogestrel
tedavisi serum PAI-1 seviyelerini arttırır ve bu yükselme insulin rezistansında düzelmeye
rağmen artmış kardiyovasküler mortaliteye yol açabilir.
Anahtar Kelimeler: Polikistik Over Sendromu (PKOS), Plasminojen Aktivitör İnhibitorü1(PAI-1), HOMA-IR, Etinil östradiol, Desogestrel, Metilentetrahidrofolatredüktaz (MTHFR)
Polimorfizmi
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ABSTRACT
PCOS is a common endocrine disease that affects 10% of women and has an increased risk of
cardiovascular disease. Women diagnosed as PCOS have an increased risk of cardiovascular
disease as consequence of hyperandrogenism, insulin resistance and dyslipidemia. The
elevation of PAI-1, which is produced in the vascular endothel and which is an important
regulatuar reactant in fibrinolysis, has been established in coronary artery disease, acute
myocardial infarction and ischemic stroke.
The aim of this study is; to explore the effect of an oral contraceptive agent on the levels of
serum PAI-1 levels in PCOS.
50 control and 50 PCOS patients were included in the study. The patients diagnosed as PCOS
were randomized into two groups. While a group, consisting of 25 patients, was begun to be
given 30 µg ethynile estradiol+150 µg desogestrel, the other group, consisting of 50 patients,
was observed without giving medication. At the study entry patients BMI (Body Mass Index),
waist/hip ratio, plasma PAI-1 levels were measured. Degree of hirsutism was determined by
Ferriman-Gallwey scoring. At the end of the 6 months all laboratory and anthropometric
measurements are repeated. Plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) were measured by using
ELISA (american diagnostica inc.)
In PCOS cases BMI, waist/hip ratio, Ferriman-Gallwey scoring, plasma androstenodion, free
testosteron, DHEAS, insulin and HOMA-IR levels were found higher than the levels of the
control group. When PCOS cases were compared with the control group, an increase was
determined in the levels of PAI-1(29.20± 12.67 to 20.27± 7.66ng/ml) (p= 0.001)(Table 1). After
the treatment of 30 µg ethynile estradiol+150 µg desogestrel, BMI, waist/hip ratio, FerrimanGallwey scoring decreased (p=0.001). Also plasma androstenodion (p=0.005), free
testosteron(p=0.030), insulin (p=0.006) and HOMA-IR levels (p=0.001) were reduced. Plasma
DHEAS levels were also reduced whereas this reduction was not statistically significant
(263,45  100,13 to 248,33  87,45 g/dl)(p>0.05). However plasma PAI-1 levels were
increased (28.46± 12.91 to 37.95± 15.25 ng/ml) (p= 0.001)(Table 2).
In assessing the genotypes, decreased plasma PAI-1 levels were observed after treatment in
genotype CC, and CT but not in TT group(Table 3)
As a conclusion; serum PAI-1 levels were found to be increased as compared to the healthy
peoples in PCOS, according to this study; 30 µg ethynile estradiol+150 µg desogestrel therapy
increased serum PAI-1 levels, this arising may cause cardiovascular morbidity although it was
found to reduce the insulin resistance.
Keywords: Polycystic Ovary Syndrome (PCOS), Plasminogen Activator Inhibitor-1(PAI-1),
HOMA-IR, Ethynile estradiol, Desogestrel, Metilentetrahidrofolatreductase (MTHFR)
Polymorphism
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Table 1. The clinical and laboratory properties of PCOS and control group at the study
entry
PCOS

CONTROL

N

50

50

BMI (kg/m2)

27,02  6,83

24,21 ± 3,95

p=0,013

Waist/hip ratio

0,84  0,06

0,76 ± 0,01

p=0,001

Ferriman-Gallwey scoring

10,27  4,70

0,40  1,40

p=0,001

Androstenedion (ng/ml)

3,45  1,32

2,20  0,64

p=0,001

Free Testosterone (pg/ml)

8,29 3,66

3,85  1,40

p=0,001

DHEAS (g/dl)

278,39  98,26

202,18  70,04

p=0,001

PAI-1 (ng/ml)

29,20  12,67

20,27  7,66

p=0,001

Insulin (IU/ml)

18,99  8,38

7,79  7,03

p=0,001

HOMA-IR

4,22  2,24

1,38 ± 0,70

p=0,001

Table 2. The clinical and laboratory properties of the patients who used 30 µg ethynile
estradiol+150 µg desogestrel for 6 months before and after the treatment
BEFORE

AFTER

TREATMENT

TREATMENT

BMI (kg/m2)

28,20 ± 7,85

26,50 ± 7,26

p=0,001

Waist/hip ratio

0,84 ± 0,08

0,78 ± 0,07

p=0,001

7,56 ± 5,31

p=0,001

Ferriman-Gallwey scoring 10,48 ± 5,63
Androstenedion (ng/ml)

3,32  0,94

2,70  0,48

p=0,005

Free Testosterone (pg/ml)

3,42  1,16

2,83  0,55

p=0,030

DHEAS (g/dl)

263,45  100,13

248,33  87,45

N.S.

PAI-1 (ng/ml)

28,46  12,91

37,95 ± 15,25

p=0,001

Insulin (IU/ml)

18,01  8,56

12,90  6,10

p=0,006

HOMA-IR

4,18  2,56

2,48 1,50

p=0,001
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Table 3 According to the MTHFR genotype, plasma PAI-1 levels of the PCOS patients
treated with 30µg Ethinyl estradiol +150µg Desogestrel on their first application and six
months after treatment.
The Values of the PCOS Patients
treated with 30µg Ethinyl
Estradiol +150µg Desogestrel on
First Application
(N=25)
Genotype
PAI-1
(ng/ml)

The Values of the PCOS Patients
treated with 30µg Ethinyl
Estradiol +150µg Desogestrel
after Six Months of Treatment
(N=25)

CC

CT

TT

CC

CT

TT

33,80

25,66

22,80

46,94

32,22

31,25

±

±

±

±

±

±

15,01

10,07

12,41

15,49 †

11,39 †

16,09 *

The data are expressed in the form Mean

SD (Standard Deviation)

* p>0,05 (statistically not significant)
† p<0,05 (statistically significant)
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İNCE BAĞIRSAK FOTOĞRAFLARI ÜZERİNDE SEZGİSEL ALGORİTMA
TEKNİKLERİ İLE POLİP TEŞHİSİ
POLYP DIAGNOSIS WITH HEURISTIC ALGORITHMS TECHNIQUES ON PHOTOS
OF SMALL BOWEL
Fatma AKALIN
Yüksek Lisans Öğrencisi
Nejat YUMUŞAK
Sakarya Üniversitesi
ÖZET
İnce bağırsak, sindirim kanalının mideden sonra başlayan, yaklaşık 5-6 metre sonra kalın
bağırsak ile sonlanan en büyük organıdır. Sindirim sistemi içerisinde en çok işlem
gerçekleşen ince bağırsakta sindirim işleminin gerçekleşme oranı %90’dır. Aynı zamanda
ince bağırsak yağ, protein ve karbonhidratların emilimini de gerçekleştirmektedir. Emilimin
kolaylaşması ince bağırsak yüzeyinin artışıyla mümkündür. Bu artış, ince bağırsakta içeriye
doğru çıkıntı yapan, hücre zarının kıvrılması ile oluşmuş polip benzeri küçük yapılar olan
villus ve mikrovillus yapılarıyla gerçekleşmektedir. İnce bağırsakta 5 milyondan fazla olan bu
çıkıntılar sayesinde emilim yüzeyi arttırılır ve emilim çok daha kolay bir hale getirilir. Aynı
zamanda ince bağırsak sindirim ve emilimin ana merkezi, vücudun en büyük endokrin organı
ve bağışıklık sisteminin en büyük kısmıdır. İnce bağırsak bu kadar önemli işlevlere sahipken,
ince bağırsağın herhangi bir tabakasında köklenen ve dışarıya doğru tümör şeklinde itilen
poliplerin oranı, sindirim kanalının diğer organları olan mide ve kalın bağırsağa göre çok
düşüktür.
Bu çalışma ince bağırsaktaki polipleri saptamak için yapılmıştır. Ancak ince bağırsağın
kıvrımlı bir yapıda olması ve içerisinde mikrovillus veya villi denen polip benzeri yapıları
barındırması nedeniyle polipleri tespit etmek zorlaşmıştır. Ek olarak fotoğrafların yakalandığı
zorlu ortam fotoğraf kalitesini de negatif olarak etkilemiştir. Bunun gibi problemlerden dolayı
bilgisayar destekli sistemler ön plana çıkmıştır.
Bu amaçla başlatılan bu çalışmada, fotoğraflar matlab programında çeşitli filtreler
kullanılarak ön işleme yöntemlerine tabi tutulmuştur. Akabinde matlab programında LBP
özellik çıkarım yöntemi kullanılarak fotoğraflar sayısallaştırılmış ve sonuçlar exel formatında
bir dosyaya kaydedilmiştir. Exel dosyası, dönüştürücü programı yardımıyla csv dosyasına
dönüştürüldükten sonra bu dosya weka programında açılmıştır. Dosya içerisindeki veriler
Destek Vektör Makineleri Algoritması, Rastgele Orman Algoritması, Karar Ağacı
Algoritması ve Naive Bayes Algoritması tarafından sınıflandırılmış ve sırasıyla %70, %71,
%63 ve %67 başarı oranları elde edilmiştir. Daha sonra bu veriler PCA özellik çıkarım
yöntemi kullanılarak daha detaylı incelenmiş ve veriler kesişme ve çakışmalardan
arındırılarak, algoritmalar tarafından yeniden sınıflandırılmıştır. Sonuçlar sırasıyla %73, %73,
%68 ve %69 başarı oranları göstermiştir. Diğer yandan ince bağırsakta görülen polip oranının
seyrek olması, mevcut veri setinde polip içeren ince bağırsak fotoğraflarının, polip içermeyen
ince bağırsak fotoğraflarından daha az olmasına neden olmuştur. Poliplerin tespit oranını
olumsuz etkileyen dengesiz veriler SMOTE yöntemiyle daha dengeli hale getirilmiş ve
algoritmalar tarafından yeniden sınıflandırılmıştır. Sonuçlar sırasıyla %79, %76, %72 ve %68
başarı oranları göstermiştir. Bu nihai başarı oranlarının ince bağırsakta polip olup olmadığına
dair karar vermede doktorlar için destek sağlayacağı planlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: İnce Bağırsak, Polip Tespiti, Görüntü Ön İşleme, Özellik Çıkarımı,
Smote, Sınıflandırma
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ABSTRACT
The small bowel is the longest organ of the digestive tract, starting after the stomach and
ending with the large bowel at the end of about 5-6 meters. In the small bowel which has the
most processing in the digestive system, the rate of digestion is 90%. Small bowel also
performs the absorption of fat, protein and carbonhydrates. Facilitation of absorption is
possible by increasing the surface of the small bowel. This increase is achieved by the villus
and microvillus structures which are polyp-like structures formed by the curling of the cell
membrane, protruding inward in small bowel. More than 5 million protrusions in the small
bowel, increase the absorption surface and make absorption much easier. Also it is the main
center for digestion and absorption, the largest endocrine organ of the body and the biggest
part of the immune system. While the small bowel has such important functions, the
rproportion of polyps rooted in any layer of the small bowel and pushed pushed outwards in
the form of tumors is much lower than the other organs of the digestive track, the stomach and
the large bowel.
This study was performed to detect polyps in the small bowel. However, it is diffucult to
detect polyps because the small intestine is curved and contains polyp-like structures called
microvillus or villi. In addition, the harsh environment in which photos were captured
negatively impact the photo quality. Becaus of such problems, computer aided systems have
come to the fore.
In this study which was initiated fort his purpose, photographs were pre-processed using
various filters in the matlab program. Subsequently, the photographs were digitized using
LBP feature extraction method in matlab program and the results were recorded in a file in
exel format. After exel file is converted to csv file with the help of converter program, this file
is opened in weka program.The data in the file were classified by Support Vector Machines,
Random Forest Algorithm, Decision Tree Algorithm and Naive Bayes algorithm and achieved
success rates of 70%, 71%, 63% and 67% were obtained respectively. Afterwards, these data
were examined in detail by using PCA feature extraction method and the data were reclassified by the algorithms after being cleared of overlaps and conflicts. Results showed
success rates of 73%, 73%, 68%, and 69% respectively. On the other hand, being sparse polyp
rate seeing in small bowel, cause small bowel photos with polyp be more less than small
bowel photos without polyp. Unbalanced data that adversely affect the detection rate of
polyps were made more stable by SMOTE method and reclassified by algorithms. Results
showed success rates of 79%, 76% ,72% 68%, respectively. These final success rates are
planned to provide support for doctors in deciding whether polyps are present in the small
bowel.
Keywords: Small Bowel, Polyp Detection, İmage Preprocessing, Feature Extraction, Smote,
Classification
1. GİRİŞ
Genetik ya da doğal nedenlerin dışında seyreden mevcut yaşam tarzlarının değişmesi,
beslenme şekillerinin modern dünyaya göre yeniden biçimlenmesi, gün geçtikçe zararlı
alışkanlıkların yaşantılarda daha çok yerini alması gibi çeşitli etkenler, ince bağırsakta
gerçekleşen polip oluşumu nedenlerinin her geçen gün daha fazla sağlanıldığını
göstermektedir. Ancak polipleri algılama hususunda çeşitli güçlüklerin olması, tıp dünyasını
zora soktuğu için bu hususta bilgisayar destekli sistemlerin gerekliliği ön plana çıkmıştır.
Bu bağlamda yapılan bu çalışma ile ince bağırsak lokasyonlarından elde edilen görüntüler
üzerinde iyileştirmelerde bulunulmuş akabinde çeşitli yöntemler kullanılarak iyileştirilmiş bu
görüntüler, belirli safhalarda sınıflandırma algoritmalarına tabi tutularak ortaya çıkan nihai
sonuçlar üzerinden karşılaştırılmak suretiyle analiz edilmiştir.
2.İNCE BAĞIRSAK VE İNCE BAĞIRSAKTA OLUŞUM GÖSTEREN POLİPLER
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Sindirim kanalının en büyük organı olma özelliği gösteren ince bağırsak, sindirim işlemlerinin
%90’ının gerçekleştiği bir kısımdır. Yağ, protein ve karbonhidratların emilimini mümkün
kılan ince bağırsak aynı zamanda vücudun en büyük endokrin organı ve bağışıklık sisteminin
en büyük kısmıdır. Bu kadar önemli ve çok özelliği olmasına rağmen var olan polip oranı
diğer sindirim organlarına göre çok düşüktür.
İnce bağırsakta görülen polipler, bağırsak yüzeyinde oluşan anormal büyümeler şeklinde
gelişim gösteren yapılardır. Farklı şekil ve boyutlarda olan poliplerin bazıları sapsız, bazıları
ise bir sap ile bağırsak duvarına bağlanılmış bir şekilde bulunurken, boyut olarak küçük boy,
orta boy ve büyük boy şeklinde sınıflandırılmaktadır. Davranış olarak bakıldığında ise
poliplerin bazıları, bir çıkıntı şeklinde oluşup ve vücutta herhangi zararlı bir etki göstermezler.
Bu tür polipler iyi huylu polip olarak isimlendirilmektedir. Ancak bazı polipler çoğalır, büyür,
kansere dönüşür ya da bağırsak tıkanıklığı gibi bazı vakalara sebep olabilirler. Bu tür polipler
ise kötü huylu polip olarak isimlendirilmektedir.
3. ÇALIŞMANIN AMACI VE YÖNTEMİ
İnce bağırsakta görülen poliplere dair belirtiler çok genel olup bu hastalığa özgü olmaması ve
ince bağırsakta oluşum gösteren polip oranının %1 civarında seyretmesi, polip teşhisini
zorlaştırmaktadır. Aynı zamanda ince bağırsakta 5 milyondan fazla bulunup polipe benzeyen
villus ve mikrovillus yapıları teşhis konusunda bizlere parlak koşullar sunmazken
görüntüleme koşullarındaki çeşitli güçlüklerinde olayın içine eklenmesi ile teşhis konusunda
koşullar iyice zorlanılmıştır. Bu sebeplerden ötürü tıp dünyasında hastaların en fazla yarısına
tanı konulabilmekte olup aksi durumda hasta geç dönemde bağırsak tıkanıklığı ile ameliyata
alınmakta ya da ilerlemiş kanser hastalığı ile karşı karşıya kalmaktadır.
3.1. GÖRÜNTÜ İŞLEME YÖNTEMLERİ
İnce bağırsağın farklı lokasyonlarından alınan görüntülerin sayısallaştırılması ve hemen
akabinde üzerinde çeşitli yöntemler uygulanılarak yararlı bilgiler çıkartılmasına yönelik
yapılan görüntü işleme yöntemleri bu çalışmada kullanılmaktadır.
3.1.1. GRAYSCALE FİLTRESİ
Matlab programında ilk olarak kullanılan grayscale filtresi ile orijinal görüntü gri görüntü
formatına çevrilmekte ve bu sayede 3 boyutlu olan orijinal görüntüler bir sonraki adımda
kullanılacak olan unsharp filtresi koşulunu sağlayan 2 boyutlu görüntü formatına
dönüştürülmektedir. Aynı zamanda orijinal görüntüye kıyasla polipleri algılama hususunun
başarı oranında bu filtre ile artış sağlanmaktadır.
.
3.1.2. UNSHARP FİLTRESİ
Matlab programında ikinci olarak kullanılan unsharp filtresi, grayscale filtresi aracılığıyla 2
boyuta çevrilen görüntüler üzerinde geçişleri ortaya çıkarmak, bulanık çıkan görüntüleri net
bir hale getirmek için tıbbi çalışmalarda sıklıkla kullanılan yararlı bir filtredir. Bu filtre
sayesinde saptamak istediğimiz poliplerin yeri daha belirgin bir hale getirilmekte ve başarı
oranında artış sağlanmaktadır.
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Şekil 1. Orijinal polipli ve polipsiz ince bağırsak görüntülerine sırasıyla grayscale ve unsharp
filtrelerini uygulama
3.1.3.ÖZELLİK ÇIKARIMI (FEATURE EXTRACTION)
Özellik çıkarımı görüntüyü büsbütün olarak işlemek yerine görüntüyü oluşturan özelliklerden
bazılarının çıkarılması ve görüntünün çıkarılan bu özellikler üzerine yapılandırılması
işlemidir. Çalışmada mevcut polipler göz önüne alındığında, poliplerin genellikle
çevrelerindeki renk tonlarından farklı bir renk tonu ile ayrılabileceği mümkün olduğu için
özellik çıkarım işleminin, çalışmada kullanılması uygundur. [3]
3.1.3.1.YEREL İKİLİ ÖRÜNTÜ YÖNTEMİ (LOCAL BİNARY PATTERN)
Sınıflandırma için kullanılan bir tür görsel tanımlayıcı yöntemi olup çevre pixel değerleri
arasında karşılaştırmalar yaparak aradaki farkı ayırt edebilme yetisine sahip bir desen analiz
yöntemidir. Bu metotta merkez piksel, komşu piksel değerleri ile karşılaştırılmaya merkezi
eşik değeri üzerinden tabi tutulduktan sonra her bir komşuluk bölgesi için 8 bitlik LBP kodu
oluşturulur. Bu 8 bitlik LBP kodu üzerinden 10 tabanında hesaplanan değer, bize 0 ile 255
arasında değişen 256 değerden her birine ne kadar sıklıkla rastlandığı ile ilgili bilgi
vermektedir. [4] LBP değerinin hesaplanmasına ilişkin bir örnek Şekil2’de gösterilmiştir.

Şekil 2.10 tabanında LBP kodu oluşturma[4]
Matlab programı üzerinde görüntülere uygulanan bu yöntem sayesinde görüntüler
sayısallaştırılmıştır. Akabinde sayısallaştırılan bu görüntüler exel dosyasına kaydedilmiş ve
program dönüştürücü ile csv dosyasına dönüşümü sağlanmıştır.
3.1.3.2.TEMEL BİLEŞENLER ANALİZİ (PRİNCİPAL COMPONENT ANALYSİS)
Birbiri ile ilişkili birçok değişkenin yer aldığı veri setinde bilgiyi daha az değişkenle ifade
edip minimum bilgi kaybıyla çalışması üzerine temellenen bir dönüşüm tekniğidir. Bu teknik
sayesinde bilgi daha küçük bir boyuta indirgenerek bilginin gerçek boyutu bulunmaya
çalışılır. Bu çalışmada weka programı ile açılan csv dosyasına PCA yöntemi uygulanılmış
akabinde daha verimli bir çalışma ve başarı oranında ciddi bir artış görülmüştür.
4.DENGESİZ VERİSETİ
4.1.SMOTE YÖNTEMİ
Veri setinde bulunan iki sınıftan birisinde daha çok veri bulunması veri setinde dengesizliğe
sebep olur. Hem daha fazla başarı oranı elde etmek hem de dengeli bir veri setine sahip olmak
amacı ile weka programında SMOTE yöntemi kullanılır. Bu yöntem vasıtası ile KNN
algoritması üzerinden sentetik veriler oluşturularak veri seti daha dengeli bir hale getirilir ve
başarı oranında artış sağlanır. [6] Şekil 3’te weka programında gerçekleştirilmiş olan
SMOTE’li ve SMOTE’siz veri seti gösterilmiştir.
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Şekil 3.SMOTE’li ve SMOTE’siz veriseti
5.SINIFLANDIRMADA KULLANILAN ALGORİTMALAR
Sınıflandırma, veri kümesi içerisinde yer alan çeşitli sınıflar arasında veriyi dağıtma işlemidir.
Sınıflandırma algoritmaları ise verilen eğitim kümesinde gerekli bilgileri öğrendikten sonra
gelen test kümesine bu bilgileri uygulayıp test kümesindeki verilerin sınıfını doğru bir şekilde
belirleyerek sınıflandırmaya çalışır.
Bu çalışmada sayısallaştırılan görüntülerin çeşitli aşamalarında, sınıflandırma
algoritmalarından olan Naif Bayes (Naive Bayes), Destek Vektör Makineleri (Support Vector
Machine), Rastgele Orman (Random Forest) ve Karar Ağaçları (Decision Tress-J48),
algoritmalarına cross validation geçerliliği üzerinden sınıflandırılması suretiyle performans
ölçütleri ile başarı yüzdesi değerleri karşılaştırılmış ve sonuçları analiz edilmiştir.
5.1. NAİF BAYES ALGORİTMASI (NAİVE BAYES ALGORİTHM)
Sisteme sunulan verilerin kategorisini olasılık ilkelerine göre tanımlanmış hesaplamalar
kullanılarak tespit etmeyi sağlayan sınıflandırma algoritmasıdır. Naive Bayes algoritması
sayesinde olası durumlardan en büyük olasılıklı olan durumun tespiti yapılır ve hedef sınıfa
atanır. En büyük olasılıklı durumu bulmak için kullanılan formül Şekil1 de gösterilmiştir. [5]
P(Y\X)=P(

P(X\Y)P(Y)

)

𝑃(𝑋)

(1)

Yukarıdaki denklemde görülen P(Y\X) ifadesi, X’in doğru olduğu göz önüne alındığında
Y’nin doğru olma olasılığını, P(X\Y) ifadesi Y’nin doğru olduğu göz önüne alındığında X’in
doğru olma olasılığını, P(X) ifadesi X’in doğru olma olasılığını, P(Y) ifadesi ise Y’nin doğru
olma olasılığını ifade eder.
5.2. DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİ ALGORİTMASI (SUPPORT VECTOR
MACHİNE ALGORİTHM)
Destek Vektör Makineleri iki sınıf arasında bir karar sınırı bulan sınıflandırma algoritması
olup çok güçlü ve çok yönlü makine öğrenme modelidir. Koşulları sağlayan sınır vektörü
eşitlik 2 ‘deki gibi tanımlanır.
𝑤=∑
𝑗∈+

(𝑎𝑗 𝑑𝑗 ) - ∑

𝑗∈−

(𝑎𝑗 𝑑𝑗 )

(2)

Bu formülde pozitiflerin merkezinden, negatiflerin merkezi çıkartılarak koşulları sağlayan
sınır vektörü olan w bulunur.
5.3.RASTGELE ORMAN ALGORİTMASI (RANDOM FOREST ALGORTİHM)
Sınıflandırma sırasında birden fazla karar ağacı üreterek sınıflandırma değerini yükseltmeyi
hedefleyen bir algoritmadır. Bu algoritmada hesaplanan GINI indeksi ile bölünme
pozisyonları belirlenerek ağaç yapıları oluşturulur. GINI ifadesinin formülü aşağıda
gösterilmiştir.
𝑛

GINI(T)=1-∑

(𝑝𝑗 )2

(3)

𝑗=1
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Yukarıda mevcut olarak bulunan denklem 3 de kullanılan terimlerden, T değişkeni veri
setimizi, n değişkeni seçilen sınıflarımızı ve 𝑝𝑗 değişkeni ise T’deki j sınıfının göreceli sıklığı
şeklinde temsil edilir.
5.4.KARAR AĞAÇLARI ALGORİTMASI (DECİSİON TREE ALGORİTHM -J48)
Karar ağacı tümevarım mantığı çevresinde hareket eden ağaç yapısı şeklinde olan yaygın bir
sınıflandırma algoritmasıdır. Kaba kodu aşağıda belirtilmiştir.
Algoritma =Karar Ağacı
1. D: Veritabanı
2. Tree = {}
3. Dallanma ölçütlerini belirle;
4. Dallanma ölçütlerini baz alarak kök düğüm olan T’yi belirle
5. Dallanma ölçütlerini baz alarak kök düğüm olan T’yi dallara ayır
6. Tüm elemanlar D’nin elemanı ise
7. Do
8. Oluşturulacak düğüm için değişken tanımını belirle
9. If Koşul sağlandı ise
10.Yaprak Ekle yada Dur
11. Else
12. Return [6]
6.PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Algoritmalar kullanılarak belli aşamalarda sınıflandırılan veri setini değerlendirmek amacıyla
TP oranı, FP oranı, hassaslık(recall), kesinlik(precision), F ölçütü, ROC alanı ve başarı
yüzdesi değerleri elde edildikten sonra karşılaştırılmaya tabi tutulur. Aşağıda
hassaslık(recall), kesinlik(precision), F ölçütü, ROC alanı değerlerinin matematiksel ifadeleri
gösterilmektedir.
𝑇𝑃

Hassaslık=𝑇𝑃+𝐹𝑁
𝑇𝑃

Kesinlik=𝑇𝑃+𝐹𝑃

𝐾𝑒𝑠𝑖𝑛𝑙𝑖𝑘∗𝐻𝑎𝑠𝑠𝑎𝑠𝑖𝑦𝑒𝑡

F Ölçütü=2. 𝐾𝑒𝑠𝑖𝑛𝑙𝑖𝑘+𝐻𝑎𝑠𝑠𝑎𝑠𝑖𝑦𝑒𝑡
𝐻𝑎𝑠𝑠𝑎𝑠𝑙𝚤𝑘

ROC Eğrisi= 𝐾𝑒𝑠𝑖𝑛𝑙𝑖𝑘

7. DENEYSEL ÇALIŞMA
Bu kısma kadar anlatılan tüm bilgiler derlenilmiş olup çalışmanın modellenmesi Şekil 4’te
gösterilmiştir.
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Şekil 4.Sistemin modellenmesi
Yukarıda modellenen çalışmanın ilk aşamasında görüldüğü üzere, matlab programında
sayısallaştırılan veriler, sınıflandırma algoritmaları olan Naive Bayes, Destek Vektör
Makineleri, Rastgele Orman ve Karar Ağaçları algoritmalarına sırasıyla 10 katlı çapraz
geçerleme üzerinden tabi tutulmuş ardından elde edilen performans ölçütleri ile başarı
yüzdeleri Tablo 1’de gösterilmiştir. [5]
Tablo 1. İyileştirilmiş görüntü verilerinin Yerel İkili Örüntü yöntemi ile
sayısallaştırılmasının ardından sınıflandırma algoritmalarının uygulanılması suretiyle
elde edilen performans ölçütleri ve başarı yüzdesi değerleri
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Tablo 1 incelendiğinde algoritmalar içerisinden en başarılı algoritmanın Rastgele Orman
algoritması olduğu görülmektedir. Tablo 1 için kullanılan verilere weka programında özellik
çıkarım yöntemi uygulanılmış olup başarı oranlarındaki artışlar Tablo 2’ de gösterilmiştir.
Tablo 2. Sayısallaştırılan verilere Temel Bileşenler Analizi yönteminin kullanılmasının
ardından sınıflandırma algoritmaları uygulanılması suretiyle elde edilen performans
ölçütleri ve başarı yüzdesi değerleri

Tablo 2’deki verilere özellik çıkarım yöntemi olan Temel Bileşenler Analizi tekniği
uygulanılmış olup bu teknik sayesinde verilerin kesişmelerden ve aykırılıklardan arındırılarak
daha yüksek bir başarı oranına sahip olduğu görülür. Tablo incelendiğinde en başarılı
algoritmaların, aynı yüzdeye sahip olan Destek Vektör Makineleri Algoritması ve Rastgele
Orman Algoritması olduğu görülmektedir. Tablo 2’de mevcut verilere weka programında
SMOTE yöntemi uygulanılmış ve başarı oranlarındaki artışlar Tablo 3’te gösterilmiştir.
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Tablo 3.PCA yönteminin uygulanılmasının ardından elde edilen nihai verilerin SMOTE
yöntemi ile dengeli veri seti haline getirilmesinin ardından sınıflandırma algoritmalarına
tabi tutulması suretiyle elde edilen performans ölçütleri ve başarı yüzdesi değerleri

Tablo 3’te görüldüğü üzere SMOTE yöntemi içerisinden KNN algoritması çalıştırılarak
üretilen sentetik veriler, veri setini daha dengeli hale getirmiş ve başarı sonuçlarında artışı
mümkün kılmıştır. Tablo 3 incelendiğinde en yüksek başarı yüzdesine sahip algoritmanın
%79.7927 oranı ile Destek Vektör Makineleri algoritması olduğu görülmektedir.
8. SONUÇLAR
Sunulan çalışmada polipli ve polipsiz ince bağırsak lokasyonları üzerinden alınan görüntüler
için yapılan iyileştirmelerin ardından bu görüntülere farklı yöntemler uygulanılarak elde
edilen performanslarda pozitif yönde bir artış sağlanıldığı görülmüştür. Yöntemler
uygulanıldıkça, hasta olanlara hangi olasılıkla doğru bir şekilde hasta olduğunu söyleyebilme
olasılığının formüle edilmiş hali olan TP oranında, hasta olanları tespit etme oranımız olan
Hassaslık oranında, hasta dediğimiz hastaların gerçekten kaçının hasta olduğunu gösteren
Kesinlik oranında, hassaslık ile kesinliğin harmonik ortalaması olan F ölçütü oranında, başarı
ile doğru orantılı olan ROC alanı altında kalan alan oranında ve başarı yüzdesi oranında bir
artış yaşanırken, hasta olmayanlara hangi olasılıkla yanlış bir şekilde hasta olduğunu
söyleyebilme olasılığının formüle edilmiş hali olan FP oranında bir azalış olması çalışmanın
başarılı bir çalışma olduğunun göstergesidir.
Ayrıca hastaların en fazla yarısına erken devrede tanı konulabiliyorken bu çalışma sayesinde
ilgili oran maksimum %79.7927’ye kadar çıkmış olup bu oranın doktorların karar vermesine
yeterli gelecek düzeyde olduğu düşünülmüştür. Ek olarak literatürde, ince bağırsak
görüntüleri üzerinde polip tespiti ile ilgili bu tarz bir çalışmanın bulunmamasından dolayı bu
çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
9. GELECEK ÇALIŞMALAR
İnce bağırsak görüntüleri üzerinde yapılan bu çalışmada görüntüler, matlab programının ön
işleme aşamasında -[1] çalışmasındaki polipli kalın bağırsak görüntülerinin alınması anında
görüntülerde oluşan parlamaları, çalışmanın önişleme safhasında yok edilmesi gibi- [1]
çalışmasını baz almak suretiyle görüntüler üzerinde parlaklıkları yok etme işlemine tabi
tutulması durumunda görüntülerin başarı oranlarında bir artış olacağı planlanmaktadır.
10. KAYNAKLAR
[1] B. G.-Z. D. S.-S. A. E. Alain Sanchez-Gonzalaz, «Automatized Colon Polyp
Segmentation via Contour Region Analysis,» Computers in Biology and Medicine, 2018.
[2] M. P. A. K. M. F. Dimitris K. Lakovidis, «Automatic lesion detection in capsule

www.ankarakongresi.org

P.678

October 4-6, 2019 Ankara

INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE
ON SCIENTIFIC RESEARCHES

endoscopy based on color saliency: color to an essential adjunct for reviewing software,»
%1 içinde Gastrointestinal Endoscopy, Lamia, Greece ;Edinburg, United Kingdom, 2014,
pp. 877-883.
[3] M. Ç. A. E. Erkin Tekeli, «Yerel İkili Örüntü (LBP) ve Şekil Bilgisi Tabanlı Bir Desen
Bölütleme Metodu».
[4] M. S. V. K. A. R. K. T. Sai Prasad, «Clinical Epidemiology and Global Health,» Elsevier,
2018.
[5] A. A. Ahmet Haltaş, «Medline Veritaban Üzerinde Bulunan Tıbbi Dokümanların Kanser
Türlerine Göre Otomatik Sınıflandırılması,» Bilişim Teknolojileri Dergisi, 2016.
[6] M. Ç. A. E. A. Mustafa Danacı, «Veri Madenciliği Yöntemleri Kullanılarak,» 2010.
[7] J. S. F. V. Jorge Bernal, «Impact of Image Preprocessing Methods on Polyp Localization
in Colonoscopy Frames,» %1 içinde 35th Annual International Conference of the IEEE
EMBS, Osaka, Japan, 2013.
[8] İ. Ç. Taşkın Kavzaoğlu, «Destek Vektör Makineleri İle Uydu Görüntülerinin
Sınıflandırılmasında Kernel Fonksiyonlarının Etkilerinin İncelenmesi,» Harita Dergisi, no.
144, pp. 73-81, 2010.
[9]Koulaouzidis, D. K. Iakovidis, D. E. Yung, E. Rondonotti, U. Kopylov, J. N. Plevris, E.
Toth, A. Eliakim, G. W. Johansson, W. Marlicz, and others, “KID Project: an internet‐based
digital video atlas of capsule endoscopy for research purposes,” Endoscopy International
Open, vol. 5, no. 06, pp. E477–E483, 2017
[10]D.K. Iakovidis, and A. Koulaouzidis, “Automatic lesion detection in capsule endoscopy
based on color saliency; closer to an essential adjunct for reviewing software,”
Gastrointestinal Endoscopy, vol. 80, no. 5, pp. 877‐883, 2014,
doi:10.1016/j.gie.2014.06.026
[11]D.K. Iakovidis, A. Koulaouzidis, “Automatic Lesion Detection in Wireless Capsule
Endoscopy – A Simple Solution for a Complex Problem,” in Proc. IEEE International
Conference on Image Processing (ICIP), Paris, France, 2014, pp.2236‐2240
[12]D.K. Iakovidis, S.V. Georgakopoulos, M. Vasilakakis, A. Koulaouzidis, and V.
Plagianakos,
“Detecting and Locating Gastrointestinal Anomalies Using Deep Learning and Iterative
Cluster Unification,” IEEE Transactions on Medical Imaging, 2018,
doi:10.1109/TMI.2018.2837002
[13]D.K. Iakovidis, and A. Koulaouzidis, “Software for Enhanced Video Capsule Endoscopy:
State
of the Art and Challenges for Essential Progress,” Nature Reviews Gastroenterology &
Hepatology, vol. 12, no 3, pp. 172‐186, 2015, doi:10.1038/nrgastro.2015.13

www.ankarakongresi.org

P.679

October 4-6, 2019 Ankara

INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE
ON SCIENTIFIC RESEARCHES
KEDİ VE KÖPEKLERDE ANTİTROMBOTİK TEDAVİLERİN
KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF ANTITHROMBOTIC TREATMENTS IN CAT AND DOGS
Dr. Zeynep ÖZDEMİR KÜTAHYA
Anadolu İlaç ve Kimya Sanayi Anonim Şirketi

ÖZET
Kedi ve köpeklerde trombozis, veteriner hekimlikte önemli patofizyolojik olaylar arasındadır.
Farmasötik antitrombotikler, tromboz oluşumunun nedenine bakılmaksızın vücudun trombi
oluşturmasını azaltarak patofizyolojik durumu düzeltmek amacıyla kullanılırlar. Antikoagülan
ilaçlar venöz tromboziste kullanılırken, arteriyel tromboziste antiplatelet ilaçlar kullanılır.
Bazı arteriyel tromboembolizm durumlarında ise antitrombositik ilaçlarla tedavi tam etkinlik
sağlayamadığı için antikoagülanlar ile kombine tedavi tercih edilmektedir. Bu nedenle
tromboz riski taşıyan kedi ve köpeklerde hangi grup antitrombotik ilacın ve uygulanacak
dozaj rejiminin belirlenmesi klinik açıdan önem taşımaktadır. Mevcut derlemede kedi ve
köpeklere uygulanan antitrombotik tedaviler bu alandaki mevcut bilgi ve çalışmalar ışığında
karşılaştırılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tromboz, Kedi, Köpek, Antitrombotikler
ABSTRACT
Thrombosis in cats and dogs is one of the important pathophysiological events in veterinary
medicine. Pharmaceutical antithrombotics are used to fix the pathophysiological state by
reducing the body's formation of thrombi regardless of the cause of thrombosis. Anticoagulant
drugs are used in venous thrombosis and antiplatelet drugs are used in arterial thrombosis. In
some cases of arterial thromboembolism, combined therapy with anticoagulants is preferred
because treatment with antithrombocytic drugs does not provide full efficacy. Therefore, in
cats and dogs at risk of thrombosis, it is clinically important to determine which group of
antithrombotic drugs and the dosage regimen to be administered. In the present review,
antithrombotic treatments in cats and dogs have been tried to be compared in the light of
current knowledge and studies in this field.
Keywords: Thrombosis, Cat, Dog, Antithrombotics
1. GİRİŞ
Endotel hasarı veya disfonksiyonu, kan akımındaki anormallikler ve hiper pıhtılaşma
sendromu trombüs oluşumuna zemin oluşturan faktörlerdir. Bu risk faktörleri tromboza tek
başına neden olabildiği gibi birden fazla faktör de tromboz oluşumunu hızlandırabilir.
Farmasötik antitrombotikler, tromboz oluşumunun nedenine bakılmaksızın vücudun trombi
oluşturmasını azaltarak patofizyolojik durumu düzeltmek amacıyla kullanılırlar. Köpeklerde
protein kaybettiren nefropati ve immun aracılı hemolitik anemi (IMHA) gibi venöz
tromboembolizm (VTE) ile ilişkili hastalıklarda trombi, fibrin bakımından zengindir ve
oluşumları trombosit sayısına ve fonksiyonuna daha az bağlıdır (Aird, 2007). Buna karşılık
arteriyel tromboembolizm (ATE) ile ilişkili hastalıklarda (kedilerde kardiyomyopati gibi)
oluşan trombi trombosit bakımından zengindir; bu nedenle trombositlerin aktive olma,
toplanma ve yapışma yeteneklerini sınırlayan ilaçlar etkili olabilir. Antikoagülan ilaçların
venöz tromboziste (Wolberg et al., 2015), antiplatelet ilaçların arteriyel tromboziste (Smith,
Negrelli, Manek, Hawes, & Viera, 2015) kullanılmasının patofizyolojik gerekçesi budur.
Bununla birlikte in vitro çalışmalarda trombositlerin hemostazın bir parçası olduğu (Hoffman
& Monroe III, 2001; Smith, 2009) bu nedenle de VTE’de antiplatelet ilaçların da
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kullanılabileceği belirtilmektedir (Lowe, 2008; Mackman, 2012). Yapılan deneysel bir
çalışma bu önermeyi desteklemektedir (Cooley & Herrera, 2013) ve antiplatelet ilaçların
insanlarda venöz tromboz riskini azalttığı ortaya konmuştur (Castellucci et al., 2013; Simes et
al., 2014). Ayrıca antikoagülanlar akut koroner sendromlu hastalarda antiplatelet ilaçlar ile
birlikte kullanıldığında daha iyi sonuçlar elde edilmiştir (Chiarito et al., 2018). Kedi ve
köpeklerde birden fazla hiper pıhtılaşma durumu, venöz veya arteriyel tromboza neden
olabildiğinden, aynı anda antikoagülan ve antiplatelet ilaçlar kullanılabilir. Bu derlemede
venöz ve arteriyel tromboziste hangi ilaç veya ilaç kombinasyonlarının kullanılması
gerektiğinden bahsedilmiştir.
1.1. VENÖZ TROMBOZDA ANTİTROMBOTİK İLAÇLAR
Köpeklerde aspirin ve prostasiklin ile heparinin karşılaştırıldığı çalışmada, heparin trombüs
oluşumunu aspirinden daha iyi önlemiştir (Merhi, Bernier, Marois, & Guidoin, 1995).
IMHA’lı köpeklerde yürütülen retrospektif bir çalışmada, ultra düşük doz aspirin verilen
köpekler, heparin uygulanan köpeklerle karşılaştırıldığında hayatta kalma oranları daha
yüksek olmuştur (Weinkle et al., 2005). Köpeklerde deneysel olarak indüklenen
Dirofilariasis’te trombozun önlenmesinde aspirinin etkinliği değerlendirilmiştir. Boudreaux,
Dillon, Ravis, Sartin, & Spano (1991) Dirofilariasis’li köpeklerde ne aspirin ne de
dipiridamolün yüksek dozlarda dahi (ortalama 17 mg/kg) pulmoner tromboembolizme karşı
koruma sağlamadığını belirtirken, Schaub, Keith, & Rawlings (1983) aspirinin endotel hasarı,
trombosit yapışması ve myointimal proliferasyonu azalttığını bildirmişlerdir. Schaub,
Rawlings, & Keith Jr (1981) tarafından yürütülen bir başka çalışmada ise aspirin
Dirofilariasis’li köpeklerde yalnızca 30 gün kullanıldığında etkili olduğu rapor edilmiştir.
Dirofilariasis’li kedilerde pulmoner vaskülatürde aspirin kullanımını araştıran çalışmalarda,
antikoagülan ilaçlar ile antiplatelet ilaçlar karşılaştırılmamıştır. Her iki çalışmada da pulmoner
tromboembolizmin önlenmesinde aspirinin sınırlı etkisi olduğu belirtilmiştir (Rawlings, 1990;
Rawlings, Farrell, & Mahood, 1990).
1.2. ARTERİYEL TROMBOZDA ANTİTROMBOTİK İLAÇLAR
Köpeklerde yapılan çalışmalarda, antikoagülanların arteriyel trombozda antiplatelet ilaçlardan
daha az etkili olduğu ortaya konmuştur (Frederick et al., 1996; Makkar et al., 1997;
Prosdocimi, Zatta, & Finesso, 1988). Frederick et al. (1996) ile Makkar et al. (1997)
tarafından yapılan araştırmalarda, arteriyel trombozun önlenmesinde GPIIb/IIIa inhibitörleri,
heparinden daha etkili bulunmuştur. Ayrıca Makkar et al. (1997) aspirinin stente bağlı
trombozun önlenmesinde etkisiz olduğunu belirtmişlerdir. Femoral arter trombozunda
Prosdocimi et al. (1988) heparinin, aspirin ve diğer trombosit agregasyon inhibitörlerine göre
daha etkisiz olduğunu rapor etmişlerdir. Her iki ilaç grubunu doğrudan karşılaştıran
çalışmalar, köpeklerde arteriyel trombozda antiplatelet ilaçların daha etkili olduğunu gösterse
de heparin, düşük molekül ağırlıklı heparin (DMAH) ve köpeklerde Xa ve trombinin
doğrudan inhibitörleri dahil antikoagülanların da etkili olduğunu gösteren birçok çalışma
mevcuttur. Bu çalışmalardan birinde heparinin köpeklerde böbrek naklinden sonra, böbrek
arter trombozuna karşı aspirinden daha iyi etkinlik sağlayabileceği bildirilmiştir (Macdonald
et al., 1970).
1.3. TROMBOZ RİSKİ OLAN KEDİ VE KÖPEKLERDE ASPİRİNE KARŞI
KLOPİDOGREL
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IMHA’lı köpeklerde aspirin ile klopidogrelin etkinliğini karşılaştıran çalışmada sağ kalım ve
trombotik olayların sıklığı yönünden iki tedavi grubu arasında fark rapor edilmemiştir
(Mellett, Nakamura, & Bianco, 2011). Başka bir deneysel çalışmada ise koroner arter
trombozu olan köpeklerde klopidogrel aspirinden daha iyi etki göstermiştir (Yao et al., 1994).
Kardiyojenik arteriyel tromboembolik öyküsü olan kedilerde yapılan prospektif bir çalışmada,
klopidogrelin aspirinden daha etkili olduğu belirlenmiştir. Klopidogrel, tromboz nüksünü
uzatmış, ortalama yaşam süresini arttırmıştır (Hogan et al., 2015).
1.4. TROMBOZ RİSKİ OLAN KEDİ VE KÖPEKLERDE YENİ ANTİTROMBOTİK
İLAÇLAR
Spesifik olarak fibrinojen (absiksimab, lotrafiban), adenozin 5’-difosfat (tikagrelor), kollajenVWF (GPG-290) ve tromboksan (terutroban) için trombosit reseptörlerini antagonize eden
ilaçların kanin trombositlerine karşı etkili olduğu bildirilmiştir. Bu ilaçlardan sadece
tikagrelor ve absiksimab piyasada bulunmaktadır (Hennan et al., 2006; Hong, Huang,
Driscoll, & Lucchesi, 2006; Toomey et al., 2002; Wang et al., 2010).
Kedilerde deneysel oluşturulan arteriyel yaralanmada aspirin ile aspirin ve absiksimab
kombinasyonunun etkinliği karşılaştırılmıştır. Kombine tedavi uygulanan kedilerde daha az
trombüs oluşumu belirlenirken mukoza kanama zamanları uzamıştır (Bright, Dowers, &
Powers, 2003).
1.5. TROMBOZ RİSKİ OLAN KEDİ VE KÖPEKLERDE HEPARİNE KARŞI DMAH
Köpeklerde düşük ve yüksek dozlarda heparin ile dalteparini karşılaştıran prospektif bir
çalışmada dalteparin ve düşük doz heparin, anti-Xa aktivitesi sağlamazken yüksek doz
heparin kanama oluşturmuştur (Scott, Hansen, & DeFrancesco, 2009). Enoksaparinin
IMHA’lı köpeklerde etkili olduğu bildirilmiş ancak heparin ile etkinliği karşılaştırılmamıştır
(Panek, Nakamura, & Bianco, 2015). Helmond, Polzin, Armstrong, Finke, & Smith (2010)
bireye özgü doz ayarlaması yapılan heparinin sabit doz heparine kıyasla daha etkili olduğunu
belirtirken, Breuhl, Moore, Brooks, & Scott-Moncrieff (2009) köpeklerde sağ kalım oranını
Panek et al. (2015) tarafından yapılan çalışmaya göre daha düşük belirlemiştir. Ayrıca
DMAH kullanıldığında reperfüzyonun daha kısa sürede sağlandığı ve damar oklüzyonunda
önemli derecede azalma olduğu ifade edilmektedir (Rebello, Kasiewski, et al., 2001). Farklı
çalışmalarda da DMAH’nin heparine göre kanama eğilimiyle ilişkili olarak daha üstün olduğu
rapor edilmiştir (Jun et al., 1995; Leadley Jr et al., 1997; Libersan et al., 1998; Mestre et al.,
1985).
Venöz staz modeli oluşturulan kedilerde enoksaparinin antitrombotik etkisi belirlenmiştir
(Van De Wiele, Hogan, Green III, & Sederquist, 2010). Kedilerde DMAH’nin
farmakokinetiğini araştıran çalışmalar incelendiğinde, dalteparin (Mischke et al., 2012;
Schönig & Mischke, 2016) ve enoksaparinin (Mischke et al., 2014) tekrarlanabilir
farmakokinetiğe sahip olduğu rapor edilmiştir. Ayrıca kedilerde güvenilir anti-Xa aktivitesi
elde edebilmek için DMAH’nin sık sık uygulanması gerektiği bildirilmiştir (Alwood et al.,
2007; Vargo, Taylor, Carr, & Jackson, 2009).
1.6. TROMBOZ RİSKİ OLAN KEDİ VE KÖPEKLERDE DİREKT XA İNHİBİTÖRÜ
Deneysel damar tıkanıklığı oluşturulan köpeklerde direkt Xa inhibitörlerinin heparine eşdeğer
etki sağladığı belirlenmiştir (Abendschein et al., 2001; Lynch Jr, Sitko, Lehman, & Vlasuk,
1995; Rebello, Bentley, et al., 2001). Rivaroksabanın IMHA’lı köpeklerde etkili olduğu
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ortaya konmuştur (Morassi, Bianco, Park, Nakamura, & White, 2016). Ayrıca rivaroksabanın
venöz trombozlu hastalarda trombüs boyutunu azalttığı rapor edilmiştir (Yang, Cunningham,
Rush, & de Laforcade, 2016).
Kedilerde direkt Xa inhibitörlerinin farmakokinetiği ve farmakodinamiğini araştıran
çalışmalar incelendiğinde hem rivaroksaban hemde apiksabanın güvenilir ve iyi tolere edildiği
belirlenmiştir (Dixon‐Jimenez et al., 2016; Myers, Wittenburg, Olver, Martinez, & Bright,
2015).
1.7. TROMBOZ RİSKİ OLAN KEDİ VE KÖPEKLERDE DMAH’YE KARŞI DİREKT
XA İNHİBİTÖRLERİ
Köpeklerde elektrolitik arteriyel ve venöz hasarın oluşturulduğu bir çalışmada direkt Xa
inhibitörünün trombozun önlenmesinde enoksaparine eşdeğer bir etkiye sahip olduğu tespit
edilmiştir (McClanahan et al., 2001). Köpeklerde direkt Xa (çoğunlukla rivaroksaban ve
apiksaban) inhibitörlerinin farmakokinetiği ve farmakodinamğini araştıran çalışmalar
tarandığında, direkt Xa inhibitörlerinin güvenli, oral kullanıma uygun ve tekrarlanabilir
farmakokinetiğe sahip olduğu belirlenmiştir (Bérénice Conversy et al., 2013; Conversy, Blais,
Dunn, Gara-Boivin, & Del Castillo, 2017; He et al., 2011; Lang, Freudenberger, & Weinz,
2009; Weinz, Schwarz, Kubitza, Mueck, & Lang, 2009; Zhang et al., 2013; Zhang et al.,
2009).
Yukarıda da belirtildiği gibi kedilerde direkt Xa inhibitörlerinin farmakokinetiği ve
farmakodinamiğini araştıran çalışmalar incelendiğinde hem rivaroksaban hemde apiksabanın
güvenilir ve iyi tolere edildiği belirlenmiştir (Dixon‐Jimenez et al., 2016; Myers et al., 2015).
1.8. VENÖZ TROMBOZ RİSKİ OLAN KÖPEKLERDE KOMBİNE TEDAVİ
IMHA’lı köpeklerde trombofilaksi için sadece heparin yerine aspirin ile heparin kombine
edildiğinde daha iyi sonuçlar elde edilmiştir (Weinkle et al., 2005). Akut koroner sendromlu
hastalarda oral antikoagülanlar, antiplatelet ilaçlar ile kombine edildiğinde kanama riskinin
artacağı rapor edilmiştir (Chiarito et al., 2018). Ayrıca köpeklerde kombine tedavi
uygulanmadığı halde DMAH tedavisi küçük hemorajik kanamalara neden olmuştur (Panek et
al., 2015).
1.9. ARTERİYEL TROMBOZ RİSKİ OLAN KEDİ VE KÖPEKLERDE KOMBİNE
TEDAVİ
Köpeklerde yapılan çalışmalarda, antikoagülan ve antiplatelet ilaç kombinasyonu ile tek
antikoagülan tedavisi ile karşılaştırılmış, elde edilen sonuçlarda iyileşmeler kaydedilmiştir
(Lake-Bakaar, Johnson, & Griffiths, 2012; Winter, Sedacca, Adams, & Orton, 2012; Yang et
al., 2016). Akut koroner sendromlu hastalardan oluşan bir meta-analizde, antiplatelet
tedavisine ek olarak direkt oral antikoagülanların kullanılması iskemik hasarı azaltmıştır
(Chiarito et al., 2018). Bu çalışmalar ışığında sadece antiplatelet ilaçlarla tedavi edilen
köpeklerde nüks oranının, antikoagülan ve antiplatelet ilaç kombinasyonu ile tedavi edilen
köpeklere göre daha yüksek olduğu ifade edilebilir.
Kedilerde yapılan çalışmalardan elde edilen veriler, antiplatelet tedavisine kıyasla multimodal
tedavinin ATE nüksünü azaltabileceğini göstermiştir (Smith et al., 2004; Smith, Tobias,
Jacob, Fine, & Grumbles, 2003). Farklı bir çalışmada, sadece aspirin uygulanan kedilerde
nüks oranı kombine tedavi uygulanan kedilerle karşılaştırıldığında daha yüksek bulunmuştur
(Schoeman, 1999). Ayrıca ATE’si olan kedilerde nüksün önlenmesi ve yaşam süresinin
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uzatılması için klopidogrelin aspirinden daha etkili olduğu rapor edilmiştir (Hogan et al.,
2015). Bu nedenle klopidogrelin DMAH veya anti-Xa inhibitörü gibi bir antikoagülan ile
kombine edilmesi, ATE riski olan kedilerde daha iyi sonuç verebilir.
2. SONUÇ
Trombozun epidemiyolojisi, bireysel farklılık, hastalık durumu, yaş, ırk, cinsiyet, beslenme,
genetik faktörler, kullanılan ilaçlar antitrombotik seçimini ve antitrombotiklere cevabı
etkileyen faktörlerdir. Kedi ve köpeklerde antitrombotik ilaçlar için en uygun tedavi
protokollerini oluşturmak ve ilaçların klinik uygulamada etkinliği ve güvenliğini doğrulamak
için bu alanda daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Yeni antitrombotik ilaçların
farmakolojik özelliklerini optimize etmek ve fayda-zarar profillerini geliştirmek için beşeri
hekimlikte araştırmalar devam etmektedir. Veteriner hekimlikte de bu ilaçları klinik
uygulamalara dahil etmeden önce deneysel ve klinik araştırmalar yapılmalıdır.
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