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ABSTRACT 

Electronic equipments with high performance generate more heat than that of conventional 
ones. Therefore, thermal control has a crucial factor in the design of electronic equipments due 
to undesirable increased thermal stresses and mechanical faults in the system. In this work, flow 
and heat transfer from semi spheres by placing at different angles of 40o, 60o, 90o and without 
angle in channels were numerically examined. The boundary conditions were indicated as three 
dimensional, incompressible, fully developed and laminar flow for converging-diverging 
channels having eight semi-spheres with different angles. The continuity, Navier-Stokes and 
energy equations were solved numerically by using Ansys-Fluent-17.0 software program. Air 
was taken as working fluid. Inlet temperature of the air to the channel and surface temperatures 
of the spheres are 300 K and 350 K, respectively. The effects of different locations of semi-
spheres with as angle on the heat transfer and pressure loss coefficient increment and flow 
structure in the case of different Re numbers of 100, 200, 400 and 800 were investigated. The 
results were presented as variations of average Nusselt number, outlet temperature and heat flux 
and also pressure loss coefficient of the fluid according to different Re numbers. Besides, 
temperature and velocity contours and also velocity vectors among the spheres and along the 
channel were analyzed. In addition to these, mean Nusselt numbers and heat fluxes for each of 
eight semi spheres were researched at different Re numbers. The obtained results show that the 
location angles of the semi spheres in the converging-diverging channel have a great importance 
on account of flux and mixing of the fluid among the spheres in order to make cooling effective. 
The highest heat transfer was also attained for 40o angle comparing with without angle.  

Keywords: Converging-diverging channel, Placement angle, Semi sphere, Heat transfer 
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1. INTRODUCTION

Fluid flow in converging-diverging channels is one of the most important topics because of a 
wide range of usage in heat transfer and fluids dynamics applications. Especially, cooling 
process of the electronic equipments looks like the flow in converging-diverging channels and 
the cooling can be enhanced with use of they. However, heat transfer has a great important role 
in the design of various heat exchangers, nuclear reactors, solar collectors, heaters, coolers, 
internal-combustion engines, combustion chambers, electric machines etc. It is required that the 
heat transfer is taken the highest values in order to design of compact devices. Nowadays, 
various type heat exchanger designs have been improved. Heat transfer coefficient belonging 
to surface geometry of these heat exchangers and flow properties with pressure loss coefficient 
should be determined. One of the heat transfer increment methods is continuous renewed of 
boundary layer. For this aim, shifted plate serials have been investigated in literature and it has 
been shown that the heat transfer coefficients can be increased.   

One of the developed methods for enhancement of heat transfer surface area and the most 
important for improving of heat transfer coefficient by forming flow mixture section is 
communicating converging diverging channels. By means of these channels, enhancement in 
heat transfer can be carried out by increasing surface area in unit volume and especially by 
composing mixture section. Pressure drop also increases with increasing heat transfer at flow 
on these surfaces. Therefore, main goal for using of these surfaces is that when it is provided 
maximum enhancement in heat transfer, increment in pressure drop is obtained by minimizing 
of flow rate.  The main purpose should be become to determine optimum values which increase 
the system performance.  

Converging-diverging channels as periodic has become subject of interest for many researchers. 
Sparrow and Prata [1] investigated flow and heat transfer with Reynolds number between 100 
and 1000 at converging-diverging conic channels with unconnected as periodic both 
experimental and numerical. It was shown in study that pressure loss was little more according 
to flat tube and Nusselt number as depending on Prandtl number. It was seen that Nusselt 
number was less than flat tube for Pr<1, it was little more according to flat tube for Pr>1 in 
study. Patankar [2] studied flow and heat transfer under fully developed flow conditions in 
rectangular cross-section channels that were periodically variable cross section in flow 
direction. It was found that the uniform wall temperature was similar due to the fact that the 
velocity and temperature profiles changed periodically in the modules. It was determined that 
the temperature area in a given wall heat flux periodically repeated itself. With the concept of 
periodically fully developed flow and solution method, Patankar developed the first theorem of 
such heat transfer mechanisms. Here, he determined that the Nusselt number in the periodically 
fully developed flow was very high relative to the smooth channel flow and was a function of 
the Reynolds number. Kelkar and Patankar [3] investigated flow and heat transfer in channels 
with fins by studying constant fluid properties and considering flow as two-dimensional. In this 
study, two parallel plates were used and the flow was simulated by placing fins on the surfaces 
of the parallel plates. The calculations were examined by changing the variables such as 
Reynolds number, Prandtl number and fin conductivity in different geometric parameters. An 
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increase in heat transfer was observed when the fins were placed on the plate surfaces as the 
fluid contacted more surfaces and moved with mixing. Also, it indicated that the increase in 
pressure drop helped to increase the heat transfer.   

Wang and Vanka [4] numerically examined flow and heat transfer in periodic sinusoidal 
channels. Their studies showed that heat transfer was increased in such channels but the 
increase in pressure loss was less than the increase in Nusselt number. Chunhua et al. [5] and 
Pankaj et al. [6] experimentally examined periodically interrelated axial vortex generators. 
They made comparison in their work for the appropriate fin types in the vortex generators.  Zhu 
et al. [7], Chunhua et al. [8] ve Sohankar [9] calculated the effects of vortex generators on heat 
transfer by using a three-dimensional numerical method. They came to the conclusion that by 
using the vortex generators, the Nusselt number can be increased significantly. For the renewal 
of the boundary layer, general equations were extracted and analyzed by using analytical and 
numerical results for heat and mass transfer coefficients in shifted plate arrays channel and plate 
and it was shown that heat transfer coefficients can be increased (Reasfeld [10], Sparrow  [11], 
Patankar [12], Yılmaz [13]). Yılmaz and Ayhan [14] who were the first scientists theoretically 
and experimentally examined the heat transfer in the converging-diverging channels connected 
to each other. Here, it was stated that heat transfer can be increased significantly according to 
normal channels due to a good mixing as perpendicular to the flow in the channels and it was 
concluded that heat transfer can be increased further at the high Reynolds numbers. 

It was indicated that heat transfer in communicating elements was be very high relative to 
unconnected elements by Fuji et al. [15] and Russel et al. [16] and the results of similar studies 
related to these were given. As a result of the experiments carried out, it was shown that this 
design was an effective method for increasing heat transfer.  Kotcioğlu et al. [17] investigated 
experimentally the heat transfer and fluid flow at the channels with rectangular cross-section 
existing within the fin generator for different Re numbers (3000-30000) and the conditions of 
flow with turbulance. It was researched the effect of fin angles variation on the heat transfer 
and observed a strong flow mixing at the transition regions found back of the each of fin pairs. 
It was determined that this flow mixing caused to improve heat transfer and on the other hand, 
it was seen that friction factor increased. Kotcioğlu and Bölükbaşı [18] performed experiments 
by placing three different fins on a vertical channel with a rectangular section. The fins 
belonging to the test elements were shaped of converging and diverging fins according to flat 
surface, cylindrical and air flow direction by doing angle. It was deduced that the heat transfer 
coefficient improved in periodically placed fins as groups in especially converging and 
diverging fins due to periodic regeneration of the boundary layer. Karabulut et al. [19] 
researched the effects of location of semi spheres as multiple serials, placement angle and 
positions of spheres according to each other on the pressure drop and heat transfer enhancement 
for case of different Re numbers. The obtained results showed that the positions of spheres had 
a great importance in the case of placement as multiple serials of semi spheres. Chandra et al. 
[20] investigated the heat transfer performance and fluid flow in three-dimensional converging-
diverging microchannel of circular cross section, numerically. For this aim, in proposed
microchannels, they studied the effect of Reynolds number, converging-diverging angle and
cross-section length on pressure drop and heat transfer. The obtained results indicated that the
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flow in the converging-diverging cross-section caused stronger recirculation and flow 
separation, which decreases with decreasing the converging-diverging angle and increases with 
increasing aspect ratio. Pehlivan [21] experimentally studied heat transfer and pressure drop 
characteristics of air flow in corrugated channels. Experiments were carried out for uniform 
wall heat flux and Reynolds number varied from 2000 to 9000. Four different types finned 
plates were used as two sharp and two rounded corrugation peak in the experiments. Channel 
height effects on heat transfer and pressure drop were searched. It was seen that the increase of 
corrugated angle and channel height increased the heat transfer.  

When considering the studies indicated in literature, it is seen that heat transfer and flow 
structure of converging-diverging channels having different angle locations as semi-spheres 
like at this work have not already been investigated. In this work, it was studied with original 
geometry and angle positions for converging-diverging channels. Therefore, in the presented 
study, especially in electronic equipments in order to ensure the more effective cooling which 
reduces thermal stresses and prevents undesirable results due to mechanic faults, the heat 
transfer, pressure drop and flow structures of converging diverging channels composed of 8 
semi spheres with different angles were researched. Also, the distributions of temperature, 
velocity contours and velocity vectors along the channel were examined and the effects of semi 
spheres on temperature, velocity and flow structure characteristics among the converging 
diverging channels were evaluated. However, variations of the mean Nusselt number and heat 
transfer rate according to different Reynolds numbers and semi sphere angles were numerically 
investigated compared with semi sphere without angle in the converging diverging channels. 
Besides, mean Nusselt numbers and heat fluxes for each of eight semi spheres were pointed out 
and researched as table at different Re numbers. Continuity, Navier-Stokes and energy 
equations were solved together to calculate heat transfer at channels. These basic conservation 
equations describing the problem were solved with computer program of Ansys FLUENT-17.0 
finite element method based.  

2. NUMERICAL METHOD

Numerical study was conducted three dimensional, laminar, steady, incompressible fluid flow 
and constant fluid properties by using finite volume method of FLUENT 17.0 software 
program. Body forces and viscous dissipation and heat radiation are ignored due to the weak 
temperature gradients in the flow.  

The finite volume method depends on the basis of dividing the geometry which will be solved 
in parts to find a solution for each of these sections and then by uniting these solutions to obtain 
a general solution of the problem. This method employs a method which depends on the control 
volume for turning heat flow equations into algebraic equations which can be solved 
numerically. In other words, this method depends on the basis of taking the integration of heat 
flow equations in each control volume. The result of this integration supplies equations which 
identify each control volume coming into existence. In order to arranging the most proper grid 
model, a fine grid should be composed in sections where the change in variables such as 
velocity, pressure and temperature is bigger. A grid independence test was carried out by 
comparing the results of different grid meshes as shown in Table 1 for Re=100. The test points 
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out that 985458 grids are sufficient (< 0.1 % difference compared with 2854420 elements). The 
grid distribution is shown in Fig. 1 with 985458 elements for placement without angle. A 
structured grid is implemented around the semi spheres. Convergence of the computations is 
stopped for the continuity and the momentum equations when residues are less than 10-6 and 
for the energy equation when residues are less than 10-7. 

Table 1. Grid independence test of the model 

The resulting equations are expressed as follows [22] 

Continuity equation 

0u v w
x y z
∂ ∂ ∂

+ + =
∂ ∂ ∂

 (1) 

Momentum equation 

x momentum equation 

2 2 2

2 2 2

u u u p u u uu v w
x y z x x y z

ρ µ
  ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂

+ + = − + + +  ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂   
                        (2) 

y momentum equation 

2 2 2

2 2 2

v v v p v v vu v w
x y z y x y z

ρ µ
  ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂

+ + = − + + +  ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂   
                      (3) 

Number of 
elements Num f qout (W/m2) Tout (K) 

185465 11,7452 1,7854 145,854 315,0125 
985458 11,0157 1,794902 146,754 315,4630 
2854420 11,0158 1,794854 146,755 315,4634 

Figure 1. Mesh structure applied to models 
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z momentum equation 

2 2 2

2 2 2

w w w p w w wu v w
x y z z x y z

ρ µ
  ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂

+ + = − + + +  ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂   
                      (4) 

Energy equation 

2 2 2

2 2 2
p

T T T k T T Tu v w
x y z c x y zρ

  ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
+ + = + +   ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂  

    (5) 

In above equations, u , v and z are the velocity components, p  is the pressure, µ is the dynamic 
viscosity, ρ  is the density of the fluid, T  is the temperature of the fluid, k is the thermal 
conductivity, υ kinematic viscosity and cp is specific heat. 

Reynolds number 

m hV .DRe =
ν

  (6) 

Here, Dh is the hydrolic diameter of the channel, Vm is the mean velocity. 

( . )
( )

c
h

4A 4 H WD
P 2 H W

= =
+

   (7) 

Ac and P are the cross section area, perimeter of the channel when H and W are height and 
width, respectively. 

Boundary condition and Nusselt number are given as follows 

( )cf
surface

dTk h T T
dn ∞

 − = − 
 

 and . hh DNu
k

=   (8) 

h is the heat convection coefficient. 

Pressure drop can be calculated as below 

.. .
2

m
L

h

VLP f
D 2

ρ
∆ =   (9) 

LP∆ is the pressure drop at the flow direction in the channel, f is the pressure loss coefficient 
(friction factor). 

f, friction factor (pressure loss coefficient) between plates can be calculated with Eq. (10) as 
analytical. 

Re
96f = (10)
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3. GEOMETRIC MODEL

To numerically solve flow and temperature domains of the semi spheres located in converging 
diverging channels, a rectangular channel and four different models composed of semi spheres 
with three different angles and without angle as shown in Fig. 2. Here, the flow is toward the 
inside of the channel. Figure 3 shows the geometric boundary conditions. The bottom, top, and 
side parts are solid surfaces defined as walls when the left side of the channel is given as velocity 
inlet. The cross-sectional area on the right side of the duct is defined as the pressure outlet. 
There is no need to define the pressure at the exit because the velocity is defined in the inlet 
according to Patankar [12]. At the same time, channel was divided to two from the middle to 
simplify the calculation and symmetric boundary condition is valid.  The surfaces of the semi 
spheres were heated up to 350 K and air inlet temperature to channel was 300 K. The Reynolds 
numbers for inlet velocities are 100, 200, 400 and 800.   

Channel shape        : Rectangular 
Channel heigth (H)        : 120 mm 
Channel length (L)       : 243 mm 
Channel element shape        : Semi sphere 
Channel element angle (Φ)   : 0o, 40o, 60o and 90o 
Channel element diameter (D) : 20 mm 
Distance between the channel elements (l) : 30 mm 
Reynolds number       : 100, 200, 400, 800 
Fluid (air) temperature (Tc) : 300 K 
Sphere surface temp.   (Tcf) : 350 K 

This study was performed under the stated assumptions: 
i) Flow is three dimensional, steady and laminar;
ii) The used fluid is incompressible and air;
iii) Aluminium was used as channel and channel element material (semi sphere);
iv) Thermal properties of the fluid are constant;
v) There is no heat generation for both fluid and solid material.

60o 

90o 40o 

 0o 

Fluid inlet Fluid outlet 
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Table 2. Comparing of numerical results obtained for f 

Motion of the fluid among the semi-spheres with different angles as 0o, 40o, 60o and 90o in the 
channel at Re = 100 is visualized using velocity vectors in Figure 5. In addition, semi-spheres are 
indicated by zooming in order to better show the flow among the semi-spheres. Semi-spheres, 
which are composing of converging diverging channels cause to fluid circulation by providing the 
fluid mixing among themselves. The circulation around the semi-spheres is very small for 0o. 
However, as the angle is increased, flow passes through the channels among the spheres, as can be 

Re f=96/Re 
(Analytical) 

f (Erdinc, [23]) f (Presented study) 

100 0,96 0,960159 0,9579 
200 0,48 0,481034 0,4789 
400 0,24 0,240616 0,2394 
800 0,12 0,120082 0,1197 

Figure 3. Boundary conditions used in numerical calculations 

4. EVALUATION OF THE RESULTS

The results of the f-friction factor variation of the presented numerical study with the Re number 
for parallel plate are shown both in Figure 4 and Table 2 by comparing analytical (Eq. 10) and 
numerical results obtained from Erdinc [23]. It is seen that the results are very compatible with 
each other and therefore it is considered that the numerical study is correct and acceptable. 

Figure 4. Comparing the results obtained for f-friction factor 
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seen for 40o, 60o. But, optimum sphere angle should be determined for generating the better flow 
among the channels, because location of the spheres against the flow leads to reduce fluid motion 
among the spheres such as angle of the 90o.  Therefore, the placement angle of spheres to channel 
is very important for continuity of the flow.  

In Figure 6, the variation of f-friction factor with Reynolds number is pointed out for different 
angles of semi-spheres as 0o, 40o, 60o and 90o. When the graph is examined, it is seen that the 
minimum friction factor value is obtained for semi-spheres with 0o angle due to lower circulation 
of fluid among the spheres. However, because sphere arrangement angle prevents fluid motion, 
the maximum friction factor occurs at the 90o angle. On the other hand, although the values of the 
friction factor are close to each other for angles of 40o and 60o, they are overall high for 40o angle 
that the circulation among the semi-spheres is more than that of 60o. In addition, the friction factor 
decreases with the increasing of Re number as can be also seen from Fig. 6. 

Variations of the fluid outlet temperatures from the channels having different semi-sphere location 
angles for different Reynolds numbers are shown in Fig. 7. The outlet temperature values are much 
close to each other for the converging-diverging channels with different angles, the outlet 
temperature value of fluid at the channel with 40o angle is higher. This result indicates that the 
mixing and motion of the fluid among semi-spheres are intense for 40o angle, which leads to 
increase the heat transfer from spheres to fluid. However, the lowest value of the outlet temperature 
is achieved for channel with 0o angle in which the fluid mixing is less.  

Figure 5. Presentation of velocity vectors for models with 0o,40o, 60o and 90o, Re=100 

60o 

90o 40o 

0o 
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The mean Nusselt number values of the semi-spheres having different location angles are shown 
in Fig. 8 according to different Reynolds numbers. Because the mixing rates of the fluids are more 
for 40o and 60o, the temperature variations of the fluids among the spheres are higher than that of 
the angles of 0o and 90o as can be seen in Fig. 7. Thus, higher mean Nu number values are obtained 
with an increasing in Reynolds number. While the highest Nusselt number values as an average 
are attained for the converging-diverging channel with angle of 40o, the minimum value is 
achieved at the converging-diverging channel having 0o angle. 

Figure 9 exhibits the variation of heat flux value at the outlet of the channel for different Re 
numbers and semi-sphere angles. The heat flux values increase more by the increase of Re 
number for channels with 40o and 60o angles where the Nu number and outlet fluid temperature 
values are higher. As the increase in the Re increases the amount of heat transfer to the fluid, 
the highest heat transfer value is attained for 40o angle. 

Figure 6. Variation of the f-friction factor (pressure loss coefficient) with Re number 

Figure 7. Variation of the fluid outlet temperature with Re number 
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Temperature and velocity contour distributions of converging-diverging channels having semi-
spheres with angles of 0o, 40o, 60o and 90o are shown in Fig. 10 as A and B, respectively. When 
the temperature contours of semi-sphere series with 0o angle are high due to the difficult passing 
of fluid among the spheres, temperature gradient among the spheres increases with increase in the 
angle especially at 40o and 60o, which points out the increment in heat transfer from the spheres to 
fluid. However, the circulation of the fluid among the converging-diverging channels reduces 
because of the location of the spheres at 90o angle. Decrease in the fluid motion among the channels 
is seen clearly from the velocity contours. The fluid velocity reduces among the spheres due to 
decreasing of the mixing of the fluid coming from the top and bottom of the semi-spheres.  

The values of the local Nu number and heat flux for each of eight semi-spheres with 40o at 
different Re number values of 100, 200, 400 and 800 are given in Table 3. As can be seen from 
the table, at the first semi-sphere where the temperature difference among the air and spheres 
is maximum, NuL and heat flux values are high and they reduce along the other spheres. 
However, local Nu number and heat flux values increase with increasing of Re number.  

Figure 8. Variation of the mean Nu number with Re number 

Figure 9. Variation of the heat flux with Re number at the channel outlet 
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Table 3. Local Nu number and heat flux values for each of semi-sphere with 40o at the channel  
Sphere 
Line 

Re=100 
NuL

Re=200 
NuL 

Re=400 
NuL 

Re=800 
NuL 

Re=100 
q(W/m2) 

Re=200 
q(W/m2) 

Re=400 
q(W/m2) 

Re=800 
q(W/m2) 

1. 21,970 26,685 32,866 48,273 439,62 584,44 769,70 970,03 
2. 13,435 16,354 23,572 39,031 268,84 358,17 552,03 784,32 
3. 11,678 12,663 20,123 36,097 233,68 277,33 471,27 725,35 
4. 11,290 12,100 17,285 29,667 225,91 265,00 404,8 596,15 
5. 10,881 11,797 14,279 26,876 217,73 258,37 334,39 540,06 
6. 10,562 12,127 13,896 30,818 211,35 265,61 325,43 619,27 
7. 10,140 11,852 12,395 31,637 202,90 259,59 290,29 635,74 
8. 10,469 12,543 12,985 30,458 209,50 274,71 304,11 612,04 

0o 0o 

40o 40o 

60o 60o 

90o 90o 

A B 

Figure 10.  Contours of A-Temperature, B-Velocity for 0o, 40o, 60o and 90o angles at Re=100 



 

  Year 3 (2019)   Vol:7  Issued in FEBRUARY, 2019    www.ejons.co.uk  

EJONS  International Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences ISSN 2602 - 4136 

13 

5. CONCLUSIONS

Because of the increase in thermal stresses of the system as a result of overheating of electronic 
equipments and mechanical failures in terms of prevention of undesirable results, it is required 
that electronic elements should be cooled effectively. One of the methods developed to increase 
the heat transfer surface area and the most importantly, to improve the heat transfer coefficient 
by forming the mixing area is the converging-diverging channels associated with each other. 
Thanks to these channels, it is possible to improve the heat transfer by increasing the surface 
area in the unit volume and especially by forming the mixing zone. 

In the present study, the effects of the converging-diverging channels for four different angle 
designs composed of eight half-spheres on the heat transfer, pressure drop and flow structure 
are numerically investigated as three dimensional for steady, fully developed and laminar flow 
by using the Ansys Fluent-17.0 computer program at calculation of the basic equations. 

When analyzed the variations of the fluid outlet temperatures from the channels, it is reached to 
maximum outlet temperature value for the 40o angle. However, the lowest value of the outlet 
temperature is achieved for channel with 0o angle in which the fluid mixing is less. However, when 
the highest mean Nusselt number values are attained for the converging-diverging channel with 
angle of 40o, the minimum value is achieved at the converging-diverging channel having 0o angle. 
This result shows that the mixing of the fluid coming from the top and bottom section of the spheres 
and circulation among the semi-spheres are important factors for increase of the heat transfer. 
Besides, the decreasing of the fluid motion among the spheres is resulted with the increasing in the 
friction coefficient (pressure loss coefficient).  

As a conclusion, the main purpose of the converging-diverging channels is to provide the 
circulation of the fluid among the elements by mixing of the fluid. Therefore, it should be pay 
attention to the placement, angles and numbers of the elements. 
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NOMENCLATURE 

A cross-section area, m2 
cp specific heat, J. kg-1.K-1

D channel element diameter, mm 
Dh hydraulic diameter, m 
f friction factor 
h heat transfer coefficient, W.m-2. K-1 
H   height of channel, mm 
k thermal conductivity, W. m-1.K-1
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l distance between the channel elements, mm
L     length of channel, mm 
p pressure, N. m-2

Δp pressure drop, N. m-2

Nu Nusselt number, dimensionless 
Re Reynolds number, dimensionless 
V    inlet velocity to channel, m.s-1 
T temperature, K 
u, v, w velocity components of x,y,z directions, m.s-1 
W    width of channel, mm 
x, y, z cartesian coordinates, m 

Greek Symbols 

μ dynamic viscosity, kg. s-1.m-1 
ρ density, kg. m-3

Φ   channel element angle, degree 
ν  kinematic viscosity, m2.s-1

Subscripts 

c fluid 
cf sphere surface 
L local 
m mean 
∞ ambient 
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ОБ ОДНОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧЕ ДЛЯ ОПЕРАТОРНО – 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ВТОРОГО ПОРЯДКА В 

ГИЛЬБЕРТОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

ДОКТОР ФИЛОСОФИИ ПО МАТЕМАТИКЕ,ДОЦЕНТ ГАМИДОВ ЭЛЬШАД 

ГАМИД О. (E-MAIL ELSADHAMIDOV@MAIL.RU) 

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕ 

 Аннатация. 

В  работе  найдёны  условия  разрешимости  в  абстрактных  пространствах 

гладких  вектор- функий  для  некоторых  начально – краевых  задач  для  уравнения 

второго  порядка  с  операторными  коэффииентами. 

Все  эти  условия  выражены  свойствами  коэффииентов  операторно- 

дифферениального  уравнения. 

Kлючевые слова:Гилбертово пространство ,орераторно-дифференцифлъных 

уравнений,гладких решений. 

ON A BOUNDARY VALUE PROBLEM FOR SECOND ORDER OPERATOR-

DİFFERENTİAL EQUATİONS İN HİLBERT SPACE 

Abstarct 

İn the paper the solvability conditions in abstract space of smooth vector-functions for 

some initial-boundary value problems for a second order equation with operator 

coefficients are found.All these condtions are expressed by the features of coefficients of 

an operator-differential equations. 

 1.ВВЕДЕНИЕ 

Пусть H  - сепарабельное гильбертово пространства, A  -  положительно 

определённый  самосопряженный  оператор  в  H , а  0H   шкала  гильбертовых 

пространств  порожденный  оператором  A   т.е 

      





 HyxyAxAyxADH  ,,,,,

Пусть   HRL ;2  есть  гильбертово  пространство  вектор – функций   tf

определённых  почти  всюду  в R , со значениями в H , для которых 
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0

2

;2 







 




dttff

HRL
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Следуя  монографию [1] определим следующие пространство при 

натуральных  :1m  

             HRLtuAHRLtutuHRW mmm ;,;:: 222  

с нормой 

 
 

   

2/1
2

;

2

;;
222







 

 HRL

m

HRL

m

HRW
uAuu m . 

При  3m   вудем  выводт  подпространства  в   HRW ;3
2 

        000,:/; 3
2

0
3

2   uuHRWuuHRW

Аналогично  определяются пространства   HRL :2 и  HRW m ;2   при 

  ;R . 

Пусть   YXL ,   пространство  линейных  ограниченных  действующих  из X

в Y . 

Рассмотрим  в  H   следующую  краевую  задачу 

         RttftuAA
dt

du
ApA

dt

ud
,2

2

12

2

 (1) 

    000 uu      (2) 

где     Htutf ,  при Rt почти всюду, а  операторные коэффициенты 

удовлетворяют  следующим  условиям: 

1) ,0p

2) A -  положительно определённый сомосопряжённый оператор; 

3) Операторы        13221211 H,HLH,HLA,H,HLH,HLA   . 

Определение 1. Если при    H;RWtf  1
2 сушествует вектор-функция 

   H;RWtu  3
2   которая удовлетворяет уравнению (1) тождественно в 

  ,R 0 ,  то   tu   будем  называть  гладким  решение  уравнения  (1)  из

 H;RW 
3

2 . 

Определение 2.  Если  при   любом     H;RWtf  1
2   существует  гладкое 

решение   tu   уравнение  (1)  из   H;RW 
3

2   которая  удовлетворяет  оценку 

   HRWHRW
fconstu

;; 1
2

3
2 

 , 

то задача (1), (2)  называется  регулярно  разрешимой  в пространстве   H;RW 
3

2  .

В  данной  работе  мы  найдем  условие  на коэффициенты  уравнения  (1), 

которые обеспечивают регулярно разрешимость  задачи в  пространстве 

 H;RW 
3

2 .  Отметим,  что  для  эллиптических  уравнения   такие  задачи 

исследованы  в  работах   432 ,, .
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2. ОСНОВНОЙ РЕЗУЛЬТАТ

Обозначим  через 

   HRWuuApAuuudtdPuP ;,/
0

3

2

2

00 

   H;RWu,uA
dt

du
Adt/dP 

0
3

2211

uPuPuP 10   H;RWu 
0

3
2 . 

Легко видет  что  при  выполнения  условия  1)  пучок 

  22

0 ApAP  

имеет   вид     AAP 210    ,  где  .Re,Re 00 21  

Поэтому уравнения (1)  относится к параболическому  типу.  При 

   HRWuHRLf ;,; 3
22   это задача изучена  в  работе   5 .

Сперва рассмотрим  следующую  уравнению. 

   HRWfHRWufuP ;,;, 1
2

0
3

20  

Имеет  место  следующая. 

Теорема 1.  Пусть  выполняются  условия 1)  и  2). Тогда  оператор 0P

изоморфно  отоброжает  пространство   H;RW 
3

2 на   .H;RL 2  

Доказательство.  Покажем, что ядро оператора 0P   совподает с 

 .;2 HRL 

Так  как  общее  решение  уравнения     00 tudt/dP   из  пространство 

 H;RW 
3

2   имеет  вид: 

  100
21   AttA

eetu 

при 21   или

  100
21   AtAt

Aetetu 

при 21   , где 2510 /H,   а  1  и  2 есть  корни  многочлена

  12

0   pP . 

В  первом  случае   21    из  краевых  условий  (2)  следует,  что 010    и 

01201   AA или 01   и   0021   A . Отсюда следует, что 

,A 00  т.е. .00  Следовательно ,01  т.е   .tu 00  Во  втором  случае

 21     из  условия  (2)  следует  что 00    и ,01  т.е    00 tu . Таким

образом  00 PKer . 
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Теперь  покажем,  что  образ  оператора 0P   совпадает  с   H;RWu 
0

3
2 .   Так 

как   HRWf ;1
2    то  его  можно  продолжит  в  отрицательном  ось  таким  образом 

 1 чтобы предолжение    HRWtf ;1
21   и 

   HRLHRW
fconstf

;;1
2

1
2 

 . 

Тогда  из  уравнения       ,tftudt/dP 10    после  преоброзование  Фурье получаем,

что  вектор – функция 

      RtfApAEtu  





,ˆ

2

1
1

122

1 


удовлетворяет уравнению     tfdtdP /0 в  R .  Покажем,  что     HRWtu ;3
21  .

Из  теоремы  Планшареля  следует, что  достоточно  доказать     H;RLûA 21
3    и 

   H;RWûA 3
21

3  . Очевидно, что 
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С  другой стороны  при  любом  R
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Из  (3) следует,  что    HRLuA ;21
3

 .  Аналогично  доказывается что 

   HRLu ;21
3

 .  Теперь обозначим  через       ,011 /tut ,  т.е  t1 есть

сужение вектор функции  tu1 на  ,0 .  Тогда    HRWt ;3
21    и 

    2/312/51 0,0 HH   .  Теперь будам  искать  решение  уравнение  fuP 0   в 

виде 

    2/510101 ,,21 Heettu
AttA

 


  при .21  

Отсюда  используя  краевые  условия  (2) получаем: 

 0110   и  012211   AA
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Так  как   2/51 0 H и   ,0 2/31 H то   2/51
1

21

0 0
1

HA 


  


   и 

2/501 H  .  Следовательно    ,;
0

3
2 HRWtu  т.е  образ  оператора 0P

совподает  с  пространством  .:2 HRL  С  другой  стороны  при   HRWu ;3
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32

22 HRLHRL
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Используя  теорему  о  промежуточных  производных  получаем,  что 

   HRWHRW
uconstuP

;;0 3
2

1
2 



Наконец,  применяя теорему  Банаха  об  обратном  операторе мы  получаем 

утверждению  теоремы. 

Рассмотрим  в  пространстве 6H следующие операторные пучки щестого 

порядка 

        22442224

0 2;; AEAAAipEiAR   (4) 

и 

          222242224

1 2;; AEAiAAipEiAR     (5) 

где  p - вешественные  числа,    и    из  вешественные  параметры. 

Имеет  место  следующая. 

Теорема 2.  Пусть 0p . Тогда при  0,0   , а при  0,0  

операторные  пучки  (4)  и  (5)  не  имеет  спектра  на   мнимой оси,  где 
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   (6) 

причем  они  представляются  в  виде 

     ,;;;;;; 000 AFAFAR    (7) 

     AFAFAR ;;;;;; 011    (8) 

где 

           3
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2
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1
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Здесь     ,10,0,   jj     ,0,0Re 1,0,   jj при  0,0   и 

 0,0  

а числа 

  ,1

1112,1121

0,0

2

0,1

2

0,2









c

pcpc
 (11) 

    1,1,1 0,1

2

1,1

2

1,2   apapa      (12) 

Доказательство.  Утверждению  докажем  для  пучка  ,;;1 AR    так  как  оно 

доказывается  для   AR ;;0    аналогично. 

Пусть  A     00   . Тогда при Ri   ,  

      

 
 

  





 













42224

42224

22
22

224222422

1

2
2

1

2;;









p
p

piR

   
    






























1/2/

/
11

2
224

22

2

22

4

4
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p

p

    
  












 12
sup112

224

2

0

224422






 p
p

Так  как,   ,012 224   p   то 

    0
1

1;;
2

422

1 









p
iR 

Таким  образом  при    2
00,0  p   полином   ;;1R  не  имеет  корней  на 

мнимой  оси.  Тогда  его  корни  симметричны  относительно  вешественной  оси и 

начало  координат.  Поэтому 

      ;;;;;; 111  FFR  (13) 

где 

         ,;; 2,11,11  F  (14) 

где 

    0Re,0Re 2,11,1  

Далее  пологая 

        3
0,11,1

2
1,2

3
1 ;;  aaaF 

Сравнивая коэффициенты в равенстве (13) мы найдем коэффициенты 

      0,11,121 ,, aaa . 

Далее,  для  завершение  теоремы  равенству  (13)  применим  спектральную 

разложению  оператора A .  Теорема  доказана. 

Лемма 1.  Пусть    HRWu ;3
2  .  Тогда 
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dt

du
Ap
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ud
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ud
uP
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где  .02/1 uA 

Доказательство.  Очевидно, что 
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ud
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du
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du
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dt

ud
p

dt
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dt
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При        000;
0

3
2   uuHRWu

 

    
 HRLHRL

dt

ud

dt

ud
AuAuA

dt

ud
A

dt

ud

;

3

3
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2
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т.е 

 
2/12

2

2/12

2

3

3

0,Re2 









u

dt

ud
A

dt

ud
 (16) 

Аналогично  имеем 
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2
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ud
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 (17) 

и 

 

    
 HRLHRL

dt

ud
A

dt

du
AuAuA

dt

du
A

dt

ud
A

;

2

2
22/32/3

;

2

2
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,0,0,

























т.е 
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0,Re2

;

2

2

2

2












 HRL
dt

du
A

dt

ud
A  (18) 

При   HRWu ;
0

3
2    аналогично  доказываются  равенствао. 

 HRLdt

du
AuA

dt

ud
A

;
2

23

2

2

2

,Re













 (19) 

0,Re2 3 







uA

dt

du
A  (20) 

Учитывая  равенство  (16)-(20)  в  (15)  получаем: 

 
 

   
 

22
3

2

;

2

2

2
2

2

;

3

3
2

;0

22

1
2

11

puA

dt

du
Ap

dt

ud
Ap

dt

ud
uP

HRLHRL

HRW









Лемма доказана. 

Лемма 2.  При   HRWu ;
0

3
2    имеет  место  равенство 

 
 

  
 

 


















2

;

2

;021

2

;1
1
2

1
22

;;/
HRW

HRWHRL dt

du
AuPpuAdtdF   (21) 

Доказательство.  При  HRWu ;
0

3
2    имеет место  следующие  равенство: 
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;
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;

2

3

3

1,1

;
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;
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  . 

Учитывая  что     00 uu    и  равенство  (16)-(20)  имеем:
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Учитывая  что        1,11 0,1

2

1,1

2

1,2   apapa получаем: 
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1
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  то  учитывая  лемму  в  последном 

равенстве  получаем: 
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2/11,2
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;1
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1
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;;/
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HRWHRL dt

du
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Аналогично доказывается 

Лемма 3.    При   HRWu ;
3

2

0

   имеет  место  равенство 

 
 

  
   

2

;

22

;0

2

2/11,2

2

;0 1
2

1
22

;;/
HRWHRWHRL

uAuPcuAdtdF


 

(22) 

Отметим что  из  теоремы 1 следует,  что  в  пространстве   HRW ;
3

2

0

 нормы

 HRW
uP

;0 1
2 

 и 
 HRW

u
;3

2 

  эквивалентны,   поэтому  конечны  следующие  нормы 
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и 
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HRWHRW

HRWu

uPuAN  (24) 

В  дальнейшем,  при  получения  условия  разрешимости  задачи  (1),  (2)  очень 

ваэнную  роль  играют  нормы 1N и 0N . 

Теорема 3.   Норма 




























1,
12

1

10,
1

2/11

p
p

p
p

N

Доказательство.  Проведя  аналогичные  рассуждения  работы   6  получаем,

что  если  уравнение    01,2  pa  (см. формулу (21)) не имеет решение из 

интервала    2
00,0 p , то

p
N

12/1
01   .  Если  уравнение     01,2  pa   

имеет  решение  из  интервала   0,0  , то 1N есть обратный квадратного корня 

наименьшего  этих  решений. Поэтому, мы должна решать уравнению 

  .01,2  pa   Следовательно,  получаем 

01 2  pp   (25) 

или 

12  pp 

Очевидно,  что  при  1p   это  уравнение  не  имеет  решение  из  интервало   p,0 .

Поэтому ,
1

1
p

N    при  10  p .   А при  1p   уравнение  (25)  имеет  решение 

 p
p

,0
12

1
1 


 .  Поэтому 

2/1

1
12

1












p
N ,  при  1p .  Теорема  доказана. 

Аналогично доказывается. 

Теорема 4.  Норма  
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Доказательство. Чтобы  найти  число 0N мы должны решать уравнению 

  011  pc   (см. формулу (22)).  Тогда

pp  2121 2

 т.е 

1212 2  pp  (26) 

Тогда  ,1p  уравнение   01,1  pc  не имеет  решение из интервали  .,0 

Поэтому  при  ,1p  .2/1
00
 N  Пуст .1p  Тогда 

  ppp 2312,1212
22  

Очевидно,  что  при 5.1p уравнение (26) не имеет  решение из интервале

 .,0 Поэтому .N 1
00
  Если  5.1p то  при ,1

2

2


p

уравнение  (25)  имеет 

решение    .,022 01   p

Поэтому  AN ,2/1
10
    при  

2pq  ,  получаем 
2

2

1
pqp  . 

Отсюда  имеем,  что    .p 01
2
  А  это невозможно. 

Поэтому  в  этом случае, также  .N / 21
00
   Теорема  доказана. 

Теперь  докажем  основную  теорему. 

Теорема  5.    Пусть   выполняются   условия   1)-3)  и 

    1
132121

220111 
 HHHHHHHH

A,AmaxNA,AmaxNq  где  числа 

1N и 0N определены из теоремы 3 и 4 соответственно. Тогда задача (1) и (2) 

регулярно  разрешимо  в   .H;RW 
3

2

Доказательство.  По теорема 1 оператор 0P изоморфно отоброжает  

пространство  H;RW 

0
3

2 на  .H;RW 
1
2 Тогда при любом 

 H;RW  1
2 существует   ,H;RWu 

0
3

2  такое,  что  .uP  10   Теперь  напишем 

задача (1),  (2) в  виде уравнение 

   H;RWf,H;RWu,fuPuPPu   1
2

0
3

210 . 

После замены 10
 Pu получаем уравнению    fPPE   1

01 в 

 .H;RW 
1
2   Так  как  при  любом  H;RW  1

2
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Далее праменяя  теоремы  3  и 4  получаем: 

 
     

     
.quPquP

A,AmaxNA,AmaxNuPP

H;RWH;RWH;RW

HHHHHHHHH;RW












1
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1
2

1
2

132121
1
2

00

220111
1

0



Так  как,  по  условию теоремы ,q 1 то оператор 
1

01
 PPE обратим  в 

 .H;RW 
1
2  Тогда    ,fPPE

11
01

 а    .fPPEPu
11

01
1

0

   Отсюда  следует, 

что 

   H;RWH;RW
fconstu


 1

2
3
2

Теорема доказана. 
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DEGRADATION STATUS OF SALINOMYCIN RESIDUE LEVELS IN BROILER 
TISSUES AGAINST THERMAL TREATMENTS AND ITS IMPORTANCE FOR PUBLIC 

HEALTH2 

Namık BILICI 

Ass. Prof.Dr. Karabük University, Faculty of Medicine, Medical Pharmacology Department 
Karabük/TURKIYE namikbilici@karabuk.edu.tr 

ABSTRACT 

Coccidiosis, caused by genera Eimeria of protozoa, is a serious poultry disease characterized with 

intestinal damage and absorption problems leading to major economic losses. Various anticoccidial 

drugs have been used to prevent coccidiosis.  The residue levels of these drugs have utmost 

importance in terms of public health. Mostly used ionophore anticoccidial drugs can be listed as 

nicarbazin, halofuginone, robenidine, diclazuril, monensin, salinomycin, narasin, lasalocid and 

maduramicin. Different combination and dosing trials are still maintained for these drugs as they are 

toxicologically significant. Respective study for salinomycin has been carried out in three phases. In 

first phase, 150 poultry meat samples and 150 egg samples collected from different selling points in 

Istanbul have been analysed in terms of salinomycin residue levels. In second phase of the study, 

residual quantity in poultry meat and tissues has been investigated for the salinomycin added to the 

poultry feed in 50-70 mg/kg ratio. In third phase of the study, the residue containing tissues of Day 1 

and Day 3 have been reanalysed pursuant to feeding trials against residue levels after thermal 

treatments of frying, boiling, storage at +4°C and freezing at -20°CConsequently, it is found out that 

salinomycin residue level rapidly decreases being affected from thermal treatments.   

Key Words: Salinomycin, public health, residue level, thermal treatment 

² Compiled from doctorate thesis of Bilici,N., (2008). ‘’Research on Lasalocid and Salinomycin 
residue levels in poultry meat and eggs marketed in Istanbul and impact of different thermal 
treatments on residue levels’’ This study has been supported by Scientific Research Projects 
Department of Istanbul University.  Project Number: 1224. Consultant: Prof. Dr. Süleyman ŞENER. 

INTRODUCTION 

Use of drugs, chemicals and biological substances in treatment and prevention of diseases in poultry 

animals has become an indispensable practice today. It is known fact therapeutic or sub-therapeutic 

drugs administrated at particular times for protective purposes provide protection against disease 

factors. These substances also have direct impact on bioavailability and nutritional performance of 

the feed. Carboxylic ionophores have been used for more than half of a century in many different 

species of animals, primarily on poultry animals, against coccidian parasites. Meanwhile, 
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cryptosporidiosis is also used against gram positive bacteria (+) as a protection agent by adding to 

drinking water and feed regimens of the poultry animal. Adding drugs into the feed or drinking water 

provide ease of administration for flock treatment in industrial livestock breeding as well as its time 

saving and stress elimination advantages. Addition of drugs into the feed also provide important 

advantages such as reducing probability of occurrence of infectious diseases transmitted with 

contaminated water and assisting administration of drugs that are either less soluble or not soluble in 

water. Thus, sub-therapeutic doses of anticoccidial drugs are added into the feed in particular intervals 

to protect the poultry population from the harms of coccidial parasites.  İn addition, such practices 

contribute to decreasing economic losses, improving bioavailability of feed and developing 

nutritional performance.  İonophore anticoccidial drugs are therefore extremely important in terms of 

residue due to their widespread usage.  80 % of anticoccidial drugs is ionophores due to ease of 

administration, efficacy, cost effectiveness and protection capability However, consumption of these 

pharmacologically active substances constitute significant problem for elimination time of the 

residues from poultry meat that is already high.  Transmission of drug residues on dining table appears 

to be one of the challenging problems in the world for poultry animals. Acceptable Daily İntake (ADI) 

levels these drugs constitute most frequently focus points in our country and in rest of the 

world(Barragry, 1994; Baydan et al., 2002) ((Baydan; Bories et al., 2007; Chéneau et al., 2007; 

Dimenna, Lyon, Thompson, Creegan, & Wright, 1989; Gazete, 2002; Jestoi, Rokka, & Peltonen, 

2007; Kaya, Pirinçci, Ünsal, et al., 2002)(Matabudul, Lumley, & Points, 2002; Skřivanová, 

Marounek, & Klein, 1999) 

Literature studying repercussions of hazardous substances in animal feed on food chain is quite few 

compared to the literature studying on feed additives. Chemical decontamination time in poultry meat 

is quite short and this period can be ignored by the breeders.  Salinomycin used in feed against 

coccidiosis parasites in particular ratio requires at least 5 days of depletion time.  Even in case of long 

term use, the poultry meat should be marketed for human consumption only after reducing the residue 

below level of risk for the consumer. In practice, it is not desired to have unfavourable impact on 

nutritional performance resulting from alimentary change in feed. Thus, feeding with the same feed 

is considered to be more efficient to prevent losses associated with consequences of change of feed. 

This situation is extremely risky in terms of public health; however, it is not possible for an ordinary 

consumer to know such an issue. This issue stands as in important “Public Health” issue as the 

broiler meat consumption is high due to its reasonable price and high nutritive value. Whereas broiler 

meat consumption is high in community and carboxylic ionophores are used in feeds as anticoccidial 

agents, the type of usage, dosage and consideration of depletion time are directly related to residue 

level in poultry products. Thus, it is utmost important in terms of “Public Health”.   Thus, compliance 
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with depletion time requirement is a severe problem in a metropole city like Istanbul with high density 

of population. It is meaningful, in terms of public health, to analyse how residue level is affected in 

thermal treatment conditions that are same with conventional consumption habits of the community 

when the depletion time requirements are not fulfilled(Dorne et al., 2013; Ebrahimezhad, 2005; Sun, 

Cabrera, Huang, & Pavlostathis, 2014).     

Salinomycin as Ionophore 

Like other ionophores, salinomycin is an organic molecule obtained from microorganisms 

(Streptomyces albus) that can change permeability against ions in biological membranes and that 

include strategically distributed oxygen atoms. Primary specifications of ionophore anticoccidial 

agents can be described by classifying them as follows according to their composition, efficiency 

areas, toxicity, interactions and environmental impact.  

Its chemical formula is C42H69O11Na and its molecular weight is 772,99. It has characteristics of a 

typical monovalent ionophore and it has the capacity to produce liposoluble, reversible and dynamic 

complexes with alkali cations.  It is resistant against environmental conditions in optimum conditions. 

Anticoccidial effect of salinomycin on target coccidian agents is efficient in almost all life cycles with 

sporozoite, trophozoite, merozoite, schizont, macro and microgametocytes respectively. This 

efficiency results from liposoluble, dynamic but reversible complex created with cations(Jordan, 

1990; RAPORU)Şener, 1993).   

Facilitating penetration of ions, carboxylic ionophores create coccidiostat and coccidiosit effect due 

to excessive ion loading on coccidiosis agents. The compounds of this group has also antibacterial 

efficiency on gram (+) and some gram (-) germs. However, its therapeutic index as an antibacterial 

agent is quite narrow.  Salinomycin, only agent having significant ion binding feature from 

therapeutic point of view, causes deterioration in ion concentration, changes in ATP production and 

problems in mitochondrial activities.  Whereas salinomycin is not directly used for human health, it 

is not considered critically important by WHO experts. However, its residue level is on focus in terms 

of public health issues. Furthermore, it is listed as an important agent by OIE (Office International 

des Epizooties) in controlling coccidiosis in Veterinary Discipline(Callaway et al., 2003; Jestoi et al., 

2007; Riddell & Tompsett, 1990; Rokka & Peltonen, 2006; Rosén, 2001).    

Interaction and Toxicity of Salinomycin 

Trial studies report that ionophores lead to increase coronary flow rate in heart and thus lead to 

dilatation. However, when dosage, residue, accumulation and degradation parameters were analysed 

together, it was concluded that carboxylic ionophores are unlikely to result with such consequences. 

Poisoning with ionophores is not likely under normal conditions. However, trial studies depict a table 
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characterized with anorexia, ataxia, diarrhoea, depression, mild respiration problem and paralysis. 

Myoglobinuria and necrosis and petechia in post-mortem cardiac and skeleton muscles are 

significant(Baydan et al., 2002; Bories et al., 2007; Dimenna et al., 1989; Matabudul et al., 2002; L 

Mortier et al., 2005).   

The fact that ionophores increase intracellular Ca++ concentration and coronary flow relevant to 

endogen catecholamine liberation also results with blood pressure in heart. This situation changes 

myocardial contractility. It may consequently lead to selective coronary vasodilator action. Thus, it 

is not only related with change in ion concentration but also related with endogen catecholamine 

liberation. In spite of lack of any pharmacodynamical study, it is also known that it liberates serotonin 

in in-vivo cell culture (Baydan; Elliott, áGlenn Kennedy, & áJohn McCaughey, 1998; Xu, Grizzle, 

Rogers, & Santerre, 1996). (, , 19, (Bories et al., 2007; Jordan, 1990; Oehme & Pickrell, 1999; Rosén, 

2001).    

It was stated salinomycin could be effective sporadically causing public health problems in case of 

consumption of meet without obeying the rules for depletion time of 5 days for broilers, prohibition 

of use for piglets older than 6 months, egg chickens older than 16 weeks, turkey goslings older than 

12 weeks.  EU experts committee suggested avilamycin, flavomycin, lasalocid, monensin and 

salinomycin as feed additives and abolished avoparcin, bacitracin, carbadox, olaquindox, spiramycin, 

tylosin and virginiamycin. Sweden banned use of antibiotics as feed additive in 1986 followed by 

Denmark in 1998. However, use in small doses were liberated in following years advising use of 

organic products as share/denominator rate increased in consumption/live weight gain parameters. 

Uncontrolled use of ionophores is not any different from other drugs. In a study conducted in Northern 

Ireland on 161 egg samples, it was seen that 66 % of the samples included 0,3µg/kg lasalocid (an 

ionophore). 71 of feed samples (44.1 %) were claimed to be free from any additives; however, Lynas 

detected 42 of respective samples (26.1 % of the total) included additives in different concentrations. 

In another study, it was found out that 87 of total 247 additive containing feed samples ( 35.2 %) were 

contaminated with undeclared antibacterial agents and 59 samples (23.9 %) were above the 

acceptable limits. Most quantified ones were 15.2 % chlortetracycline (CTC), 6.9 % sulphonamides 

and 3.4 % penicillin and ionophore group.  Chlortetracycline (CTC) is most frequently used 

antibacterial agent used as feed additive in Ireland. 147 bovine kidney samples and 277 porcine 

kidney samples (424 in total) were analysed from April 1985 to March 1998 and it was seen that 69 

samples (16.23 %) included residues of antibacterial agents. Another study conducted in Ireland 

showed that only 15.2 % of the farms are free from antibacterial residues and that some of the farms 

exceeded protective dose and used antibacterial agents in therapeutic or higher dose. It is stated that 
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88 % of the pig farms in US use antimicrobial agents.  In a research conducted by VMD in UK in 

1995- 2005 period on chicken eggs, egg based infant formula, broiler meat, chicken liver, turkey 

liver, quail egg and meat, rabbit meat, the number of samples and the samples containing ionophore 

anticoccidial agents were reported as 2885/138, 397/0, 759/1, 2186/26, 341/1, 70/31, 50/11, 112/0 

respectively(Callaway et al., 2003; Chen & Wolin, 1979; Jestoi et al., 2007; Kennedy, Blanchflower, 

Hughes, & McCaughey, 1996; Kennedy, Hughes, & Blanchflower, 1998; Lynas, Currie, McCaughey, 

McEvoy, & Kennedy, 1998; Matabudul et al., 2002).    

Even though some studies concluded that there is no need for waiting a specific depletion time for 

salinomycin while others emphasized the need for waiting one day, 3 days or 5 days, it is known that 

the last one complies with legal criteria in EU countries and in our country. Sener and Kaya reported 

that it can be used for egg chickens until they are 16 weeks old. This is also in parallel to the effective 

legislation. Consequently, numerous literature relevant to depletion time before slaughtering verify 

effective legislation and requires 5 days depletion time before slaughtering(Bories et al., 2007; Dorne 

et al., 2013; Ebrahimezhad, 2005; Jordan, 1990; Perelman, Pirak, & Smith, 1993; Şanlı, Akar, & 

Bilgili, 1993; Şanlı & Kaya, 1994).        

 Reaction of residue levels against thermal treatment in poultry tissues was analysed by Baydan et all 

on sulfadiazine in 1998 and the same group of researchers repeated the study in 2001 on sulfametoxin, 

sulfaquinoxaline and sulfadoxine. It was reported that different cooking treatments had significant 

decrease on sulfametoxin, sulfaquinoxaline and sulfadoxine levels.  There are very few studies on 

reaction of residues against cooking and freezing treatments. reported that sulfadiazine residue level 

decreased in various cooking treatments, freezing and maintaining at -20 °C (Baydan; Baydan et al., 

2002; Dorne et al., 2013; Xu et al., 1996).    

 MATERIAL AND METHOD 

Having a wide range of molecular weight (613–940), ionophores may be detected using various 

methods such as calorimetric approach, HPLC, fluorescent detection, immunoassay and LC-MS 

analysis methods.   LC-MS can be used to separate polyether agents such as robenidine, nicarbazin 

and HFG. Thin layer chromatography, calorimetric approaches, fluorescent detection and 

immunoassay methods are rarely used for detection studies today. Measurement precision and 

reliability of these methods that were used in the past are considered to be very limited today. As 

there are advanced and sophisticated methods used for analysis of ionophore anticoccidial agents, the 

methods referred above are abandoned today.  It is possible to detect levels of ionophore anticoccidial 

agents below 1 ppb level using LC-MS and to make high precision verification using LC-MS/MS 
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equipment. For the purposes of this study, the detections and verifications have been performed based 

on residue monitoring plan published by national competent authority using the method that is also 

official analysis method of  EU(Anadón, 2006; Bories et al., 2007; Dimenna et al., 1989; Dubois, 

Pierret, & Delahaut, 2004).     

This study includes 3 phases. In first phase, samples were collected in Istanbul province and 

subjected to scanning tests. In second phase, the broilers fed with salinomycin added feed for 5 days 

and residue levels were detected on tissues and liver after slaughtering. In third phase, reaction of 

residue levels in tissues obtained 1st and 3rd days of slaughtering against thermal treatments was 

analysed. In this phase, residue levels of the tissues were analysed and tested after frying, boiling, 

storage at +4°C and freezing (-20°C) treatments. The objective of this third phase is to analyse impact 

of consumption treatment processes on residue levels in terms of public health. 

Sampling 

In first phase of the study, 150 egg samples and 150 broiler meat samples were collected from 15 

sub-provinces (B.Evler, Bağcılar, Bakırköy, K.çekmece, Gaziosmanpaşa, Fatih, Eminönü, Beyoğlu, 

Şişli, Güngören, Tuzla, Maltepe, Pendik, Kadıköy, Beykoz) in Asian and European sides of Istanbul. 

Samples collected were taken to residue laboratory of “Pendik Veterinary Control and Research 

Institution (PVCRI). The broiler meat samples were collected from cold storage areas and the eggs 

were collected from their natural ambient selling conditions. The samples were transported to the 

residue laboratory in maximum three hours. During collection of samples, attention was paid to take 

only one sample from each egg tray and not to take a second sample in case of same procedure, same 

address and same lot. The rule of different lot, different slaughterhouse and/or producer was observed 

when collecting boiler meat samples. Thus, egg and broiler meat samples were collected from 

different sources as much as possible. A sample label was created to note date, type, quantity, tissue 

type, location, firm, date of slaughtering, packing date, special marks (if any) and remarks on the 

sample if any. 

150 units of 16 days old broilers (Ross species) collected from a commercial company in Bursa were 

transported inside the cages to Tarpak district of Inhisar sub-province of Bilecik province. They were 

placed into the partitions arranged and marked with “S” to represent salinomycin. To tolerate probable 

problems (mortality, disease, etc.), those not included in group “S” were placed into a separate 

partition.  The broilers were fed in their normal regime for 5 days (without anticoccidial agent) to 

avoid possible risks that may cause mortality. On Day 20, the feed mixture was readjusted to 

correspond to 60 ppm level for salinomycin.  Feeding with readjusted feed started in the morning in 

next day (Day 21). Feed and water was provided on ad-libitum level in following 4 days. No 
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unfavourable incident (mortality, disease, etc.) occurred in 5 days that may jeopardize the analysis 

and assessments. Slaughtering started in fifth day after start of readjusted feed regime (salinomycin 

containing).   

For extraction purposes, thigh and chest samples collected without differentiation of tissue and 10 

grams of liver samples were analysed simultaneously and in parallel to each other and 3/4 pieces were 

separated for thermal treatment.  The section separated for thermal treatment was roughly divided 

into 3 equipment pieces, stored at -20°C for 10 days and defrosted for 12- 24 hours under 0 – (+4) °C 

for extraction purposes. Second part of the sample was cooked in a pressure cooker in accordance 

with cooking culture in the society.  Cooked meat and broth were extracted, numbered and analysed 

separately. For cooking process, 50 ml water added for 250 gram tissue and cooking time was limited 

with 25 minutes. Last ¼ piece was fried in accordance with cooking habits of the society and then it 

was extracted. Frying procedure was performed using electrical grill and frying process was 

terminated when the meat reached optimum frying level for consumption. Fried tissue was also 

extracted. Utmost attention was paid to perform the procedures to be in parallel as much as possible 

with traditional cooking and frying practices in society. After the extraction, the residue obtained 

from the samples was separated from the tissues using an organic solvent. Eluates inside organic 

solvent solving drug residues are evaporated under nitrogen gas (N2) until it is completely dry.  Drug 

residues separated from the tissues by extraction with sample concentrator are kept in screw cap tubes 

at 4 ºC until they are analysed in the equipment. 

Extraction and Analysis 

After calibration and confirmation tests of analytic equipment, method performance tests were run to 

ensure adequate performance level of the equipment. Salinomycin was separated from muscle tissue 

by liquid- liquid extraction method and LC-MS-MS equipment was selected for verification purposes. 

Standard material equivalent to detection limits of the analyte was injected for verification tests and 

recovery was performed with detectable quantity under testing conditions.  

Method developed by PVCRI as a requirement of national residue control plan was used for extraction 

and analysis. This method was preferred as it is also used bu EFSA and EU reference laboratories 

(Berlin). Extractions were performed in PVCRI in according to requirements of effective legislations. 

This method was preferred as it is also used by anticoccidial reference laboratory of Berlin Veterinary 

Laboratories declared under EU directives. Whereas the same method is considered in B2b 

(anticoccidial agents) in national legislation and PVCRİ is an authorized and reference laboratory for 

anticoccidial residues, the residue laboratory of this Institution was preferred for the analysis. The 

method was selected as it is coordinated in EU and in our country besides its repeatability, traceability 
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and verifiability(Bories et al., 2007; Dubois et al., 2004; Jestoi et al., 2007; Kaya, Pirinçci, & Bilgili, 

2002; McDougald & Seibert, 1998; McEvoy, 2002; Mortier, Daeseleire, & Van Peteghem, 2005; 

Peek, 2010; Tarım & Bakanlığı).   

The samples were taken in groups of 24 samples.  The chemicals used for the analysis are Methanol 

HPLC grade (Merck®), acetonitrile HPLC grade (Merck®), ammonium Acetate (J.T.Baker®), NaOH 

(J.T.Baker®), n-Hexane Reagent grade(Riedel®), toluene Reagent grade, (Merck®), 

tetrahydrofuran(Riedel de Haen®), formic acid (Merck®), Salinomycin, (Sigma®). First of all, 1000 

µg/ml stock standard solution was prepared followed by 10 µg/ml mixed intermediate stock solution. 

0.1 M Ammonium Acetate was used as mobile phase. The samples were homogenized using blender, 

dispersing 10,0g sample on 75 ml sample tubes to be centrifuged. The sample was added 15 ml 

acetonitrile and 2ml pure water respectively, agitated with vortex and centrifuged with 3000 rpm at 

4 °C. After centrifusion, 2.5 ml of upper phase was transferred to 25ml centrifuge tube to add 4 ml of 

0.5 M NaOH solution and 10 ml hexane and toluene (1:1) solution. After vortex for 30 seconds and 

centrifuging at 3000 rpm for 10 minutes, the upper phase was collected in 15 ml tubes. 5ml hexane-

toluene (1:1) was added to lower phase again and the centrifuging process was repeated. Upper phase 

is separated and combined with first upper phase. It is evaporated in 60°C under N2 until it is 

completely dry. Upon evaporation process, 300µl acetonitrile and water (75:25) solution was added, 

stirred for at least 30 seconds in vortex, transferred into insert vial and taken to analysis process. For 

egg analysis, solidification issue occurred as the egg was in jelly consistency when it was added to 

NaSO4 tubes used to minimize contamination in tissue/ solvent rate during extraction process. To 

solve this problem, liquid-liquid extraction was performed by regulating rates of organic solvents 

instead of NaSO4 for egg extraction.  

FINDINGS 

Analysis and verification parameters of salinomycin 
Test level studies of salinomycin, recovery and validation procedures were performed within EFSA 

codes and national rules. Detection and verification analyses for salinomycin were conducted as 

explained below. Analysis parameters (Table 1), detection analyses, and verification data for 

salinomycin are as follows (Figur 1,2, Table 2); 
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Scan Analysis Parameters for Salinomycin 

Ionophore Limit of Detection 
(Ppb) 
(LOD) 

Limit of quantification 
(Ppb)    (LOQ) 

Detector Cone voltage 

Salinomycin 2 5 Esi(+) 100 

Verification Analysis Parameters for Salinomycin 

Salinomycin 1 2 Esi(+) 40 

Table 1. Scan analysis parameters for salinomycin  

LS-MS detection limit tests for anticoccidial drugs 

  Figure 1.  Salinomycin chromatography of sampling tissues 
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Figure 2. Salinomycin samples series (Linearity) 

Figure 3. Salinomycin LC-MS/MS spectrum 

In first phase of the study, 150 eggs and 150 broiler meat samples collected from the market in 

Istanbul were analysed and no salinomycin residue was found in the analyses performed. Below are 

given results of the analyses performed on the samples collected from 15 sub-provinces in Istanbul 

province. 

In second phase of the study, broilers were fed with salinomycin containing feed for successive days 

and slaughtered every other day. The analysis results of the tissue samples collected from the broilers 

are given below. Several examples are given below among detection analyses with LC-MS and 

verification analyses with LC-MS/MS performed for salinomycin. Analysis reports provided 

represents average ideal samples for the same group. These sample analysis are for day 1, 3 and 5 

respectively.    
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Graphics 1. MS Graphics for Salinomycin 
residue in broiler liver in slaughter day 1 

Graphics 2. MS Graphics for Salinomycin residue in 
broiler meat in slaughter day 1 
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Graphics 3. Decrease tendency of salinomycin   Graphics 4. 
Decrease tendency of salinomycin  
residue in liver tissue in slaughter day 1          residue 
in muscle tissue in slaughter day 1 
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Graphics 5. Quantity (µg/kg) and decrease tendency of salinomycin residue in muscle tissue in 
slaughter days 1, 3 and 5 
It is possible to detect level of salinomycin residue below the limits considered as safety standard by 
EFSA and Ministry of Food, Agriculture and Animal Husbandry in both detection-validation studies 
and thermal treatments (Graphics 6,7, and 8). 
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Graphics. 6,7,8 Detection of very low levels of  residue (3’rd) 



  Year 3 (2019)   Vol:7  Issued in FEBRUARY, 2019    www.ejons.co.uk  

EJONS  International Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences ISSN 2602 - 4136 

43 

DISCUSSION AND CONCLUSION 

First phase:  Searching salinomycin in samples collected from the market; 

This study aimed to evaluate broiler meat available on the market in terms of public health.  All market scans 

provided negative results as the study was performed in one year time after enactment of legislation on 

ionophores in our country. In other words, the fact that all results are negative mainly result from legal 

restrictions introduced against use of ionophores and timing for publication of the sanctions to be imposed 

in case of breach of the restrictions. It is assumed that warning of official bodies were effective on the 

producers. It is also assumed that depletion time requirement of salinomycin was complied with at time of 

the study even though it is a widely used agent.  Molecular character, kinetics of the salinomycin, being 

affected more from first transition effect and high degradation rate may also be listed as other reasons for 

inexistence of the residue in tissues analysed. 

Second phase:  Salinomycin scan in liver and tissues in slaughters after feeding with salinomycin 

containing feed for 5 days 

Rapid degradation of primary molecule of the salinomycin and degradation of the substance mostly with 

first pass effect were considered significant in terms of the results. It was witnessed that salinomycin 

had a very high degradation rate in between day 1 and 3. It is found crucial in terms of public health. 

The fact that the agent is not mutagenic or teratogenic even when the normal dose is exceeded does not 

make it less significant. Residue levels revealed a linear decreasing tendency for slaughter days 1, 3 and 

5. High difference in residue levels between two slaughters gives the impression that the kinetics enabled

discharge of majority of the residue with first pass impact. It was interpreted that remaining amount

rapidly degraded in metabolism in parallel with the studies conducted.  Salinomycin density was found

higher in liver tissue than normal tissue density. It results from the fact that the liver is primary metabolic

pathway. However, relatively smaller size of liver compared to the carcass itself, restricted consumption

and biodegradation in parallel with the pace of normal tissue assumed that current residue levels do not

pose a threat against public health. The data of slaughter day 5 was found parallel to EFSA data.

Third phase:  Behaviour of salinomycin residues against thermal treatments: 

 It was detected that salinomycin residue level degraded during thermal treatment of frying, boiling and 

freezing conducted as a part of the study. No study was found in literature analysing behaviours of 

salinomycin, an ionophore antioccidian agent, against thermal treatments on the tissue.  However, 

studies on narasin conducted by Rokka et all, studies on sulfaquinoxaline, sulfadoxin and sulfadiazine 

conducted by Baykan et all and studies on ormetoprim and sulfadimethoxine conducted by Dehai et all 

were analysed as a part of literature scan leg of this study. It is seen that this study herein is coherent 

with these studies.  The observations and data in this study were found more significant in terms of 
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precision, limit of detection and authenticity aspects(Matabudul et al., 2002; Rokka et al., 2005; Rokka 

& Peltonen, 2006; Xu et al., 1996).    

Decrease rate of salinomycin in thermal treatment were measured as 10.26, 12.83 and 3.06 for frying, 

boiling and freezing at -20°C respectively.  These data presents, for the time first time, reactional 

quantity and rate of salinomycin, an carboxylic ionophore, against thermal treatments in a clear and 

measured manner.  Residue level was found higher compared to other thermal treatments due to weight 

decrease resulting from dehydration in tissue. However, probable bias was avoided by considering the 

tissue itself in evaluation phase.  The study did not go beyond the objectives set as it aimed to measure 

the losses during normal cooking culture of the society. 

Conclusion 

It is known that residual activity studies can be possible only through qualified, distinctive and 

determinative researches. This study produced consistent and precise results about degradation values 

of salinomycin residues. This study indicated possibility of reaching new and higher precision values on 

residue trials. The results of the study are found to be repeatable systematically providing similar results 

when performed by different analysts in different dates.  

National authority legally regulated performing monitoring study with LC-MS and verification study 

with LC-MS-MS and using 10 µg/kg as limit of detection and 2 µg/kg as limit of verification as followed 

by Pendik Veterinary Control and Research Institution (PVCRI). Confirmation of salinomycin existence 

is stipulated sufficient as limit of decision. In spite of national EU legislation, no field study was detected 

in the country concerning usage, depletion and thermal treatments of carboxylic ionophores including 

salinomycin that has been in use for a long time. The researchers of this study favours to maintain use 

of carboxylic ionophores including salinomycin due to long period needed to create a resistance, their 

effective and distinctive actions on coccidial agents.  Even though limits of detection and verification 

are on statutory limits, salinomycin severely degrades when the broiler meat is subjected to thermal 

treatments explained in this study.  It means that inclusion of broiler meat as a protein source to the diet 

of especially children will not pose risk for their health.  Besides high biodegradation level of 

salinomycin residues, high loss level of residues due thermal treatments are both positive in terms of 

healthy dieting. Therefore, response of salinomycin to thermal treatment indicates that it will not lead 

serious health issues when it is processed with conventional cooking methodologies. 

 It is seen that there are so limited number of “public health” studies in literature dealing with type and 

nature of changes in plant and animal metabolism that pharmacological active agents go through after 

intake by the animals and plants or fates of these agents after thermal treatments.  It was concluded that 

such feature is important both for thermolabile actives and for  thermostabile drugs. Ionophores are 

considered safe in this regard as they are susceptible to heat, swept as ions, subjected to early degradation 
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and exposed to first pass effect.  However, they need to be used carefully as they have a very narrow 

range in terms of therapeutic index. 

Even though salinomycin is discharged in small quantity as ion unchanged, it degrades rapidly under 

environmental conditions. As salinomycin do not make accumulation, it is far from affective terrestrial 

and aquatic flora and fauna. In-vitro and in-vivo studies proved that salinomycin is not a genotoxic agent 

and the studies indicated that rats fed with feed containing 41.8 % salinomycin sodium did not cause 

any genotoxic effect. Ionophores go through some oxidative processes in liver such as hydroxylation, 

O-demethylation and carboxylation. As they are cation holders due to requirements of these degradation

processes, it is not probable to be carried with manure or animal waste waters. It is not probable to cause

an environmental impact provided that they are used within limits defined under pertinent regulations.

It refers that there will not be a significant difference in Predicted environmental concentration /

predicted no-effect concentration ratio (PEC/PNEC) even in default 20 % extracted ionophore activity.

Biodegradability of salinomycin is important for public health as much as it is important for

environment.  To this effect, it is possible to detect 3 % salinomycin unchanged in liver and tissues (due

to membrane transportation with cations in form of zwitterionic complex. This residual activity can be

detected by marking with Rb, Na, However, respective amount is considered negligible against high

biodegradation level(Bories et al., 2007; Chéneau et al., 2007; Dorne et al., 2013; McDougald & Seibert,

1998; McEvoy, 2002; Peek & Landman; Riddell & Tompsett, 1990).

National and European legislations have clear limits and depletion times for residues of ionophore 

anticoccidial agents determined in light of the available literature. However, it is not clear yet whether 

high degradation of salinomycin in thermal treatments is structural or resulted from its molecular kinetics 

and environmental conditions. It is known that thermal treatments applied on feed also cause some partial 

loss in salinomycin. However, discontinuity of respective thermal treatment on feed today and effect of 

equipment transmissivity are the areas requiring further investigations and researches. No relevant data 

could be obtained in  regard to efficiency rates of respective treatments. Excluding accidental cases or 

conscious acts, probability of equipment oriented contaminations being within suggested dose ranges 

seems to be unlikely. Even in case of existence of such contaminations, it is seen that they degrade within 

a 5 day down to a level that do not effect “public health”. This study proves that broilers supplied to the 

market in accordance with legislative requirements do not pose any risk of salinomycin residue in terms 

of public health. 

In this study, limit of quantification and detection for salinomycin was measured 2 ppb for scanning tests 

and 1 ppb for verification tests respectively.It is considered as reliable and realistic value for 

salinomycin. It has been detected that salinomycin levels in poultry animals exposed to salinomycin, an 

ionophore anticoccidial agent, due to any reason including primarily feed contamination decreased 
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below daily intake limits in first 3 days. Considering that thermal treatments have average 10 % impact 

on salinomycin residue level, it is concluded that salinomycin is reliable in poultry industry for 

metaphylaxis purposes as well as being less risky in terms of public health. 
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FARKLI BİTKİLERDEN ELDE EDİLEN UÇUCU YAĞLARIN ACANTHOSCELIDES 

OBTECTUS (Say, 1831) (Coleoptera: Bruchidae)  ve Tribolium confusum Jacquelin du 

Val, 1863 (Coleoptera: Tenebrionidae) ERGİNLERİNE KARŞI İNSEKTİSİDAL 

ETKİLERİ 

Ayşe USANMAZ BOZHÜYÜK* 

Iğdır Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Iğdır 

Memiş KESDEK
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu, Çevre 

Koruma Teknolojileri Bölümü, Muğla 

Şaban KORDALİ 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fethiye Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Muğla 

*Sorumlu Yazar: E-mail: ayseusanmaz@hotmail.com 

ÖZET 

Fasulye tohum böceği (Acanthoscelides obtectus (Say, 1831) (Coleoptera: Bruchidae))  ve 

kırma biti (Tribolium confusum Jacquelin du Val, 1863 (Coleoptera: Tenebrionidae)) 

depolanmış baklagil daneleri ve hububat ürünleri (un, makarna, kepek, bisküvi vs.) üzerinde 

önemli zararlılardır. Bu çalışmada,  Artemisia dracunculus L., Ocimum basilicum L. ve 

Rosmarinus officinalis L. bitkilerinden elde edilen uçucu yağların A. obtectus ve T. confusum 

erginleri üzerindeki toksik etkileri araştırılmıştır. Bu uçucu yağların 10 ve 20 µL/petri 

dozlarının uygulanmasından 24, 48, 72 ve 96. saatlerindeki erginlerin yüzde ölüm oranları 

tespit edilmiştir. Bütün testler 26±1 oC sıcaklık ve %70±5 orantılı nemde, laboratuar 

şartlarında yapılmıştır. Pozitif kontrol olarak Malathion WP (% 25 Malathion) kullanılmıştır. 

Sonuçlar,  uçucu yağların, kontrollerle karşılaştırıldığında, A. obtectus ve T. confusum 

erginleri üzerinde önemli ölçüde (%11.6-%100) insektisidal etkiye sahip olduklarını 

göstermiştir. Uygulamanın 96. saatinde, tüm bitki uçucu yağların (A. dracunculus’un 10 

µL/petri’lik dozu hariç, %95,0) A. obtectus erginleri üzerinde %100 oranında ölümlere sebep 

olduğu kaydedilirken, bu oranlar T. confusum erginleri için %83,3 ile %100 arasında tespit 

edilmiştir. Fakat kontrollerde ölüm gözlemlenmemiştir. Bu sonuçlar, üç farklı bitkiden elde 

edilen uçucu yağların depo zararlıları olan A. obtectus ve T. confusum’un erginlerine karşı 

potansiyel bio-kontrol ajanı olarak kullanılabileceğini göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Acanthoscelides obtectus, Tribolium confusum, Artemisia dracunculus, 

Ocimum basilicum, Rosmarinus officinalis, İnsektisidal etki 

**Bu çalışma, 5-8 Eylül 2016 tarihleri arasında Konya’da yapılan Uluslararası Katılımlı 

Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi’nde poster olarak sunulmuş ve özet bildiri olarak kongre 

kitapçığında yayınlanmıştır. 
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INSECTICIDE EFFECTS OF THE ESSENTIAL OILS OBTAINED FROM 

DIFFERENT PLANTS AGAINST ACANTHOSCELIDES OBTECTUS (Say,1831) 

(Coleoptera: Bruchidae)  VE TRIBOLIUM CONFUSUM JACQUELIN DU VAL, 1863 

(Coleoptera: Tenebrionidae) ADULTS 

ABSTRACT 

The bean weevil, (Acanthoscelides obtectus (Say, 1831) (Coleoptera: Bruchidae)) and 

Tribolium confusum Jacquelin du Val, 1863 (Coleoptera: Tenebrionidae))  are important pests 

on stored legume seeds and cereal products (flour, macaroni, bran, biscuits etc.). In this study, 

the toxic effects of the essential oils obtained from Artemisia dracunculus L., Ocimum 

basilicum L. and  Rosmarinus officinalis L. against A. obtectus and T. confusum adults were 

investigated. The adult mortalities in the 24th, 48th, 72th and 96th hrs of 10 and 20 µl/petri 

doses treatment of these essential oils were determined. The all tests were performed in 

laboratory conditions, at 26±1 oC and %70±5 relative humidity. Malathion WP (% 25 

Malathion) was used as positive control. The results showed that these essential oils have 

notable insecticidal effects (beetwen %11.6 and %100) on A. obtectus and T. confusum adults 

in comparison with the controls. At 96th of the treatment, while the all essential oils  (except 

A. dracunculus, 10 µL/petri dose, %95,0) were recorded causing 100% mortalities, these rates

were determined between 83,3% and 100% for T. confusum adults. But, there is no mortality

observed in the controls.

These results suggested that the essential oils obtained from three different plants could be 

used as potential control agents for A. obtectus and T. confusum adults in the stored legume 

seeds and cereal products.  

Keywords: Acanthoscelides obtectus, Tribolium confusum, Artemisia dracunculus, Ocimum 

basilicum, Rosmarinus officinalis, Insecticidal effect 

GİRİŞ 

Ülkemiz, gerek coğrafi konumu ve gerekse de topoğrafik yapısı nedeniyle farklı iklimleri 

yaşamakta, bu iklimlerle bütünleşmiş çok çeşitli canlı gruplarını barındırmaktadır (Kesdek, 

2002). Bu yönüyle ülkemiz bitki tür ve çeşitliliği açısından dünyada önemli bir yere sahiptir. 

Bitkiler güçlü biyolojik aktiviteye sahip fenolik bileşikler ve uçucu yağlar içeren önemli doğal 

biyo-ajanlar olarak kullanılmaktadırlar (Mokbel ve Hashinaga, 2006). Son yıllarda yapılan 

çalışmalara göre, yaklaşık 200.000’in üzerindeki bitki türünden 200 kadarının pestisit etki 

gösteren bileşiklere sahip olduğu bildirilmekte, ancak bunlardan sadece %1 oranında fayda 

sağlanmaktadır. Bu bileşiklerden Pyrethrum, Rotenon, Nikotin ve Neem’in birçok zararlı 

böcekler üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda pestisit etkisi gösteren en önemli bitkisel 

kökenli bileşikler olduğu bildirilmektedir (Isman, 2006).  

Tıbbi ve aromatik bitkilerden elde edilen uçucu yağlar, bitkilerin (çiçek, tohum, yaprak, 

meyve, kabuk vb. gibi) değişik kısımlarından elde edilen ve oda sıcaklığında sıvı halde olan, 
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kolaylıkla kristalleşen genellikle renksiz veya açık sarı renkli olabilen uçucu ve kokulu doğal 

bileşiklerdir. Farklı bitkilerden elde edilen uçucu yağlar, ekstreler ve bileşiklerin zararlı 

böcekler üzerinde yapılan pek çok çalışmada, bunların böcek öldürücü (insektisidal), yumurta 

öldürücü (ovisidal), uzaklaştırıcı (repellent), cezbedici (atraktant) ve beslenmeyi engelleyici 

(antifeedant) etkilerinin olduğu kaydedilmektedir (Regnault-Roger et al.,1993; Shaaya et al., 

1993; Yıldırım et al., 2005; Kordali et al., 2008; Kesdek et al., 2015).  Bununla birlikte, bitki 

uçucu yağ ve ekstraklarının akarlar, nematodlar gibi tarımsal zararlılar ile bakteri, fungus ve 

virüs gibi bitki hastalıkları üzerinde çalışmalar her geçen gün artarak devam etmektedir. Bu 

hastalık ve zararlıların pek çoğu da hem tarımsal alanlarda hem de depo ortamlarında da 

önemli ölçüde ekonomik kayıplara neden olabilmektedirler. Bu zararlılar arasında fasulye 

tohum böceği (Acanthoscelides obtectus (Say,1831) (Coleoptera: Bruchidae)) ve kırma biti 

(Tribolium confusum Jacquelin du Val, 1863 (Coleoptera: Tenebrionidae)) önemli yer teşkil 

etmektedir.  

Hem tarlada hem de baklagil depolarında zararlı olan A. obtectus, özellikle fasulye, börülce 

nohut ve mürdümük’de zarar yapmakta ve ülkemizin hemen hemen her bölgesinde 

görülmektedir. Bu zararlı depolanmış danelerde %20’den %40’a varan oranlarda zarar 

yapabilmekte, mücadele yapılmazsa bu zarar daha artabilmektedir (Pemonge et al., 1997; 

Regnault-Roger ve Hamraoui, 1994). Bu zararlılının larvaları, tanenin içerisinde beslenmesi 

süresince oyuklar meydana getirerek, tanenin besin değerini düşürdüğü gibi, çimlenme 

gücünün de kaybetmesine, dışkı ve vücut artıkları ile de kirletmekte ve küflenmeye neden 

olmaktadır. Böceklerin hızlı ve sürekli olarak üremesi sonucu, içinin büyük bir kısmı yenmiş, 

besin değerini tamamen yitirmiş ve delinmiş olan taneler, hayvan yemi ve gübre olarak dahi 

kullanılamamaktadır. Bunun sonucunda da tanelerde kalite düşmekte, çimlenme gücü 

azalmakta, iç ve dış piyasada önemli yeri olan baklagillerin ticaretinin de önemli ölçüde 

azalmasına ve ağır ekonomik kayıplara sebep olmaktadır (Moino et al., 1998; Ayvaz et al., 

2010). Depolarda önemli derece zararlı T. confusum türü ise tahılların kırık tane ve 

döküntüleri, un ve un mamulleri, kepek, irmik, çikolata, baharat, kurutulmuş meyve, sebze ve 

baklagilllerde zarar yaparak, ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Özellikle, un fabrikaları, 

değirmenler ve un depolarında rastlanır. Unda beslenmesi sonucu un gri renk alarak 

acılanmakta ve çok çabuk küflenmektedir (Yıldırım et al., 2009).  

Bu zararlılarla mücadele etmek ve ürünlerdeki zarar oranlarını önlemek için geçmişte sınırlı 

farklı kimyasallar kullanılmış ve halen kullanılmaya da devam edilmektedir. Fakat bu 

kimyasalların kullanımı insan sağlığı ve gıda güvenliği açısından büyük dikkat 

gerektirmektedir. Bu kimyasallar insan ve çevre sağlığına zarar vermekte ve en önemlisi de 
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ürünlerde kalıntı sorununu ortaya çıkarmaktadır (Pacheco et al., 1990; Sartori et al., 1990). 

Ürünlerdeki kalıntı sorunu ile beraber insanlardaki sentetik kimyasalların sebep olduğu 

hastalık ve kanser oranlarının arttığı görülmekte, bu olumsuz etkilere paralel alternatif 

mücadele metotlarının geliştirilmesi yönünde çabalar sarf edilmektedir. Özellikle son yıllarda 

bitkisel ekstrakt ve uçucu yağların ve ayrıca da bunların ana ham maddesini oluşturan 

monoterpenlerle ilgili çalışmaların hızla arttığı görülmektedir. Bu çalışmalara insanların 

yönelmesinin sebebi ise, tıbbı ve aromatik bitkilerin tabiat ortamında doğal olarak yetişmeleri 

ve bol miktarda bulunmaları, bunlardan elde edilen ekstraktların ve uçucu yağların doğaya 

toksik olmamaları, kısa sürede toprakta ve suda parçalanabilmeleri, bu ortamlarda kirlilik 

yaratmamaları, ürünlerde kalıntı sorununa neden olmamaları gibi özelliklerinden dolayıdır 

(Topuz ve Madanlar, 2011). 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin farklı lokalitelerinden toplanan üç bitkiden (A. dracunculus 

O. basilicum ve R. officinalis ) elde edilen uçucu yağların A. obtectus ve T. confusum erginleri

üzerinde petri ortamında fumigant etkilerini test etmektir. 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Biyolojik Materyal:  

Fasulye tohum böceği (Acanthoscelides obtectus (Say,1831)) ve kırma biti (Tribolium 

confusum Jacquelin du Val, 1863) erginleri Muğla ili, Fethiye ilçesindeki baklagil 

depolarından ve değirmenlerden toplanmıştır. Her iki zararlının ergin kültürleri Atatürk 

Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü Laboratuvarında çoğaltılmıştır. 60X20 

cm ebatlarındaki plastik kaplara, A. obtectus erginleri ve bunların beslenmeleri için herhangi 

bir artropod ile bulaşık olması ihtimaline karşı ve yerel marketlerden satın alınan fasulye 

taneleri -15 0C ‘de ve derin dondurucuda iki gün bekletildikten sonra ile beraber konulmuştur. 

Benzer şekilde aynı ebattaki plastik kaplara, T. confusum erginleri ile bunların beslenmeleri 

için buğday danesi, un, kepek ve kırma karışımı konulmuştur. Her iki zararlı için kullanılan 

plastik kapların ağızları hava alacak şekilde tülle kapatılmıştır. Büyüme odasına yerleştirilen 

kaplar 26±1 °C sıcaklık %70±5 nem 13 saat ışık ve 11 saat karanlıkta tutularak, böceklerin 

çoğalmaları sağlanmıştır. Bütün deneyler bu kültürlerden elde edilen böcekler üzerinde ve 

aynı ortam koşullarında gerçekleştirilmiştir. 

Bitki materyali:  

Bu çalışmada kullanılan Artemisia dracunculus L., Ocimum basilicum L. ve Rosmarinus 

officinalis L. bitkileri 2015-2016 yılları arasında Türkiye’nin farklı lokalitelerinden 
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toplanmıştır. Gölge ve havadar bir odada sık sık çevrilerek kurutulmuş olan bitki materyalleri 

değirmen yardımıyla öğütülerek, toz haline getirilmiş ve çalışmada kullanılmak üzere uçucu 

yağlar elde edilmiştir. Herbaryumlar Bitki Koruma Bölümü’nde muhafaza edilmektedir. 

Uçucu Yağların İzolasyonu ve % Verim Değerleri: 

Gölgede kurutularak öğütülen bitki materyallerinden uçucu yağlar, Clevenger düzeneği 3-4 

saat çalıştırılarak, hidrodistilasyon yöntemi ile elde edilmiştir. Elde edilen uçucu yağlar 

kloroform ile yıkanarak, sodyum sülfat ile sudan arındırılmıştır. Kloroform Rotary 

evaporatörde düşük sıcaklık ve basınçta uzaklaştırılarak, uçucu yağlar elde edilmiştir. Bu 

şekilde elde edilen uçucu yağ miktarları yüzde olarak hesaplanmıştır. A. dracunculus, O. 

basilicum ve R. officinalis bitkilerinin uçucu yağ verimleri %1, %1.17 ve %1.46 olarak 

bulunmuştur. Bu uçucu yağlar, çalışmalarda kullanılmak üzere ağzı kapalı cam şişeler içinde 

+4ºC’de buzdolabında muhafaza edilmişlerdir.

İstatistiksel Analiz: 

A. dracunculus, O. basilicum ve R. officinalis uçucu yağlarının A. obtectus ve T. confusum

erginlerine fumigant etki çalışmalarından elde edilen yüzde ölüm değerlerine ilk olarak 

ARCSIN transformasyonu uygulanmış, daha sonra SPSS 17 (Statistical Package for Social 

Sciences) yazılım paketi kullanılarak, çift yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Elde 

edilen değerlerin standart sapmaları hesaplanmış ve ölüm oranları arasındaki farklılıklar 

Duncan çoklu karşılaştırma testine tabi tutularak, P≤0.05 önem derecesine göre 

gruplandırılmıştır.  

Uçucu Yağların Test Edilmesi:  

A. dracunculus, O. basilicum ve R. officinalis bitki uçucu yağlarının fumigant etkisini test

etmek için 3-5 günlük A. obtectus ve T. confusum erginleri kullanılmıştır. Plastik petri 

kaplarının (9 x 1.5 cm)  üst kapaklarının iç kısımlarına Whatman no. 1 filtre kağıtlarından 1x2 

cm boyutlarında kesilerek yapıştırılmıştır. Petrilerin her birine A. obtectus erginlerinin 

beslenmeleri için yeterli miktarlarda (20 g) bulaşık olmayan fasulye tanesi, T. confusum 

erginleri için ise buğday kırması, un, kepek karışımı konulmuştur.  Her petriye 20’er adet 

ergin birey bırakılmıştır. Her petri için A. dracunculus, O. basilicum ve R. officinalis bitki 

uçucu yağlarından 10 ve 20 µL/petri dozlarında uygulama yapıldıktan sonra petrilerin etrafı 

parafilm ile kapatılmıştır. Saf su içeren kontrol grupları da hazırlanmıştır. Pozitif kontrol 

olarak Malathion WP (% 25 Malathion) kullanılmıştır. İnkübatör standart şartlara yani; 26±1 

oC sıcaklık ve %70±5 orantılı nem ve 13.11 (aydınlık: karanlık) fotoperiyot ortamına 

ayarlanmış ve petriler inkübatöre yerleştirilmiştir. Uygulamadan 24, 48, 72 ve 96. saatlerde 
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böceklerin sayımları yapılarak, ölü bireyler kaydedilmiştir. Her bir deney, her doz ve 

uygulama süresi kombinasyonu için üç kez tekrar edilmiştir. 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Sentetik pestisitlerin insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin artması ve ekolojik 

tarımın önem kazanmasıyla birlikte, hastalık ve zararlıların kontrolünde sentetik pestisitlere 

alternatif olarak bitki uçucu yağ ve ekstraktlarının kullanımı gündeme gelmiş ve bu kullanım 

oranı da her geçen gün artmıştır. Yapılan bu çalışmada ise A. dracunculus, O. basilicum ve R. 

officinalis bitkilerinden elde edilen uçucu yağların, A. obtectus ve T. confusum erginlerine 

karşı fumigant etkileri test edilmiştir. Testler sonucunda elde edilen veriler negatif ve pozitif 

kontrollerle karşılaştırıldığında uçucu yağların bu zararlı böcek türleri üzerinde önemli 

derecede toksik etkiye sahip oldukları tespit edilmiştir. Ancak, her bir uçucu yağın her iki 

böceğe karşı toksik etkileri farklı oranlarda gözlenmiştir. Bununla birlikte, test edilen bitki 

uçucu yağlarının uygulama dozu ve zamanı arttıkça ölüm oranlarının da belirgin şekilde artış 

gösterdiği saptanmıştır (Tablo 1, 2). 

Tablo 1. Uçucu yağların Acanthoscelides obtectus erginlerine karşı fumigant etkileri (% ölüm oranları ) 

Uçucu yağlar Doz 
(µL/petri) 

Ölüm Oranı (%) ± Standart Hata 

Etki süresi (s) 

Ocimum basilicum 

(Reyhan) 

24 48 72 96 

10 43.3 ± 13.3 b 83.3 ± 4.40 c 96.6 ± 3.33 c 100 ± 0.0 c 

20 70.0 ± 2.88 c 88.8 ± 1.66 cd 98.3 ± 1.66 c 100 ± 0.0 c 

Rosmarinus 

officinalis 

(Biberiye) 

10 83.3 ± 4.40 d 100 ± 0.0 e 100 ± 0.0 c 100 ± 0.0 c 

20 100 ± 0.0 e 100 ± 0.0 e 100 ± 0.0 c 100 ± 0.0 c 

Artemisia 

dracunculus 

(Tarhun) 

10 35.0 ±2.88 b 71.6 ± 11.6 b 90.0 ± 2.88 b 95.0 ± 2.88 b 

20 40.0 ± 5.77 b 88.3 ± 1.66 cd 98.3 ± 1.66 c 100 ± 0.0 c 

Pozitif Kontrol 

Malathion WP  

(% 25 Malathion) 

10 93.3 ± 1.66 de 98.3 ± 1.66 de 100 ± 0.0 c 100 ± 0.0 c 

20 98.3 ± 1.66 e 100 ± 0.0 e 100 ± 0.0 c 100 ± 0.0 c 

Kontrol 
(Etanol+Steril su) 

- 0.0 ± 0.0 a 0.0 ± 0.0 a 0.0 ± 0.0 a 1.66 ± 1.42 a 

*Her bir sütunda yer alan farklı harfleri içeren ortalamalar arasındaki farklar istatistiksel olarak anlamlıdır (P≤0.05)

* Ortalama ± Standart hata (Her petride 20 böcek bulunmaktadır)

Tablo 2. Uçucu yağların Tribolium confusum erginlerine karşı fumigant etkileri (% ölüm oranları ) 

Uçucu yağlar Doz 

(µL/petri) 
Ölüm Oranı (%) ± Standart Hata 

Etki süresi (s) 

Ocimum basilicum 

(Reyhan) 

24 48 72 96 

10 16.6 ± 1.66 bc 38.3 ± 4.40 b 71.6 ± 3.33 c 95.0 ± 2.88 cd 

20 21.6 ± 3.33 c 58.8 ± 1.66 d 78.3 ± 1.66 de 98.3 ± 1.33 cd 

Rosmarinus 

officinalis 

(Biberiye) 

10 11.6 ± 1.66 b 66.6 ± 1.40 ef 81.6 ± 1.66 ef 95.0 ± 2.88 cd 

20 20.0 ± 2.88 c 70.0 ± 2.88f 83.3 ± 1.66 f 98.3 ± 1.33 cd 
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Artemisia 

dracunculus 

(Tarhun) 

10 18.3 ± 1.66 c 51.6 ± 1.66  c 63.3 ± 1.66 b 83.3 ± 1.66 b 

20 20.0 ± 2.88 c 63.3 ± 3.33 de 75.0 ± 2.88 cd 93.3 ± 3.33 c 

Pozitif Kontrol 

Malathion WP  

(% 25 Malathion) 

10 95.0 ± 2.88 d 98.3 ± 1.66 g 100 ± 0.0 g 100 ± 0.0 d 

20 98.3 ± 1.66 d 100 ± 0.0 g 100 ± 0.0 g 100 ± 0.0 d 

Kontrol 

(Etanol+Steril su) 
- 0.0 ± 0.0 a 0.0 ± 0.0 a 0.0 ± 0.0 a 1.66 ± 1.42 a 

*Her bir sütunda yer alan farklı harfleri içeren ortalamalar arasındaki farklar istatistiksel olarak anlamlıdır (P≤0.05)
* Ortalama ± Standart hata (Her petride 20 böcek bulunmaktadır)

A. obtectus erginlerinde en yüksek ölüm oranı (%100), O. basilicum ve R. officinalis bitki

uçucu yağlarının 10 ve 20 µL/petri dozlarında kaydedilirken, bu oran A. dracunculus uçucu 

yağı için 20 µL/petri dozunda (%95,0); T. confusum erginlerinde ise en yüksek ölüm oranı 

(%98.3), O. basilicum ve R. officinalis bitkilerinin uçucu yağlarının 20 µL/petri dozlarında, 

uygulamadan 96 saat sonra kaydedilmiştir. Bunun aksine, A. obtectus erginleri üzerinde en 

düşük ölüm oranı (%35), A. dracunculus yağının 10 µL/petri’lik dozunda; T. confusum 

erginleri üzerinde ise en düşük ölüm oranı (%11.6), 24 saat sonra R. officinalis uçucu yağının 

10 µL/petri’lik dozunda tespit edilmiştir (Tablo 1, 2). Bu sonuçlar A. dracunculus, O. 

basilicum ve R. officinalis bitkilerinden elde edilen uçucu yağların, A. obtectus ve T. 

confusum erginlerine karşı önemli derecede fumigant etkiye sahip olduklarını göstermektedir. 

İstatistiksel analiz sonuçlarına bakıldığında uçucu yağların farklı dozları ve farklı 

zamanlardaki ölüm oranları bunu ortaya koymaktadır (P≤0.05) (Tablo 1, 2).  Bununla birlikte, 

A. obtectus ve T. confusum erginlerine karşı test edilen uçucu yağlar, toksisite yönünden

karşılaştırıldıklarında, tüm zamanlarda (24, 48, 72 ve 96 saat) ve tüm dozlarda (10 ve 20 

µL/petri) A. obtectus erginleri üzerinde en fazla ölüm oranları R. officinalis uçucu yağında 

(%83,3-%100), en az ölüm oranları ise A. dracunculus uçucu yağında (%35-%95) 

saptanmıştır. T. confusum erginleri üzerinde ise en fazla ölüm oranları O. basilicum uçucu 

yağında (%21,6- %98,3), en az ölüm oranları ise R. officinalis uçucu yağında (%11,6-%95) 

tespit edilmiştir (Tablo 1, 2).  

Üç bitkiden elde edilen uçucu yağların A. obtectus erginlerine karşı uygulanmasından 24 saat 

sonra en az ölüm oranı (%35) A. dracunculus’un uçucu yağının 10 µL/petri’lik dozunda 

gözlemlenirken, en fazla ölüm oranı ise (%100)  R. officinalis uçucu yağının 20 µL/petri’lik 

dozunda tespit edilmiştir. T. confusum erginlerinde ise 24 saat sonra en az ölüm oranı (%11.6) 

R. officinalis uçucu yağının 10 µL/petri’lik dozunda görülürken, en fazla ölüm oranı ise

(%98,3) O. basilicum ve R. officinalis uçucu yağlarının 20 µL/petri’lik dozunda olduğu 

kaydedilmiştir (Tablo 1, 2). Uygulamadan 48 ve 72 saat sonra A. obtectus erginleri üzerinde 

en az ölüm oranı A. dracunculus uçucu yağının 10 µL/petri’lik dozunda (sırasıyla %71,6 ve 

%90) iken, en fazla ölüm oranı R. officinalis uçucu yağının 10 ve 20 µL/petri’lik dozlarında 
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(%100) olarak tespit edilmiştir. T. confusum’da ise 48 saat sonra en az ölüm oranı O. 

basilicum yağının 10 µL/petri’lik dozunda (%38,3), en fazla ölüm oranı ise R. officinalis 

yağının 20 µL/petri’lik dozunda (%70) gözlemlenirken, uygulamadan 72 saat sonra en az 

ölüm oranı A. dracunculus yağının 10 µL/petri’lik dozunda (%63,3), en fazla ölüm oranı ise 

R. officinalis yağının 20 µL/petri’lik dozunda (%83,3) kaydedilmiştir (Tablo 1, 2). Bununla

birlikte, uygulamadan 96 sonra A. obtectus ve T. confusum erginlerinde en az ölüm oranı A. 

dracunculus yağının 10 µL/petri’lik dozunda (sırasıyla %95 ve %83,3) saptanmıştır.  

A. obtectus erginlerinleri üzerinde en fazla ölüm oranı O. basilicum ve R. officinalis

yağlarının 10 µL/petri ve 20 µL/petri’lik dozlarında, A. dracunculus yağının ise 20 

µL/petri’lik dozunda (%100) kaydedilirken, T. confusum erginlerinde ise, en fazla ölüm oranı 

O. basilicum ve R. officinalis yağının 20 µL/petri’lik dozunda (%98,3) gözlemlenmiştir.

Ayrıca, A. obtectus ve T. confusum erginlerinde kontrolde ilk 24, 48 ve 72. saatlerde ölüm 

gözlenmezken, 96. saatte düşük seviyede ölüm görülmüştür. Pozitif kontrolde ise 

uygulamanın A. obtectus erginlerinde ilk 24 saatten itibaren (10 ve 20 µL/petri’lik dozları 

hariç; %93,3 ve %98,3), T. confusum erginlerinde ise (%95 ve %98,3) her iki böcekte de tüm 

dozlarda ve 48., 72. ve 96. saatlerde %100 oranında ergin ölümü gözlemlenmiştir (Tablo 1, 

2). 

Önceki yıllardaki çalışmalara bakıldığında, bitkilerden elde edilen uçucu yağ ve ekstrelerin A. 

obtectus ve T. confusum erginleri üzerindeki insektisidal etkilerini araştırmak için farklı 

araştırmacılar tarafından birçok çalışma yapılmıştır. Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz. 

Ayvaz et al., (2010), Origanum onites L., Satureja thymbra L. ve Myrtus communis L. bitki 

uçucu yağlarından M. communis uçucu yağının A. obtectus erginleri üzerinde diğerlerine göre 

insektisidal etkisinin daha fazla olduğunu kaydetmişlerdir. Ebadollahi et al., (2012), 

Agastache foeniculum (Pursh) Kuntze, Anethum graveolens L., Cuminum cyminum L., 

Foeniculum vulgare Gaetner ve Satureja hortensis L. bitkilerinden elde ettikleri uçucu yağları 

Callosobruchus maculatus L. erginleri üzerindeki fumigant etkisi çalışmalarında, en fazla 

insektisidal etkiyi C. cyminum bitki uçucu yağında,  en az insektisidal etkiyi ise S. hortensis 

bitki uçucu yağında kaydetmişler ve artan yağ oranları ile birlikte ölüm oranlarının da arttığını 

tespit etmişlerdir. Sunulan bu çalışmada ise, A. obtectus erginleri üzerinde O. basilicum, R. 

officinalis ve A. dracunculus bitkilerinden elde edilen uçucu yağların 20 µL/petri’lik dozunda 

ve 96 saat sonra %100 oranlarında ölüm saptanmıştır.  

Tapondjou et al., (2005), Eucalyptus saligna Sm. ve Cupressus sempervirens L. 

yapraklarından elde edilen ana bileşen cymol Sitophilus zeamais ve Tribolium confusum 

üzerinde repellent ve toksik etkileri değerlendirilmiştir. E. saligna yağının her iki böcek için 
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de daha etkili olduğu bulunmuş ve cymol’un repellent etkisinin yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. Sunulan bu çalışmada ise, O. basilicum, R. officinalis ve A. dracunculus 

bitkilerinden elde edilen uçucu yağların, T. confusum erginlerine karşı %11,6 ile %98,3 

arasında ölüm meydana getirdiği ve toksik etkilerinin yüksek olduğu saptanmıştır. Karabörklü 

et al., (2010), 10 farklı bitki uçucu yağından biri olan adaçayı uçucu yağının A. obtectus 

erginleri üzerinde %60 oranında öldürücü etkisinin olduğunu belirlemişlerdir. Çalışmamızda 

ise, 3 farklı bitki uçucu yağının A. obtectus erginleri üzerinde %43.3-%100 ölüm meydana 

getirdiği tespit edilmiştir. Çalışma sonuçlarımızın diğer yapılan çalışmalarla paralellik 

gösterdiği görülmektedir. 

Sentetik pestisitlerin çevre, toprak, insanlar ve hayvanlar üzerindeki olumsuz etkilerinden 

dolayı son zamanlarda bahsedilen sentetik pestisitlere alternatif olarak doğal bileşiklerin (bitki 

uçucu yağları, bitki ekstrakları vb. gibi) kullanımları gündeme gelmiş ve bunlarla ilgili 

çalışmalar her gün artmış ve artmaya da devam etmektedir. Bu çalışmada, O. basilicum, R. 

officinalis ve A. dracunculus bitkilerinden elde edilen uçucu yağların, A. obtectus ve T. 

confusum erginlerine karşı kimyasal ilaç olan Malathion WP (% 25 Malathion) kadar aynı 

oranlarda toksik etkiye sahip oldukları tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, test edilen üç bitkiden 

(O. basilicum, R. officinalis ve A. dracunculus) elde edilen uçucu yağların bu zararlılara karşı 

mücadelede alternatif bir insektisit olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Bununla 

birlikte, bitki uçucu yağlarının gelecekte farklı hastalık ve zararlılar üzerinde biyopestisit 

olarak kullanılabileceği ve bu bitkisel uçucu yağların organik tarımda önemli bir yer 

alabileceği düşünülmekte ve daha sonra yapılacak olan benzer çalışmalara ihtiyaç duyulacağı 

görülmektedir. 
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ÖZET 

Yarıiletkenlerde termomanyetik etkinin incelenmesi konusunda, öncelikle termomanyetik alanın 

yarıiletkenler üzerinde etkileri göz önünde bulundurularak yarı iletkenleri tanımlama konusunda 

yardımcı olacak olan parametrelerin hesabı yapılacaktır. Ayrıca termomanyetik etkilerin yarı 

iletkenlerin elektron yapılarına olan etkileri araştırılacak ve bu etkilerin yarıiletkenlerin fiziksel 

yapılarına olan etkileri incelenecektir.  Bilindiği gibi yarı iletkenler sahip oldukları elektron yapıları 

itibari ile kararlı yapıda değillerdir. Kararlı halde olmadıkları için de dış etkilerden etkilenmeleri 

daha kolaydır. Bu sebeple dışardan mağruz bırakılacakları özellikle sıcaklık ve manyetik alanın yarı 

iletken üzerindeki etkilerini incelemek, daha kararlı ve daha verimli yarı iletkenler elde etme 

konusunda belirleyici olacaktır. Bir yarıiletken eğer sıcaklık ve manyetik alana mağruz bırakılırsa, 

yarıiletkenlerde olması gerektiği gibi, manyetik alan sıcaklığı artırır, manyetik alan sabit tutulup 

sıcaklık artırıldığında elektriksel iletkenlik artar, manyetik alan sabit tutulup hız artırılırsa 

elektriksel iletkenlik artar etkileri görülür. Temelde bir yarıiletkenin dış etkilerden nasıl 

etkileneceğini bulmak için yarıiletkenlerde termomanyetik etkinin temel parametreleri olan kinetik 

denklemlerin bilinmesi, kinetik denklemlerin bilinmesi için de denklemlerin sayısal çözümlerinde 

gerekli olan Fermi İntegrallerinin çözümlenmesi gereklidir. Yapılan çalışmada öncelikle dış 

etkilerin olmadığı bir ortamda bulunan yarı iletkenlerin Fermi İntegralleri kullanılarak kinetik 

denklemler için değerler elde edilecek ve daha sonra termomanyetik alana mağruz bırakılan 

yarıiletkenin Fermi İntegralleri çözümlenerek kinetik denklemleri elde edilerek, ilk değerlerle 

arasındaki farkların yarı iletken üzerindeki temel etkileri incelenecektir. Aynı işlemler farklı 

özellikteki gerek saf gerek katkılı yarıiletkenler için tekrarlanarak termomanyetik alan altında 

kullanılabilecek en ideal yarıiletkenin teorik olarak elde edilmesi sağlanacaktır. Teorik olarak elde 

edilmesi planlanan bu yarıiletken malzemenin aktif kullanımının olup olmayacağı eğer aktif 

kullanımı varsa kullanım alanlarının ne olacağı incelenecektir.  

AnahtarKelime:Termomanyetik etki 

INVESTIGATION OF THERMOMANYETIC EFFECT IN SEMICONDUCTORS 

ABSTRACT 

In the investigation of the thermomagnetic effect in semiconductors, firstly parameters which will 

help to identify semiconductors will be taken into account by considering the effects of 

thermomagnetic field on semiconductors. In addition, the effects of thermomagnetic effects on the 

electron structures of semiconductors will be investigated and their effects on physical structures of 

semiconductors will be investigated. As it is known, semiconductors are not stable by their electron 
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structures. Because they are not stable, it is easier to be influenced by external influences. For this 

reason, examining the effects of temperature and magnetic field on the semiconductor will be 

determinant in obtaining more stable and more efficient semiconductors. If a semiconductor is 

exposed to the temperature and magnetic field, the magnetic field increases the temperature, the 

magnetic field is kept constant, the electrical conductivity increases when the temperature is 

increased and the magnetic field is held constant and the speed is increased and the electrical 

conductivity increases. In order to find out how a semiconductor will be affected by external 

effects, it is necessary to know the kinetic equations which are the basic parameters of the 

thermomagnetic effect in semiconductors, and to solve the Fermi integrals necessary for numerical 

solutions of the equations in order to know the kinetic equations. In the study, firstly the values of 

kinetic equations will be obtained by using the Fermi Integrals of the semiconductors which are in 

an environment with no external effects and then the kinetic equations of the semiconductor which 

is fused to the thermomagnetic field will be analyzed and the fundamental effects of the differences 

between the first values and the semiconductor on the semiconductor will be examined. The same 

processes can be repeated for both pure and additive semiconductors with different properties, and 

the ideal semiconductor to be used under the thermomagnetic field will be obtained theoretically. 

Whether the active use of this semiconductor material, which is planned to be theoretically, will be 

used or not, if it is active use will be examined.  

Key Word: Thermomagnetic effect 

1.GİRİŞ

Yarıiletkenlerde termomanyetik etkinin incelenmesi konusunda yapılan çalışmalarda temel olarak 

bilinmesi gereken, ele alınan bir yarı iletken üzerine etkiyen manyetik alanın yarı iletkenin kinetik 

değerleri olarak bilinen değerler üzerine ne gibi etkiler yaptığıdır. Rastgele bir küresel bağımlılığı 

bulunan yarıiletkenlerdeki termomanyetik etkiler teorik olarak incelendiğinde, manyetik alanın 

güçlü ya da zayıf olmasına bağlı olarak oluşan Maggi-Righi- Leduc etkisi, Ettingshausen etkisi ile 

Seeback, Thomson ve Peltier etkileri incelenebilir. Temel olarak bu etkileri incelemek yarı iletkenin 

hem güçlü manyetik alan hem de zayıf manyetik alanda ne tür değişimler göstereceğini anlamamıza 

olanak sağlar.  

Girişte belirtildiği gibi, sıcaklık arttıkça, yarı iletkende daha fazla serbest yük taşıyıcıları, 

iletim bandındaki elektronlar ve valans şeridindeki delikler, oluşur. Harici bir elektrik alanı yoksa, 

bu yüklü parçacıkların hareketi kaotiktir ve numunenin herhangi bir bölümü boyunca akım sıfırdır. 

Parçacıkların ortalama hızı, başka bir deyişle "Termal hız", ideal bir gazın moleküllerinin ortalama 

termal hızı ile aynı formülle hesaplanabilir 

burada k – Boltzmann katsayısı; m – elektronların  veya deliklerin etkin kütlesi. 

Bilindiği gibi maddeler, elektriği iletme durumlarına göre iletken, yarı iletken ve yalıtkan olarak 

ayrılmaktadırlar. Bir maddenin elektriği iletmesi aslında bünyesinde barındırdığı serbest elektron 

miktarı ile ilgilidir.  Günlük hayatımızda birçok alanda kullanılan malzemelerin elektik iletme 

konusunda hangi katagoride değerlendirileceği, malzemeyi oluşturan atomların son yörüngesinde 

yani valans bandında bulunan serbest elektron sayısının bulunmasıyla yapılabilir.  

Atom, merkezinde pozitif yüklü bir proton ve yüksüz nötron ile enerji seviyelerinde hareket eden 

elektronlardan meydana gelir. Bir yörüngede bulunabilecek maksimum elektron sayısı 2n2 

bağıntısıyla bulunabilir. Bu bağıntıyla yörüngeleri KLMNPRQ olarak sıralanan enerji seviyelerinin 
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hangi sayıda elektrona sahip olacağı bulunabilir. Diğer yandan tüm atomlar son yörüngelerinde 

sekiz elektron bulundurarak kararlı hale geçmek ister.  Eğer bir atomun değerlik bandında 1,2,3 

elektron var ise bu atomun oluşturduğu maddenin bir iletken olduğunu, değerlik bandında 5,6,7,8 

elektron bulunduran maddenin yalıtkan bir madde olduğu ve değerlik bandında 4 elektron 

bulunması halinde ise yarı iletken bir madde olduğunu söyleyebilir.  

Yarı iletken malzemeler daha çok elektrik elektronik sanayide kullanılan malzemelerdir. Bu 

malzemeler, bileşik halde (çinko sülfür-bakır oksit) ve element (silisyum-germanyum) halde 

bulunabilirler. Yarı iletken malzemeler, kullanım alanlarına bağlı olarak katlandırılabilir, böylece de 

daha kullanışlı yarı iletkenler elde edilebilir. Bu tür bir işleme tabi olan yarı iletkenlere 

katlandırılmış yarı iletken denir. N ve P tipi yarı iletkenlerde N tipi bir yarı iletken, değerlik 

bandında 3 elektron bulunan bir yarı iletken değerlik elektronunda 5 elektron bulunan yarı iletken 

ile katkılandırılırsa üç elektron komşu atomun elektronları ile kovalent bağ yapar. Fazla kalan bir 

elektron ortama verilir. P tipi yarı iletken son yörüngesinde 4 elektron bulunduran bir yarı iletken ile 

son yörüngesinde 3 elektron bulunduran yarı iletken ile katkılandırılırsa son yörüngede bulunan 

elektronlar arasında yapılan bağda bir elektron dışardan alınması gerekir.  Elektron bakımından 

fakir olan bu karışım elektriksel olarak pozitif yüklü iyon kabul edilir. Elektronun olmadığı yerler 

oyuk olarak adlandırılabilir. Oyuk yönünden zengin olan bu tip karışım ise P tipi yarı iletken olarak 

adlandırılır. 

Genel terminoloji olarak, termomanyetik etki, sıcaklıkla manyetik alan arasındaki etkileşmeyi temel 

alır. Yaptığımız incelemede, bir yarı iletkenin barındırdığı elektron diziliminin ve bu sayede oluşan 

karakteristik yapının sıcaklık ile birlikte manyetik alanın olduğu ya da olmadığı ortamlarda ne tür 

değişikliğe uğradığının tespiti yapılacaktır. 

Termomanyetik etkilerin anlaşılabilmesi için, termoelektrik etkilerden bahsetmek gerekir. 

Termoelektrik etkiler temelde 4 başlık altında yorumlanabilir. Bunlardan ilki olan Joule kanunu 

içinden akım geçen bir iletken üzerinde akımın karesiyle orantılı olan bir ısının iletken üzerinde 

birikeceğini ifade eder. 

Termoelektrik etkilerin en genel incelemesi 1800 lü yıllarda Seeback tarafından yapılmıştır. 

Seeback sıcaklık ile elektik elde etme üzerinde hazırladığı deney setinde iki metali ısıttığında 

metalin yakınında bulunan mıknatıs ile  ısıtılan metallerin bir reaksiyon meydana getirdiğini gördü. 

Bu çalışmada ısınan metal üzerinde hareket eden serbest elektronların hareket etmeleri sebebi ile bir 

manyetik alan oluşturduğu ve bu mıknatıs etkisi ile deney setinde kullanılan mıknatısın bir 

reaksiyon oluşturduğu şeklinde düşünülebilirdi. Ancak açıklamanın daha doğrusu seeback 

tarafından ısıtılan metaller arasındaki sıcaklık farkının bir potansiyel fark oluşturduğu, bu potansiyel 

farkın bir akım meydana getirdiği şeklinde açıklandı. Kısacası sıcaklık farkının bir potansiyel 

gerilim oluşturması Seeback etkisi olarak bilinmekteydi.  

Yarı iletkenlerde incelenecek olan diğer bir etki ise Peltier etkisidir. Bir metal üzerine akım 

uygulanırsa metalde bulunan elektronlar akım yönünde hareket ederek bir uçtan diğer uca akar. 

Akan elektronlar sahip oldukları enerjiyi de beraberinde götüreceği için, elektronun aktığı yönde bir 

ısı akımı da oluşur. Dolayısıyla Peltier etkisi Seeback etkisinin tersi olarak yorumlanabilir.  

Thomson etkisi ise bir iletkenin farklı iki noktasından alınan sıcaklık değerlerinin aynı 

olmayacağını ifade eder. Bu iki farklı nokta arasındaki sıcaklık farkına ise Thomson ısısı denir. 

Thomson etkisinin fiziksel nedeni, iletkenlerde serbest iletim elektronlarının görsel bir temsilini baz 

alırsak kolayca anlaşılabilir. Gerçekten de, elektrik akımın aktığı iletken boyunca bir sıcaklık 

düşüşü varsa, ama akımın yönü elektronların sıcak uçtan soğuğa doğru ettiği hareketine tekabül 

ediyorsa, daha sıcak kısımdan daha soğuğa geçerken elektronlar, etrafındaki atomlara fazla enerji 

transfer ederler, dolayısıyla iletken ısınır(ısı serbest bırakılır); akımın ters yönde olması durumunda, 

daha soğuk kısımdan daha sıcağa geçerken elektronlar, kendi enerjilerini ertafındaki atomlardan 

tamamlarlar (ısı emilir). 
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Temelde biliyoruz ki bir ortam içinde olan var olan yüklü parçacık etrafında bir elektrik alan 

meydana getirir. Bunun yanında bir ortam içerisinde belli bir hızla hareket eden yüklü parçacık 

etrafında bir manyetik alan meydana getirir. 

Bilindiği üzere yarıiletken maddeler normal şartlar altında yalıtkan olan ancak üzerine ısı, ışık, 

manyetik alan v.b. dış bir etki uygulandığında iletken halini alan maddelerdir. Bu maddelerin 

elektrik ve elektronik sanayide bu derece yaygın kullanım alanı bulmalarının sebebi olarak da 

yalıtkan-iletken dönüşümünü yapabilme özelliği gösterilebilir.  

Bir yarıiletkenin termomanyetik alan etkisi altında nasıl davranacağı yarıiletkenin kinetik 

denklemlerinin ne tür etki altında kalacağı ile ilgilidir. Bu kinetik denklemler temel yapıları 

bakımından incelendiğinde fermi integrallerine dönüşürler. Kısacası termomanyetik alanın etkileri 

kendilerini en iyi yarıiletkenlerin kinetik denklemlerinin tanımlanmasında kullanılan fermi 

integrallerine yaptıkları etkilerle gösterirler.  

Böylelikle, görüyoruz ki, iletim bandı modeli seçimine bağlı olarak, zayıf ve güçlü manyetik 

alandaki yarıiletkenlerindeki kinetik katsayılar tek-, çift- ve üç-parametreli Fermi integralleriyle 

ifade edilirler.  

Düzensiz manyetik alanda olan dejenere yarıiletken için esas kinetik katsayıların formüllerinin 

türetilmesi için, ɛ elektron enerjisi sadece k dalga vektörüne bağlı olduğu, bunun da parabolik 

olmayan bantlar hariç küresel-parabolik durumların tümünü kapsadığı varsayılmıştır.   

Hesaplamalar, τ gevşeme süresi yaklaşımında yapılmıştır. Ama, τ’nın ɛ enerjisine kesin bağlılığı 

hesaba katılmamıştır (τ, ɛ’dan bağımsız keyfi fonksiyon hesaplanmıştır), bu yüzden elde edilen 

formüller karışık dağılma mekanizmalarıyla da uyumludur. 

Aşağıda da göreceğimiz üzere, dejenere yarıiletkenlerin karakteristik parametrelerini (hareketlilik, 

konsantrasyon, etkin kütle, dağılma parametresi) belirlemek için termomanyetik etkilerin ölçülmesi 

daha pratiktir ve bu etkileri herhangi bir manyetik alanda da ölçmek mümkündür.  

Termomanyetik olayların araştırılması alanı şu anda T>20-30K aralığı ile  sınırlıdır, ancak T<20K 

düşük sıcaklıklara doğru genişletmek gerekir ve bu niteliksel olarak yeni etkilere yol açabilir. [1] 

Manyetik alanın, Nernst-Ettinshausen'in etki koşulları altında, boyuna ve enine termomanyetik 

etkileri üzerindeki etkisinin araştırılması büyük ilgi görmektedir. Bu araştırmalar, yüksek 

hareketlilik ve düşük elektron konsantrasyonuna sahip kristallerde gerçekleştirilmelidir.  

Bu amaçla, araştırılan örnekte alıcı ve verici seviyeleri, Fermi seviyesi ve safsızlık 

konsantrasyonlarının oranlarının değişken olarak seçilmelidir. Pozitif bölgede minimum R (T) 

büyüklüğünde bir çift derinlikli R (T) işareti olan örnekleri araştırmak, ki bu da diğer kinetik 

katsayılar üzerindeki etkisinin izlenmesi ve elektron konsantrasyonunun sıcaklığın n~TK 

kuralındaki K derecesi üzerindeki sıcaklığa bağlı olmasını sağlayacaktır.  

2. MATERYAL VE YÖNTEM

IM Tsidilkovsky’nin [2] kitabında, geçen yüzyılın başında başlayan ilk çalışmaların önemli bir 

analizi verilmiştir. Bu kaynak şu an bile her araştırmacı için eğitici durumundadır. Termomanyetik 

katsayıları ölçmeye yönelik ilk denemeler, Lloyd [3] ve Wald [4] tarafından tellurda yapılmıştır. 

Wald, elektrotların ve termokuplların lehimlendiği dökme Te örneklerini kullandı. Numunedeki 

sıcaklık gradyanı sadece ısıtıcı tarafından, bir ısı emicisi oluşturuldu. Elbette, bu ölçümde, temel 

hatalar vardır.  

Bir ısı emicinin yokluğu, sabit koşulların oluşmasına izin vermez ve ayrıca çalışmaların sıcaklık 

aralığını sınırlar. Bir manyetik alanda termal iletkenlik, çubuk şeklindeki bir numunenin bir ucunun 

periyodik olarak ısındığı ve periyodik olarak her bir noktasındaki sıcaklığı ölçtüğü sıcaklık dalgaları 
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yöntemi ile ölçülmüştür. Çubuğun çeşitli noktalarında ölçülen sıcaklıktaki değişikliklerle, 

numunenin termal difüzivitesi belirlenir ve daha sonra, ısı kapasitesi kullanılarak, termal iletkenliği 

hesaplanır. Böylece, ~ 373 K'de 305-593 K aralığında Nernst-Ettingshausen etkisinin (NE) 

sıcaklığa bağlı olarak Q⊥ (T) üzerinde bir minimum gözlemlenmiştir. Rigi-Leduc (R-L) ve Maggi-

Regi-Leduc (M-R-L) etkilerinin katsayıları ölçülmüştür. Н-E'nun silikondaki enine etkisi  [5-6] 

çalışmalarıyla arsenikte araştırıldı. [7]   8000 E'ye kadar olan alanlarda, termal iletkenlikteki 

değişiklik tespit edilememiştir. H-E'nin iyi iletken numunelerdeki bakır oksit numunelerinin enine 

etkisinin MM Noskov tarafından gerçekleştirildiği bir çalışma [8]’de gösterilmiştir. Enine 

elektrotlar arasında sabit bir sıcaklık gradyanı ile, enine alan H-E olarak alınan potansiyel farkın 

ölçüldüğü açıklanmaktadır. Bununla birlikte, bu elektrotlar arasında, aynı anda, bu elektrotların eşit 

sıcaklık yüzeyinden kaynaklanan termoelektrik kaynaklı potansiyellerin bir farkı vardı. Böyle bir 

durumda bir manyetik alanın dahil edilmesi, termoelektrik etki ile ilişkili potansiyelde bir 

değişikliğe yol açmıştır. Elbette bu, özellikle yüksek elektron hareketliliğine sahip yarı iletkenler 

için Q⊥'nin gerçek değerini önemli ölçüde bozmalıydı ve hatalar çalışılan etkinin değerini 

aşabilirdi. Benzer çalışmalar, son yüzyılın ellilerine kadar yapılmıştır [9-10]. İlk aşamada 

yarıiletkenlerde termomanyetik olay teorisi [9-11] tarafından geliştirilmiştir. [11-12] 'de, 

termomanyetik fenomenler ilk önce elektron gazı modeline dayanılarak düşünülmüştür. Maxwell ve 

Fermi-Dirac istatistiklerinin enine etkileri hesaplanmıştır. İfadeler, ısı transferinin varsayımı altında 

elde edilir. Sadece elektronlar tarafından gerçekleştirilir ve konsantrasyonları sıcaklığa bağlı 

değildir. Tabii ki, yarı iletkenler için, bu varsayımlar uygunsuzdur, çünkü ısının kristal kafes 

tarafından onlara aktarılması çok daha fazladır. Bir elektronun kendi enerjisinden serbest yolunun 

bağımsızlığı varsayımı altında yaratılan Sommerfeld'in teorisi, yalnızca H-E etkisinin pozitif 

işaretini açıklamayı mümkün kıldı, ancak etkinin sıklıkla gözlenen olumsuz işaretinin nedenini 

açıklayamadı. 

3. TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER

Termomanyetik ve termoelektrik fenomenlerin çalışmalarından elde edilen tamamlanmış sonuçlar 

1960'lardan sonra elde edilmiştir. Bu zamana kadar, basit izotropik ve kuadratik dispersiyon yasası 

için ɛ(K) elektronları için kinetik olgu teorisi geliştirilmiştir. Bu da, diğer fenomenleriyle birlikte 

yük transferinin özünü ve termomanyetik -termoelektrik fenomenler ile birlikte anlamaya olanak 

sağladı. Kirlilik ve içsel iletkenlik bölgesindeki her bir katsayının manyetik alana olan 

bağımlılıkları ve sıcaklığa olan bağımlılıkları analiz edilmiştir. Geniş bir sıcaklık ve konsantrasyon 

aralığında birçok yarıiletkende elektron saçılımının ana mekanizmaları açığa çıkartılmıştır. Kane'in, 

n-InSb tipi dar aralıklı yarı iletkenler için ışık deliklerinin değerlik bandıyla iletim bandının

etkileşimini hesaba katarak, iletken elektronlar ε(K) için dispersiyon yasasının, kuadratik formdan

önemli ölçüde farklı olduğunu gösterdiği bilinmektedir.

Saflık derecesi, yasak bant genişliğiyle ters orantılıdır ve elektron konsantrasyonuna doğru 

orantılıdır. Parabolik formdan böyle güçlü bir sapmanın deneysel doğrulaması etkili elektron kütlesi 

m*(n)'nin konsantrasyon bağımlılığını belirlenmesine işaret edilmiştir. Etkili kütleyi belirlemek 

için, bir dizi karmaşık optik aleti gerektiren, siklotron rezonans yöntemi ve Faraday etkisi 

uygulanmıştır. H-E'nin klasik olarak güçlü manyetik alanlardaki Δα∞ uzunlamasına termomagnetik 

etkisinin ve zayıf alanlarda H-E'nin enine termomanyetik etkisinin, saçılma mekanizmasına ve 

dağılma yasasına bakılmaksızın sabit bir değer elde ettiğine dikkat çekilmiştir.  Bu katsayıların 

değerlerini ve Hall katsayısının kuvvetli bir manyetik alandaki değerini kullanarak, çok dar aralıklı 

SnS, HgSe, HgTe, PbTe, PbSe, PbS, bunlara dayalı katı çözeltiler ve aralıksız yarı iletkenler için 

konsantrasyon bağımlılıkları m * (H) belirlenmiştir. Bu, her biri için dispersiyon yasasını ortaya 

koymamıza ve Kane modelin uygulanabilirliğinin sınırlarını belirlememize ve bu modeldeki 



 Year 3 (2019)   Vol:7  Issued in FEBRUARY, 2019  www.ejons.co.uk 

EJONS  International Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences ISSN 2602 - 4136 

64 

sapmanın nedenlerini incelememize olanak sağlamış, ki bu da genel olarak dar aralıklı ve boşluksuz 

yarıiletkenlerde bant yapısının gelişmesine neden olmuştur. 

Bu sorunun teorik bir analizi, yaklaşık 30-250 K civarında, elastik olmayan elektron-elektron ve 

elektron fonon (optik) etkileşimlerinin koşullarının gerçekleştirildiğini göstermiştir. Elastik 

olmayan saçılmanın sadece bir sıcaklık gradyanının varlığında ortaya çıkan etkilerde meydana 

geldiği, yani; termomanyetik ve termoelektrik olaylarda meydana geldiği açıktır. 

Deney sonuçları (HgSe, Ag2Te, PbTe, Pb1-xSnxTe, vb.) Teori ile karşılaştırılmış ve esnekliğin esas 

olarak elektron-elektron çarpışmasından kaynaklandığı ve optik fononlarla ilişkili esneklik (60-150 

K aralığında) % 5'i geçmediği bulunmuştur. 

Manyetik alanın, N-E uzunlamasına ve enine termomanyetik etkileri üzerindeki etkisinin, 

elektronların fononlar tarafından sürüklenmesinin etkisi koşulları altındaki teorik analizinin 

sonuçları dikkat çeker. Elektron gazının dejenerasyonunda kristal olmayan bir dağılımın 

uzunlamasına ve enine etkilerin bulunmadığı bir yasada parabolik durumdan sadece nicel olarak 

değil, aynı zamanda niteliksel olarak da farklı olduğu ortaya çıkmıştır. Bu teori deneyle 

doğrulanmıştır.  

T’nin artmasıyla elektron enerjisi artar ve alıcı seviyelerine ulaşır, lokalizasyon süreci başlar. Bu, 

n'de bir azalmaya yol açar ve T’nin daha fazla artması, valans bandından elektronların geçişlerine 

neden olur, bu da n(T)'nin minimumdan geçmesine yol açar.  

En etkili ve en dikkat çeken hususlardan biri, sıcaklık, (-) ila (+), daha sonra (+) ila (-) arasındaki 

arttığında Hall katsayısı R(T)'nin işaretindeki çift değişimdir. Bu tür bir geçişin olağandışı özelliği, 

yüksek mobiliteli elektronların (dar aralıklıda) negatiflikten pozitifliğe kadar olan iletkenliğinin 

işareti tespit edilmiştir. Bu fenomen birkaç çalışmada daha görüldü, her birinde farklı açıklamalar 

öne sürüldü. İki durumda, bu çalışma altındaki örneklerin stokiyometrik homojen olmamasına 

atfedilmiştir ve bu onların ortadan kaldırılmasıyla kanıtlanmıştır. 
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ÖZET 
Endemik türler, yayılış alanları belli bir ülke, bölge veya ile has, yani en ideal bulunduğu alanlarda 

yayılış gösteren, neslini ve yaşamını sürdüren olan türler olup, bunların doğal yayılış alanlarında 

belirlenerek koruma alınması habitatlarında nesillerinin tükenmemesi açısından önemlidir. Küçük 

coğrafik bir bölgede yayılışlarının olması, populasyonların küçük, gittikçe azalan ve tehdit altında 

olması, az genetik çeşitlilik göstermesi, ekolojik isteklerinin hassas olması gibi özellikler nadir ve 

endemik türlerin çoğunluğunda bulunan temel özelliklerdir. Dolayısıyla endemik türlerin habitatları ile 

yayılış alanları dar ve daha duyarlı olduklarından bu tür bitki nesillerinin tükenme seviyesine 

gelmeden in-situ ve ex-situ gibi koruma yöntemleriyle korumaya alınması öncelikle ele alınmalı ve bu 

kapsamdaki çalışmalar dikkatlice izlenip yönetilmelidir. Bingöl-Genç ilçesi çevresinde yayılışı olan 

endemik türleri belirlemek önermek amacı ile 2018 vejetasyon döneminde yapılan bu çalışmada, 

endemik olan bitki taksonları (Galium bingoelense, Centaurea fenzlii, Aethionema grandiflorum var. 

sintenisii, Paracaryum racemosum var. racemosum, Phlomis linearis, Dorycinium pentaphyllum 

subsp. haussknechtii, Trigonella kotschyi, Asperula stricta subsp. latibracteata, Anthemis 

wiedemanniana, Astragalus oocephalus subsp. stachyophorus, Scutellaria orientalis subsp. orientalis, 

Nepeta nuda subsp. lydiae, Sideritis vulcanica, Sisymbrium altissimum, Origanum acutidens, 

Micromeria cilicica, Nepeta baytopii, Saponaria prostrata subsp. anatolica, Inula helenium subsp. 

orgyalis, Morina persica var. decussatifolia, Phlomis sieheana, Anthemis armeniaca, Saponaria. 

prostrata subsp. anatolica) tespit edilerek fotoğraflandı, önemleri vurgulandı ve bu değerli, hassas, 

nadir olan türler için çeşitli koruma yöntemleri önerildi. 

Anahtar Kelimeler: Bingöl, Genç, Endemik, Bitki. 

mailto:omerkilic77@gmail.com
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SOME ENDEMIC PLANTS AROUND THE GENÇ (BINGÖL) DISTRICT 

ABSTRACT 

Endemic species are the species whose ranges is special to certain country or area, that is 

spreading in its most ideal area, and which maintains its generation and keep living, and 

protecting them by determining them in their natural ranges is important in terms of 

preventing them from becoming extinct in their habitats. The features such as their ranges are 

in small geographical area, their populations are small, becoming less and less and in danger, 

showing low genetic variability, and their ecological needs are critical are the main features 

that most of the endemic species have. Therefore, since the habitats and ranges of the endemic 

species are confined and they are more sensitive, protecting them with in-situ and ex-situ 

protection methods before they come to the level of being extinct should be handled firstly 

and the studies in this scope should be monitored carefully and managed. In order to 

determine and offer the endemic species around the Bingöl-Genç district, in the study, which 

is conducted in the year 2018 vegetation period, endemic plant taxa (Galium bingoelense, 

Centaurea fenzlii, Aethionema grandiflorum var. sintenisii, Paracaryum racemosum var. 

racemosum, Phlomis linearis, Dorycinium pentaphyllum subsp. haussknechtii, Trigonella 

kotschyi, Asperula stricta subsp. latibracteata, Anthemis wiedemanniana, Astragalus 

oocephalus subsp. stachyophorus, Scutellaria orientalis subsp. orientalis, Nepeta nuda subsp. 

lydiae, Sideritis vulcanica, Sisymbrium altissimum, Origanum acutidens, Micromeria cilicica, 

Nepeta baytopii, Saponaria prostrata subsp. anatolica, Inula helenium subsp. orgyalis, 

Morina persica var. decussatifolia, Phlomis sieheana, Anthemis armeniaca, Saponaria. 

prostrata subsp. anatolica) are photographed, emphasized by determining them and various 

protection methods for these valuable, critical and rare species are proposed. 

Key Words: Bingöl, Genç, Endemic, Plant. 

GİRİŞ 

Endemizm, bitkilere ait ekolojik şartların ve süreçlerin kompleks bir yapıda, zamansal ve mekânsal 

perspektifteki değişimlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmakta olup, ülkemiz 13.000’in üzerindeki 

bitki taksonu ve bunun içerisindeki 3/1’lik endemik oranı ile Dünya’da değişkenlik gösteren ekolojik 

şartlara sahip önemli ülkelerden biridir. Ülke olarak sahip oldğumuz bu doğal zenginliğin doğru 

tespiti, değerlendirilmesi, in-situ ve ex-situ yöntemleriyle korunması, izlenmesi, dağılışlarının 

belirlenmesi ve bu dağılışa sebep olan etkenlerin belirlenmesi önemlidir. Endemik türler, yeryüzünün 

veya ülkenin yalnızca belirli bölgelerinde yayılış gösteren, bulunduğu alanda en ideal ve rahat şekilde 

hayatını sürdüren, bulunduğu habitatta en başarılı şekilde neslini devam ettiren ve arandığında en 
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kolay ve bol şekilde o alanda bulunabilen, yaşam alanı belirli bir bölgeyle sınırlı yerel ve az rastlanan 

türlerdir. Endemik alanların oluşmasında; mutasyon, genetik rekombinasyon, izolasyon (coğrafi engel, 

dağ-deniz oluşumu), doğal seleksiyon ve  ekolojik sebepler (kuraklık, buzullaşma.) gibi etkenler söz 

konusudur. Endemikler paleoendemikler ve neoendemikler olarak ikiye ayrılıp; paleoendemiklerin 

çoğunluğu eski devirlerde varlığı olmuş ancak şimdi nesli tükenmiş olan veya çok az kısmı 

(Liquidambar orientalis, Ginkgo biloba) günümüzde yaşayanlardır. Neoendemikler ise günümüzde 

bulunup, türler veya alttürlere ait endemikler olup bunlara mikroendemikler de denir. Endemik türlerin 

habitatlarında sürdürülebilir bir şekilde devamlılığının sağlanmasına yönelik koruma ilkeleri ve 

yöntemlerinin uygulanması önemlidir. Biyolojik çeşitliliğin ve özellikle de alandaki endemik ve 

ekonomik değeri olan bitkilerin korunmasında ve genetik kaynakların kullanımında yerinde yönetim, 

in-situ ile ex-situ koruma ve tamamlayıcı koruma yöntemleri uygulanabilir. Doğal yaşam alanları 

içerisinde türlerin korunması için en çok tercih edilen yöntemlerden biri bitkinin yayılış gösterdiği 

alanı korunan alan ilan etmek olup, bu durum bir türün korunması için her zaman yeterli olmayabilir. 

En iyi yöntem, in-situ, ex-situ koruma ve tamamlayıcı koruma yöntemlerinin birbirini tamamlar 

nitelikte uygulanmasıdır (Kılıç, 2018). Türkiye’nin bitki örtüsü ve çeşitliliğini ortaya çıkaran 

araştırmalar içerisinde endemiklerin ayrı bir önemi olup, araştırmalar sonucunda ülkemizde konuyla 

ilgili bilgi birikimi oluşmuştur. Bu çalışmalar içerisinde endemiklerin varlığı, doğal ortam 

özelliklerinin değerlendirilmesi, korumada öncelikli türlerin ve alanların belirlenmesi, endemiklerin 

tanıtılması, toplanması, kullanımları, tehdit kategorilerine göre sınıflandırılması, tarihsel süreçteki 

yerleri, illere göre dağılışı gibi başlıklar ön plana çıkmaktadır (Ekim vd., 2000; Türe & Böcük, 2010; 

Güner vd., 2012; Avcı, 2005; Özhatay vd., 2005; Torlak vd., 2010; Yıldırımlı, 2004; Ertuğ, 2014; 

Çolak & Rotherham, 2006). Türkiye endemik taksonları genelde dar yayılışlı olup dolayısıyla 

ülkemizdeki endemik lokasyonlar artsa bile endemik bitkiler büyük oranda dar yayılışlı olma 

karakterini koruyacaktır; ülkemizin üç flora bölgesinin sınırları içerisinde kalması endemik bitki 

taksonlarının ortaya çıkmasında önemli bir faktör olup endemik bitkilerin flora bölgelerine göre 

dağılımı İran-Turan (%65), Akdeniz (%26) ve Avrupa-Sibirya (%12) şeklindedir (Şengül & Kaya, 

2017). Türkiye florasındaki bitki taksonlarının familyalara göre dağılımı Asteraceae %15, Fabaceae 

%14, Lamiaceae %9, Scrophulariaceae %8 ve Brassicaceae %7 şeklinde olup; en zengin cinsler ise 

Verbascum, Astragalus ve Centaurea’dır (Erik & Tarıkahya, 2004). 

Bu çalışmada Genç (Bingöl) ilçesi ve çevresinde yayılışı olan bazı endemik bitki taksonları belirlenip 

fotoğraflandı, önem, korumaları hususları vurgulandı ve önerilerde bulunuldu.  

MATERYAL VE METOD 

Bu çalışmanın materyallerini Genç (Bingöl) ilçesi ve çevresinde doğal alanlarda yetişen endemik bitki 

taksonları (Galium bingoelense Yıld & Kılıç, Centaurea fenzlii Reichardt, Aethionema grandiflorum 

Boiss. et Hohen. var. sintenisii, Paracaryum racemosum (Schreber) Britten var. racemosum Boiss., 
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Phlomis linearis Boiss. et Ball., Dorycinium pentaphyllum Scop. subsp. haussknechtii (Boiss.) Gams, 

Trigonella kotschyi Fenzl, Asperula stricta Boiss. subsp. latibracteata (Boiss.) Ehrend, Anthemis 

wiedemanniana Fisch et Mey., Astragalus oocephalus Boiss. subsp. stachyophorus Hub.-Mor.et 

Chamb., Scutellaria orientalis L. subsp. orientalis, Nepeta nuda L. subsp. lydiae Boiss., Sideritis 

vulcanica Hub.-Mor., Sisymbrium altissimum L., Origanum acutidens (Hand.-Mazz.) Letswaart, 

Micromeria cilicica Hausskn. ex Davis, Nepeta baytopii Hedge et Lamond, Saponaria prostrata 

Willd. subsp. anatolica Hedge, Inula helenium L. subsp. orgyalis (Boiss.) Grierson, Morina persica L. 

var. decussatifolia Erik et Demirkuş, Phlomis sieheana Rech. Fil., Anthemis armeniaca Freyn et Sint, 

Saponaria prostrata Willd. subsp. anatolica Hedge) oluşturdu. Bu doğal bitkiler 2018 yılının 

vejetasyon döneminde toplandı, fotoğraflandı, herbaryum tekniğine uygun şekilde kurutuldu ve 

teşhisleri bitki sistematikçileri Ö.Kılıç ve Ş.Yıldırımlı ve tarafından Flora of Turkey (Davis, 1965-

1985) eserleri kullanılarak yapıldı. Bitkilerin bazılarının fotoğrafları Şekil 1’de görülmektedir. Bitki 

materyalleri Bingöl Üniversitesi Park-Bahçe Bitkileri Bölümü ve Yıldırımlı Herbaryumu’nda 

muhafaza edilmektedir.  

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Türkiye, sahip olduğu biyoçeşitlilik ve endemik bitki türleri ile dünyanın önemli ülkeleri arasında yer 

almaktadır. Floristik araştırmalar gösteriyor ki ülkemizdeki bitki takson sayısı 13.000 civarında ve 

Avrupa’dan fazla olup, bunun da yaklaşık % 33’ü endemiktir. Türkiye endemizminin temel soruları 

olarak belirlenen ‘Nerede’, ‘Nasıl’ ve ‘Neden’ sorularından ‘Nerede’ sorusu bu çalışma ile bir nebze 

de olsa açıklanmaya çalışılmıştır. Bu makaledeki çalışmamıza benzer çalışmaların yapılması ile diğer 

soruların cevaplarına yönelik bulgular da ortaya konulacaktır. Bu soruların cevaplanması Türkiye 

endemik bitkilerinin anlaşılması, korunması, takip edilmesi, gerektiğinde üretim için toplanması 

konularında önem arz etmektedir. Ayrıca endemik bitki taksonlarının coğrafi veri tabanı içerisinde 

toplanarak; güncelleme, sorgulama, analiz edilme gibi fonksiyonları gerçekleştirmek için bütünsel ve 

lokal ölçekte değerlendirilmesine olanak vermesi önemlidir. Ek olarak endemik taksonların 

lokasyonlarının bilinmesi koruma, denetleme ve sürekliliği sağlama açısından önemlidir. 

Bingöl’de merkeze bağlı Dikme yaylası ve çevresinde yaptığımız floristik çalışmada alandan, 75 

taksonun endemik olduğu tespit edildi ve çalışma alanının endemizm oranı %10.6 olarak bulundu 

(Kılıç & Yıld., 2014). Yine Bingöl Yüzenadalar çevresinde gerçekleştirdiğimiz floristik çalışmada 56 

türün endemik olduğu belirlenerek endemizm oranı %12.5 olarak bulundu (Kılıç & Yıld., 2017). Bu 

çalışmada ise Galium bingoelense, Centaurea fenzlii, Aethionema grandiflorum var. sintenisii, 

Paracaryum racemosum var. racemosum, Phlomis linearis, Dorycinium pentaphyllum subsp. 

haussknechtii, Trigonella kotschyi, Asperula stricta subsp. latibracteata, Anthemis wiedemanniana, 

Astragalus oocephalus subsp. stachyophorus, Scutellaria orientalis subsp. orientalis, Nepeta nuda 

subsp. lydiae, Sideritis vulcanica, Sisymbrium altissimum, Origanum acutidens, Micromeria cilicica, 

Nepeta baytopii, Saponaria. prostrata subsp. anatolica, Inula helenium subsp. orgyalis, Morina 
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persica subsp. decussatifolia, Phlomis sieheana, Anthemis armeniaca, Saponaria prostrata subsp. 

anatolica isimlerindeki endemik bitkiler doğal habitatlarından toplandı, lokaliteleri belirlendi ve 

fotoğraflanarak tanıtıldı.  

Sonuç olarak, bu çalışmalar Bingöl bitki örtüsünün endemik bitkiler bakımından zenginliğinin bilimsel 

kanıtlarıdır. Ülkemiz florasındaki ekonomik değerli ve özellikle de endemiklerin belirlenerek bunların 

koruma altına alınması ve üretilmesi ülkemiz ekonomisine ciddi katkılar sağlayacak ve bu bitkilerin de 

nesillerinin tükenmesi önlenmiş olacaktır. Doğal kaynaklarımız, özellikle de endemik, nadir ve 

ekonomik değerli olan bitki türleri ülkemiz geleceği için çok değerli bir hazine ve ekonomik öneme 

sahip olup, bunların habitat ile lokalitelerinin belirlenmesi önemli olduğu gibi, tanıtımı, kullanımı, 

ıslahı ve üretimi de çok önem arz etmektedir. Ekonomik ve endemik bitki potansiyeli yönünden 

oldukça zengin bir çeşitliliğe sahip olmamıza rağmen, bu potansiyelin ekonomik ve muhafaza 

edilmesi konusunda yetersiz durumdayız. Ekonomik değeri ve özellikle de nadir ile endemik bitki 

taksonları genetik kaynaklarının sistemli olarak toplanması, muhafazası ile değerlendirilmesi doğal 

bitki örtüsü ile çevreye, ülke, il ekonomisine ve üniversitemizin bu konudaki ihtisaslaşmasına 

doğrudan katkı sağlayacaktır. Dolayısıyla endemik bitkilerin ekosistemlerinin zarar görmesinin 

önlenmesi, koruma konusunda kurumlararası iletişimin artırılması, biyokaçakçılıkla ilgili yasal 

tedbirlerin artırılması, gen bankalarının oluşturulması, kültüre alınması, biyoteknolojik yöntemlerle 

üretilmesi,  bitkilerin değişim ve uyum işlevlerinin kendi çevrelerinde devam etmesinin sağlanması 

gibi çalışmaların sürekli artarak devam etmesi gerekmektedir.  
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 Galium bingolense  Centaurea fenzlii  Astragalus oocephalus subsp. stachyophorus 

 Aethionema grandiflorum var. sintenisii  Anthemis armeniaca  Nepeta baytopii 

 Origanum acutidens      Saponaria prostrata subsp. anatolica   Morina persica var. decussatifolia 

 Şekil 1: Alandaki Bazı Endemik Bitkiler 
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Doç. Dr. Arzu SOYCAN 

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği, topbas@yildiz.edu.tr 

Harita Müh. Yusuf FASLAK 

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, 

Yıldız Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi, nirengi20@gmail.com 

ÖZET 

Bu çalışmada, karayolu (tünel) projesi ve inşaatı sırasında yapılan jeodezik çalışmalar ile 

karayolu geometrisi incelenmiştir.    

Plansız ve düzensiz yapılaşma, köylerden kentlere yoğun göç dalgası, nüfusun artması, 

toprakların azalması, yapılaşma rantları, kamu kurumlarının bürokratik ve hantal yapısı gibi 

sebeplerle şehirlerimiz fiziksel ve sosyal yönlerden ağır bir baskı altına alınmış ve bu yükü 

taşıyamamıştır. Nüfus artışı ve ekonomik kalkınmayla birlikte araç sayısı artmış bu da trafik, 

hava kirliliği, çevre kirliliği ve gürültü kirliliğine neden olmuştur. Ülkemizde ulaşım sorununu 

hafifletebilmek için son yıllarda hava, deniz ve karayolu ulaşımına önem verilmiş, büyük 

karayolu ve tünel projelerinin inşaatının tamamlandığı ve bazı karayolu ve tünel projelerinin 

inşaatının da devam ettiği görülmüştür.   

Karayolu (tünel) projelerinin hazırlanması sırasında yapılan jeodezik ve diğer ilgili çalışmalar 

anlatılmıştır. Proje hızı, yatay kurp, düşey kurp, geçiş eğrisi, boyuna eğim, kamulaştırma 

genişliği, dever, duruş görüş mesafesi, geçiş görüş mesafesi, yatay eksen, düşey eksen, 

tipkesit elemanları, topoğrafya, trafik etüdü ve taşıt özellikleri gibi karayolu proje 

standartlarından bahsedilmiştir.    

Karayolu (tünel) projeleri ve inşaatı için düşünülmesi gereken en önemli husus, yatay ve 

düşey jeodezik ağların tesisidir. Jeodezik ağlar, önceden sadece klasik yöntemlerle tesis 

edilirken günümüzde hem klasik hem de GNSS yöntemleriyle tesis edilebilmektedir. Denizli 

ilinde inşaatı devam eden Honaz Tüneli ve bağlantı yolları ile ilave karayolu güzergâhları için 

GNSS ve nivelman yöntemleriyle oluşturulan jeodezik ağ (yatay ve düşey kontrol noktaları) 

hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir. Ayrıca tünel çıkış portalının olduğu zemindeki kaymaları 

tespit edebilmek için yapılan inklinometre ölçümleri ve sonuçlarından da bahsedilmiştir.  

Karayolu proje yapım ve uygulama süreçlerinde harita mühendisliği ve jeodezik çalışmaların 

önemli olduğu, klasik ve gelişmiş yöntemlerin birlikte kullanılması gerektiği vurgulanmıştır. 

Konu ile ilgili çeşitli önerilerde bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Karayolu, tünel, karayolu proje standartları, jeodezik ağ, total station, 

nivelman, GNSS, inklinometre.     

mailto:topbas@yildiz.edu.tr
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GEODESIC WORKS IN HIGHWAY CONSTRUCTION AND HIGHWAY 

GEOMETRY 

ABSTRACT 

In this study, geodesic works during highway (tunnel) construction and project with highway 

geometry are investigated. 

Due to unplanned and irregular urbanization, intense migration to cities, increase in 

population, reduction of soils, reconstruction rants, bureaucratic and bulky structure of public 

institutions, our cities are suppresses heavily in physical and social aspects and they cannot 

carry this load anymore. The increase in population and economic development and vehicles 

have caused to traffic, air, noise and environmental pollution. In recent years, the air, marine 

and highway transportation are getting important, major highway and tunnel projects are 

completed and some of them are still in progress to ease the transportation problem in the 

country. 

The geodesic and other related studies have been described during the highway (tunnel) 

projects. Project speed, horizontal curve, vertical curve, transition curve, longitudinal slope, 

expropriation width, super elevation, position visibility distance, transition visibility distance, 

horizontal axis, vertical axis, type of cross section elements, topography, traffic survey and 

vehicle properties like from highway project standards have been mentioned.   

The most important point to be considered is the establishment of horizontal and vertical 

geodesic networks for highway (tunnel) construction and projects. Previously geodesic 

networks are established using only the classical methods, but today they can be established 

using both classical and GNSS methods. In this study, detailed information is given about the 

geodesic networks (horizontal and vertical control points) which are created using GNSS and 

leveling methods for the Honaz Tunnel and connection ways with additional highway routes 

that are ongoing constructions in Denizli. Additionally, to detect the slip in the ground at the 

tunnel exit portal, inclinometer measurements were completed and results were also 

mentioned.  

The study emphasized the importance of geomatic engineering and geodesic works in 

highway construction projects and application processes and the employment of both classical 

and modern methods. Various suggestions have been made about the subject. 

Keywords: Highway, tunnel, highway project standards, geodesic network, total station, 

leveling, GNSS, inclinometer.   
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1. GİRİŞ

İlk çağlardan günümüze insanlığın çözüm bulmak için uğraştığı en karmaşık ve çözümün en 

zor olduğu konulardan birisi ulaşımdır. Ulaşım adına ilk yol çalışmaları, M.Ö. 3500’lü 

yıllarda Mezopotamya’da başlamış, zamanına göre en aydınlık çağını Roma İmparatorluğu 

devrinde yaşamıştır. Dünyada ve ülkemizde eskilerden kalma pek çok tarihi yol mevcuttur. 

Dünyadaki tarihi yollardan en önemlileri İtalya Roma’daki “Appian Way” diğer adıyla “Via 

Appia” [1], [2], [3] ile İtalya Napoli Pompeii Antik Kentindeki tarihi yollardır [1], [4]. İzmir 

Efes Antik kentindeki tarihi yollar [1], [5], Mersin ili Tarsus ilçe merkezinde bulunan antik 

yol [6] ile Tarsus sınırları içerisinde Sağlıklı Köyü yakınlarındaki antik Roma Yolu [6] ve 

Manisa’da M.Ö. sekizinci yüzyıla ait Aigai antik kentinde ortaya çıkarılan Roma döneminden 

kalma antik yol [7], ülkemizdeki tarihi yollara örnek olarak gösterilebilir.   

Ülkemizin en büyük karayolu yatırımlarından olan İzmir-Kocaeli Otoyol Projesinin inşaatı 

devam etmekte olup bazı kısımları trafiğe açılmıştır. Otoyol projesi; Gebze Dilovası ile 

Yalova Hersek Burnu arasındaki İzmit Körfezini bağlayan (orta açıklık bakımından dünyanın 

4. büyük köprüsü olan ve 2,682 km uzunluğundaki) Osman Gazi Asma Köprüsünü de içine

alan, Bursa, Balıkesir, Manisa ve İzmir arasında 384 km otoyol ve 49 km bağlantı yolları 

olmak üzere toplam 433 km’lik otoyol inşaatını kapsamaktadır [8], [9]. 

Nüfusun hızlı artışına paralel toprakların azalması, kentlere hızlı ve yoğun göç dalgası, 

şehirlerde sanayi ve ticaretin yoğun ve canlı oluşu, kentlerimizdeki planlama çalışmalarının 

yetersizliği, artan taşıt sayısı ve çeşitliliği, demiryolu, havayolu ve deniz taşımacılığına önem 

verilmemesi gibi nedenlerle ulaşım konusunun tüm yükü karayollarının üzerine bırakılmıştır.  

Ulaşım konusu, 5 temel başlık altında incelenebilir [1], [10], [11], [12], [13], [14]: 

 Kara Ulaşımı (Karayolu, demiryolu),

 Deniz Ulaşımı (Denizyolu, iç suyolu),

 Hava Ulaşımı,

 Boru Hattı Ulaşımı (Doğalgaz, petrol, su, kanalizasyon vb.),

 Kablolu Ulaşım (Teleferik).

Çeşitli karışımlar kullanılarak yapılan, taşıtların ve bazı durumlarda yayaların kullanımı için 

ayrılan her türlü sanat yapılarını da kapsayan ve kamunun kullanımına tahsis edilen belirli 

uzunluk, genişlik, kalite ve sınıflardaki arazi bölümleri karayolu olarak adlandırılır.  

2. KARAYOLU GEOMETRİSİ

2.1 Karayolu ve Tünel Projelerinin Hazırlanması 

Tünel, baraj, havaalanı, santral, liman gibi mühendislik yapılarının proje yapımından inşaatın 

tamamlanmasına kadar geçen süre zarfında bazı adımlar söz konusudur [15]. Birinci adım 

“karar aşaması” olup bu aşamada projenin bölgeye ve ülkeye sosyal, çevresel, siyasi ve 

ekonomik yönlerden pozitif ve/veya negatif getirileri tartışılır. Projenin yapılmasına karar 
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verildikten sonra “ön etüt ve fizibilite aşaması” için veri toplama çalışmalarına başlanır. 

Toplanan veriler ışığında büroda ve arazide gerekli etütlerin yapıldığı ve alternatiflerin 

belirlendiği “etüt aşamasına” geçilir. Etüt aşamasından sonra alternatifler arasından proje 

yerinin kesinleştirildiği ve uygulama projelerinin hazırlandığı “proje aşamasına” başlanır. 

Daha sonra kesin projelere göre inşaatın başladığı “inşaat aşaması”, yapım sırası ve 

sonrasında ise “bakım ve kontrol aşaması” takip eder.  

Karayolu ve buna bağlı diğer sanat yapılarının bütüncül bir anlayışla planlanıp yapılması 

amacıyla 11/2/1950 tarihli ve 5539 sayılı kanunla Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 

kurulmuştur. 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı (13/7/2010 tarih ve 27640 sayılı Resmi Gazete) 

Karayolları Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile KGM’nün kurum 

mevzuatı güncellenmiştir [16], [17]. KGM, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlıdır.  

Karayolu ve tünel projeleri ile inşaat çalışmaları için en önemli kaynakların başında Ulaştırma 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı-Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Terimleri Sözlüğü 

[18], KGM-Karayolu Teknik Şartnamesi (KTŞ) (2013) [19], KGM-Karayolu Tasarım El 

Kitabı [20], KGM-Karayolları Kesin ve Ön Projeleri Mühendislik Hizmetleri Teknik 

Şartnamesi (Birim Fiyat) [21], KGM-Standart Kutu Menfez Tipleri [22] ile 2918 sayılı 

Karayolları Trafik Kanunu gelmektedir.    

Karayolu proje standartları (karayolu geometrik elemanları), karayolu ile tünel yatay ve düşey 

geçkileri, projeler ve uygulamalarla alakalı pek çok çalışma yapılmaktadır [10], [11], [14], 

[16], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26], [27], [28], [29], [30], [31], [32], [33], 

[34], [35]. Karayolu projelerinin yatırım programına alınabilmesi için T.C. Başbakanlık 

D.P.T. Müsteşarlığı ve Kalkınma Bakanlığı Yüksek Planlama Kurulunun onayı gerekir.

Ön etüt ve fizibilite safhasında proje alanını kapsayan mevcut halihazır haritalar, 1/25000 

ölçekli topoğrafik haritalar, 1/100000 ölçekli jeolojik haritalar, hava ve uydu fotoğrafları, 

orman sınırları, sit sınırları, altyapı haritaları, imar planları, kadastral mülkiyetler, iklim ve 

çevresel veriler, drenaj durumları, heyelan alanları, askeri saha ve tarım arazilerinin sınırları 

gibi sayısal ve sözel tüm veriler toplanır. Yerleşim merkezleri, havaalanı, demiryolları, garaj, 

liman, sanayi ve ticaret alanları, turistik ve kültürel yerler, dere ve nehirler, önemli kavşak ve 

köprü alanları, karayolu için zorunlu noktalar, karayolu başlangıç/bitiş noktaları, malzeme 

alınacak ocak yerleri, muhtemel depo yerleri ve daha önce tesis/tescil edilen jeodezik yatay ve 

düşey noktaları gibi verilerin tümü 1/25000 ölçekli güncel haritalar üzerine işlenir. 

Başlangıç/bitim noktalarını da içeren ve 10 km genişliğinde bir alanın koridor etüt planı ile 

raporu ve zemin elverişlilik etüdü de hazırlanır [21].  

Etüt aşamasında büro işleri ve arazide gerekli istikşaf çalışmaları yapılır. Yerleşim alanları, 

tehlikeli alanlar, tünel, viyadük/köprü ile menfez yapılacak yerler, akarsu ve dere geçişleri, 

hemzemin geçitler, tepe ve çukur noktalar, muhtemel eş düzey ve katlı kavşak yerleri, proje 

açısından kritik değerde olan noktalar gözlemlenerek yerinde çözümler üretilir. Güzergah 

boyunca yol eksenine dik şekilde (tünel varsa tünel alanını kapsayacak şekilde) sondaj 

çalışmaları, fay hatları, jeolojik/jeoteknik araştırmalar yapılır. Ayrıca önceden tesis edilen 
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jeodezik kontrol noktaları zeminde kontrol edilir. Yeni tesis edilecek yatay ve düşey kontrol 

noktalarının muhtemel yerleri belirlenir ve tüm noktalar istikşaf kanavalarında gösterilir. 

Yapılan çalışmaları detaylı bir şekilde anlatan istikşaf raporu hazırlanır. Sondajlar, 

jeolojik/jeoteknik çalışmalar, fay hatları, zemin durumu, heyelanlar, iklim ve çevre koşulları 

ile laboratuvar çalışmalarının sonucunda karayolu ve tünel güzergahı boyunca zemin ve kaya 

sınıflandırmaları yapılır. Zemin ve kaya sınıflandırmalarına bağlı olarak da karayolu ve tünel 

için kazı ve destekleme yöntemleri, elemanları ve bunların detayları belirlenir.  

Proje alanının halihazır haritaları/plankoteleri yoksa veya güncelliğini yitirmişse jeodezik ağ 

yardımıyla güzergah boyunca klasik, fotogrametrik ve LIDAR/YLT (yersel lazer tarama) 

yöntemleriyle şeritvari halihazır haritalar, plankoteler ve sayısal arazi modelleri (SAM) 

üretilir. Halihazır harita ve SAM üretebilmek için çok sayıda 3 boyutlu (3B) konumu (y, x, z) 

bilinen noktalara ihtiyaç vardır. 3B konumu bilinen noktaları üretebilmek için geçmişten 

günümüze çeşitli yöntemler kullanılmaktadır [24]. Bu yöntemler; 

Klasik Yöntem: Total station, reflektör, nivo, mira, poligon, nirengi, RS noktaları 

kullanılarak noktasal bazda ölçümlerin yapıldığı, çok zaman alıcı ve zahmetli olan bir veri 

toplama yöntemidir.  

Sayısallaştırma Yöntemi: Pafta, harita ve rasterların, üzerinde kot/koordinat değerleri bilinen 

detay, grid, RS, nirengi ve poligon noktalarına göre sayısallaştırılmasından sonra harita 

üzerindeki diğer detay objelerine kot ve koordinat verilmesi işlemi olup hassasiyeti düşüktür.  

Uydu/GNSS Ölçme Yöntemi: Çok sayıda uydu ve farklı modellerde uydu alıcıları 

kullanılarak anlık 3B konum verileri elde edebilmek için sabit ve hareketli platformlardan 

yapılan modern ölçme ve veri toplama yöntemidir.   

Uzaktan Algılama Yöntemi: Proje alanında LIDAR ve YLT teknolojisi kullanılarak çok kısa 

sürede milyonlarca 3B konum verisi olan nokta kümesi (nokta bulutu) elde edilir.  

Karayolu ve tünel projeleri, dere, göl, akarsu veya denizle irtibatlı ise hidrografik yöntemler 

kullanılır [16], [36], [37], [38], [39]. Hidrografik ölçümlerle ortalama deniz seviyesi, su altı 

topoğrafyası, med-cezir miktarı, ölçüm yapılan deniz aracının enine ve boyuna hareketleri ile 

ölçüm yapan cihazların yatay ve düşey konumları belirlenerek su altı topoğrafyası ölçülür. 

Hidrografik ölçümler için kullanılan klasik ve modern yöntemler mevcuttur: İskandil latası 

yöntemi; derinliğin 5 m’yi geçmediği küçük ve sığ sularda 4-6 m uzunluğundaki miralar 

kullanılarak yapılır. Yöntemin inceliği ±5-10 cm civarındadır. İp iskandili yöntemi; sentetik 

lifler, keten veya kenevirden yapılmış iplerin ucuna 2,5-10 kg ağırlık takılarak uygulanan bir 

yöntemdir. Derinliği 30 m’yi geçmeyen sularda uygulanan yöntemin inceliği ±10 cm’dir. 

Mekanik (tel) iskandil yöntemi; derinliği 30-1200 m aralığındaki sularda uygulanır. 

Yöntem, ucuna 0-20 kg ağırlık bağlanmış ve makara yardımıyla sarılan düşey konumda uzun 

bir metre (tel) tertibatı kullanılarak uygulanır. Yöntemin hassasiyeti derinliğe bağlı olup ±0,01 

H m’dir. Akustik iskandil yönteminde echosounder tarafından gönderilen akustik ses 

dalgaları tabandan yansıyarak geri döner. Ses dalgalarının su altındaki yayılma hızlarından 
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derinlikler hesaplanarak deniz tabanının topoğrafyası çıkarılır. Yöntemin inceliği, ölçüm 

yapılan klasik aletlerde ± 0,01 H m iken hassas aletlerde ± (0,001-0,0025) H m’dir. Airborne 

lazer iskandil yöntemi; helikopter, uçak, INS ve GNSS teknolojileri, uzaktan algılama ve 

lazer tarayıcının birlikte kullanıldığı modern bir metottur. Lazer tarayıcının gönderdiği ışık 

ışınlarının deniz tabanından geri yansımasıyla mesafeler hesaplanarak kısa sürede çok sayıda 

3B konum verisi olan nokta kümesi elde edilerek deniz tabanı taranır.     

Şekil 2. 1 Hidrografik Ölçmeler [16], [38] 

Farklı yöntemler kullanılarak araziye ait yeterli sıklıkta 3B noktalar (y, x, z) elde edildikten 

sonra değişik yazılımlar, veri modelleme metotları ve farklı algoritmalara sahip enterpolasyon 

yöntemleri kullanılarak araziye en uygun SAM oluşturulur [24]. Gelişmiş yazılımlar ve eldeki 

tüm veriler kullanılarak karayolu/tünel projeleri kolay, hızlı ve alternatifli bir şekilde üretilir.  

Zemin ve kaya sınıfları, teknik hususlar, hesaplar, proje standartları ve tüm datalar gözden 

geçirilip fayda/maliyet analizleri ve güncelleştirme (aktüalizasyon) yapılarak optimum 

seçenek belirlenir. Tünel ve karayolunun önce avan projeleri ve detaylı bir avan proje raporu 

sonra düzeltmeler yapılarak aşağıda verilen kesin projeler, raporlar, cetveller ve detaylar 

hazırlanarak onaylanır [19], [20], [21]. Karayolu projelerinin yapımı ve onayı;     

Değişik koridor etütleri ile raporlarının hazırlanması ve uygun olan geçkinin onayı,  

Yatay/düşey hatların ve raporlarının hazırlanması ve onayı, 

İstenilen aralıkta enkesitlerin çıkarılması ve onayı,  

Hidrolik ve hidrolojik etütlerin/raporların hazırlanması ve onayı,  

Üst yapı projelendirme raporunun hazırlanması,  

Kavşak projelerinin hazırlanması ve onayı,  

Proje hacimsel elemanlarının çizimi, hesaplanması ve onayı, 

Kübaj, Brükner diyagramı ve taşıma cetvellerinin hazırlanması ve onayı, 

Proje geometrik elemanlarının, raporlarının hazırlanması ve onayı, 

Drenaj projelerinin hazırlanması ve onayı, 
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Metraj dosyasının hazırlanması ve onayı, 

Plankotelerin hazırlanması ve onayı, 

Jeolojik/jeoteknik etütler yapılması, rapor hazırlanması ve onayı, 

Trafik güvenliği ve işaretleme projelerinin yapılması ve onayı, 

Toprak satıhlarının tasarımı, peyzaj ve sulama projelerinin hazırlanması ve onayı, 

İksa ve istinat duvarı projelerinin hazırlanması ve onayı,  

Kavşaklarda trafik akım sayımlarının yapılması ve onayı, 

Kamu kurumlarına ait altyapı deplasman projelerinin hazırlanması ve onayı,  

Zayıf zemin kazısı, heyelan önleme, derivasyon, tahkimat, dayanma yapıları vb. projelerinin 

hazırlanması ve onayı,  

Aydınlatma projelerinin hazırlanması ve onayı, 

Deniz ve akarsu kıyı ve yataklarındaki tahkimat ve korumaların projeleri ve onayı, 

ÇED raporlarının hazırlanması ve onayı [40], 

Küçük/büyük sanat yapılarının projelendirilmesi ve onayı, 

Tünel projelerinin yapımı ve onayı; 

 Tünel güzergah jeolojik planı, 

 Tünel jeolojik/jeoteknik profili, 

 Tünel jeolojik enkesiti,  

 Tünel tip kesiti, 

 Tünel kaya sınıfı için kazı ve destekleme aşamaları, 

 Tünel kaya destekleme sınıfı detayları,  

 Tünel sığınma cebi ve trafo odası plan ve tip kesitleri, 

 Tünel sığınma cebi, trafo odası kaya destekleme sınıfı detayları,  

 Tünel sığınma cebi ve trafo odası donatı yerleşim detayları,  

 Tünel bağlantı tüneli tip kesiti,   

 Tünel bağlantı tüneli kaya sınıfı için kazı ve destekleme aşamaları, 

 Tünel bağlantı tüneli kaya destekleme sınıfı detayları,  

 Tünel tip kesiti iç kaplama donatı yerleşim detayları,  

 Tünel kaya sınıfları için destekleme detayları,  

 Tünel destekleme sınıfları toleranslar tablosu ve ölçüm detayları,  
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 Tünel kapak ve ızgara detayları,  

 Tünel yeraltı suyu drenajı yapım sırası ve detayları,  

 Tünel sağ tüp ve sol tüp ano yerleşim planı ve boykesiti,  

 Tünel sağ tüp ve sol tüp yangın, telefon ve elektrik nişleri kesit ve detayları.  

Kesin uygulama projelerinin inşaatına jeodezik ölçü aletleri ve jeodezik ağ yardımıyla 

başlanır. Kazı, dolgu, altyapı, üstyapı, sanat yapıları (tünel ve diğerleri), şev kazıkları, 

hendekler, asfaltlama, trafik işaretleri, trafik aksesuarlarının yapımı kısacası karayolu/tünel 

inşaatları tamamlandıktan sonra yapılan, değişiklikleri kapsayan ve son durumu gösteren iş 

sonu (AS-BUILT) projeleri hazırlanır.   

Karayolu ve tünel projelerinin toplam maliyetini etkileyen temel faktörler; karayolunun 

uzunluğu, toprak işleri (yarma/dolgu), altyapı/üstyapı, kamulaştırma bedelleri, some 

noktalarının sayısı ve yeri, yatay/düşey kurp sayısı, tünel maliyetleri ve proje standartlarıdır 

[41]. Arazi topoğrafyasına uyumlu, uygun sayıda yatay ve düşey kurbu olan, asgari proje 

standartlarını karşılayan, sürüş emniyeti ve konfordan taviz vermeyen kısacası fayda/maliyet 

analizleri ve güncelleştirme (aktüalizasyon) işlemlerinin yapıldığı optimum karayolu/tünel 

projeleri uygulanmalıdır [11], [23], [32], [34], [41].    

Karayolu ve tünel inşaatları tamamlandıktan sonra kontrol ve bakımları da periyodik olarak 

yerine getirilmelidir.  

2.2 Karayolu Proje Standartları (Karayolu Geometrik Elemanları) 

2.2.1 Proje Hızı (Vp) 

Karayolu projesinin en önemli unsurlarından birisi olan proje hızı, araçların konforlu ve 

güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için belirlenen maksimum hızı (Vp=km/h) belirtir. 

Kurp yarıçapı, dever, duruş görüş mesafesi (DGM) ile geçiş görüş mesafesi (GGM), geçiş 

eğrisinin uzunluğu, boyuna eğim gibi birçok büyüklük proje hızına bağlıdır. Proje hızı da 

topoğrafya, karayolu sınıfı, trafik hacmi ve ekonomik duruma göre belirlenir.     

2.2.2 Minimum Yatay Kurp Yarıçapı (Rmin) 

Taşıtların aliymandan kurba güvenli ve konforlu bir şekilde girebilmeleri ve kurbu güvenli bir 

şekilde geçebilmeleri için kurp yarıçapının proje hızı, dever, sürtünme katsayısı, geçiş eğrisi 

gibi proje elemanlarıyla uyumlu ve minimum değerden büyük olması gerekir. Ayrıca DGM, 

GGM, dever, rakortman boyu, enine ivme, geçiş eğrisi, yatay ve düşey kurp elemanları, 

merkezkaç kuvveti, savrulmaya ve devrilmeye neden olan hızlar, yanal görüş açıklığı (YGA)  

ve sademe gibi birçok elemanın hesaplanmasında minimum yatay kurp yarıçapı etkilidir. 

Minimum yatay kurp yarıçapını veren denklem aşağıdadır.     
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Burada; min  ;R  minimum yatay kurp yarıçapı (m),  ;PV  proje hızı (km/h),  ;d  maksimum dever 

(%),  ;e  maksimum enine sürtünme katsayısıdır.

2.2.3 Minimum Geçiş Eğrisi Parametresi (A) 

Geçiş eğrisi olarak genelde klotoid kullanılmakla beraber kübik parabol, kübik spiral, yumurta 

eğrisi ve lemniskat da kullanılır (Şekil 2.2). Klotoidin tek bir şekli olup parametre değerine 

göre sadece büyüklüğü değişir. Şekline ilişkin açı ve oran değerleri değişmez. Aynı klotoidin 

tek bir parametresi vardır ve klotoid üzerindeki tüm noktaların parametresi aynıdır. Klotoid 

parametresi, dairedeki yarıçapa benzer bir işlev görür ve ölçek faktörünü ifade eder. 

Parametrenin sembolü (A) ve birimi metredir (m). Klotoid, standardı ve sınıfı yüksek olan 

yollarda kullanılır. Kurp yarıçapı çok büyük ve karayolu standardı düşük yollarda geçiş eğrisi 

uygulanmayabilir.   

Şekil 2. 2 Klotoid (sol) ve kübik parabol (sağ) elemanları [28], [32] 

Klotoid ile birleşeceği yatay kurbun uyumlu olması ve klotoid parametresinin belirlenmesi 

için bazı kontrollerin yapılması ve birtakım şartların yerine getirilmesi gerekir.  

2.2.4 Maksimum Boyuna Eğim 

Yolun belirli bir bölümündeki yükselme/alçalma miktarı veya boykesit üzerindeki kırmızı 

çizginin eğimidir. Araçların emniyetli bir şekilde yukarı çıkabilmeleri veya aşağıya 

inebilmeleri için maksimum eğim değeri doğru belirlenmeli ve olabildiğince küçük olmalıdır. 

Maksimum eğim değerine göre yatay ve düşey geometri belirlenir. Maksimum boyuna eğim; 

trafik hacmi, kaplama cinsi, topoğrafya ve karayolu sınıfına göre tespit edilir.  

2.2.5 Minimum Boyuna Eğim 

Karayolu kaplamasına zarar vermemesi ve yol güvenliği adına suların platformdan 

uzaklaştırılması için yola boyun eğim verilmeli ve bu eğim değeri, boyuna eğimin minimum 

değerinden (%0,5) küçük olmamalıdır.     

2.2.6 Kamulaştırma Genişliği ve Kamulaştırma Planı 
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Karayolu boyunca yolun her iki tarafını da kapsayan, karayolu sınıfı ve şerit sayısına göre 

değişiklik gösteren ve belirli bir genişliği temsil eden alan kamulaştırma genişliğidir. 

Karayolu kesin projesinden sonra yol boyunca kamulaştırılması gerekli tüm özel mülkler ile 

tahsisi istenecek kamuya ait taşınmazların gösterildiği genelde 1/2000 ölçekli çizilen ve 

kamulaştırma cetvellerine altlık teşkil eden plan kamulaştırma planıdır. 

2.2.7 Dever (d) 

Dever, bir kısmı aliymanda bir kısmı da kurp boyunca uygulanan, kurba giren araçların dışa 

doğru savrulmasını ve devrilmesini önlemek, güvenlik ve konfor için yatay kurplarda 

merkeze doğru tek taraflı ve enlemesine verilen, aliymanda eksenden her iki yanlara doğru 

uygulanan ve yatayla yapılan açıdır. Dever değeri (%) olarak ifade edilir. İki şeritli yollarda 

aliymandaki eğime çatı eğimi (bombe) denir ve genellikle eğim değeri (-%2)’dir.  

2
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3
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Burada; max  ;d maksimum dever,  ;d  dever,  ;pV proje hızı (km/h),  ;R  kurp yarıçapı (m), 

 ;i (%1)’lik dever artım değerinin uygulanacağı mesafe (m),  ;ir  ( )i aralığının bitimindeki 

dever artım değeri,  ;iq ( )i nci aralığın bitimindeki yarı yolun enine eğimi,  ;ih  ( )i nci 

aralığın bitimindeki yarı yola verilen dever yüksekliği,  ;eq  platform çatı eğimi (-0,02),  ;b  

platform genişliği (m),  ;dL  rakortman boyudur (m). 

Dever uygulaması; geçiş eğrisiz kurplarda dever uygulaması (dever rakortmanı) (Şekil 2.3) ve 

geçiş eğrili kurplarda dever uygulaması (Şekil 2.4), (Şekil 2.5), (Şekil 2.6) olmak üzere 2 

türlüdür.  

Dever rakortmanı, platform üzerinde iç kenar, dış kenar ve eksen çizgilerinin sabit ve 

hareketliliğine göre 3 farklı şekilde uygulanabilir (Şekil 2.3) [11], [23], [25], [26], [30], [32], 

[42], [43], [44].   
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Şekil 2. 3 Geçiş eğrisiz kurpta dever uygulaması [31], [42] 

Aliymandaki çatı eğiminden üniform (tek) dever eğimine geçmek için gerekli olan uzunluk 

rampa boyudur ve (k) harfi ile belirtilir. Dever, geçiş eğrisi boyunca uygulanır ve geçiş eğrisi 

boyunca lineer olarak artar. Geçiş eğrili kurpta dever uygulaması üç türlüdür ve bunlar; eksen 

çizgisi sabit (Şekil 2.4), iç kenar çizgisi sabit (Şekil 2.5) ve dış kenar çizgisi sabit dever 

uygulamasıdır (Şekil 2.6), [23], [26], [31], [32], [43], [44].     

Şekil 2. 4 Geçiş eğrili kurpta dever uygulaması (eksen sabit) [44] 

Şekil 2. 5 Geçiş eğrili kurpta dever uygulaması (iç kenar sabit) [44] 
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Şekil 2. 6 Geçiş eğrili kurpta dever uygulaması (dış kenar sabit) [44] 

2.2.8 Düşey Kurp Uzunluğu (L) 

Düşey düzlemde aliymanları birleştiren eğrisel veya dairesel kısımlardır. Düşey kurp 

uzunluğu arttıkça konfor, görüş mesafeleri, estetik, güvenlik ve drenaj konularında iyileşmeler 

de artar. Düşey kurp uzunluğunun 200 m’den büyük olması gerekir. Tepe noktalarında oluşan 

düşey kurplar kapalı (tepe) düşey kurp, çukur noktalarında oluşan düşey kurplar da açık (dere) 

düşey kurp olmak üzere 2 türlü düşey kurp mevcuttur [20], [25], [28], [30], [31].   

Düşey kurbu oluşturan aliyman parçalarının eğimleri 1 2( , )g g  ise yüksek standartlı

karayollarında (1. 2. ve 3. sınıf yollarda);  

1 2 0,005G g g   ise düşey kurp yerleştirilir.   (2.4) 

Düşük standartlı karayollarında; 

1 2 0,01G g g   ise düşey kurp yerleştirilir.   (2.5) 

1 2 0G g g   ise kapalı (tepe) düşey kurp oluşur.   (2.6) 

1 2 0G g g   ise açık (dere) düşey kurp oluşur.  (2.7) 

2.2.9 Duruş Görüş Mesafesi (DGM) ve Geçiş Görüş Mesafesi (GGM) 

DGM, karayolu üzerindeki objenin fark edilmesinden sonra algılama ve frene basana kadar 

geçen sürede (algılama ve reaksiyon süresi) aracın aldığı mesafe (algılama ve reaksiyon 

mesafesi) ile frene basıldıktan sonra taşıtın durmasına kadar geçen sürede taşıtın kat ettiği 

mesafenin (fren mesafesi) toplamıdır. DGM değerini gösteren eşitlikler aşağıdadır [12], [13], 

[14], [20], [23], [25], [35]:     
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Burada;  ;V  taşıt hızı (km/h),  ;dS L minimum DGM (m),  ;a rt   algılama ve reaksiyon süresi 

(sn) (AASHTO-2,5 sn),  ;a  yavaşlama ivmesi (AASHTO-3,4 m/sn2),  ;s  eğim, / 9,81 ;f a

sürtünme katsayısıdır. 

GGM, bölünmemiş, iki/üç şeritli ve iki yönlü karayollarında öndeki taşıtı sollamak için sinyal 

verme ve diğer şeride geçme, hızlanıp öndeki taşıtın önüne geçme, sinyal verip tekrar şerit 

değiştirerek aracın önüne geçmek için alınan mesafe süresince karşı yönden gelen araçla 

karşılaşmamak için gerekli olan minimum mesafedir.  

Taşıtların birbirini güvenli bir şekilde sollayabilmeleri ve platform üzerindeki objeleri 

önceden fark edebilmeleri için düşey kurp tasarımında DGM ve GGM değerleri mutlaka 

düşünülmelidir (Şekil 2.7), [11], [12], [13], [14], [20], [23], [25], [26], [30], [32], [34], [35], 

[45]. Kapalı ve açık düşey kurplarda düşey kurp uzunluğu (L) ile görüş uzunluğunun (S) 

birbirlerine göre farklı durumları ve hesaplamaları söz konusudur.    

   Şekil 2. 7 Düşey kurpta duruş görüş ve geçiş görüş mesafeleri [35], [45] 

2.2.10 Yatay ve Düşey Geometri  

Karayolu ile tünele ait yatay ve düşey geometri; yolu kullanacak ve yoldan etkilenecek nüfus 

yapısına, trafik yapısı ve hacmine, iklim ve çevre şartlarına, karayolu sınıfına, topoğrafyaya, 

yol güvenliğine, tünel özelliklerine, sanat yapılarına, jeolojik duruma, ekonomik duruma ve 

proje hızına göre değişiklik gösterir. Karayoluna ait yatay ve düşey geometri oluşturulurken 

tünele ait yatay ve düşey geometri de dikkate alınmalıdır. Yatay geometri; aliymanlar ve 

aralarına yerleştirilen yatay kurplardan (dairesel/eğrisel kısımlar) oluşur. Yatay kurplar; basit 

dairesel yatay kurplar (Şekil 2.8), birleşik dairesel yatay kurplar (Şekil 2.9) ve ters dairesel 

yatay kurplardan (Şekil 2.10) meydana gelir. Yatay geometri tasarlanırken dikkat edilmesi 

gereken noktalar aşağıdadır [11], [16], [20], [21], [24], [26], [30], [32], [33]: 

 Tünel giriş ve çıkışlarına mümkünse yatay kurp konulmamalıdır,
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 Karayolu yatay geçkisi tasarlanırken tünel yatay geçkisi de dikkate alınmalı, yatay eksen

geçirilirken düşey eksen de mutlaka hesaba katılmalıdır,

 Karayolu geçkisi, düşünülen ve belirlenen amaca uygun ve hizmet ömrünün sonundaki

trafik hacmine göre oluşturulmalıdır,

 Karayolu geçkisi, arazi jeolojisi dikkate alınarak sağlam zeminlerden geçirilmeye

çalışılmalı, düzlüklerde ve nehir kenarlarında daha yüksekten geçirilmeli, akarsu, dere,

nehir yataklarına dik olacak şekilde ve en dar yerlerinden geçirilmelidir,

 Demiryolu ve diğer yollarla eş düzey kavşak oluşturulmamalı, kavşak yakınlarında büyük

yarıçaplı yatay kurplar kullanılmalıdır,

 Malzeme ocak yerleri dikkate alınarak ortalama taşıma mesafeleri kısa tutulmalıdır,

 Topoğrafya ile iklim ve çevre şartlarına uyulmalıdır,

 Karayolu geçkisi, yarmalar/dolgular eşit ve toprak işleri az olacak şekilde geçirilmeli,

kamulaştırma işleri mümkün mertebe en aza indirilmelidir,

 Yatay kurplar arasına çok uzun ve çok kısa aliyman uzunlukları konulmamalıdır (proje

hızının 20 katı kadar olan aliymanlar uzun aliyman, proje hızının 6 katı kadar olan

aliymanlar kısa aliymandır),

 Yatay kurplar büyük yarıçaplı ve büyük developmanlı olmalı, developmanın minimum

uzunluğu, devlet yollarında proje hızının 3 katı, otoyollarda proje hızının 6 katı olmalıdır,

 Uzun aliymanlardan sonra küçük yarıçaplı kurplar konulmamalı ve büyük yarıçaplı

kurplardan sonra aniden küçük yarıçaplı kurplara girilmemelidir,

 Güneş etkisine maruz kalmamak için doğu-batı yönlü uzun aliymanlar tasarlanmamalı,

aliymanlar için gözlerde oluşacak gece farlarının yorucu etkisi ve gündüz vakti güneşin

kamaşma etkisi düşünülmelidir,

 Yatay kurpların sapma açıları küçük belirlenmeli ve kurplar keskin olmamalıdır,

 Birbiri ardına sert ve ters yatay kurplar konulmamalı, ardışık ters kurplar arasına kısa

aliyman bırakılmamalıdır,

 Birleşik kurplar kullanılacaksa yandaki kurp yarıçap şartı sağlanmalıdır 
1 2(1,5 ).R R 

 Yatay kurp tasarımında görüş mesafeleri ve yanal görüş açıklığına dikkat edilmelidir,

 Mümkün mertebe yatay ve düşey kurplar iç içe olmamalı eğer olacaklarsa kurp boyu

uzunlukları eşit, başlangıç/bitiş noktaları aynı ve some noktaları çakışık olmalıdır,

 Köprü geçişlerinde yatay ve düşey kurplar birlikte tasarlanmalıdır,

 Uygun bir aliymandan sonra sürpriz niteliğinde olan keskin kurplar konulmamalıdır,

 Yeraltı ve yerüstü drenajı kolay sağlanabilecek şekilde tasarım yapılmalıdır,
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 Zorunlu noktalara uğranılmalı ve tehlikeli noktalar göz ardı edilmemelidir,

 Tasarımda, tarihi mekanlar, sanayi/ticaret alanları ile turizm bölgeleri dikkate alınmalı,

karayolu güzergahı, tarım arazilerini koruyacak şekilde geçirilmelidir,

 Fayda/maliyet analizleri ve aktüalizasyon işleri yapılarak optimum proje tasarlanmalıdır,

 Çevresel Etki Değerlendirmesindeki (ÇED) [40] süreçlere uyulmalıdır.

ÇED; hayata geçirilmesi düşünülen projenin çevreye vereceği pozitif veya negatif etkiler, 

varsa vereceği zararların önlenmesi veya minimuma indirilmesini sağlayacak tedbirler, 

alternatiflerin (proje alternatifi, güzergah alternatifi, tasarım alternatifi ve eylemsizlik 

alternatifi) belirlenmesi [34], proje uygulama yeri ve uygulanacak teknolojinin 

değiştirilebilirliğinin araştırılması ve inşaatın başlangıcından bitimine kadar geçen süre 

zarfında tüm denetimleri kapsayan prosedürler bütünüdür.  

Yatay eksen tasarlanırken geometrik şartları sağlayabilmek ve optimum yatay geçkiyi 

belirleyebilmek için yatay geçki optimizasyon yöntemleri geliştirilmiştir [24]. Yatay geçki 

optimizasyon yöntemleri olarak Varyasyonlar Hesabı Yöntemi, Ağ Optimizasyonu Yöntemi, 

Dinamik Programlama Yöntemi ve Genetik Algoritmalar Yöntemi kullanılmaktadır [24].  

Şekil 2. 8 Basit dairesel yatay kurp [11], [14], [30], [31], [32], [42], [43] 

Şekil 2. 9 Birleşik dairesel yatay kurp [11], [28], [32], [42], [43] 
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Şekil 2. 10 Ters dairesel yatay kurp [16], [28], [32], [42] 

Düşey geometri; düşey düzlemdeki eğimli aliymanlardan ve onları birleştiren dairesel/eğrisel 

kısımlardan oluşur. En çok tercih edilen düşey kurp elemanı, kısa mesafede iyi bir görüş 

imkanı sunan paraboldür (Şekil 2.11). Yarıçapı çok büyük olan daire yayları da düşey kurp 

elemanı olarak kullanılabilir.  

Düşey geometri belirlenirken dikkat edilecek hususlar aşağıda sıralanmıştır [11], [16], [20], 

[21], [24], [25], [26], [29], [32], [33]:   

 Karayolu düşey ekseni tasarlanırken tünel geometrisi ve tünel eğimi dikkate alınmalı,

düşey eksen tasarlanırken yatay eksen de mutlaka hesaba katılmalıdır,

 Boyuna eğim minimum (%0,5) olmalı, yağışın fazla olduğu ve düz arazi bölgelerinde

boyuna eğim arttırılmalıdır (%0,35).

 Karayolunun hiç bir yerinde maksimum eğim aşılmamalı, bunu sağlamak için some

noktaları kaydırılarak kırmızı hat çizilmelidir,

 Düşey some noktaları, seçenek varsa dolguya değil yarmaya yerleştirilmeli, dere düşey

kurplar yarmada oluşturulmaya çalışılmalıdır,

 Tünel giriş ve çıkışlarına mümkünse düşey kurp konulmamalıdır,

 Kırmız çizgi çizilirken karayolu sınıfı, topoğrafya, trafik hacmi, drenaj ve kaplama

cinsine dikkat edilmelidir,

 Karayolu boyunca yarma/dolgu birbirini dengeleyecek şekilde ve topoğrafya ile maliyet

dikkate alınarak kırmızı hat geçirilmeli, kamulaştırma ve toprak işleri az olmalıdır,

 Sanat yapıları özellikle tünel kotları dikkate alınarak kırmızı hat geçirilmelidir,

 Nehir, akarsu ve dere varsa maksimum su tutma seviyeleri ve yeraltı suları da dikkate

alınarak kırmızı çizgi geçirilmelidir,

 Kırmızı kot, tabii zeminin düz olduğu yerlerde tabiat şartlarına karşı siyah kota göre daha

yüksekten geçirilmelidir,

 İklim ve çevre şartları dikkate alınmalıdır,



  Year 3 (2019)   Vol:7  Issued in FEBRUARY, 2019  www.ejons.co.uk 

EJONS  International Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences ISSN 2602 - 4136 

88 

 Demiryolu ve diğer bağlantı yolları dikkate alınarak kırmızı çizgi geçirilmeli, demiryolu

ve diğer kavşaklara düşey kurp konulmamalı ve eğim düşürülmeli, düşey kurp

konulacaksa dere tipi düşey kurp konulmalıdır,

 Özellikle düşey kurplarda duruş görüş mesafesi (DGM) ve geçiş görüş mesafesi (GGM)

dikkate alınmalı, düşey kurp boyu görüş mesafesine eşit veya görüş mesafesinin 0,6 katı

olmalıdır,

 Yatay kurp ve düşey kurp üst üste olmamalı, üst üste olacaksa iki kurbun uzunlukları eşit,

başlangıç/bitiş noktaları aynı ve some noktaları çakışık olmalı, düşey kurp yarıçapı (Rd)

ile yatay kurp yarıçapı (Ry) arasında yandaki yarıçap şartı sağlanmalıdır ( 6 ),d yR R 

 Kapalı ve açık düşey kurpların başlangıç veya dönüm noktalarında sert yatay kurplar

olmamalıdır,

 Uzun aliymanlar bıktırıcılık hissi uyandırdığından tek düzelik olmayacak şekilde

güzergah tasarlanmalıdır,

 Kavşak yakınlarındaki düşey kurplar büyük yarıçaplı olmalıdır,

 Büyük yarıçaplı ve az eğrili kurplar tasarlanmalıdır,

 Kırmızı çizgi olabildiğince uzun ve yumuşak eğimlerden oluşmalı, kısa aliymanlardan

kaçınılmalıdır,

 Ardışık şekilde gelen yatay ve düşey kurplarda, birisinin bitiş noktası ile diğerinin

başlangıç noktası arasına en az 60 m mesafe bırakılmalıdır,

 Aynı yönlü ve ardışık iki düşey kurp arasına kısa aliyman konulmamalı ayrıca iki

aliyman arasına dere tipi kısa düşey kurp konulmamalıdır,

 Topoğrafyaya bağlı olarak ihtiyaç varsa tırmanma şeridi kullanılmalı ve düşey hat çok

uzun iniş eğimli olacak şekilde tasarlanmamalıdır.

Geometrik standartları yakalayabilmek ve optimum düşey geçkiyi belirleyebilmek için 

karayolu düşey geçki optimizasyon yöntemleri geliştirilmiştir. Düşey geçki optimizasyon 

yöntemleri olarak Tüm Olasılıkların Denenmesi Yöntemi, Dinamik Programlama Yöntemi, 

Lineer Programlama Yöntemi ve Sayısal Araştırma Yöntemi kullanılmaktadır. Düşey geçki 

optimizasyon yöntemleri yatay geçki optimizasyon yöntemlerine göre daha hızlı gelişim 

göstermiş olup yatay geçki optimizasyon yöntemlerine göre daha sade ve daha az veriye 

ihtiyaç duymaktadır [24].   
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Şekil 2. 11 Parabolik kapalı düşey kurp [30], [31], [35] 

2.2.11 Tipkesit Elemanları 

Karayolu tipkesit elemanları olarak şerit genişliği, platform genişliği, banket (akotman) 

genişliği, hendekler, yarma/dolgu şevleri, refüj ve diğer detaylar, enine eğim, üstyapı 

malzemelerinin kalınlığı ve cinsleri, park alanları, dayanma yapıları (iksa ve istinat duvarları), 

kırmızı ve siyah kotlar sayılabilir. 

Şekil 2. 12 Şev, palye ve hendekler (Honaz Tüneli bağlantı yolları) 

2.2.12 Topoğrafya 

Karayolu topoğrafik yapısı; düz arazi, dalgalı arazi ve dağlık arazi olarak sınıflandırılır [19], 

[20]. Her arazi grubunun maliyeti ve geometrik standartları farklıdır. Topoğrafya; tip kesitleri, 

iklimi, jeolojik yapıyı, drenajı, yatay ve düşey eksenleri direkt olarak etkiler.     

2.2.13 Trafik Etüdü ve Trafik Hacmi 

Trafik etüdü; taşıt sayıları, taşıt cinsleri, taşıtların hızları ve ağırlıkları, zamana göre trafik 

hareketleri ile trafik değişimlerinin tespit edilmesidir. Proje zamanındaki ve yolun hizmet 

ömrünün sonundaki muhtemel trafik etütlerinin yapılması gerekir. Sonraki yıllarda trafik 

hacmini etkileyebilecek sosyal, kültürel, turizm, sanayi, ticaret vb. durumlar mutlaka dikkate 

alınmalıdır. Karayolunu projelendirmek ve gelecekteki trafik hacmini belirleyebilmek için 

Yıllık Ortalama Günlük Trafik (YOGT), Proje Saatlik Trafiği (PST), en yüksek PST ve 

ortalama PST kavramları proje trafiğinin hesaplanmasında yeterli olmamış ve 30. Saat Trafiği 

(30.ST) kavramı oluşturulmuştur [14], [23], [26].    
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2.2.14 Taşıt Özellikleri 

Karayolunu kullanacak taşıtların uzunlukları, ağırlıkları, yükseklikleri, dingil aralıkları, 

tekerlek dönüş yarıçapları, tekerlekler arası mesafeleri gibi büyüklükleri önceden bilinmelidir. 

2.3 Yatay Kurplarda Yanal Görüş Açıklığı (YGA) 

Karayolunda seyir halinde iken yolun ilerisindeki engelleri görebilmek, sollama yapabilmek 

ve emniyetli duruş sergileyebilmek için yanal görüş açıklığı sağlanmalıdır (Şekil 2.13). 

Karayolunun engele yakın olan iç şerit ekseniyle engel arasında en az (m=M=YGA) kadar bir 

yatay uzunluğun bulunması gerekir (taşıt ve yoldaki engelin dıştaki engele yakın olan iç 

şeritte olduğu varsayılır). Yanal görüş açıklığını sağlamak için engellerin (bariyer, ağaç, 

duvar, bina, yarma şevleri vb.) kaldırılması gerekir. Engelleri kaldırmak mümkün değilse 

karayolu ekseni kaydırılıp kurp yarıçapı büyütülmelidir.     

Şekil 2. 13 Yatay kurplarda yanal görüş açıklığı [20], [34], [42] 

Yanal görüş açıklığını veren eşitlik aşağıdadır.     

400 31,8310
1 cos 1 cos

4

g gS S
m M YGA R R

R R

       
             

       
 (2.9) 

Burada;  ;m M YGA   yanal görüş açıklığı (öteleme mesafesi) (m),  ;S  duruş görüş mesafesi 

(DGM) (m),  ;R  yatay kurp yarıçapı (m),  ;PV  proje hızı (km/h),  ;a rt 
 algılama ve reaksiyon 

süresi (sn) (AASHTO-2,5 sn),  ;s  eğim,  ;a  yavaşlama ivmesi (AASHTO-3,4 m/sn2),

/ 9,81 ;f a  sürtünme katsayısı,  ;L  developman boyudur (m). Yanal görüş açıklığında 

S L ve S L   durumları söz konusudur [25], [32], [46].  S (DGM) mesafesi, daha önce (2.8) 

eşitliğiyle verilmişti.   

2.4 Yatay Kurplarda Yol Genişletmesi 

Araç sürücüleri yatay kurplara girdiklerinde istemeden dış kenara doğru kayarlar. Taşıtların 

ön dış tekerlekleri arka tekerleklerine göre daha büyük yay çizdiği için taşıtlar diğer şeride 

doğru da yaklaşırlar. Kurp yarıçapı küçülüp taşıt uzunluğu büyüdükçe yaylar arasındaki fark 

artacağından dolayı diğer araçlar için güvenlik sorunu oluşur. Kazaların meydana gelmemesi 

için yol genişletmesi yapılmalıdır. Yatay kurp yarıçapı 200 R m  ise yol genişletmesine 
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gerek yoktur. Hem geçiş eğrisiz kurplarda (Şekil 2.14), hem de geçiş eğrili kurplarda (Şekil 

2.15) yol genişletmesi uygulanabilir [32], [42], [44], [46].  

Yol genişletmesi, iç ve dış kenarlara eşit miktarda uygulanabileceği gibi sadece iç kenara da 

uygulanabilir. İç kenarda yol genişletmesi yapılacaksa yolun ekseni kaydırılır. Yol genişletme 

miktarı minimum 0,60 m’dir.     

Şekil 2. 14 Yol genişletmesi (geçiş eğrisiz kurplarda) [32], [44], [46] 

Geçiş eğrili kurplarda yol genişletmesi, geçiş eğrisinin başlangıç noktasından başlayıp geçiş 

eğrisi boyunca lineer artış gösterir ve geçiş eğrisinin bitimiyle de maksimum değerine ulaşır.  

Şekil 2. 15 Yol genişletmesi (geçiş eğrili kurplarda) [32], [42], [44], [46] 

Tek şeritli yollarda yol genişletmesi;              ( )n  şeritli yollarda yol genişletmesi; 

2 0,05

2
P

g

VI
b b

R R


     ,  

2 0,05

2
P

g

VI
b b n

R R


     (2.10) 

Burada;  ;PV  proje hızı (km/h),  ;gb b  yol genişletme miktarı (m),  ;R  taşıtın ön dış

tekerleğinin çizdiği yarıçap (m),  ;I  taşıtın ön ve arka dingilleri arasındaki mesafedir (m). 

2.5 Boykesit 

Karayolu ekseninin siyah kotlarının belirli bir yatay ve düşey ölçekle düşey düzlem üzerine iz 

düşürülmesi sonucu oluşan kırıklı çizgi arazi boykesitidir (siyah çizgi) (Şekil 2.16). Siyah 

çizgi (karayolu güzergahı ve tünel dahil) ile karayolu ekseninin bitmiş halinin düşey düzlem 

üzerine belirli bir yatay ve düşey ölçekle iz düşürülmesi sonucu oluşan, aliyman ve dairesel 

kısımlardan meydana gelen çizgiler bütünü ise yol boykesitidir (kırmızı çizgi) (Şekil 2.16).  
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    Şekil 2. 16 Karayolu plan görünümü (sağ) ve boykesit (sol) (Honaz Tüneli bağlantı yolları) 

2.6 Enkesit 

Karayolu planı (Şekil 2.16) üzerinde yol eksenine dik bir şekilde belirli aralıklarda ve 

genişliklerde (kamulaştırma sınırı kadar) alınan, karayolu geometrisinin enlemesine düşey 

düzlemde belirli bir yatay ve düşey ölçekle gösterildiği grafiklerdir (Şekil 2.17). 

Şekil 2. 17 Enkesit (Honaz Tüneli bağlantı yolları) 

2.7 Hacim Hesabı 

Şekil 2.16 ve Şekil 2.17’de görülen ardışık enkesit alanları ve enkesitler arasındaki 

mesafelerden faydalanarak hacim hesapları yapılır ve hacim tablosu oluşturulur. 

Enkesitlerden alan ve hacim hesaplamada yarma ve dolgudaki durumlara göre farklı hususlar 

söz konusudur [26], [28], [29].  
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Çizelge 2. 1 Hacim hesabı (Honaz Tüneli bağlantı yolları) [47] 

2.8 Brükner (Kütleler) Diyagramı 

Brükner diyagramı, yarmadan dolguya veya ocaktan dolguya, yarmadan depoya malzeme 

taşımaları ile ekonomik taşıma mesafelerini gösteren, eğriye benzeyen kırık çizgilerden 

oluşan ve toprak dağıtımının en ekonomik şekilde nasıl yapılacağını ifade eden grafiklerdir 

(Şekil 2.18), [26], [28], [29], [31], [48]. 

Brükner diyagramındaki yatay eksen, enkesit kilometrelerinden (m) oluşur ve boykesitten 

alınır. Düşey eksen, hacimler tablosundaki cebirsel hacimler toplamı sütunundan (m3) oluşur 

ve maksimum yarma ve dolgu hacimlerine göre belirlenir. Yatay eksenin üstündeki yarma 

hacimleri (+) işaretli, altındaki dolgu hacimleri (-) işaretlidir. Diyagramın son noktası yatay 

eksen üzerinde ise yarma ve dolgunun birbirini dengelediği, negatif tarafta ise dolgu için 

ariyete ihtiyaç olduğu, pozitif tarafta ise yarma fazlalığı olduğu ve malzemenin depoya 

gönderileceği anlaşılır. Diyagramın yükselen eğri kısımları yarmayı, alçalan eğri kısımları ise 

dolguyu belirtir. Yatay eksene (sıfır çizgisi) paralel geçirilen çizgiler dağıtma çizgileridir ve 

dağıtma çizgileri toprak dağıtım şeklini ifade eder. Dağıtma çizgileri öyle geçirilmelidir ki 

oluşturulan kapalı şekillerin alanları toplamı minimum olsun ve yarma ile dolgu hacimleri 

birbirini dengelesin. Brükner diyagramında taşın (taşıma) yönleri, yarmadan dolguya 

doğrudur.  

Şekil 2. 18 Brükner diyagramı (Honaz Tüneli bağlantı yolları) [47] 
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3. KARAYOLU İÇİN YAPILAN ÖLÇÜM ÇALIŞMALARI

Karayolu ve tünel projelerinin jeodezik ağla uyumlu olabilmesi için koordinat sistemi ve 

datumunun belirlenmesi gerekir. 2005 yılından önce ülkemizde 1910 yılında belirlenen 

Uluslararası Hayford elipsoidinin baz alındığı European 1950 (ED50) datumu 

kullanılmaktaydı. ED50 datumu hala kullanılmakta olup Bakanlar Kurulu Kararıyla 

15/7/2005 tarih ve 25876 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Büyük Ölçekli Harita ve Harita 

Bilgileri Üretim Yönetmeliği (BÖHHBÜY-Eski)” [49] ile birlikte GRS80 referans 

elipsoidinin baz alındığı ITRF96 datumu kullanılmaya başlanmıştır. Söz konusu yönetmelik, 

Bakanlar Kurulu Kararıyla 26/6/2018 tarih ve 30460-Mükerrer sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan “Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği (BÖHHBÜY-

Yeni)” [50] ile güncellenmiştir.   

Ülkemizde BÖHHBÜY’ne göre oluşturulan ITRF96 koordinat sistemini kullanan Türkiye 

Ulusal Temel GNSS Ağına (TUTGA) bağlı çok sayıda yatay kontrol noktası (B ve C 

noktaları) mevcuttur [51]. Yine Türkiye Ulusal Düşey Kontrol Ağına (TUDKA) bağlı çok 

sayıda Helmert Ortometrik Yüksekliği (H) bilinen düşey kontrol noktası (nivelman) 

mevcuttur [51]. Bu noktalar yeterli sayıda değilse yönetmeliğe uygun olarak klasik ve/veya 

GNSS ölçümleriyle sıklaştırılır. Ülke jeodezik ağına bağlanabilmek için proje alanı ve 

çevresinde BÖHHBÜY’ne uygun olarak C derece (C1, C2, C3, C4) (nirengi ve poligon) 

noktalarının oluşturulması, zemin tesisleri ve hesaplarının yapılması gerekir. Jeodezik yatay 

ağların oluşturulması klasik yöntemlerle ve/veya GNSS yöntemiyle yapılabilir. Uzun 

mesafelerde küreselliğin ve kırılmanın etkisinden dolayı düşey ağların trigonometrik 

nivelmanla oluşturulması sakıncalı olduğu için düşey ağlar, geometrik nivelman/hassas 

geometrik nivelman veya GNSS/Nivelmanıyla oluşturulmalıdır. Projenin büyüklüğü ve 

öngörülen hassasiyete göre kullanılacak ölçüm cihazları, ölçüm yöntemleri ve ölçüm 

ekibindeki personel sayısı ve niteliği belirlenir.  

 Şekil 3. 1 TUTGA [51]  Şekil 3. 2 TUTGA noktası (Denizli-Tavas) 
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 Şekil 3. 3 TUDKA [51]  Şekil 3. 4 TUDKA noktaları (Denizli-Kale) 

Jeodezik ağ noktaları, karayolu geçkisi boyunca ve tünel giriş yapılarını da kapsayacak 

şekilde tasarlanmalı ve tesis edilmelidir. Eğer tünele şaftlarla girilecekse şaft üzerinde tesis 

edilen ve yerüstündeki jeodezik ağı yeraltına bağlayacak olan yatay kontrol noktaları, optik ve 

mekanik çekülleme yöntemleriyle şaftın dibine koordinatlı olarak taşınır. Yine şaft üzerinde 

tesis edilen ve yerüstündeki jeodezik ağı yeraltına bağlayacak olan düşey kontrol noktaları, 

optik yöntemle, trigonometrik yöntemle (total station) ve lokal ölçüm moduyla (total station) 

şaftın dibine kotlu olarak taşınır. Jeodezik ağlar, tünelin iki tarafından da kazı ilerlemesine 

göre açık poligon geçkisi olarak tünel içerisine kontrollü bir şekilde taşınır. Tünel içerisine 

yeni bir jeodezik ağ noktası tesis edildiğinde yeni noktaya ve gerideki tüm jeodezik ağ 

noktalarına tünel ağzındaki ana noktalardan yeniden değer verilir.     

İnklinometre Ölçümleri 

İnklinometre ölçümleri, jeoteknik ölçüm yöntemlerindendir [52], [53], [54], [55], [56]. 

İnklinometre cihazları, genellikle şevli alanlarda, barajlarda, seddelerde, heyelanlı alanlarda 

ve korumaya tabi yapılarda deformasyonları belirlemek için kullanılan, düşey inklinometreler 

ve yatay inklinometreler olmak üzere iki çeşidi bulunan jeoteknik ölçüm aletleridir. Düşey 

inklinometreler, düşey eksenden sapmaları yani yatay değişimleri tespit etmek için kullanılır. 

Yatay inklinometreler de yatay eksenden sapmaları yani düşey değişimleri (oturma, şişme) 

belirlemek için kullanılır. Kuyular, düşey inklinometrelerin yerleştirilebilmesi için sondaj 

yapılarak açılır (Şekil 3.5). Daha sonra sondaj kuyusunun içine özel olarak plastikten yapılmış 

olan ve içerisinde algılayıcının hareket etmesine yarayan 4 kanallı inklinometre boruları 

yerleştirilerek sabitlenir (Şekil 3.6). İnklinometreler, kuyu eksenine dik olan yer 

değiştirmeleri, yer değiştirme miktarını, değişimin yerini/yönünü belirlemek için kullanılır. 

Ölçüm cihazı; içinde hareket edeceği özel imal edilmiş plastik boru, verileri kayıt etmeye 

yarayan kayıt ünitesi, değişimleri belirleyen algılayıcı (probe) ve kayıt ünitesi ile algılayıcının 

bağlantısını sağlayan kablodan oluşur (Şekil 3.6). Algılayıcının ucunda 2 tane tekerlek 

bulunmaktadır. Tekerleklerin bulunduğu düzlem ve buna dik düzlem olmak üzere cihazın 2 

adet ekseni mevcuttur. Özel yapılmış plastik boru kuyu içerisine yerleştirilip sabitlendikten 

sonra ilk ölçümler aşağıdan yukarıya doğru yapılır. Algılayıcı, 180˚ çevrilerek tekrar tabandan 

yukarıya doğru ölçümler tekrarlanır. Plastik borunun içinde belirli mesafelerde ve zaman 

aralıklarında ölçümler tekrarlanarak yatay değişimler tespit edilir. Sonraki ölçümler, ilk 
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yapılan ölçümlerle karşılaştırılır. Algılayıcının tespit ettiği değişimler kayıt cihazına 

gönderilir. Gönderilen ölçüm değerleri, bilgisayarlarda grafiğe dönüştürülür (Şekil 3.8). 

Şekil 3. 5 İnklinometre kuyusu ve kayıt ünitesi [53] 

Şekil 3. 6 İnklinometre cihazı [55] 

Honaz Tüneli çıkış portalı kazısının güvenliği adına zeminde meydana gelen değişimleri 

belirlemek için ikisi tünel ekseninde (SK3-52 m, SK4-54 m), ikisi de (SK1-42 m, SK2-48 m) 

kazıklı duvar yarma şev gerisinde olmak üzere 4 adet inklinometre kuyusu açılmış ve 

kuyulara inklinometreler yerleştirilmiştir. (Ocak-Eylül) 2015 zaman aralığında zeminde 

meydana gelen değişimler/yer değiştirmeler izlenmiştir. Özellikle SK1 ve SK2 kuyularında 

Haziran 2015 tarihinden sonra kazı alanına doğru kaymaların olduğu ve inklinometrelerde 

oluşan yer değiştirmelerin 2 cm’yi bulduğu, inklinometre ölçümlerine göre hareket 

vektörlerinin A (GB) yönünde olduğu görülmüştür (Şekil 3.7). Zemin hareketleri, bazı 

zamanlar hızlı bazı zamanlarda da sabit hızlarda devam etmiştir. İnklinometre kuyularının 

yerleşim planı (Şekil 3.7) ve deplasman vektörlerine göre ölçüm grafikleri (Şekil 3.8) aşağıda 

verilmiştir [57].  

Şekil 3. 7 İnklinometre kuyuları yerleşim planı (Honaz Tüneli çıkış portalı) [57] 
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     SK 1 A      SK 1 B      SK 2 A     SK 2 B    SK 3 A      SK 3 B  SK 4 A     SK 4 B  

Şekil 3. 8 İnklinometre cihazlarının ölçüm grafikleri (Honaz Tüneli çıkış portalı) [57] 

GNSS Ölçü Yöntemi 

GNSS (Global Navigation Satellite System) (Küresel Seyrüsefer Uydu Sistemi) yöntemi, 

haritacılık başta olmak üzere imar, kadastral, askeri, araç takip, makina kontrol, hava tahmin, 

arkeolojik, jeoloji, jeofizik ve mühendislik alanlarında kullanılan ve gelişmiş teknolojileri 

ihtiva eden bir sistemdir [16], [49], [50], [51], [52], [58], [59], [60], [61], [62], [63], [64]. 

GNSS ölçü yöntemi; uzayda konumları bilinen GNSS uyduları tarafından kısa dalga boylu 

yüksek frekanslı radyo dalgaları (kod ve taşıyıcı dalga faz sinyalleri) gönderilerek bu 

sinyallerin yeryüzündeki GNSS alıcıları tarafından alınıp istenilen noktaların gerçek zamanlı 

ve anlık konum bilgilerinin uzay geriden kestirme yöntemiyle (3B+zaman) 4 boyutlu olarak 

belirlenmesidir. 

Uydu sinyalleriyle kod ölçüleri, faz ölçüleri, almanak ve efemeris bilgileri gönderilmektedir. 

Kod ölçüleri, iyonosferde yavaş ilerlediği için ölçülen uzunluk gerçek uzunluktan daha 

uzundur. İki türlü kod bilgisi vardır. C/A kodu; yörünge bilgileri ve uydu saati bilerek 

bozulmuş olup dalga boyu 293 m, hassasiyeti 3 m civarında ve sivil amaçlar için 

kullanılmaktadır. P kodu; askeri amaçlar için tasarlanmış/şifrelenmiş olup şifresi sadece askeri 

alıcılar tarafından çözülebilmektedir. P kodunun dalga boyu 29,3 m olup hassasiyeti yaklaşık 

0,30 m civarındadır. Taşıyıcı dalga faz ölçüleri, GNSS sisteminde kullanılan temel 

gözlemlerdir. Uydular tarafından farklı frekanslarda taşıyıcı dalga faz sinyalleri (L1, L2, L5, 

E1, E2, E5, E6) gönderilir. Taşıyıcı dalga faz sinyallerinin dalga boyları çok küçük olduğu 

için (L1-19 cm, L2-24 cm) hassasiyeti çok yüksektir. Faz ölçüleri, iyonosferde daha hızlı 

ilerlediği için ölçülen uzunluk gerçek uzunluktan daha kısadır. Faz ölçüleri yüksek 

hassasiyetli olduğundan jeodezik çalışmalar için uygun olup kod ölçümleri düşük hassasiyetli 

ve navigasyon için uygundur. GNSS sisteminde çeşitli hata kaynakları mevcuttur.  

GNSS yönteminde 4 adet sistem mevcuttur: 

 GPS (Global Positioning System-A.B.D.) (aktif),

 GLONASS (Global Navigation Satellite System-Rusya Federasyonu) (aktif),

 GALILEO (AB) (aktif değil),

 COMPASS (BEIDOU-Çin H. C.) (bölgesel).
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GNSS ölçümlerinde farklı yöntemler kullanılmaktadır [16], [49], [50], [59], [60], [62], [65], 

[66], [67]. Bu yöntemler; statik yöntemler (statik, hızlı statik, tekrarlı ölçü yöntemi), 

kinematik yöntemler (dur-git, statik başlayan kinematik, hareketli başlayan kinematik, DGPS, 

RTK ve Ağ RTK (CORS) yöntemidir).  

Karayolu ve Tünel için Döşenen Jeodezik Ağ 

Denizli-Ankara Karayolundan (Kale Kavşağından) tünel girişine kadar yaklaşık 7 km’lik 

bağlantı yolu ile tünel çıkışından Denizli-Antalya Karayoluna (Cankurtaran Kavşağına) kadar 

yaklaşık 4 km’lik bağlantı yolu ve tünel inşaatı devam etmektedir (Şekil 3.9). Honaz Tüneli, 

sağ tüp uzunluğu 2530 m ve sol tüp uzunluğu 2540 m olmak üzere çift tüpten meydana 

gelmektedir.     

Şekil 3. 9 Jeodezik ağ güzergahı (Honaz Tüneli ve bağlantı yolları ile diğer yollar) 

Honaz Tüneli ve bağlantı yollarını da içine alan ve yaklaşık 17 km’lik ilave güzergahı da 

kapsayan jeodezik ağ tesis edilmiş olup ölçümleri ve hesapları yapılmış, Karayolları 2. Bölge 

Müdürlüğünün talebiyle Denizli Tapu ve Kadastro 18. Bölge Müdürlüğünce 2007 yılı 

sonunda kontrolü ve tescili yapılmıştır (Şekil 3.9), [68]. İş kapsamında 4 adet tescilli C1 

noktası, 1 adet tescilli C2 noktası ve 4 adet tescilli TUTGA noktası kullanılarak 2 adet yeni 

C2 (SGA) noktası, 10 adet C3 (ASN) noktası ve 268 adet C4 (poligon) noktası GNSS 

tekniğiyle üretilmiştir (Şekil 3.10), (Şekil 3.13). Baz mesafelerinin C2 noktalarında 15 km’yi, 

C3 noktalarında 10 km’yi ve C4 noktalarının üst dereceli noktalara uzaklıklarının 5 km’yi 

geçmediği görülmüştür. Nivelman işlemi için 1 adet HGK (Harita Genel Komutanlığı) noktası 

ve 2 adet TCK (Türkiye Cumhuriyeti Karayolları) noktası kullanılmış, 2 etap halinde gidiş-

dönüş nivelmanı ile serbest ve dayalı dengeleme yapılmış ve 25 adet AN (Ana Nivelman) 

noktası üretilmiştir (Şekil 3.11). C4 noktalarının kotları AN noktalarından geometrik 

nivelmanla, 7 adet C4 noktasının kotu diğer C4 noktalarından trigonometrik nivelmanla 

verilmiştir (Şekil 3.12). GNSS ölçümleri için çift frekanslı Leica SR 500 ve Leica SYSTEM 

1200 alıcı cihazları ve baz çözümleri için Leica Geo Office yazılımı kullanılmıştır. C2 

noktaları için serbest ve dayalı dengeleme, C3 ve C4 noktaları için de dayalı dengeleme 

yapılmıştır [68].     
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Şekil 3. 10 C2 (sol) ve C3 noktalarının ölçüm kanavaları (Honaz Tüneli bağlantı yolları) [68] 

Şekil 3. 11 Nivelman kanavaları 1. etap (sol) ve 2. etap (Honaz Tüneli bağlantı yolları) [68] 

Şekil 3. 12 Geometrik (sol) ve trigonometrik nivelman (Honaz Tüneli bağlantı yolları) [68] 

Honaz Tüneli bağlantı yollarının yapımında Topcon GR5 model GNSS alıcıları ve Bosch Gol 

20 D model nivo ile değişik CAD yazılımları kullanılmaktadır (Şekil 3.13).    

Şekil 3. 13 Jeodezik ağ noktaları ve GNSS ölçümleri (Honaz Tüneli bağlantı yolları) 
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Plansız şehirleşme ve yapılaşma, kentlerin yoğun göç baskısı altında kalması, nüfusun 

artmasıyla beraber toprakların azalması gibi sebeplerden dolayı şehirlerimiz hızlı bir değişime 

maruz kalmış ve bu değişime ayak uyduramamıştır. Nüfusun artması ve ekonomik gelişmeye 

bağlı olarak araç sayısı ve çeşitliliği artarken aynı oranda yeni ulaşım aksları 

oluşturulamamıştır. Hava, deniz ve demiryolu taşımacılığı ihmal edildiği için ulaşım 

konusunun tüm yükü karayolu taşımacılığının üzerine bırakılmış ve trafik sorunu günden 

güne büyüyerek devam etmiştir. Ulaşım sorununu hafifletebilmek için karayolu yapımına 

önem verilerek büyük çapta karayolu projelerinin inşaatı gerçekleştirilmiş olup bazı projelerin 

inşaatı da devam etmektedir. Karayolu inşaatı için en önemli konu, yatay ve düşey jeodezik 

ağların tesisi ve tescilidir. Karayolu ve tünel inşaatları, jeodezik ağ noktaları, ölçü yöntemleri 

ve jeodezik ölçüm cihazlarına göre yapılabilmektedir. Bütün süreçlerde harita mühendisliği ve 

jeodezik çalışmalar vazgeçilmezdir. Ayrıca yapılan işlerin her aşamasında jeodezik yatay ve 

düşey ağlar ile klasik, nivelman, GNSS ve modern yöntemler birbirinin tamamlayıcısıdır.     

Yapımı devam eden Honaz Tüneli ve bağlantı yolları ile diğer karayolu güzergahları için 

BÖHHBÜY’ne göre oluşturulan ve 2007 yılında tescil ettirilen jeodezik ağ anlatılmış olup iş 

kapsamında; 4 adet tescilli C1 noktası, 1 adet tescilli C2 noktası ve 4 adet tescilli TUTGA 

noktası kullanılarak 2 adet yeni C2 noktası, 10 adet C3 noktası ve 268 adet C4 noktası GNSS 

tekniğiyle üretilmiş, nivelman işlemi için 1 adet HGK noktası ve 2 adet TCK noktası 

kullanılmış, 2 etap halinde gidiş-dönüş nivelmanı ile serbest ve dayalı dengeleme yapılmış ve 

25 adet AN noktası üretilmiş, C4 noktalarının kotları AN noktalarından geometrik 

nivelmanla, 7 adet C4 noktasının kotu, diğer C4 noktalarından trigonometrik nivelmanla 

taşınmıştır. Ayrıca karayolu ve tünel inşaatı devam ederken Honaz Tüneli çıkış portalının 

olduğu alandaki zemin hareketlerini izlemek için 4 adet inklinometre kuyusu açılmış olup 

inklinometre cihazları ile Ocak-Eylül 2015 tarihleri arasında zemin hareketleri izlenmiştir. 

Özellikle SK1 ve SK2 kuyularında Haziran 2015 tarihinden sonra kazı alanına doğru 

kaymaların olduğu ve oluşan yer değiştirmelerin 2 cm’yi bulduğu görülmüştür.     

Karayolu ve tünel inşaatı konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar ve öneriler aşağıdadır: 

 Karayolu ve tünel projelerinin yapımından önce sivil toplum örgütleri ile kamuoyu

bilgilendirilmeli ve vatandaşların talepleri dikkate alınmalı,

 Projelere altlık olarak güncel sayısal arazi modelleri (SAM) ve halihazır

haritalar/plankoteler kullanılmalı,

 Projeler (karayolu ve tünel), topoğrafyaya, ihtiyaçlara, trafik durumuna, iklim ve çevre

şartları ile ekonomik duruma uygun yapılmalı, tarihi, kültürel, sosyal, ekonomik ve insan

faktörü gibi hususlar dikkate alınarak çizilmeli,

 Jeodezik ağ, karayolu güzergahı boyunca ve tüneli de içine alacak şekilde tasarlanmalı,

ağ tesisi mevzuata uygun olmalı ve mutlaka tescil ettirilmeli,
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 Proje büyüklüğü ve belirlenen hata miktarına göre ölçü yöntemi ve cihazları, donanım ile

yazılım belirlenmeli, konusunda uzman personeller çalıştırılmalı,

 Projelerde (karayolu ve tünel), yatay ve düşey kurplar ile yatay ve düşey eksenlerin

optimizasyonu ciddiye alınmalı,

 Karayolu sınıfı, proje standartları, üstyapı ve topoğrafya birbirleriyle uyumlu olmalı,

 Tünel ve karayolu projeleri için fayda/maliyet analizleri ve aktüalizasyon işlemleri yerine

getirilmeli,

 Karayolu ve tünel inşaatlarındaki ölçüm işleri ve kontrollükler sadece topoğraflara ve

harita teknikerlerine bırakılmamalı, işlerin önemine vakıf harita mühendislerinin mevzuat

ve fiili olarak işin başında olması sağlanmalıdır. Ayrıca kamu kurumları ve müteahhit

firmalar, teknik donanım, ölçme yöntemleri, nitelikli yardımcı personel ile fiilen işlerin

başında bulunan ve/veya kontrol olarak çalışan harita mühendisi bulundurmaları

konusunda teşvik edilmeli, bu husus şartnamelere ve mevzuata konulmalıdır. Karayolu ve

tünel yazılımlarına sahip jeodezik ölçüm cihazları ve ilgili yazılımlar kullanılmalı,

 Haritacılık, teknolojiyle iç içe ve sürekli gelişim gösteren mesleklerin başında

gelmektedir. Klasik ölçme yöntemleri, nivelman, LIDAR ve YLT teknolojileri, GNSS

yöntemi, hidrografik ölçü sistemleri, fotogrametri ve uzaktan algılama yöntemleri ile

yazılım ve bilişim teknolojileri sürekli gelişim göstermekte olup mühendislik projelerinde

söz konusu yöntemler birlikte kullanılmalı,

 Meslek liseleri, meslek yüksekokulları ve üniversitelerdeki ders müfredatları gözden

geçirilmeli, gelişen teknoloji ve iş alanlarıyla ilgili dersler konulmalı, okulların

eğitim/öğretim kalitesi, yazılım/donanım seviyesi mutlaka arttırılmalı, mezun olmadan

önce öğrencilerin pratikle teoriyi buluşturacakları ortamlar hazırlanmalı,

 Lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve araştırmacılara, kamu kurumlarının

uhdesinde yapılan karayolu, tünel, baraj, santral, havaalanı gibi büyük mühendislik

projelerinde çalışma, tez hazırlama, araştırma ve teknik verilere ulaşma konusunda

kolaylıklar sağlanmalı ve araştırmacılar bu konularda teşvik edilmelidir. Bu hususlar,

kamu kurumları ve müteahhit firmalardaki kişilerin inisiyatifine bırakılmamalı, şartname

ve mevzuatla güvence altına alınmalı,

 Mühendislik projeleri özellikle tünel ve karayolu projeleri için harita mühendisliği ve

jeodezik çalışmaların vazgeçilmez olduğu görülmüştür.
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ABSTRACT 

In this work, resistance spot weldability of Fe-18Mn-2.6Al-1.2C TWIP steel was investigated. TWIP 

steel weld spots were produced by varying the following welding parameters: welding current, 

welding time. Their role in tensile-peel force was investigated. The maximum tensile-peel force was 

acquired in 25 period welding time 8.3 kA welding current level as 2890 N.  

Keywords: TWIP, Tensile-Peel force, resistance spot welding 
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1.INTRODUCTION

Twinning induced plasticity (TWIP) steels are member of Advanced High Stregth Steel (AHSS) 

family[1][2]. It has superior properties compared to other AHSS. It has high elongation with high 

strength [3]. Their high elongation ratio is achieved by successive twinning of austenite grains[4]. As 

grains divided by twins, their elongation at high strength is raised.  

Although TWIP steels have superior mechanical properties, its weldability is poor due to high Mn 

content[5]. Their austenite structure and stacking fault energy is adjusted by Fe-Mn-C-Al equilibrium. 

In newly developed steels, their Mn ratio has been decreased compared to old TWIP steel designs. In 

this study, influence of welding parameters on tensile-peel forces RSW applied Fe-18Mn-2.6Al-1.2C 

TWIP steels is investigated.  

2.Material and Method

1.4 mm Fe-18Mn-2.6Al-1.2C TWIP steel sheets were sliced to 30x100mm. Specimens were cleaned 

ultrasonically to remove oil and dirt. Resistance spot welding machine with 120 kVA capacity were 

used in experiments. The electrode pressure mechanism is pneumatically controlled. The welding 

time and current levels are controlled with PLC system. The applied currents and welding times 

determined with pre experiments. The applicable ranges in current levels found as 6,3-13,1 kA and 

in welding time detected as 10-30 period (1 period 0.02 sec). The current levels were applied with 

0.5 kA increments. The welding times were practiced with 5 period steps. The experiments were 

executed with 5 kN constant electrode force.  Electrodes (ISO 14270:2016) with 6 mm tip diameter 

were used. The welding operation applied with a positioning welding fixture to ensure accurate weld 

position. The tensile-peel tests performed in Shimadzu AG/IC 50 kN universal testing device. The 

mechanical properties of TWIP steel described in Table 1. 

Tensile Strength (MPa) Elongation (%) Yield Strength (MPa) 

980 Mpa 48 485 

Table 1. Mechanical properties of TWIP steel 

3.Results and Discussions

Effect of welding currents on tensile-peel force is presented in Figure 1. According to figure, as 

welding time raised up to 15 period welding duration, there is increase in tensile-peel forces. 

However, in higher periods there have been a maximum point and a decrease. This decrease is mainly 

due to expulsions that adversely affects weld diameter nugget diameter and formats some voids and 

cracks. Therefore there is a decrease after reaching maximum point.  
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Figure 1.Effect of welding current on tensile-peel force 

In figure 2, effect of welding duration on tensile-peel force is presented. As welding duration raised, 

there is an increase and slow decrease in tensile peel forces. In 13.2 kA welding current level, there 

is a contraction due to expulsions that heavily affect applicability range of welding current. The 

maximum tensile-peel force is obtained in 25 period welding times and 8.3 kA current levels as 2890 

N.   

Figure 2. Effect of welding duration on tensile-peel force 
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4.Conclusions

Based on this investigation, following conclusions can be drawn; 

1. 2890 N obtained as the maximum tensile-peel force in 25 Period welding times and 8.3 kA welding

current level.

2. There is an important contraction in 13.2 kA welding parameters due to high heat input induced

expulsions.

3. Tensile-peel forces are increased up to a point, then, decreased due to insufficient nugget and/or

mechanical insufficient sectional area that reduced by expulsions and high temperature strength of

material itself.

4. To investigate their weldability of these steels in detailed, microstructural investigations should be

made.
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ABSTRACT 

In this research, phenolic compounds was extracted from dried olive leaves by using 

supercritical carbondioxide extraction (SCCO2) method.  Ethyl alcohol was used as co-

solvent. Temperature and pressure kept constant during extraction process. All extraction 

experiments were carried out at 85 °C and 400 bar. Total extraction time was 180 minutes. 

Samples were taken from the extract 30th, 60th, 90th, 120th, 150th and 180th minutes during the 

extraction process. Total phenolic content and antioxidant capacity analysis were carried out 

for 30 minutes time intervals. 

The total phenolic content of olive leaves is 2744.33±0.15 mg GAE/100 g dry matter. The 

maximum phenolic compound extraction obtained within the first 30 minutes. The amount of 

the extracted total phenolics at the 30th, 60th, 90th, 120th, 150th and 180th  minutes were 

calculated as 551.87±15.34, 355.00±27.63, 285.50±2.70, 184.10±4.11, 117.83±5.73, 

87.2±3.14  mg GAE/100 g /dry matter respectively. The total phenolic content at the end of 

the extraction process (180th min) is 1581.36 ±33.57 mg GAE/100 g dry matter. The 

antioxidant capacity of dried olive leaves is 28680.60±27.50 mg Trolox/100 g dry matter. 

Antioxidant capacity at each time interval is 8506.78±26.71, 5955.53±20.87, 5154.28±44.0, 

2777.69±20.44, 2414.33±5753, 1458,79±22.32 mg Trolox/100 g dry matter respectively. The 

total antioxidant capacity at the end of the extraction process (180th min) is  26267.37±23.26 

mg Trolox /100 g dry matter. 

As a result, it was observed that the total phenolic content and antioxidant capacity gradually 

decreased as time elapsed. Cumulative total phenolic content and antioxidant capacity are 

increased as the time progressed under constant temperature and pressure. 

Key words: supercritical carbone dioxide (SCCO2), olive leaves, antioxidant capacity, total 

phenolic content 
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ÖZET 

Kurutulmuş zeytin yapraklarından fenolik maddelerin ekstraksiyonu amacıyla bu çalışmada 

süperkritik karbondioksit ekstraksiyonu uygulanmıştır. Sistemde kosolvent olarak etanol 

kullanılmıştır. Ekstraksiyon denemeleri 85 °C sıcaklık ve  400 bar basınç koşullarında 

gerçekleştirilmiştir. Toplam ekstraksiyon süresi 180 dakika olarak belirlenmiştir. 30., 60., 90., 

120., 150. Ve 180. dakikalarda ekstraktlardan örnekler alınmıştır. 30 dakika zaman aralığıyla 

toplam fenolik madde miktarı ve antioksidan kapasite analizleri gerçekleştirilmiştir. 

Kurutulmuş zeytin yapraklarının toplam fenolik madde miktarı 2744.33±0.15 mg GAE/100 g 

kuru madde olarak tespit edilmiştir. Maksimum toplam fenolik madde ekstraksiyonunun ilk 

30 dakikada gerçekleştiği görülmüştür. 30., 60., 90., 120., 150. ve 180. dakikalarda 

ekstraktların toplam fenolik madde miktarları sırasıyla 551.87±15.34, 355.00±27.63, 

285.50±2.70, 184.10±4.11, 117.83±5.73, 87.2±3.14  mg GAE/100 g kuru madde olarak 

bulunmuştur. Ektraksiyon sonucunda kurutulmuş zeytin yapraklarının toplam fenolik madde 

miktarı (180.dk) 1581.36 ±33.57  mg GAE/100 g kuru madde olarak tespit edilmiştir. 

Kurutulmuş zeytin yapraklarının antioksidan kapasitesi 28680.60± 27.50 mg Trolox/100 g 

kuru madde olarak bulunmuştur. 30., 60., 90., 120., 150. ve 180. dakikalarda ekstraktların 

antioksidan kapasiteleri sırasıyla 8506.78±26.71, 5955.53±20.87, 5154.28±44.0, 

2777.69±20.44, 2414.33±5753, 1458,79±22.32 mg Trolox/100 g kuru madde olduğu 

görülmüştür. Ektraksiyon sonucunda kurutulmuş zeytin yapraklarının antioksidan kapasitesi 

(180.dk) 26267.37 ± 23.26 mg Trolox /100 g kuru madde olarak bulunmuştur. 

Sonuç olarak,ekstrakte edilen toplam fenolik madde miktarının ve ekstraktların antioksidan 

kapasite değerlerinin zamanla azaldığı gözlemlenmiştir. Sabit basınç ve sıcaklık koşullarında 

elde edilen kümülatif toplam fenolik madde miktarı ve antioksidan kapasite değerlerinin ise 

arttığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Süperkritik karbondioksit, zeytin yaprağı, antioksidan kapasite, toplam 

fenolik madde 

1. INTRODUCTION

Olive tree (Olea europaea L.) is one of the most important tree in Mediterranean

countries. Over 1 billion olive trees grow on 6 of 7 continents in 20 countries around

the world. Algeria, Egypt, Libya, Morocco, Tunisia, Cyprus, Israel, Jordan, Lebanon,

Syria, Turkey, China, Australia, Spain, Greece, Italy, Portugal, France,

Yugoslavia,United States (California, Arizona, and Texas),Mexico, Argentina,

Peru,Chile are the examples of countries that olive tree grow. This shows that the great

economic and social importance of this tree and the possible benefits to be derived

from utilisation of its byproducts such as leaves (Dabbou et al., 2008;Abaza et al.,

2011)
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Several reports have shown that olive leaf has antioxidant, antihypertensive, 

antiatherogenic, anti-inflammatory, hypoglycemic, hypocholesterolemic effects oh 

human health (El and Karakaya, 2009). 

Olive leaves contain many different types of bioactive compounds such as flavonoids, 

secoiridoids, phenolic acids and phenolic alcohols (Artajo et al., 2006). They generally 

consumed as extract, herbal tea and powder (Basmacıoğlu-Malaylıoğlu and Aktaş, 

2011). Amounts of phenolic compounds varies due to variety of the tree, origin of the 

tree, climate conditions, storage conditions, maturity of the leaf, contamination 

(Nizamoğlu and Nas, 2010). 

The main phenolic acids of olive leaf are oleuropein, hydroxytyrosol, luteolin-7-

glucoside, apigenin-7-glucoside, verbascoside, vanilic acid, luteolin, rutin and catechin 

(Benavente-Garcia et al., 2000).  

Table 1:Main phenolic compounds present in olive leaf extract (% in dry basis) 

(Benavente-Garcia et al., 2000) 

Phenolics   % 

Oleuropein 24.54 

Hydroxytyrosol 1.46 

Luteolin-7-glucoside 1.38 

Apigenin-7-glucoside 1.37 

Verbascoside 1.11 

Tyrosol 0.71 

Vanillic Acid 0.63 

Diosmetin-7-glucoside 0.54 

Caffeic Acid 0.34 

Luteolin 0.21 

Diosmetin 0.05 

Vanillin 0.05 

Rutin 0.05 

Catechin 0.04 

Modern extraction techniques, which have been replacing conventional ones (such as 

solid-liquid extraction), include: supercritical fluid extraction (SFE), pressurized liquid 

extraction (PLE), microwave-assisted extraction (MAE) and ultrasound-assisted 

extraction (UAE). The major advantages of these techniques are the considerable 

reduction in the use of solvents and acceleration of the extraction process (Mylonaki et 

al., 2008). Especially in the case of SFE, under supercritical conditions, the extraction 

process is suitable to decrease volatility and thermal degradation. Supercritical fluid 

extraction is ideal in the food and pharmaceutical industries because solvents such as 

CO2 have low critical temperatures, thus facilitating and optimizing the extraction of 

thermally unstable compounds (Hartano et al.,2001). Additionally, supercritical 

carbondioxide has been extensively used as “green solvent” for many extraction 

processes (Sun and Temelli, 2002 ; Nyam et al., 2010; Aguiar et al., 2014 ).  
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This study describes the SCCO2 extraction of phenolic compounds from dried olive 

leaves. The main objective of this study was to determine the effect of time on total 

phenolic content, antioxidant capacity during the supercritical carbondioxide 

extraction process at the constant temperature and pressure.  For this purpose, samples 

were taken at the different time intervals. 

2- MATERIAL AND METHOD

2.1 Plant Material: Olive leaves were provided by Olive Research Institute İzmir. Leaves 

were washed by using tap water to completely remove soil residues and impurities 

then dried at tray dryer (Lab T2 Model) at 55⁰C until they came to constant moisture 

balance. Dried leaves milled with hammer mill and screened with 0.5 mm screen. 

Powder was used  for the SCCO2 extraction studies. Processes applied to the fresh 

olive leaves was shown at Figure 1. 

Figure 1: Operations applied to olive leaves 

2.2 Supercritical Carbondioxide Extraction (SCCO2): SCCO2 extractions were performed 

with  Waters (Milford, Massachusetts, ABD) model supercritical fluid extractor with solvent 

modifier unit (Figure 2). Ethanol (96%) was used as cosolvent (flow-rate 6.0 mL/min). 

SCCO2 system equipped with a 500 mL extraction cell was used. Experiments were 

conducted at temperature of 85⁰C and pressure at 400 bar. The extraction temperature was 

monitored by a thermocouple immersed in the centre of the extractor. CO2 was compressed to 

the desired pressure using a diaphram compressor and the extraction pressure was controlled 

by a back-pressure regulator. CO2 flow rate (36 g/min) was controlled by a micrometering 

valve. All controls were automatically made and monitored by the computer which is 

mounted to the system. A stainless steel basket was fitted into the extraction vessel for easy 

loading and unloading of the dried sample (5 g). Extraction time was continued for 180 



  Year 3 (2019)   Vol:7  Issued in FEBRUARY, 2019  www.ejons.co.uk 

EJONS  International Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences ISSN 2602 - 4136 

115 

minutes. Extract fractions were collected every 30 min in side-armed cyclone attached to the 

depressurization valve. Samples were taken from the extract 30th, 60th, 90th, 120th, 150th and 

180th minutes during the extraction process. New collecting vessel was mounted to the 

cyclone at each time interval. Volume of the extracts was measured as 220, 210, 210, 200, 

206 and 210 ml respectively. The samples were stored at −24⁰C until analysis. At least two 

replicates were carried out for all the experiments. 

Figure 2: Schematical Diagram of SCCO2 System (Waters, [25].) 

2.3 Moisture Content Analysis: The moisture analysis of dried and milled olive leaves 

were carried out in vacuum oven (WiseVen WOW-30, Germany) at 65⁰C (Cemeroğlu, 

2013). 

2.4 Total Phenolic Content 

Total phenolic content of extracts were determined by using the Folin-Ciocalteu 

method (Abaza et al., 2011). The absorbance values measured at 760 nm. The results 

were expressed as mg of gallic acid equivalents (GAE) per 100 g of dry matter. 

2.5 Antioxidant Capacity – DPPH Method 

DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) is an inexpensive method to measure 

antioxidant capacity values of dried olive leaf extracts. The method was evaluated 

according to Brand-Williams et al. (1995) with some modifications. 

DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) is a free radical and when reacts with 

antiradical agents, free electrone of DPPH matched, dark purplish color turns to 
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yellow- orange. This reaction observed as decreasing in absorbance value. Samples 

were kept 30 minutes under dark then absorbances were measured at 517 nm. 

Antioxidant capacities were calculated by the following equation: 

DPPH  radical scavenging activity (%) = = 100 x (1-AS/AC) 

AS : Absorbance value of samples 

AC : Absorbance value of control 

By using DPPH RCA values, the amount of extract needed for inhibition of 50% of 

DPPH  were determined by using curves (μg/mL). 

2.6 Statistical Analysis: Statistical analyses were carried out in duplicate and means were 

reported. Analysis of variance of results and multiple comprison tests (Duncan Test) 

were performed using SPSS 20 software. 

3- RESULTS AND DISCUSSION

Moisture content, total phenolic content and antioxidant capacity analyses were done with 

dried olive leaves, results  were shown at Table 1.  

Table 2: Analysis of dried olive leaves 

Sample Analysis Amount 

Dried 

Olive 

Leaves 

Moisture Content 5.04 ±0.29 % 

Total Phenolic 

Content 

2733.33 mg GAE/100 g dry matter 

Antioxidant 

Capacity 

10680.74 mg Trolox/100g dry matter 

3.1 Determination of Extracted Total Phenolic Content 

Supercritical carbondioxide extraction of phenolic compounds were carried out at constant 

temperature (85°C) and pressure (400 bar). Due to examination of the time effect on total 

phenolic content,  samples were taken from the extract at different time intervals during the 

extraction process. Total phenolic contents and efficiency values of the extracts at different 

time intervals were shown at  Table 3.   
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Table 3: Total phenolic content of dried olive leaf extracts at different time interval and 

efficiency 

Time Interval 

(min) 

Total Phenolic Content 

(mg/100 g dry matter) 

Efficiency 

(%) 

0-30* 551.87±15,34 a 20.20 

31-60* 355.0±27,63  b 12.00 

61-90* 285.5±2.70  c 10.40 

91-120* 184.1±4.11  d 6.73 

121-150* 117.83±5.73  e 4.31 

151-180* 87.2±3.14  e 3.20 

All data were the means ± SD. 

a,b,c,d and e: Different letters in the same row indicate a significant difference 

(p<0.05). 

*Analyses were done at 30th 60th 90th 120 th 150th and 180th minutes.

Extractable total phenolic contents were measured as 551.87±15.34, 355.00±27.63, 

285.50±2.70, 184.10±4.11, 117.83±5.73, 87.2±3.14   mg GAE/100 g dry matter . Efficiencies 

were calculated as 20.20, 12.00, 10.40, 6.73, 4.31, 3.20% respectively. There were  significant 

difference at  total phenolic content between first,second, third and fourth time intervals. In 

fourth and in fifth thirty minutes, there were significant difference at total phenolic content 

(p<0.05). Graphical representation of the total phenolic content was shown at Figure 3. 

Figure 3: The experimental results of supercritical carbondioxide extraction of phenolics from 

dried olive leaves. 
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As shown in Figure 3, tendency was nearly lineer after first thirty minutes of extraction. 

Therefore the relationship between time and total phenolic content at each time interval 

exponential (R2 =0,9935).  

The study that was performed to determine of the optimum conditions for SCCO2 extraction 

of phenolics from dried olive leaves.  

Cumulative total phenolic content and efficiency values of extracts at the time as 30th, 60th, 

90th, 120th, 150th and 180th minutes were shown at Table 4. 

Table 4: Total phenolic content of dried olive leaves and cumulative total phenolic contents of 

dried olive leaf extracts at the time progressing and efficiency 

Time Interval 

(min) 

Cumulative Total Phenolic 

Content 

(mg/100 g dry matter) 

Efficiency 

(%) 

Dried Olive Leaves 2733,33 ± 0.15 - 

0-30*
551.87± 15.34

a 20.2 

31-60*
906.88 ±28.74

b 33.2 

61-90*
1192.37 ±30.04

c 40.2 

91-120*
1376.46 ±34.15

d 51.0 

121-150*
1494.30 ±35.49

e 53.5 

151-180*
1581.36 ±33.57

f 58.0 

All data were the means ± SD. 

a,b,c,d and e: Different letters in the same row indicate a significant difference (p<0.05). 

*Analyses were done at 30th 60th 90th 120 th 150th and 180th minutes.

Cumulative total phenolic contents were measured 551.87±15.34, 906.88 ±28.74, 1192.37 

±30.04, 1376.46 ±34.15, 1494.30 ±35.49, 1581.36 ±33.57mg GAE /100 g dry matter. 

Efficiencies were calculated as 20.2, 33.2, 40.2, 51.0, 53.5, 58.0% respectively. There were 

significant difference at  cumulative total phenolic contents at each time interval (p<0.05). 

Extractable total phenolic content was measured as 1581.36 ±33.57 mg GAE /100 g dry 

matter at the end of the extraction process (180th). Graphical representation of the cumulative 

total phenolic content was shown at Figure 4. 
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Figure 4: Cumulative carotenoid content of spaghetti squash extracts with the time 

progressing 

As shown in Figure 4, according to the cumulative approach, the relationship between time 

and total phenolic content with the time progress is polynomial (R2 =0,9995).  

3.2 Determination of Antioxidant Capacity 

With the aim of examination the time effect on antioxidant capacity,  samples were taken 

from the extracts at different time intervals during the extraction process. Antioxidant 

capacities of the extracts at the different time intervals were shown at Table 4.   

Table 4: Antioxidant capacities of dried olive leaf extracts at different time interval. 

Time Interval (min) Antioxidant Capacity 

(mg Trolox/ 100 g dry matter) 

0-30*
8506,78 ± 26.71

a

31-60*
5955,53 ± 20.87

b

61-90*
5154,28 ± 44.00 

c

91-120*
2777,69 ±  20.44

d

121-150*
2414,33 ± 57.53 

e

151-180*
1458,79 ± 22.32 

f

All data were the means ± SD. 

a, b, c, d, e and f: Different letters in the same row indicate a 

significant difference (p<0.05) 

*Analyses were done at 30th 60th 90th 120 th 150th and180th minutes.

y = -0,0331x2 + 13,728x + 176,58
R² = 0,9921
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Total antioxidant capacity values were measured 8506.78±26.71, 5955.53±20.87, 

5154.28±44.0, 2777.69±20.44, 2414.33±5753, 1458,79±22.32 mg Trolox/100 g dry matter 

respectively. There were significant difference at all time intervals (p<0.05). Graphical 

representation of antioxidan capacity values of extracts were shown at Figure 5. 

Figure 5: Antioxidant capacity of dried olive leaf extracts at different time interval. 

As shown in Figure 5, the relationship between time and total antioxidant capacity at the each 

time interval was polynomial (R2 =0.9802).  

Cumulative antioxidant capacity values of the extract at the time as 30th, 60th, 90th, 120th, 

150th and 180th minutes were shown at the Table 5.  

Table 5: Cumulative antioxidant capacity values of the extracts with the time progress 

 Time 

(Min) 

Antioxidant Capacity 

(mg Trolox/ 100 g dry matter) 

Dried Olive Leaves 28680.60±27.50 

30
th

8506.78 ±26.71
a

60
th

14462.31 ± 20.87 
b

90
th

19616.57 ± 44.01 
c

120
th

 22394.26   ± 20.44 
d

150
th

24808.58 ±57.53
e

180
th

26267.37±23.26
f

All data were the means ± SD. 

a, b, c, d, e and f: Different letters in the same row indicate a significant 

difference (p<0.05) 

y = 0,1935x2 - 86,654x + 10831

R² = 0,9802
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Cumulative antioxidant capacities were measured as 8506.78 ±26.71,14462.31 ± 20.87 

,19616.57 ± 44.01, 22394.26   ± 20.44, 24808.58 ±57.53, 26267.37±23.26 mg Trolox /100 g 

dry matter respectively. There were significant difference at the cumulative antioxidant 

capacities at each time interval (p<0.05). Graphical representation of the cumulative 

antioxidant capacity was shown at Figure 6. 

Figure 6: Cumulative antioxidant capacity values with the time progress 

Cumulative antioxidant capacity values increased with the time progress. As it can be seen 

from Figure 6, relationship between time and cumulative antioxidan capacity values with the 

time progress was polynomial (R2 =0,9985).  

The minimum antioxidant capacity were occurred at the beginning of the extraction process 

and the maximum antioxidant capacity were occurred at the end of the extraction process. 

Total antioksidant capacity at the end of the extraction process were calculated as 

26267.37±23.26 mg Trolox/ 100 g dry matter. 

4. CONCLUSION

Olive leaves which are a plantal waste, are utilized as animal feed, while branches are utilized 

as fuel. Leaves have higher amounts and varieties of phenolics, that makes them a valuable 

antioxidant source. Total phenolic content of dried olive leaves was determined as 2733,33 ± 

0.15 mg GAE/ 100 g dry matter. Different portions of phenolics were extracted at extraction 

time intervals. The high amount of phenolics (58.0 %) were extracted at the end of 180 

minutes extraction period. Total antioxidant capacity of dried olive leavs was 28680.60 

±27.50 mg Trolox/100 g dry matter. Antioxidant capacity was measured substantially the at 

the and of 180 minutes (2627.37±23.26 mg Trolox/100 g dry matter).  At constant 

temperature (85⁰C) and pressure (400 bar), 120 minutes of extraction time is needed for 

extracting phenolics and 180 minutes is needed obtaining high antioxidant capacity values. 

y = -0,6636x2 + 256,13x + 1506,8
R² = 0,9985
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ABSTRACT 

The aim of study, was investigated the effect of welding current on microstructures of welded joints 

in MAG welding method of S690QL steels. When the application areas of S690QL series steel are 

examined, it is observed to use at heavy duty applications which as in truck industry, crane industry 

and mining machines etc. MAG welding method is a extensively used joints method, especially in 

the heavy duty machines sector. That's why the welding of S690QL steels gained importance. It is 

necessary to optimize the welding parameters in order to obtain the appropriate welding joints.The 

most important parameter  is  heat input in the welding process. Therefore, control of the heat input 

is with controlling the welding current intensity. Thus, the desired microstructure at the welding can 

be obtained. Microstructure is the most important factor affecting all mechanical properties. In this 

study, was investigated the effect of welding currents on microstructures in MAG welding of S690QL 

series steels sheets having 3 mm thickness   in used heavy duty machınes. A welding speed, voltage 

and current controlled MAG welding robot was used to prepare the welded specimens. Welding 

currents were chosen three different welding currents as 120A, 140A and 160A. The welding speed 

was kept constant at 350 mm/min. The arc lenght was selected 1 mm and gas flow rate was kept 

constant 10 mm/min. SG-2 wire has 1mm thickness was used  as additional metal and welding gas 

with   %86 Ar, %12 CO2, %2 O2 chemical composition was used. The effect of welding currents on 

microstructures have been examined at all welded specimens. At the all of parameters were obtained 

successful joints. The microstructure and of the welded joints obtained were analyzed. Microstructure 

investigations of welded specimens was made by optical microscope. As a resutls, at microstructures 

was observed homogen weld zone and residual precipitation of metal nitrite. Depending on the 

welding current intensity, It was observed that the grain size decreased while the heat input increased. 

Keywords: S690QL Steel, MAG Welding, Microstructures 

PACS– 81.20.Vj Joining; weldings 
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1. INTRODUCTION

Nowadays, production and usage of new generation steel is increasing. the most preferred new 

generation steel group is UHSS (Ultra High Strength Steel) steels. In these steels, S690QL steels 

which are low alloyed should be given importance. Their microstructure is quenched and tempered[1-

6].  

Thus steels are used for manufacturing of the heavy duty machines, crane and heavy constructions. 

Therefore, the welding of these steels is very important. However, is the most important problem, 

weldability of the thicker parts. Because, cold cracks and residual stresses may occur at the welding 

of these steels. This problem can be eliminated by the control of heat input during welding process[7-

14]. 

Gas metal arc welding is the most commonly used welding method in the welded of manufacturing 

steels in industry. Because, gas metal arc welding process is continuous and suitable for 

automation[15-18]. 

2. EXPERIMENTAL STUDIES

In this study, N-A-XTRA 700 having 3 mm thickness steel was used during all samples and two 

plates with 150x100x4 mm dimensions have welded welded by robotic MAG welding method in butt 

welding position. The chemical and mechanical properties of N-A-XTRA 700 (S690QL) steel sheet 

is shown in Table 1 and Table 2, respectively.  

Table 1.  Chemical composition of N-A-XTRA 700 steel sheet. (%). 

Table 2.  Mechanical properties of N-A-XTRA 700 steel sheet. 

CET % 0,32 

Yield Strength [N/mm2] 700 

Tensile strength [N/mm2] 770-940

Total elongation [%] 14 

The surfaces of the plates were cleaned before welding as shown Figure 1. Then three different 

welding current density were selected such as 120 A, 140 A and 160 A. The welded plates obtained 

are given in Figure2. 

C % Si % Mn % P % S % Cr % Mo % 

<= 0,20 <= 0,8 <= 1,6 <= 0,020 <= 0,010 <= 1,5 <= 0,6 
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Figure 1. Surface cleaning process 

Figure 2. Welded plates obtained at different welding currents 

The welding speed was kept constant at 350 mm/min. The arc length was selected 1 mm and gas flow 

rate was kept constant 10 mm/min. SG-2 welding wire has 1mm thickness was used as additional 

metal and welding gas was used as protective gas with   %86 Ar, %12 CO2, %2 O2 chemical 

composition during welding process. Chemical composition of welding wire and is shown Table 3  

Table 3. Chemical composition of welding wire 

Welding 

Wire 

C Si Mn 

SG2 %0,08 %0,85 %1,50 
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The most important parameter applied to the material in the welding process is the heat input. heat 

input directly affects the microstructure of welded materials, consequently, it is determining the 

strength of the welded material. Equations 1 show the calculation of the heat input  (H: kJ/mm) in 

welded joints varies according to different parameters such as welding current (I: Amps), welding 

voltage (E: voltage), welding speed (S: mm/min) and welding coefficient (Ƞ: 0,8).  Heat input is 

calculated by the following Formula 1. Heat inputs calculated from welded specimens are shown 

Table 4. 

𝐻 = Ƞ.
𝐼 ⋅ 𝐸 ⋅ 60

𝑆 ⋅ 1000
 (1) 

Table 4.  Experimental details 

Sample 
Number 

Welding 
Amperes 

[A] 

Arc 
Voltage 

[V] 

Welding 
Speed 

[mm/min] 

Arc Efficiency 
Factor 
[Ƞ] 

Gas Feed 
Speed 
[l/min] 

Heat 
Input 

 [kJ/mm] 

1 120 16,40 

350 0,8 10 

0.271 

2 140 17,70 0.345 

3 160 19,14 0.423 

Obtained welded specimens were cut with precision cutting machine. Specimens obtained in selected 

parameters have polished for microstructure inspections after cutting. Specimens obtained in selected 

parameters have polished and etching with 5% Nital solution for microstructure inspections. Then 

Optical analyses were made with Nikon Eclipse L150A microscope. 

3. RESULTS

3.1 Microstructures 

Microscopic investigation consisted   of N-A-XTRA 700 (base metal) with looking high magnification 

(50 ×,100 ×, 200 ×) as shown Figure 3. Metal carbide / metal nitride precipitates was observed in the 

base metal as indicated by the manufacturer (Figure 3).  
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Figure 3.Base metal (200 × magnification) 

The microstructure of the N-A-XTRA 700 steel has been said by the manufacturer of the martensitic 

structure. Therefore, has a fragile structure. But after the tempering process, it exhibits 4 times more 

strength than structural steels. Welding process is very important because the structure should not be 

disturbed. Although the precipitates seen in the base metal are collected in the coarse grained area in 

the low heat input, they are homogeneously distributed in the weld metal in the welding currents 

where the heat input is increased. For example, in welded joints made in 160 A and 350 mm/min, no 

precipitate was observed in the coarse grained zone and in HAZ.. This information supports the 

studies in the literature [19]. 

In 120 A welding current intensity, precipitates were obtained homogeneously and sizes of 

precipitates have increased in coarse grained zone. This is also seen in Figure 4(100 × magnification) 

Figure 4. Heat Affected Zone (HAZ) (1) Transition Zone (2) Coarse Grain Zone (3) Weld Metal 

However, it was observed that the precipitates decrease and shrinks in 140 A welding current 

intensity. This is also seen in Figure 5(100 × magnification). 
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Figure 5. Heat Affected Zone (HAZ) (1) Transition Zone (2) Coarse Grain Zone (3) Weld Metal 

Finally, in 160 A welding current intensity, precipitates were not obtained in coarse grained zone. It 

has been detected that the precipitates were dispersed homogeneously into the weld metal. The 

microstructure images (100 × magnification) obtained at different welding currents at constant 

welding speed are given in Figure 6  

Figure 6. Heat Affected Zone (HAZ) (1) Transition Zone (2) Coarse Grain Zone (3) Weld Metal 

3.2 Makrostructures 

HAZ (Heat Affected Zone) was clearly seen after the samples were etched. At the welded samples 

has been the full penetration due to increased heat input with high amperes as seen Figure 7. 

Figure 7.  Different penetrations obtained at welded samples 
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4 CONCLUSION 

In this study, obtained results can be summarized as below; 

i. The maximum welding penetration has obtained at the welding current intensity of 160A

and welding speed of 350mm / min. Minimum welding penetration was obtained at a

welding current intensity of 120A and welding speed of 350 mm/min

ii. When the heat input increases in the HAZ, the welding penetration increases.

iii. It has been observed that the size of the HAZ zone has been widened with the effect of

increasing heat input. The maximum HAZ zone was obtained at a welding current of 160A

at a welding speed of 350 mm / min.

iv. Metal nitride and / or metal carbide precipitates had been observed that in the

microstructure of the welded samples in low welding current intensity. Similar studies in

the literature [3] it had been found compatible with.

v. Metal nitride / metal carbide precipitations have not observed with the increase of heat

input in the HAZ region.
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ÖZET 

Tarımsal alanda yaygınlaşan akıllı sistemler tarımda verimi arttırmış ve büyük bir kolaylık sağlamıştır. 

İdeal bir bitki yetiştirmek için toprağın neminin o bitki türüne göre en uygun oranda olması 

gerekmektedir. Bu sayede hem verimli bir ürün elde edilmektedir hem de su miktarında tasarruf 

sağlanmaktadır. Yapılan bu sistemde bitkilerin optimum su ihtiyacı günümüzde yaygın o lan arduino 

uno mikrodenetleyici tarafından kontrol edilmiştir. Sulanacak bitki türüne göre toprağın nemi toprak 

nem sensörleriyle ölçülmüştür. Nem miktarı düştüğünde sistem önceden belirlenen nem oranına göre 

su pompasını çalıştıracak ve sulama işlemi otomatik olarak gerçekleştirilecektir. Sistemde bulunan 

raspberry pi ve kamera ile de sulama işlemi gerçekleştirilirken lokal internet adresinden bitkiler 

görüntülenmiştir. Bu sistem ile kullanıcı uzaktan bitkilerinin büyümesini ve sulanmasını 

izleyebilmektedir. 

Anahtar kelimeler 

Arduino Uno, Raspberry Pi, Mikrodenetkeyici, İnternet, Nem Sensörü, Otomatik Sulama 

INTERNET BASED AUTOMATIC IRRIGATION SYSTEM 

ABSTRACT 

Intelligent systems that have become widespread in the agricultural area have increased the efficiency 

in agriculture and provided a great convenience. In order to cultivate an ideal plant, the soil of the soil 

must be in the most suitable place according to the plant species. In this way, both an efficient product 

is obtained and the water amount is saved. In this system, the optimum water requirement of the plants 
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was controlled by the arduino uno microcontroller, which is now common. The irrigated plant was 

measured with soil moisture sensors according to the type of soil. When the amount of humidity drops, 

the system will run the water pump according to the predetermined humidity and the irrigation has 

been performed automatically. When raspberry pi and camera are used in the system, irrigation is 

performed and the plants are displayed at the lokal internet address. With this system, the user can 

monitor the, and irrigation of remote plants. 

Keywords 

Arduino Uno, Raspberry Pi, Microcontroller, Internet, Humidty Sensor, Automatic Irrigation 

1. GİRİŞ

Dünya nüfusu gün geçtikçe artmakta ve insanoğlunun en temel içeceği olan su ihtiyacı da nüfus 

artışıyla birlikte artmaktadır. Yine insanoğlunun temel ihtiyaçlarından bir diğeri de yemek ihtiyacıdır. 

Bu ihtiyacın büyük çoğunluğu da tarımsal gıdalardan sağlanmaktadır. Tarımsal ürünlerin verimi de 

sulama, gübreleme, ilaçlama, toprak yapısı vb. ihtiyaçların ergonomik ve etkin olarak kullanımıyla 

doğru orantılıdır. Tarımsal ve evsel alanda kullanımının artması yanında sanayi sektöründe de su 

ihtiyacı artmaktadır. Kullanılabilir su kaynaklarının sınırlı olduğu ve azalan oranda olduğu bilinen bir 

gerçektir. Sınırlı su kaynaklarının tasarruflu olarak çevre ile uyumlu olarak etkin kullanılması 

gerekmektedir. Seckler (1996). Dünyada su tüketimi en çok tarım alanında olmaktadır. Ülkelerin gelir 

gruplarına göre su kullanımı değerlendirildiğinde, gelir düzeyi düşük ülkelerde sanayi sektöründe 

kullanılan su miktarı %10, içme-kullanma su miktarı %8, tarımsal kullanım su miktarı %82, gelir 

düzeyi yüksek ülkelerde ise sanayi sektöründe kullanılan su miktarı %59, içme-kullanma su miktarı 

%11, tarımsal kullanım su miktarı %30 olmaktadır. Sulama randımanı yaklaşık olarak yüzey sulamada 

%40, yağmurlamada %70 ve damla sulamada %90’dır. Sulama randımanını arttıran ve sulama suyu 

ihtiyacını azaltan sulama teknikleri ile sulu tarımda kullanılan suyun yarısı tasarruf edilebilir. 

Shiklomanov (1998). Gelişmiş ülkelerde su tasarrufu ve verimli tarımsal üretim sağlanmasının temel 

sebebi akıllı otomasyon sistemlerinin kullanılıyor olmasıdır. Ülkemizin yıllık ortalama toplam 112 

milyar m3’lük kullanılabilir su potansiyelinin %16'sının içme ve kullanmada, %12’sinin sanayide ve 

%72’sinin ise tarımsal sulamada tüketildiği görülmektedir. Su kaynaklarının tüketiminde büyük bir 

orana sahip olan tarımsal sulama da kullanılacak etkin sulama yöntemleri su tasarrufu ve üretim 

verimliliği sağlanabilmektedir. Bunun için uygun zamanlama, yeterli ve uygun dağıtım sitemi ile 

sulama, toprak verimliliği, haşerelere karşı alınacak önlemler göz önünde bulundurulmalıdır. Bitki 

gelişiminde en önemli ihtiyaç olan su fazla miktarda verildiğinde bitkiye zarar vermektedir. Tarımda 

en önemli amaç yeterli miktarda sulama ile maksimum verim elde etmektir. Dursun (2011). 
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Suyun canlı hayatındaki önemi, bu tasarım konusu üzerine yapılan çalışma ve araştırmaları artırmıştır. 

“Nem Algılayıcılı Otomatik Sulama Sistemi” adlı çalışma Dukes tarafından (2003) yapılmıştır ve bu 

çalışma ile aynı türdeki ürünler için %50 oranında su tasarrufu sağlanmıştır. Bilgisayar kontrollü 

toprak nemini ölçen otomatik damlama ile sulama sistemini oluşturan Kırnak (2006), kontrollü sulama 

ile yetersiz sulama probleminin çözülebileceğini ortaya koymuştur. Millaa ve Kishb (2006), 

mikroişlemci tabanlı kızılötesi algılayıcısı ile etkin sulama ve erozyon önleme sistemi tasarlamıştır ve 

sulama miktarı ve zamanları sistem tarafından kaydedilmekte olup bu veriler istendiğinde detaylı 

analiz için bilgisayara aktarılabilmektedir. Kürklü vd (2005). 

Çakır ve Çalış (2008)’de yaptıkları çalışmada PIC 16F877 mikro denetleyici kontrol devresi ile 

uzaktan kontrollü otomatik sulama sistemi gerçekleştirilmiştir. Sistem PSTN (Public Switch 

Telephone Network) telefon hattı üzerinden elle veya otomatik olarak sulama yapmaktadır. Otomatik 

modda, mikro denetleyici üzerinde çalışan program, topraktan aldığı nem değerini bitkinin ihtiyacı 

olan nem değeri ile karşılaştırmakta ve nem değeri düşükse sulama motoru çalıştırılmaktadır. Nem, 

bitkinin ihtiyacı olan değere ulaştığında ise sulama motoru durdurulmaktadır. Çakır(2007). 

Yukarıdaki çalışmalarda göz önünde bulundurularak yapılan bu çalışma da Arduino mikrodenetleyici 

ve Raspberry Pi kullanılarak toprağın ve bitkilerin durumuna göre hesaplama ve kontroller yapılmıştır. 

Toprak ve hava nem sensöründen alınan veriler sonucunda daha önceden girilen parametrelere göre su 

pompası ile sulama gerçekleştirilmiştir. Belirli periyotlarda gübreleme ve ilaçlama yapmak için valfler 

kullanılarak toprağın verimliliği kontrolü sağlanmıştır. LCD Key Shield ile sulanacak gübrelenecek ve 

ilaçlanacak bitkinin türü ve parametre değerleri (sıcaklık, toprak nemi, hava nemi) girilmiştir. 

Raspberry Pi ile internet üzerinden haberleşerek web arayüzü ile lokal adresten sistemde bulunan 

kamera sayesinde görüntü alınabilmekte ve sensörlerden alınan nem, sıcaklık durumları 

gözlemlenebilmektedir. 

2. MATERYAL VE METOT

Yapılan bu çalışma da gömülü bir sistemle otonom tarımsal, sulama, gübreleme ve ilaçlama gibi 

işlemleri gerçekleştirebilen bir sistem tasarlanmıştır. Sistem üzerinde bulunan toprak nemi algılama 

sensörü ile toprağın nem miktarı ölçülerek Arduino Uno mikro denetleyici ile kontrol edilmiştir. 

Ayrıca tasarlanan bu sistem üzerinde bulunan DHT111 hava nem  sensörü ve termometre ile de 

sıcaklık ve hava nemi değerleri kontrol edilmiştir. LCD shield üzerinde bulunan butonlar aracılığıyla 

toprağın nem miktarı bitki türüne göre girilebilmektedir. Arduino Uno mikro denetleyici ile kontrol 

edilen bu parametreler (sıcaklık, hava nemi, toprak nemi) sayesinde verimli bir bitkinin yetiştirilmesi 

Arduino Uno mikro denetleyici üzerinde bulunan motor shield devresi ile de nem sensöründen alınan 
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verilere göre sulama motoru otonom olarak çalıştırılmıştır. Tasarlanan bu sistemde bulunan Raspberry 

Pi ve kamera sayesinde sulanan bitkinin görüntüleri gerçek zamanlı olarak izlenebilmektedir.  

Daha önceden alınan lokal adres üzerinden Raspberry Pi ve Arduino Uno mikrodenetleyici ile alınan 

parametreler bitkinin optimum düzeyde sulanması ve verimli bir şekilde yetiştirilmesi için gerekli 

parametreler lokal adresten görüntülenmektedir. 

2.1. Arduino Uno Mikrodenetleyici 

Arduino bir giriş çıkış kartı ve Processing/Wiring dilinin bir uygulamasını içeren geliştirme 

ortamından, İtalyan elektronik mühendisleri tarafından açık kaynak kodlu geliştirilen ve isteyen 

herkesin baskı devreleri indirerek kendi devrelerini basabilecekleri dilerlerse şık bir görüntüye sahip 

hazır basılmış ve bileşenleri yerleştirilmiş halde alabilecekleri, esnek, kolay kullanımlı donanım ve 

yazılım tabanlı bir fiziksel programlama platformudur. 

Arduino tek başına çalışan interaktif nesneler geliştirmek için kullanılabileceği gibi bilgisayar üzerinde 

çalışan yazılımlara da bağlanabilir. Hazır üretilmiş kartlar satın alınabilir veya kendileri üretmek 

isteyenler için donanım tasarımı ile ilgili bilgiler mevcuttur. Arduino geliştirme kartı üzerindeki 

mikroişlemci (AtmegaXX) Arduino programlama dili ile programlanır ve bu program Processing 

tabanlı Arduino Yazılım Geliştirme Ortamı (IDE) yardımı ile karta yüklenir. Arduino kartı pin 

gösterimi şekil 1 de gösterilmektedir. 

Şekil 1. Arduino kartı pin gösterimi 

Arduino Uno 'nun 14 tane dijital giriş / çıkış pini vardır. Bunlardan 6 tanesi PWM çıkışı olarak 

kullanılabilir. Ayrıca 6 adet analog girişi, bir adet 16 MHz kristal osilatörü, USB bağlantısı, power jakı 

(2.1mm), ICSP başlığı ve reset butonu bulunmaktadır. Arduino Uno bir mikrodenetleyiciyi 

desteklemek için gerekli bileşenlerin hepsini içermektedir. Arduino Uno 'yu bir bilgisayara bağlayarak, 

bir adaptör ile ya da pil ile çalıştırılabilmektedir. [9]  
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Ayrıca Arduino temel olarak çeşitli sistemlerin tasarlanabileceği açık kaynaklı bir platformdur. 

Arduino kartları üzerinde Atmega firmasının 8 ve 32 bit mikrodenetleyicileri bulunur. Bu 

mikrodenetleyiciler PIC ile aynı kategoridedir. Piyasada en çok kullanılan PIC, ARM gibi gömülü 

sistem yazılımlarına alternatif olarak doğmuş, onlara göre çok daha kolay bir şekilde programlanabilen 

ve sahip olduğu geniş kütüphane sayesinde çok kısa kodlarla karmaşık işlemleri yapabilmeye imkan 

sağlayan bir platformdur. Kendi kütüphaneleri sayesinde mikrodenetleyiciler kolaylıkla 

programlanabilir. Bu da kullanım açısından pratiklik kazandırmaktadır. Analog ve dijital verilerin 

işlenebileceği girişleri vardır. Bilgisayardan veya başka cihazlardan gelen verileri alabileceği gibi 

dışarıya da ses, ışık gibi veriler üretebilir. Arduino’nun; Arduino Uno, Arduino Mega, Arduino Nano, 

Arduino Leonardo gibi çeşitleri vardır. Arduino Shield denilen ve Arduino’nun pinlerine kolaylıkla 

takılıp çıkarılabilen parçaları da vardır Toptaş (2013). Arduino uno mikrodenetleyici yapısı şekil 2 de 

gösterilmiştir. 

Şekil 2. Arduino uno mikrodenetleyci 

• 1.USB jakı

• 2.Power jakı (7-12 V DC)

• Mikrodenetleyici ATmega328

• Haberleşme çipi

• 16 MHz kristal

• Reset butonu

• Power ledi

• TX / NX ledleri

• Led

• Power pinleri

• Analog girişler

• TX / RX pinleri

• Dijital giriş / çıkış pinleri (yanında ~ işareti olan pinler PWM çıkışı olarak kullanılabilir.)
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• Ground ve AREF pinleri

• ATmega328 için ICSP USB arayüzü için ICSP

2.2 Raspberry Pi 

Raspberry Pi, yaklaşık olarak Kredi Kartı boyutunda bir cihaz ve klavye, mouse ve monitör bağlayarak 

internette gezinme, video izleme ve müzik dinleme gibi işlemler yapılabilmektedir. Raspberry gömülü 

sistemdir. Ethernet, usb, hdmi ses giriş-çıkışları ve ek olarak dijital-analog giriş çıkışları 

bulunmaktadır. Raspberry ‘nin içerisine linux tabanlı belirli işletim sistemleri kurulabilmektedir. Bu 

sayede en basitinden web server, ip kamera gibi uygulamalarda kullanılabilmektedir.  

Ayrıca açık kaynak kodlu bir işletim sistemi olan Linux üzerinde linux uygulamaları 

geliştirilebilmektedir. Kart üzerinde bulunan giriş-çıkış pinleri sayesinde linux ortamında geliştirdiğin 

kodlarla işlemler gerçekleştirilebilmektedir. Raspberry pi şekil 3 de gösterilmiştir. 

Şekil 3. Arduino uno mikrodenetleyci 

2.2.1 Raspberry Pi Modelleri 

Raspberry Pi’nin çeşitli modelleri bulunmaktadır. Bu modeller temelde aynı olsalar da, yenilik, hız vb. 

açılardan farklılık gösterirler. 

• Model A: Raspberry Pi’nin en temel sürümüdür. Üzerinde sadece 1 adet USB portu, 3.5 mm

stereo ses çıkışı, kompozit video ve HDMI portu bulunur. Ethernet girişi bulunmaz. ARM v6 

mimarisine sahip tek çekirdek işlemciye sahiptir. 256MB RAM belleği vardır. 26-pinli GPIO 

konektörü bulunur. Az güç tüketmesi sayesinde gömülü sistem projelerinde kullanılması için 

tasarlanmıştır. 

• Model A+: Model A’nın güncellenmiş sürümüdür. Bu sürümde 26-pinli GPIO konektörü 40-

pine çıkartılmış, kompozit video çıkışı kaldırılmış ve normal SD kart yerine mikro SD kart slotu 

kullanılmıştır. Kart boyutları ufaltılarak yer sıkıntısı çekilebilecek projelerde kullanılması 

hedeflenmiştir. En küçük boyutlu Raspberry Pi’dir. 
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• Model B: Raspberry Pi’nin en çok bilinen ve kullanılan modelidir. 2 adet USB portu, Ethernet

girişi, 3.5 mm stereo HDMI ve kompozit video çıkışları bulunur. ARMv6 mimarisine sahip tek 

çekirdek işlemciye sahiptir. 512MB RAM belleği vardır. 26-pinli GPIO konektörü bulunur. En popüler 

Raspberry Pi modelidir. 

• Model B+: Raspberry Pi Model B’nin geliştirilmiş ve kart tasarımı değiştirilmiş sürümüdür.

Model B’den farklı olarak 4 adet USB portu, normal SD kart yerine mikro SD kart slotu ve 26-pin 

yerine 40-pinli GPIO konektörü bulunur. HDMI ve Ethernet bağlantıları yine bu kartta yer almaktadır. 

Kompozit video çıkışı bu kartta ayrı bir konektör olarak yer almamaktadır, 3.5 mm ses çıkış portundan 

3’lü RCA tipi kabloyla bağlanır. 

• Raspberry Pi 2:  Model B+ ile aynı kart dizilimine sahip olmasına karşın, bu kartta ARMv7

mimarisine sahip 4 çekirdekli işlemci ve 1GB RAM bellek bulunmaktadır. 

• Raspberry Pi 3: Raspberry Pi 2’nin devamı olan bu modelin en büyük farkı dahili Wi-Fi ve

Bluetooth bağlantıya sahip olmasıdır. Ayrıca ARMv8 64-bit mimarisine sahip 4 çekirdekli işlemcisi, 

1.2GHz frekansında çalışmaktadır ve 1GB RAM belleğe sahiptir. Raspberry Pi Dersleri serimizdeki 

tüm yazılarda Pi 3 modeli kullanılacaktır. 

• Raspberry Pi Zero: Bütün dünyayı ayağa kaldıran Raspberry Pi modelidir :). Bunun en büyük

sebebi, $5’lık fiyat etiketiyle satışa sunulması olmuştur. En küçük boyutlu Raspberry Pi modelidir. 

Donanımı (işlemci ve belleği) Raspberry Pi Model B ile tamamen aynıdır. Boyutundan dolayı tam boy 

USB yerine mikro USB-OTG portuna sahiptir. 

2.3 Sensörler (Algılayıcılar) 

Sensör ya da algılayıcı, otomatik kontrol sistemlerinin duyu organlarına verilen addır. İnsanların 

çevrelerinde olup bitenleri duyu organlarıyla algılamasına benzer biçimde, makineler de sıcaklık, 

basınç, hız ve benzeri değerleri algılayıcıları vasıtasıyla algılarlar. Elektronik uygulamalarda algılama 

işlemini yapan sistem ya da elemanlara sensör denir. Ayrıca algılayıcı yada duyarga olarak da 

bilinmektedir. 

Sensörler, fiziksel ortam ile elektronik cihazları birbirine bağlayan bir köprü görevi görürler. 

Sistemdeki sensör veya sensör grupları yapısı hangi değişkene duyarlı ise sistem dışındaki değişkeni 

algılar ve elde ettiği değerleri sistemin karar verme birimine yollar.  

2.3.1 Hava Nemi ve Toprak Nem Sensörü 



  Year 3 (2019)   Vol:7  Issued in FEBRUARY, 2019  www.ejons.co.uk 

EJONS  International Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences ISSN 2602 - 4136 

138 

DHT-11, dijital bir sıcaklık ve nem sensörüdür. Çevresindeki havayı ölçmek için içerisindeki kapasitif 

nem sensörünü ve termistörü kullanır. Bu sensörlerin verilerini dijital çıkış pinine aktarır. Sensör, 2 

saniyede bir çıkış verir. Hava nemi sensörü dht11 şekil 4’ te gösterilmiştir. 

Özellikleri: 

 •3-5V giriş-çıkış voltajı

 •Maksimum 2.5mA çalışma akımı

 •%20-80 nem oranı için %5 hassasiyet

 •0-50°C derece sıcaklık için ±2°C hassasiyet

 •Ölçüler: 15.5mm x 12mm x 5.5mm

 •2.54mm pin aralığı

Şekil 4. Hava nemi sensörü dht11 

Toprak nem sensörü, toprağın içerisindeki nem miktarını veya ufak ölçekte bir sıvının seviyesini 

ölçmek için kullanılan bir sensördür. Nemölçer problar ölçüm yapılacak ortama batırılarak kullanılır. 

Toprağın veya içine batırılan sıvının meydana getirdiği dirençten dolayı, prob uçları arasında bir 

gerilim farkı oluşur. Bu gerilim farkının büyüklüğüne göre de nem miktarı ölçülebilir. Topraktaki nem 

oranı arttıkça iletkenliği de artmaktadır. Kart üzerinde yer alan trimpot sayesinde hassasiyet ayarı 

yapılabilmektedir. Arduino veya farklı mikrodenetleyiciler ile rahatlıkla kullanılabilir. Toprak nem 

sensörü şekil 5’te gösterilmiştir. 

Özellikleri: 

 Çalışma Gerilimi: 3.3V-5V

 Çıkış Gerilimi: 0-4.2V

 Akım: 35 m A

 Çıkış Türü: Dijital ve Analog
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Şekil 5. Toprak nemi sensörü

3. BULGULAR

Yapılan bu çalışmada uzaktan kontrollü tarımsal sulama işlemi gerçekleştirilmek istenmiştir. Sistem 

üzerinde bulunan arduino uno mikrodenetleyici ile sistemin kontrolü sağlamıştır. Oluşturulan sistem 

test ortamında denenmiştir. Test ortamında sulanacak bitkinin toprağına toprak nem sensörü 

yerleştirilmiştir ve toprağın nem miktarı sulanmadan önce arduino seri monitörden gözlemlenmiştir. 

Test ortamında bulunan bitkinin optimum düzeyde sulanacak nem miktarı programa önceden 

girilmiştir.  Sistemin enerjisi akü grubu ile sağlanmıştır.  Oluşturulan sistemin blok şeması şekil 6’ da 

gösterilmiştir. 

Şekil 6. Sistem blok şeması 

Toprağın nem oranı düşük olduğu zaman arduino uno mikrodenetleyici toprak nem sensörü ile aldığı 

verileri önceden programa girilen değer ile karşılaştırarak su pompasını çalıştırmıştır ve bitki 

sulanmıştır. Ayrıca sistem üzerinde bulunan hava nem sensörü ve sıcaklık sensörleri de aldıkları 

verileri arduino uno mikrodenetleyici ile kayıt altına alınmıştır. Sistem havanın sıcaklığını algılayıp bu 

verileri de lokal adrese raspberry pi yardımıyla göndermiştir. Sistemin kurulu olduğu bölgenin 

sıcaklığı ve toprak nemi oranları tarih olarak lokal adreste görülmektedir. Sistem test ortamında 
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çalıştırılmış ve test ortamının sıcaklık değeri 24-25 C derece, test ortamının nem oranı %75-%76 

arasında değişkenlik göstermiştir. Toprak nem oranı da %45-%75 değerleri arasında değişmiştir. Bu 

değerler anlık olarak lokal adrese raspberry pi de bulunan wifi dongle ile gönderilmiştir. Ayrıca sistem 

toprak nem sensörleriyle algılanan nem oranına göre sulama işlemini gerçekleştirmiş bitki sulanırken 

sulama aktif bilgisini lokal adrese göndermiştir.  Kullanıcı bu sistem sayesinde tarımsal sulama 

sistemini otomatik olarak gerçekleştirecektir ve uzaktan takip edebilecektir. Sistem 3G - 4.5G 

internetinin olduğu herhangi bir yerde kurulabilecektir.  Sistem üzerindeki kamera sayesinde de 

sulanan bitkinin video görüntüsü raspberry pi ile internet aracılığıyla kullanıcının önceden belirlenen 

lokal adrese görüntüsünü iletmiştir. Kullanıcı bu lokal adreste test ortamındaki bitkinin o anki sıcaklık 

hava nemi toprak nemi ve kamera görüntüsünü gözlemleyebilmiştir. Sistem ara yüzünün ekran 

görüntüsü şekil 7’de gösterilmiştir.  

Şekil 7. Sistem arayüzü ekran görüntüsü 

Sistem belirli bir algoritmaya göre çalışmaktadır. Bitkinin nem oranına göre sulama işlemini 

gerçekleştirmek kamera görüntüsünü alıp lokal adrese göndermek için bir algoritma tasarlanmıştır. 

Sistem algoritmasının akış şeması şekil 8’de gösterilmiştir. 
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Şekil 8. Sistemin akış şeması 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ

Yapılan bu çalışma ile tarımsal sulamada su tasarrufunun sağlanması ve verimli tarımın 

gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Bu sistem günümüz gömülü sistemlerinin temellerini oluşturan arduino 

uno, raspberry pi ve sensörler aracılığıyla otonom olarak gerçekleştirilmiştir. Kullanıcı tarım yapılan 

bölgenin sıcaklık, toprak nemi hava nemi gibi değişkenlerini uzaktan görebilmekte ve gerçek zamanlı 

olarak sulanan tarımsal alanın video görüntüsünü internet aracılığı ile gözlemleyebilmektedir.  

Yapılan çalışmaların birçoğunda pic microdenetleyicisi ve elektrik enerjisi kullanılmıştır. Bunlardan 

Çakır ve Çalış (2007), pic 16F877 kontrol devresi ile uzaktan kontrollü otomatik sulama sistemi 

gerçekleştirilmiştir. Sistem PSTN (Public Switch Telephone Network) telefon hattı üzerinden elle veya 

otomatik olarak sulama yapmışlardır. Otomatik modda, mikrodenetleyici üzerinde çalışan program, 

topraktan aldığı nem değerini bitkinin ihtiyacı olan nem değeri ile karşılaştırmakta ve nem değeri 

düşükse sulama motoru çalıştırılmaktadır. Nem, bitkinin ihtiyacı olan değere ulaştığında ise sulama 

motoru durdurulmaktadır. Böylece toprağa fazla veya eksik su verme problemi ortadan kaldırılarak en 

uygun sulama gerçekleştirmişlerdir. Gedikpınar ve Çavaş (2005) yaptıkları çalışmada yine pic 

microdenetleyicisi kullanarak telefon hattı aracılığıyla sulama sisteminin kontrolünü sağlamışlardır. 

Telefon tuş takımından verilen komutlar uzaktan kontrol devresinin alıcısı tarafından algılanmış ve 
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kontrol edilmek istenen sulama sistemlerinin açma/kapatma işlemini gerçekleştirmişlerdir. Daha 

önceki yapılan çalışmalar da tek bir parametreye dayalı otomatik sulama sistemi yapıldığı 

belirlenmiştir. Ayrıca eski bir teknoloji olan pic mikrodenetleyici kullanılmıştır.  Yapılan bu çalışmada 

ise birden fazla parametreye dayalı tarımsal sulama sistemi ve internet tabanlı video görüntülü bir 

sistem tasarlanmak istenmiştir. Ayrıca daha yeni bir teknoloji ve kullanımı oldukça yaygın olan 

arduino uno mikrodenetleyici kullanılmıştır. Tasarlanan bu sistemde arduino uno yerine arduino mega 

gibi daha çok giriş ve çıkış ünitesine sahip olan bir mikrodenetleyici kullanılarak daha büyük bir alan 

da internet tabanlı akıllı sulama işlemi otomatik olarak gerçekleştirilebilir. Ayrıca tek bir bitki türüne 

ait nem değerleri yerine birçok bitkinin seçilerek farklı nem miktarlarında ayrı ayrı sulanması 

sağlanabilir. 
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ABSTRACT 

Introduction: Inadequate sperm production is one of the leading causes of male infertility. 

Infertility can be defined as the fact that married couples do not have a pregnancy despite one 

year of unprotected intercourse. The most important test to be applied to detect male infertility 

is spermiogram analysis. According to the results of the spermiogram, no semen in the semen 

fluid, azoospermia, inadequate number of sperm is called oligospermia. Sperm mobility and 

speed are very important for fertilization. Sperm production and maturation, transportation 

and storage problems negatively affect sperm motility, velocity and concentration. Objective: 

In this study, it will be determined whether the motility and velocity, which is one of the 

important sperm characteristics, varies between normal and oligospermic patients. The results 

of the study will contribute to planning of treatment, improvement of semen parameters of 

oligospermic patient and determination of quality of semen sample for these parameters 

before insemination and IVF. Materials and methods: In this study, routine spermiogram 

analysis data will be used. Discussion and conclusion: According to the results of the study, 

there was a significant difference between the sperm motility and velocity of normal and 

oligospermic patients according to Mann-Whitney U test results (p = 0.000). In patients with 

oligospermic sperm velocity and motility is lower than normal ones. There was also a strong 

positive correlation between sperm concentration and sperm velocity in both oligospermic and 

normal patients. 

Keywords: Spermiogram, Oligospermia, Sperm velocity, Sperm motility. 

NORMAL VE OLİGOSPERMİK HASTALARIN SPERM HIZI VE 

HAREKETLİLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

ÖZET 

Giriş: Sperm üretim yetersizliği, erkek infertilitesinin başta gelen nedenlerindendir. İnfertilite 

evli çiftlerin bir yıllık korunmasız ilişkiye rağmen gebeliğin oluşmaması olarak 

tanımlanabilir. Erkek infertilitesinin tespitinde ilk uygulanacak en önemli test spermiyogram 

analizidir. Spermiyogram sonucuna göre semen sıvısı içinde hiç sperm bulunmamasına 

azoospermi, yetersiz sayıda sperm bulunmasına ise oligospermi denilmektedir. Sperm 

hareketliği ve hızı döllenmenin gerçekleşmesinde büyük önem taşımaktadır. Sperm üretimi ve 
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olgunlaşması, taşınması ve saklanmasındaki aksaklıklar sperm hareket, hız ve konsantrasyonu 

üzerine olumsuz etki etmektedir. Amaç: Bu çalışmada gebeliğin oluşmasında önemli sperm 

niteliklerinden olan hareketlilik ve hızın, normal ve oligospermik hastalar arasında değişiklik 

gösterip göstermediği belirlenecektir. Çalışma sonucuna göre tedavinin planlanmasına, 

oligospermik hastanın semen parametrelerinin iyileştirilmesine ve semen örneğinin bu 

parametreler bakımından aşılama ve IVF öncesinde kalitesinin belirlenmesine katkı 

sağlanacaktır.  Araçlar ve yön tem: Araştırmada rutin spermiyogram analizi verilerinden 

yararlanılmıştır. Tartışma ve sonuç: Çalışma sonucuna göre normal ve oligospermik 

hastaların sperm hareketliliği ve hızı arasında Mann-Whitney U testi sonuçlarına göre anlamlı 

bir farklılık görülmüştür (p = 0,000). Oligospermik hastalarda sperm hızı ve hareketliliği 

normal olanlara göre daha düşük seviyededir. Ayrıca hem oligospermik hemde normal 

hastalarda sperm konsantrasyonu ile sperm hızı arasında kuvvetli pozitif korelasyon tespit 

edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Spermiyogram, Oligospermi, Sperm hızı, Sperm hareketliliği. 

INTRODUCTION 

The causes of male infertility include varicoceles, ductal obstructions, ejaculatory disorders. 

According to the origin of infertility; pretesticular, testicular and posttesticular. The problem 

is in hormonal connections between hypothalamus, pituitary gonad and gonads. Genetic, 

anatomical and subsequent infections or traumas can be found at the root of these problems in 

the hormonal control of the male reproductive system. Although hormonal control is normal 

in testicular factors, spermatogenesis is impaired, and the cause of posttesticular disorders is a 

blockage or ejaculatory dysfunction that occurs in the part from the rete testes to the 

ejaculatory duct  (1). The hypothalamus and pituitary gland in the testis by adapting to the 

leydig cells and testosterone production provides the realization of spermatogenesis. A 

deterioration in this hormonal axis may cause infertility. It is thought that approximately 2300 

different genes should work together in order to result in successful production of sperm. In 

contrast, male infertility is associated with the polymorphism of only a few genes in routine 

practice. Unfortunately, a sufficient number of animal experiments have not been made to 

create a model for male infertility. In practice, Y chromosome microdeletions, chromosomal 

translocations, karyotype analyzes, cystic fibrosis transmembrane conductance regulator 

protein mutations and sperm genetic tests are available which cause congenital vas deferens 

agenesis. These tests can explain only 20% of the genetic factors that cause male infertility. 

The remaining 80% is classified as idiopathic (2). A normal semen of about 20 million 

sperms/ml. The number of abnormal sperm should be less than 40%. An estimated 40 to 90% 

of male infertility is due to defective sperm production of indefinable origin (Sinclair, 2000). 

Sperm Motility is one of the most important characteristics of spermatozoa. Therefore, the 

examination of motility constitutes an integral part of semen analysis (3). 

MATERIAL AND METHOD 

The spermiogram results of infertility patients who applied to our clinic in 2018 were 

evaluated by the approval of the ethics committee of Van Regional Training and Research 

Hospital dated 12/04/2018 and numbered 2018/07. The spermiogram test was performed by 

evaluating the parameters in accordance with the WHO criteria. The examination of the 

semen sample delivered to the Andrology laboratory was started 10-30 minutes later. The 

sample was considered to be viscous in excess of 30 minutes. Microscopic examination of the 

semen specimen was performed with a counting chamber in the X20 objective. Samples 
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which were suitable for Kruger examination were spread after the lama was spread and passed 

through sequential paints. Prepared semen preparations were examined in such a way that at 

least 200 cells were counted by dropping the oil in X100 objective. Kruger normal value was 

accept as 3-4%. 

FINDINGS 

"Kolmogorov-Smirnov" and "Shapiro-Wilk" tests were performed to determine whether the 

data were normal. Both tests are "Sig." "For all groups, the data is not normally distributed 

with 95% confidence because the values are less than 0.05". concluded. Therefore, “Mann-

Whitney U  test was used to compare the groups. For total motility, oligospermia (N = 223) 

mean rank 594, sum of ranks 132505, for the normal group (N = 1345) mean rank 816, sum 

of ranks 1097591 was found. For velocity: oligospermia (N = 219) mean rank 219, sum of 

ranks 48096, for normal group (N = 1340) mean rank 871, sum of ranks 1167923 was found. 

According to the Mann-Whitney U test results, the test statistic was found as Total motility: 

107529, velocity: 2.401E4. Z value for total motility: -6,779, for velocity: -19,937. Asymp. p. 

(2-tailed) was found to be 0 (p = 0,000).  

Descriptive Statistics of oligospermic patients of spermiogram;  Sperm concentration (M/ml): 

(N = 223) 2,10 (min), 15,00 (max), 9,3529 (mean), 2,91121(Std.Dev.), Total Motility 
(PR+NP) (%): (N = 223) 0,00 (min), 90,00 (max), 44,3498 (mean), 18,30678 (Std.Dev.), 

Velocity (mic/sec): (N = 218) 1,00 (min), 13,00 (max), 5,3716 (mean), 2,89040 (Std.Dev.) 

Descriptive Statistics of normal patients of spermiogram;  Sperm concentration (M/ml): (N = 

1345) 16,10 (min), 293,90 (max), 59,5278 (mean), 38,62156 (Std.Dev.), Total Motility 
(PR+NP) (%): (N = 1345) 0,00 (min), 97,00 (max), 53,5375 (mean), 17,56579 (Std.Dev.), 

Velocity (mic/sec): (N = 1340) 1,00 (min), 21,00 (max), 11,6440 (mean), 3,34646 (Std.Dev.) 

According to Pearson correlation analysis: in oligospermia patients, 0,141 (weak positive 

correlation) between sperm concentration and total motilty, (p = 0,035), sperm concentration 

and velocity of 0.458 (strong positive correlation) between velocity, (p = 0,000) were 

determined. 

In the normal patient group, sperm concentration was found to be -0,173 (weak negative 

correlation), (p = 0,000) between sperm concentration and 0,490 (strong positive correlation) 

between sperm concentration and velocity (p = 0,000). 

RESULT AND DISCUSSION 

A major influence of sperm motility upon the fertilizing potential of human spermatozoa has 

been demonstrated (Aitken et al., 1983), Huszar et al. The effect of hyaluronic acid on sperm 

motility, Donnelly et al. (4-6). They investigated the effect of antioxidants on sperm velocity, 

Leclerc et al. Cyclic adenosine 3’-5’ monophosphate′ investigated the effect on sperm 

motility. As stated in these studies by these researchers; sperm velocity and motility are very 

important in the fertilization of ovum (Van Kooij, 1986) (7-8).  İnal et al, Kececioglu, 

Demirel et al. Coşkun et al., Osser et al and Hammoud et al. have studies on statistical 

analysis of spermiogram parameters  (9-14). However, in current studies, there is no study to 

compare the spermiogram parameters of oligospermia and normal patients. In this study 

oligospermic patients were compared with the normal ones. According to the comparison, 

sperm motility and velocity in oligospermic patients are lower than in normal patients. The 

spermiogram parameters of normal and oligospermic patients are different from the results of 

the Mann-Whitney U test. In the normal patient group, it was observed that the motility 
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decreased as the sperm concentration increased. This is commonplace. Because sperm cell 

density can be restrictive of movement. The reason for this is not observed in oligospermic 

patients; This is because the sperm cell density in oligospermic patients is already low. 

Velocity of healthy sperm should also be sufficient. It is very interesting to find a positive 

correlation between sperm velocity and its concentration. It can be concluded that people with 

normal sperm concentration produce more healthy sperm. According to our findings, 

treatment approaches to increase sperm quality of oligospermic patients will contribute to 

prevention of infertility. 
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ÖZET 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Tokat ilinde çocuk ve ergenlerde hepatit B virüs (HBV)’nün 

serolojik belirteçlerinin epidemiyolojisini ve aşı programlarının son 9 yılda etkisini 

gözlemlemektir. 

Gereç ve Yöntemler: Ocak 2009-Aralık 2017 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

Tıbbi Araştırmalar Merkezi’ne başvuran 10175çocuğun laboratuvar kayıtları geriye dönük 

olarak değerlendirildi. Çalışmaya Hepatit B yüzey antijeni (HBsAg) ve e ant ijeni (HBeAg), 

Anti-HBs, Anti-HBe immünoglobulinler ve HBV DNA ve aspartat aminotransferaz (AST), 

alanin aminotransferaz (ALT) seviyeleri dahil edildi. 

Bulgular: Hepatit B yüzey antijeni (HBsAg) ve hepatit B yüzey antikorların (anti-HBs) genel 

prevalansı sırasıyla %2,0 ve %69,3 idi. HBsAg pozitifliği erkekler ve kızlar arasında anlamlı 

olarak farklı değildi, ancak 13 ila 18 yaş grubunda ve kırsal bölgelerde yaşayanlarda daha 

yaygındı. HBsAg pozitiflik eğilimi, 2012'den sonra anlamlı olarak azalmaya başladığı görüldü. 

Hepatit B zarf antikoru (Anti-HBe) pozitif olgu sayısı hepatit B zarf antijeni (HBeAg) pozitif 

olgulara göre daha yaygındı (%67,6'a karşı %32,4). Daha yüksek alanin aminotransferaz 

(ALT) seviyelerine sahip HBeAg pozitif hastalarda Hepatit B virüsü DNA daha yaygındı. Anti-

HBs oranları 1-23 aylık yaş grubunda yükselmeye eğilimde iken, 2-6 yaş grubundan sonra 

azalma eğilimi gösterdi. 

Sonuçlar: Tokat ilinde çocuklarda HBsAg prevalansında azalma vardı, ancak ergenlik 

döneminde HBsAg prevalansı halen yüksek idi. 

Anahtar Kelimeler: Hepatit B; epidemiyoloji, çocuklar; aşı; Türkiye 
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THE PREVALENCE OF HEPATITIS B IN ADOLESCENTS AND CHILDREN, AND 

THE IMPACT OF VACCINATION PROGRAM IN TOKAT PROVINCE: A 

RETROSPECTIVE EPIDEMIOLOGICAL STUDY 

ABSTRACT 

Aim: The aim of this study was to determine the prevalence of hepatitis B virus (HBV) 

serologic markers in children and adolescents and the impact of the vaccination program over 

the last 9 years in Tokat province of Turkey. 

Materials and Methods: The laboratory records of 10175 children were retrospectively 

evaluated in children who visited a tertiary hospital, Gaziosmanpasa University Medical 

Research Center, Tokat, Turkey, between January 2009 and December 2017. Hepatitis B 

surface antigen (HBsAg) and e antigen (HBeAg), Anti-HBs, Anti-HBe immunoglobulins and 

HBV DNA and aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT) levels were 

included into the study. 

Results: The overall prevalence of hepatitis B surface antigen (HBsAg) and antibodies against 

hepatitis B surface antigen (anti-HBs) were 2.0%, and 69.3%, respectively. HBsAg-positivity 

was not significantly different between males and females, but it is more common in the 13- to 

18-year age group, and in patients in rural areas. HBsAg positivity trend was significantly 

started to decline after 2012. Antibodies against hepatitis B e-antigen (Anti-HBe) positive 

infections were more common than those with hepatitis B e-antigen (HBeAg) positive 

infections (67,6% vs 342,4%). Hepatitis B virus DNA was more prevalent in HBeAg positive 

patients with higher alanine aminotransferase (ALT) levels. Anti-HBs was on a rising trend in 

the 1-23-month age group while it tended to decline after 2-6 years’ age group. 

Conclusions: There was a reduction of HBsAg prevalence in children, probably due to ongoing 

vaccination efforts. 

Keywords: Hepatitis B; epidemiology; children; vaccination; Turkey 

GİRİŞ 

Hepatit B virüsü (HBV), dünya çapında karaciğer hastalıklarının başlıca nedenlerinden biridir. 

Dünyada 2 milyardan fazla insan hepatit B virüsü ile karşılaşmış ve 350 milyon kişi kronik 

taşıyıcıdır (1). Dünya Sağlık Örgütü, orta ve düşük gelirli ülkelerde 240 milyon kronik 

enfeksiyon olduğunu bildirmekte ve bu olguların yaklaşık 650 000' i siroz, hepatosellüler 

karsinom gibi kronik hepatit B komplikasyonlarından ölmektedir (2). Bu nedenle, ülke 

düzeyinde HBV'nin bulaşma yollarını kontrol etmek ve değerlendirmek için bölgesel ve 
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demografik özellikleri anlamak önemlidir. Ayrıca, HBV'nin küresel seroprevalans 

istatistikleri, her ülkenin mevcut durumunu, bağışıklamadaki değişiklikleri, diğer koruyucu 

politikaları ve HBV’nin epidemiyolojik durumunu açıklamada yetersiz kalabilir. 

Hepatit B virüsü, kan veya serozal sıvıların parenteral ya da mukozal temas ile bulaşır. Yüksek 

endemik bölgelerde olguların çoğunluğu çocukluk döneminde enfekte olur. Yenidoğan ve 

bebeklik döneminde bulaşan hastalık kronikleşme eğilimi vardır. Maternal hepatit B 

enfeksiyonu olan yenidoğanların %90'ı, 1- 5 yaş arasında edinilen HBV enfeksiyonlarının 

%30-50'sinin kronik enfeksiyona dönüştüğü bildirilmiştir (3). Türkiye orta endemik bir ülke 

olup, hepatit B seroprevalansı, 1998 yılında uygulanan bağışıklama programı ile %20-40’ tan 

%2-8'e kadar azalmıştır (4). Bununla birlikte, ülkenin batı kesiminde hepatit B prevalansının 

düşük, doğu ve güneydoğu bölgelerinde daha yüksek olduğu bildirilmiştir (5). 

Bölgemizdeki çocuklarda hepatit B prevalansı ve aşılama programının sonuçları kapsamlı 

olarak araştırılmamıştır. Bu çalışmanın amacı, 8 yıllık bir süre içinde Gaziosmanpaşa Tıp 

Fakültesi Sağlık Araştırma merkezinde toplanan verileri analiz ederek hepatit B prevalansını 

değerlendirmek ve hepatit B’ ye karşı korunma stratejilerine katkıda bulunmaktır. 

 

GEREÇ VE YÖNTEMLER 

Bu geriye dönük kesitsel çalışma, çocuk ve ergenlerde HBV’ nin serolojik belirteçlerinin 

prevalansını değerlendirmek amacıyla Ocak 2009 ile Aralık 2017 arasında istenen laboratuvar 

testlerin incelenmesi ile yapıldı. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma Merkezi 

polikliniklerine başvuran 0-18 yaş grubu hastaların tıbbi kayıtları hastane yönetim sisteminden 

alındı ve geriye dönük olarak incelendi. 1 IU/ L'nin üzerindeki HBsAg seviyeleri ve 10 IU/ 

L'nin üzerindeki anti-HBs seviyeleri pozitif olarak kabul edildi. Tüm kan örnekleri, enzim bazlı 

immunoassay yöntemi kullanılarak test edildi. HBV-DNA, gerçek zamanlı PCR (real-time 

PCR) ile kantitatif olarak değerlendirildi. 

Olgular yaşlarına göre gruplandırıldı: bebekler (1-23 ay), okul öncesi (2-6 yaş), okul yaşı (7-

12 yaş) ve ergenler (13-18 yaş). Testler ayrıca cinsiyete ve yerleşime göre yapıldı. Sonuçlar ki-

kare ve trend için ki-kare (chi-square for trend) testleri kullanılarak karşılaştırıldı. Sürekli 

değişkenlerin dağılımı normal olmadığı için Mann-Whitney U testi uygulandı. P değeri <0,05 

istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Güven aralığı "Wilson" yöntemi kullanılarak 

hesaplandı. Sürekli değişkenler ortalama ± standart sapma olarak raporlandı ve kategorik 

değişkenler frekans ve yüzde olarak rapor edildi. Tüm istatistiksel analizler R-3.4.1 yazılımı 

(http://www.r-project.org/, Viyana, Avusturya) kullanılarak gerçekleştirildi. 
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SONUÇLAR 

Hepatit B virüs yüzey antijeni (HBsAg) 10175 kayıttan, 4823 (%47,4) kız ve 5352 (%52,6) 

olgu erkek idi. Yaş dağılımı: 1-23 ay arasında ki olgular 888 (%8,7), 2745 (%27,1) olgu 2-6 

yaş aralığında, 2569 (%25,2) olgu 6-12 yaş ve 3973 (%39) olgu 13-18 yaş arası idi. 

Çalışma süresince toplam 205 HBsAg-pozitif test (%2,0) saptandı. Cinsiyet, yerleşim ve yaş 

gruplarına göre HBsAg reaktivite oranları Tablo 1'de sunulmaktadır. HBsAg pozitifliği 

erkeklerde %2,0 ve kızlarda %2,0 idi ve bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi. HBsAg 

pozitiflik oranı kırsal bölgelerde %7,4, kentsel bölgelerde %1,3, fark istatistiksel olarak 

anlamlıydı (p<0,001). HBsAg pozitiflik oranı 1-23 aylık bebeklerde %0,3, 2-6 yaş arası 

çocuklarda %0,6, 7-12 yaş arası çocuklarda %0,9 idi. Ancak 13-18 yaşlarındakilerde %4,0'ye 

yükseldiği gözlendi. Yaş ile HBsAg pozitifliğinin artma eğilimi istatistiksel olarak anlamlıydı 

(p <0,001). Doğum yılı 1998’den önce olanlarda HBsAg pozitifliği %4,6 iken 1998 yılından 

sonra doğanlarda %1,0 idi, arada istatiksel anlamlı fark vardı (p<0,001).  

Anti-HBs için test edilen toplam vaka sayısı 6065 idi, bunun 4204'si (%69,3) anti-HBs pozitif 

bulundu. Anti-HBs reaktif olguların yaş ortalaması 9,3 ± 6,1 yıl ve anti-HBs negatif olguların 

yaş ortalaması 11,9 ± 5,4 yıl idi, aralarında anlamlı bir fark vardı (p <0,001). Anti-HBs 

pozitifliği erkeklerde %69,8 ve kızlarda %68,8 idi ve bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi. 

Anti-HBs pozitiflik oranı kırsal bölgelerde %60,7, kentsel bölgelerde %70,7 idi, fark 

istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,001). Anti-HBs pozitiflik oranı 1-23 aylık bebeklerde 

%85,8, 2-6 yaş arası çocuklarda %78,3, 7-12 yaş arası çocuklarda %66,9, 13-18 

yaşlarındakilerde %61,6'ye düştüğü gözlendi. Yaş ile anti-HBs pozitifliğinin azalma eğilimi 

istatistiksel olarak anlamlıydı (p <0,001). Doğum yılı 1998’den önce olanlarda anti-HBs 

pozitifliği %61,3 iken 1998 yılından sonra doğanlarda %73,5 idi, arada istatiksel anlamlı fark 

vardı (p<0,001). Bu veriler Tablo 1'de özetlenmiştir. 
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Tablo 1: Hepatit B virüs belirteçlerinin yaş, cinsiyet, yerleşim ve doğum yıl durumuna 

göre dağılımı 

 HBsAg (+), Anti-HBs (-) HBsAg (-), Anti-HBs (+) 

 n/N(%) %95 CI p n/N(%) %95CI p 

Cinsiyet       

Kız 98 / 4823 (2,0) 1,6-2,4 

0,9 

2017/2931(6

8,8) 
67,1-70,5 

0,4 

Erkek 
107 / 5352 

(2,0) 
1,6-2,4 

2187/3134(6

9,8) 
68,1-71,4 

Yerleşim       

Kırsal 85 / 1148 (7,4) 5,9-9,0 
<0,00

1 

503/829(60,7

) 
57,2-64,0 

<0,00

1 
Kent 

120 / 9027 

(1,3) 
1,1-1,6 

3701/5236(7

0,7) 
69,4-71,9 

Doğum Yılı       

1998 

Öncesi 
131/2848 (4,6) 3,7-5,4 

<0,00

1 

1282/2092(6

1,8) 
60,7-64,9 

<0,00

1 1998 

Sonrası 
74/7327 (1,0) 0,7-1,3 

2922/3973(7

3,5) 
72,1-74,9 

Yaş 

Grupları 
      

1-23 Ay 3 / 888 (0,3) 0,06-0,9 

<0,00

1* 

647/754(85,8

) 
83,1-88,2 

<0,00

1* 

2-6 Yıl 18 / 2745 (0,7) 0,3-1,0 
981/1253(78,

3) 
75,9-80,5 

7-12 Yıl 24 / 2569 (0,9) 0,6-1,4 
940/1404(66,

9) 
64,4-69,4 

13-18 Yıl 
160 / 3973 

(4,0) 
3,4-4,7 

1636/2654(6

1,6) 
59,8-63,5 

Toplam 
205 / 10175 

(2,0) 
1,7-2,3  

4204/6065(6

9,3) 
68,1-70,5  

*trend için ki-kare testi 

HBsAg seropozitiflik oranları 2009- 2012 yılına arasında %2,4 civarında seyretti, ancak 2012 

yılında %3,6’ e kadar çıktığı görüldü. Sonraki yıllarda, seroprevalans hızı kademeli olarak 

2012 yılında %3,6'ten, 2017'de %0,9'e gerilediği gözlendi, HBsAg pozitiflik düşüş eğilimi 

istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0,001). 1-23 aylık bebekler arasında 2009 yılında %1,4 olan 

oran 2017 yılında %0’ a düştüğü görüldü, 2-6 yaş arasındaki vakalarda 2012 yılında %1,6 ya 

kadar yükseldiği ve daha sonraki yıllarda kademli olarak azalarak %0’ a kadar gerilediği 

bulundu Her iki HBsAg görülme sıklığında düşüş eğilimi anlamlı idi.13-18 yaş grubu 

aralığında 2012 yılında en yüksek değere ulaşarak %6,6 ya çıktığı ve sonraki yıllarda anlamlı 

düşüş eğilimiyle 2016 yılında %1,7 ye kadar düştüğü gözlendi. HBsAg seropozitiflik trendleri 

Tablo 2’ de özetlenmiştir. 
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Tablo 2: Yaş gruplarına göre 2009-2017 yılları arasında HBsAg pozitiflik eğilimleri (%) 

Yıllar 1-23 Ay 2-6 Yaş 7-12 Yaş 13-18 Yaş Toplam 

2009 1,4 1,2 1,1 4,4 2,4 

2010 0,7 1,0 0,6 4,4 2,3 

2011 0 1,4 1,8 3,6 2,3 

2012 0 1,6 1,9 6,6 3,6 

2013 0 0,7 0,8 5,6 2,9 

2014 0 0,6 0,4 3,5 1,7 

2015 0 0,3 0,9 2,6 1,3 

2016 0 0 0,6 1,7 0,8 

2017 0 0 0,5 3,3 0,9 

p* <0,05 <0,05 0,2 <0,05 <0,001 

*ki-kare için trend testi 

 Hasta dosyalarında elde edilen bazı risk faktörleri Tablo 3’te verilmiştir. Buna göre 

sadece annesinde HBsAg pozitifliği %10,7, sadece babasında HBsAg pozitifliği %1,5, annesi 

ve bir kardeşi HBsAg pozitifliği %14,1, sadece kardeş HBsAg pozitifliği %16 iken evde 

yaşayan tüm bireylerin HBsAg pozitifliği %3,9 idi. Bir ameliyat öyküsü olanlarda HBsAg 

pozitifliği %5,4, diş çektirme öyküsü %0,5, kan transfüzyonu öyküsü %1,5 iken cinsel temas 

öyküsü %0,5 idi. Hastaların%37,6 sında herhangi bir risk faktörü bulunmadı. 

Tablo 3: HBsAg pozitifliği için diğer risk faktörleri 

Risk Faktörleri n % 

Sadece Anne HBsAg pozitif 22 10,7 

Sadece Baba HbsAg Pozitif 3 1,5 

Sadece Kardeş Pozitif 33 16,1 

Baba- Kardeş 10 4,9 

Anne- Kardeş 29 14,1 

Tüm Evde yaşayanlar 8 3,9 

Akraba pozitif 2 1,0 

Ameliyat Öyküsü 11 5,4 

Diş Çektirme 1 0,5 

Cinsel Temas 1 0,5 

Kan Transfüzyonu 3 1,5 

Risk Bulunamadı 77 37,6 
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Çalışma süresince HBeAg ve anti-HBe, HBsAg reaktif olan 173 vakada test edildiği görüldü. 

Anti-HBe pozitifliği %32,4, HBeAg pozitifliği %67,6 idi. HBeAg pozitif çocukların yaş 

ortalaması 14,1 ± 4,0 yıl, anti-HBe pozitif çocukların yaş ortalaması 14,2 ± 4,4 idi, aradaki fark 

istatistiksel olarak fark yoktu (p: 0,3). Her iki grupta da cinsiyet oranlarında fark yoktu (p: 0,1). 

HBV DNA, 151 vakada test edildi. HBeAg pozitif olgularda 99 olgu HBV DNA için pozitif, 

anti-HBe pozitif olgularda 52 olgu HBV DNA için pozitifti. HBeAg pozitif olgularda alanin 

aminotransferaz (ALT) ortalama serum düzeyleri anti-HBe pozitif bireylerden daha yüksekti 

(p<0,05). HBeAg ve anti-HBe pozitif enfeksiyonların demografik ve laboratuvar analiz 

sonuçları Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4: HBeAg ve anti-HBe immünoglobulin pozitif vakaların demografik ve 

laboratuvar özellikleri. 

 HBeAg (+) Anti-HBe (+) p 

Yaş (n:117/ 56; yıl, ortalama ± SD) 14,1 ± 4,0 14,2 ± 4,4 0,3 

Cinsiyet (kız/ erkek; n:79 / 94) %49,6 / %50,4 %7,5 / %62,5 0,1 

ALT (n:104/ 53; IU mL-1; ortalama ± 

SD) 
54,9 ± 54,9 44,9 ± 56,1 <0,05 

AST (n:104/ 52; IU mL-1; ortalama ± 

SD) 
41,3 ± 35,3 34,7 ± 23,3 0,2 

HBV DNA (n:104/ 62; IU mL-1, 

ortalama) 
5,4x108 1,1x108 <0,05 

 

Tartışma 

Bu çalışmanın ana bulguları, Tokat İl’inde çocuk ve ergenlerde HBsAg pozitifliğinin genel 

prevalansının %2,0 olmasıdır. Kırsal bölgelerdeki HBsAg prevalansı (%7,4) kentsel 

bölgelerdekinden (%1,3) anlamlı derecede yüksek bulundu. Bebeklerde prevalansı (1-23 aylık 

yaş grubu) %0,3 idi. HBsAg prevalansı ergenlerde düşüş eğilimine sahipti; fakat ergenlerde 

genel prevalans hala yüksekti (%4,0). Anti-HBs pozitiflik oranları, 1998 yılından önce 

doğanlarda ve kırsal bölgelerde daha düşüktü ve yaş ile azalmakta idi. 

Epidemiyolojik çalışmalar hepatit B enfeksiyonlarının hızının hem dünyada hem de Türkiye'de 

azaldığını göstermektedir. Bir meta-analizde, 1980 ve 2007 yılları arasında 27 yıllık bir süre 

boyunca yayınlanan viral hepatit çalışmaları incelenmiş, dünya çapında kronik HBV 

enfeksiyon oranlarının 1990-2005 döneminde azaldığını gösterilmiştir. Bununla birlikte, HBV 

enfeksiyonları dünya çapında tam olarak çözümlenmemiştir. 1990 ila 2005 yılları arasında 

Güney Doğu Asya'da HBsAg prevalansında bir artış olduğu, ancak aynı dönemde Tropikal 

Latin Amerika, Sahra Altı Afrika, Avustralya ve Kuzey Afrika gibi diğer bölgelerdeki HBsAg 
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prevalansının azaldığı bildirilmiştir (1). Bu düşüşe rağmen, Türkiye hala orta endemik ülkeler 

arasındadır (4). 

Ülkemizde çocuklarda yapılan çalışmalar, HBsAg pozitifliğinin özellikle HBV öncesi aşılama 

döneminde yüksek olduğunu göstermiştir, bu oranlar yaygın aşılama programının başlangıcı 

ile belirgin bir şekilde azalmıştır; ancak seropozitifliğin yüksek olduğu ve aşılama oranlarının 

nispeten düşük olduğu bölgelerde sorun hala devam etmektedir (4). Ülke çapında yürütülen bir 

aşı öncesi çalışma, 25 yaşın altındaki bireylerde HBsAg prevalansının yaklaşık %5 olduğunu 

göstermiştir (6). 1998'den sonra yapılan çalışmalarda HBsAg pozitiflik oranlarının kademeli 

olarak azaldığı gösterilmiştir (5). Bu çalışma süresince %2,0 oranında genel HBsAg-pozitiflik 

oranı saptadık. HBsAg pozitiflik oranları 2012'den bu yana azalmakta ve 2017 yılında %0,9'e 

düştüğü gözlenmiştir (p <0,001), ayrıca genel hepatit B aşı programından önce doğanlarda 

belirgin şekilde HBsAg pozitifliği yüksek idi. 

Bildirim verileri analizlerinde 1996-2005 yılları arasındaki yenidoğan grubunda bile akut HBV 

enfeksiyonlarının bildirildiğini göstermiştir. Buna göre, HBV enfeksiyonları 1-4 yaş 

grubundan kademeli olarak artmaya başlamış ve 15-24 yaş grubundaki en yüksek seviyeye 

ulaşmıştır (7). Bununla birlikte, bebeklerde HBV enfeksiyonu raporları 2005-2012 yılları 

arasındaki bildirimlerde neredeyse sıfır seviyesine gerilemiş ve benzer şekilde 1-4 ve 5-9 yaş 

grubundaki olgular anlamlı olarak azalmıştır (5). Ülkenin daha gelişmiş bir bölgesinde, HBsAg 

seroprevalansı 20 yaşın altındaki bireylerde %2,8 olarak bulunmuştur (8).  Güneydoğu 

illerinden birinde hepatit B ile ilgili bir çalışma, 2010 yılında çocuklarda HBsAg pozitifliği 

%8,1 olarak bildirilmiştir (9). Bizim çalışmamızda, 1-23 aylık yaş grubunda taşıyıcı oran %0,3 

benzer şekilde 2-6 yaş grubunda %0,7 ve 7-12 yaş grubunda %0,9 olarak bulundu. Fakat, 13-

18 yaş grubunda gözlenen önemli düşüşlere rağmen, genel prevalans hala %4,0 ile yüksekti.  

Enfekte anneden bebeğe bulaşma, Türkiye'nin bazı bölgelerinde hala enfeksiyon kaynağıdır 

(4). Kronik HBV taşıyıcı anneler virüsü genellikle perinatal dönemde bebeklerine bulaştırırlar. 

Özellikle, HBsAg ve HBeAg-pozitif kronik taşıyıcı anneden bebeğe bulaşma riski %70-90'dır 

ve sadece HBsAg pozitif ise, doğum sonrası immün profilaksisi olmadığında bulaştırma oranı 

yaklaşık %10'dur (10). Bu problem özellikle hamilelik sırasında HBsAg-pozitif gebeliklerin 

saptanamaması ve bebeklerin doğuştan aşılanamaması ile ilgilidir (4). Bu çalışmada, HBsAg 

pozitifliği, 2009 yılında 1-23 aylık çocuklarda %1,4 iken, 2017 yılında %0'a düşmüştür, buna 

göre enfekte annelerin bebeklerinde korunma önlemleri bölgemizde zamanında ve yeterli 

olarak uygulandığı anlaşılmaktadır. 

Hepatit B virüsünün yatay bulaş’ı, orta endemik bölgelerde yaygındır. HBV bulaş’ının 

çoğunluğu çocukluk ve erken yetişkinlik döneminde gerçekleşir ve geç çocukluk evresinde 
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HBV seroprevalansı erişkinlerde görülen orana yakındır (3). Türkiye'nin orta endemik 

bölgelerinde cinsel olmayan yakın temas ile yatay geçiş yaygın olarak bildirilmiştir (11). 2000 

yılında yapılan ileriye dönük bir çalışmada, ergenlik döneminde HBsAg pozitifliği %6 olarak 

gözlenmiştir (12). Çalışmamızda HBsAg taşıyıcılarının prevalansının her yıl büyük yaş 

gruplarına doğru değiştiği gözlenmiştir; 2009-2012 yılları arasında 13-18 yaş grubunda %2,4-

3,6 seviyelerde gözlendi, ancak bu oranlar sonraki yıllarda sürekli olarak azalarak 2017 yılında 

%0,9’ye gerilediği görüldü. 

Türkiye'de yetişkinler arasında yapılan çalışmalar, HBsAg pozitiflik oranlarının erkeklerde 

daha yüksek olduğunu göstermektedir (13). Bazı çalışmalarda çocuklarda benzer bulgular 

bildirilmiştir. Bir çalışmada erkeklerde daha yüksek HBsAg-pozitiflik oranları bulunmuştur 

(14). Başka bir çalışma ise erkekler ve kızlar arasında hiçbir fark bulmamıştır (6). 

Çalışmamızda, erkek ve kızlar arasında HBsAg-pozitifliği açısından istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark bulunmadı. 

Büyük ailenin birlikte yaşadığı, mutfak ve diğer eşyalarının paylaşıldığı küçük evlerde 

yaşandığı, kalabalık koşullar nedeniyle çoğu bulaşıcı enfeksiyonun kırsal bölgelerde yaygın 

olduğu bilinmektedir. Ülkemizde HBsAg seropozitifliği, 1995 yılında kırsal bölgelerde daha 

yaygındı (6). Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde dört ilde kırsal ve kentsel bölgelerde 2004 

yılında HBsAg seroprevalansı araştırılmış ve HBsAg prevalansını erişkinlerde kırsal alanlarda 

%8,2, kentsel bölgelerde %6,2 olarak bulmuştur (15). Bir batı ilinde hepatit B taşıyıcılarının 

prevalansını araştıran bir çalışmada, kentsel alanlarda HBsAg taşıyıcıların oranı %2,85, kırsal 

alanlarda %2,6'dır (16). Bu çalışmada kırsal alanlardaki seropozitiflik, kentsel alanlardan daha 

yüksek bulunmuştur. 

HBV'nin orta derecede endemik olduğu Türkiye gibi ülkelerde, non parenteral bulaşma daha 

yaygındır (1). Olgularımızın toplam %51,2 'sinde ev halkından en az birinde HBsAg pozitifliği 

vardı. Özellikle endemik bölgelerde aile üyeleri arasında HBV enfeksiyonunun yayılmasında 

yatay geçişin yanı sıra dikey geçişin önemi bildirilmiştir. İncelenen aile üyeleri arasında 

annelerin %10'i, babaların %1,5'ü, kardeşlerin %16,1'i HBsAg pozitif idi; sonuçlar, HBV 

enfeksiyonunun açık bir aile içi yayılmasını göstermektedir. Tıp literatüründe, birçok 

çalışmada kronik hepatit B’ li olgularda aile içi HBV enfeksiyon oranının normal popülasyona 

göre yüksek olduğu gösterilmiştir. Ülkemizin Doğu Anadolu bölgesinden bir çalışmada da 

benzer sonuçlar rapor edilmiş, bu da ülkemizde HBV enfeksiyonunun kazanılmasında aile içi 

bulaşın hala önemli bir rolü ortaya koymuştur (11).  

HBeAg pozitif evresinin, anti-HBe pozitif evre ile karşılaştırıldığında daha yüksek viral 

aktivite seviyeleri (hepatik enzimler ve HBV DNA artışı) ile enfeksiyonun erken evresini 
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gösterdiği bilinmektedir (17). Bu çalışmada HBeAg ve anti-HBe pozitif bireylerin 

karşılaştırılması, HBeAg pozitif hastalarda ortalama AST, ALT ve HBV DNA düzeylerinin 

daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Bu, yukarıda belirtilen eğilimi teyit eder. Birlikte ele 

alındığında, bu çalışmanın sonuçları, çeşitli kohortlardan önceki çalışmalarda gözlemlenen 

HBV enfeksiyonu dinamiğindeki değişiklikleri doğrulamakta ve böylece uygulanan veri 

toplama ve yorumlama yöntemlerinin geçerliliğini dolaylı olarak doğrulamaktadır.  

Türkiye genelinde anti-HBs seroprevalansı 1998 yılında %17 olarak bildirilmiştir (6) ve 

2008'de %30 olarak bildirilmiştir (18). Türkiye Sağlık Bakanlığı'na verilerine göre, 2005 

yılından bu yana bölgemizde aşılama kapsamı %90'a yükselmiştir (7). Bu çalışmada, 1-23 aylık 

yaş grubu için bağışıklama oranları her yıl artmış ve 2017 yılında %94,1'ye ulaşmış olup, 

yukarıdaki verileri teyit etmektedir. Bir çalışmada, ilk 2 yıl içinde başarılı bir şekilde 

bağışıklanmış bebeklerde serum anti-HBs konsantrasyonunun 10 IU / ml'nin altına düştüğünü, 

ancak çocukların hiçbirinin 18 yıllık bir takipte HBsAg-pozitif veya semptomatik enfeksiyon 

geliştirmediğini gösterilmiştir (19). Başka bir çalışmada doğumdan sonra 3 doz ile aşılanan 

bireylerde, 15-18 yıl sonra incelenmesinde koruyucu anti-HBs düzeyleri %10'undan azında 

bulunmuştur (20). Bizim çalışmamızda anti-HBs pozitifliğinin yaş arttıkça azaldığı 

gözlenmiştir. Bu çalışmada anti-HBs pozitiflik oranları, 1-23 aylık yaş grubunda %85,8 iken 

13-18 yaş grubunda %61,6'ya düşmüştür, bu sonuç diğer çalışmaları desteklemektedir. 

 

SONUÇLAR 

Sonuç olarak, ülkenin her bölgesinde HBV enfeksiyonu sorununun boyutunu değerlendirmek 

önemlidir. Bu çalışmanın bulguları, Tokat ilindeki çocuklarda hepatit B'nin epidemiyolojik 

özelliklerini ortaya koymuştur. Bulgular, sağlık yetkililerinin herhangi bir önleme ve kontrol 

programını daha iyi uygulamalarına yardımcı olabilir. Son olarak, ülkemizde 20 yıldan beri 

kullanılmakta olan evrensel HBV aşısı, özellikle çocukluk döneminde HBsAg pozitifliğini 

önemli ölçüde azaltmıştır ve bu nedenle aşılama oranlarının yüksek tutulması sürdürülmelidir.  
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